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 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อน

คูคิดและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดกับเกณฑ  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2   

ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  

จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแผนการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน 9 คาบ และแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล แบบแผนการวิจัยเปนแบบ One – Group Pretest – Posttest  

Design สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ t – test for Dependent Samples และคาสถิติ t – test  for 

One Sample 

 ผลการศึกษาพบวา  

  1. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

  2. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 
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 The purposes of this research were to compare Mathayomsuksa III students’ 

reasoning thinking ability before and after being provided through Think – Pair - Share 

technique cooperative learning and compare Mathayomsuksa III students’ reasoning thinking 

ability after being provided Think Pair Share technique cooperative learning with a criterion. 

 The subjects of this study were 45 Mathayomsuksa III students in the second 

semester of 2011 academic year at Saipanya School Under The Royal Patronage of Her 

Majesty The Queen, Pomprabsuttrupai, Bangkok. The students  were randomly selected  by 

using Cluster Random Sampling.  The trial  teaching was conducted  by using nine lesson 

plans of  Cooperative Learning Using Think – Pair – Share  Technique on Trigonometric 

Ratios, and  reasoning thinking ability test.The One-Group pretest-posttest  design was used  

for this study. The data were analyzed by using  t – test for dependent samples and  t – test 

for one sample. 

 The results of the study  revealed  that : 

  1. Mathayomsuksa III students’ reasoning thinking ability  after  being provided 

Think – Pair – Share technique cooperative learning was statistically higher than before being 

provided  at .01 level of significance. 

  2. Mathayomsuksa III students’ reasoning thinking ability after  being provided 

Think – Pair – Share technique cooperative learning was significantly higher than 60 percent 

criterion at .01 level of significance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการสอบ 

ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดท่ีมีตอความสามารถ

ในการคิดอยางมีเหตุผลเร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของ ชลธิชา ทับทวี  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาและการใหคําปรึกษา แนะแนวทาง 

ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ จากผูชวยศาสตราจารย ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล นอกจากน้ี 

ผูวิจัยไดรับขอเสนอแนะอันเปนประโยชน ทําใหสารนิพนธมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน จากรองศาสตราจารย 

ดร.สมชาย ชูชาติ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  เศวตมาลย และรองศาสตราจารย นิภา  ศรีไพโรจน 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาไดรับความกรุณาจาก อาจารย สุนันทา พิมลพรรณ 

อาจารย ดร.ขวัญ  เพียซาย และอาจารย ปญญวัฒน หาอาษา เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล โดยไดใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางย่ิง 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการและคณะครู อาจารย โรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ท่ีอํานวยความสะดวกและใหความอนุเคราะหดําเนินการทดลองในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี

เปนอยางดี และขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 

2553 ของโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ท่ีไดอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ

ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ รวมท้ังดําเนินการทดลองทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนวัดบรมนิวาส ท่ีมีสวนชวยและสงเสริม

ความกาวหนาทางวิชาการของผูศึกษาคนความาโดยตลอด พรอมกับใหกําลังใจและสนับสนุนในการ

ทําสารนิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการ

มัธยมศึกษา กลุมการสอนคณิตศาสตรทุกคนท่ีใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจในการทําสารนิพนธให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ผูวิจัยขอนอมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ท่ีใหความอนุเคราะหสนับสนุนดานการศึกษา

และเปนกําลังใจตลอดมา 

 คุณคาและคุณประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา 

และครู อาจารยทุกทานท่ีไดอบรม สั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทความรูท้ังปวงแกผูวิจัย  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

   คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคน เน่ืองจากเปนวิชาท่ีตอง

ใชเหตุผลกระบวนการคิด และการแกปญหา ชวยเสริมสรางใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล คิดอยางมี

วิจารณญาณและเปนระบบ มีทักษะการแกปญหา วิเคราะหปญหาไดอยางรอบคอบสามารถคาดการณ  

วางแผนตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางเหมาะสม เปนเคร่ืองมือสําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและกอใหเกิดการพัฒนาในศาสตรตางๆ (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2550: 1) 

ดังน้ัน คณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณิตศาสตร จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นอกจากน้ีคณิตศาสตร

ยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถ

ทําเปน คิดเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข(กรมวิชาการ.  2544: 1) 

แตปจจุบันพบวา นักเรียนสวนใหญไมประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรเทาท่ีควร  ซ่ึงอาจ

เน่ืองมาจากปจจัยแวดลอมตางๆ กัน เชน ลักษณะของวิชาซ่ึงคอนขางเปนนามธรรม ซ่ึงประกอบดวย

สัญลักษณ อาศัยการคิดท่ีเปนแบบแผนมีข้ันตอนและมีเหตุผล (สิริพร ทิพยคง. 2544: 1) และปญหา

ในการสอนคณิตศาสตรพบอยูเปนประจําคือ นักเรียนคิดแกปญหาไมเปน ครูตองอธิบายวิธีทําใหแลว

นักเรียนทําตาม โดยท่ีนักเรียนไมมีโอกาสใหคิด การท่ีนักเรียนทําแบบฝกหัดไดโดยฟงครูอธิบาย น่ัน

แสดงวา นักเรียนไมไดคิดก็ยอมไมเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ถาเชนน้ันการไดทําแบบฝกหัด  เพียง

อยางเดียว นักเรียนจําคําอธิบายจากครูแลวมาเขียนไมนานก็ลืม ดังน้ันปญหาดังกลาวครูผูสอนควรตระหนัก

ใหมากกวา เราควรจะสอนอยางไร ฝกอยางไร จึงจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอไป (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล.  2539: 121) 

 สาเหตุขางตนสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 43) กลาววา

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยสวนรวมยังไมนาพอใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการเรียนการสอน ดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ียังประสบปญหาในทุกระดับการศึกษา ผูเรียนสวนใหญรูสึกวา เปนวิชา

ท่ียาก  ไมนาสนใจ และไมประสงคจะเลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตรของนักเรียนสวนใหญอยูในเกณฑต่ํา ซ่ึงเห็นไดจากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

ข้ันสูง (A-NET) และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) พบวา คะแนนสอบของเด็กไทยทุกวิชา 

โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร เฉลี่ยไมถึง 50 คะแนน และในวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีคะแนนต่ําสุด 

โดยผลสอบ A-NETประจําปการศึกษา 2552 คณิตศาสตร 2 เฉลี่ย 22.64 คะแนน สวน ผลสอบ O-NET 

ปการศึกษา 2551 พบวา ระดับ ม.3 คณิตศาสตร เฉลี่ย 34.56 และวิทยาศาสตร เฉลี่ย 39.388 ระดับ 

ม.6 คณิตศาสตร เฉลี่ย 30.64 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2552: Online) ดังน้ันเพื่อใหการเรียนการสอน
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มีประสิทธิภาพ ครูตองเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีลักษณะนาสนใจ ทาทายและสัมพันธกับ

เน้ือหาในบทเรียนครูตองกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนท่ีมีความหมาย

และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน (สุลัดดา ลอยฟา.  2541: 9 – 10) 

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนของครู จึงควรท่ีจะตอบสนองตอการพัฒนาความสามารถใน

ดานตาง  ๆของนักเรียนและคํานึงถึงการจัดประสบการณท่ีคลายกับสภาพจริงในชีวิตประจําวันของนักเรียน

มากท่ีสุด คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนท่ี

เรียนออนไดรับการเอาใจใสจากครูหรือเพื่อน และชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนตลอดเวลา 

คือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เปนเทคนิคท่ีผูสอนนิยมใชคูกับวิธีสอนแบบ

อื่นๆ (รัชนี ภูพัชรกุล .  2551: 392) เทคนิคเพื่อนคูคิดน้ีจะชวยใหนักเรียนเปนผูมีมนุษยสัมพันธ  มี

ทักษะในการแกปญหา และการสื่อความหมาย จากการทํางาน อภิปราย ซักถาม ชวยเหลือ แลกเปลี่ยน 

และใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน เปนผูพูดและผูฟงท่ีดี รวมท้ังเปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็น

ผูอื่น มีความม่ันใจ กลาแสดงออก และผลงานท่ีทําโดยนักเรียนสองคนชวยกันทํา ยอมดีกวาผลงาน

โดยบุคคลเพียงคนเดียว โอกาสท่ีจะผิดพลาดมีนอยกวา (วิภาวดี วงศเลิศ.  2544: 37 – 38) ซ่ึงเทคนิค

การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think- Pair- Share) ไดริเร่ิมข้ึน โดยศาสตราจารย Frank Lyman แหง

มหาวิทยาลัยแมรีแลนด ในป ค.ศ. 1981 เทคนิคน้ีไดช่ือมาจากข้ันตอนการดําเนินการของนักเรียน 3 ข้ันตอน

โดยใหความสําคัญไปท่ีสิ่งท่ีนักเรียนกําลังกระทําการในแตละข้ันตอน เลวิน  (Levin.  2008: Online) 

นับวา เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ โดยแบงผูเรียนออกเปนคู ๆ ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูใชได

ในผูเรียนทุกระดับ ท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ จัดวาเปนเทคนิคการเรียนรูท่ีไดรับการยอมรับมาก

อีกรูปแบบหน่ึง เพราะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียน

รวมกัน เพื่อใหแนะนําปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และรวมมือกันทํากิจกรรม ตาม

กระบวนการเรียนจนคนพบขอสรุปขอความรู หรือคําตอบรวมกัน (ชํานาญ โพธิคลัง.  2547: 7) ซ่ึงจะ

มีข้ันตอนท่ีสําคัญอยู 3 ขอ คือ การคิด (Think) เปนข้ันตอนแรกท่ีครูจะกระตุนดวยปญหาเพื่อใหผูเรียน

หาคําตอบ และการจับคู (Pair) เปนข้ันตอนท่ีสองท่ีจะใหผูเรียนจับคู เพื่ออภิปรายปญหา และวิธีการ

หาคําตอบของปญหา สวนข้ันตอนสุดทาย คือ การแลกเปลี่ยน (Share) เปนข้ันตอนสุดทายท่ีจะใหผูเรียน

แลกเปลี่ยนและนําเสนอความรูท่ีไดจากการคนหาคําตอบ ไบรเลย (Byerley.  2002: 3) ซ่ึงเทคนิคน้ี

ใชเม่ือตองการใหนักเรียนฝกทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีเหตุผล ฝกทักษะการสื่อสาร

การแสดงออกและการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (กัญญา ชัยรัตน.  2552: ออนไลน) 

 สําหรับการพัฒนาทักษะการคิด จึงมีความสําคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน

กระบวนการคิด อยางมีเหตุผลอยูในข้ันพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กท่ีเขาสูการปฏิบัติการคิดคน

รูปธรรมเปน (Concrete Operational Stage) จุดเร่ิมตนของกระบวนการคิดท่ีซับซอน ซ่ึงนําไปสูการคิด

ท่ีมีเหตุผลเชิงตรรกยะ (Logical Thinking) ซ่ึงดัทซ (Deutsche) ไดกลาววา การคิดของเด็กจะคอยเปน

คอยไป ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน จากการคิดอยางมีเหตุผล โดยแทจริงแลวเด็กสามารถคิด

อยางมีเหตุผลไดในทุกระดับ เพียงแตวา เด็กท่ีโกวามีเหตุผลท่ีสูงกวา (เตือนใจ ทองสําริด.  2531: 38 – 40; 

อางอิงจาก Donalson.  1983: 231 – 256) ทิศนา แขมมณี (2545: 408) ไดกลาววา วิธีการคิด หรือข้ันตอน
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ในการคิดอยางมีเหตุผล มีดังน้ี 1) สามารถแยกแยะขอเท็จจริง และความคิดเห็นออกจากกันได 2) สามารถ

ใชเหตุผลแบบนิรนัยหรืออุปนัยในการพิจารณาขอเท็จจริง  3) สามารถใชเหตุผลท้ังแบบนิรนัยและอุปนัย

ในการพิจารณาขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูการคิดอยางมีเหตุผล และสามารถเรียนรูและรูจักสรางองคความรู

เพื่อแกปญหา และพัฒนาตนเองและประเทศชาติ                                                                        

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด

ท่ีมีผลตอความสามารถในการคิดอยางเหตุผลเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิตขิองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เพื่อแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการท่ีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ของ

นักเรียนดีข้ึน อีกท้ังเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ใหบรรลุจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาคณิตศาสตรในระดับสูง

ตอไป 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตผุลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

กอนและหลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดกับเกณฑรอยละ 60   

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 ผลของการศึกษาคร้ังน้ื ทําใหทราบผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด

เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติท่ีมีตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล และเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน

วิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่น ท่ีจะนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร

ใหเหมาะสมกับผูเรียนและเน้ือหาคณิตศาสตร 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียน 

ท่ี 2 ปการศึกษา 2553  โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  

จํานวน 8 หองเรียน จํานวนนักเรียน 363 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ ศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย  

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน

 3 
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หนวยในการสุม (Sampling Unit) ไดกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน ซ่ึงทางโรงเรียน

ไดจัดผูเรียนของแตละหองแบบคละความสามารถ 

 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 

  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ีเปนเน้ือหาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 ตามหลักสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย  

กรุงเทพมหานคร เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิต ิซ่ึงประกอบดวยเน้ือหา ดังน้ี 

  1. อัตราสวนตรีโกณมิต ิ          จํานวน  2  คาบ 

  2. อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา    จํานวน  2 คาบ  

  3. การแกโจทยปญหาและการนําไปใชของอัตราสวนตรีโกณมิต ิ จํานวน 3  คาบ 

 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

   ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ดําเนินการศึกษาคนควา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  

2553 ใชเวลาในการทดลอง 9 คาบๆ ละ 50 นาที โดยแบงเปนการทดสอบความสามารถ ในการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบ ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพื่อนคูคิด 7 คาบ และทดสอบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียน (Post-test) 1 คาบ  

 ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพื่อนคูคิด 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดใหผูเรียน

ไดเรียนรูรวมกันและชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆโดยแตละกลุม

ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพา

ซ่ึงกันและกันและรับผิดชอบรวมกัน ท้ังในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม

ประสบความสําเร็จตามท่ีเปาหมายกําหนด  

 2. การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think – Pair – Share) หมายถึง รูปแบบในการเรียน

แบบรวมมือ โดยมีการจัดการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน 2 คน ท่ีจับคูกันภายในกลุม โดยจับคูในลักษณะ

คูคิดท่ีมีระดับผลการเรียนตางกัน โดยกิจกรรมการเรียนท่ีเร่ิมจากครูเสนอสถานการณปญหาหรือโจทย

คําถามแลวใหสมาชิกคิดหาคําตอบดวยตนเอง หลังจากน้ันนักเรียนแตละคนไปหาคูของตนเองท่ีจัดไว

แลวเพื่อแลกเปลี่ยนคําตอบหรือความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เม่ือไดขอสรุปท่ีตรงกันแลว นําคําตอบท่ี

ไดมาสงครู จากน้ันนําผลสรุปเสนอหนาช้ันเรียน เพื่อหาขอสรุปของประเด็นคําถามจากผูเรียนท้ังช้ัน 

 3. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด  หมายถึง  การจัดการเรียนรู

โดยใหนักเรียนจับคูกัน 2 คน ภายในกลุมท่ีคละความสามารถเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
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มีการอภิปรายปญหารวมกัน ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร โดยใน

การสรางรูปแบบการสอนคร้ังน้ี ผูวิจัยจัดการเรียนรูเปน  4 ข้ันตอน ดังน้ี 

  ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูแนะนําทักษะในการเรียนแบบเพื่อนคูคิด บอกจุดประสงค

ของบทเรียน แบงบทบาทหนาท่ีสมาชิก  และบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินกิจกรรม  ครูผูสอนนําเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนใหมหลังจากน้ัน ครู

ตั้งประเด็นของปญหาหรือเสนอสถานการณปญหา ใหนักเรียนแตละคนจะตองคิดหาคําตอบดวยตนเอง  

เม่ือไดคําตอบของตนเองแลว หลังจากน้ันใหนักเรียนนําคําตอบมาอภิปราย ปรึกษากับคูของตน เพื่อ

เปดโอกาสใหนักเรียนไดสนทนาซักถามอภิปรายเน้ือหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อหา

คําตอบท่ีดีท่ีสุด   

  ขั้นที ่3 ขั้นสรุป ครูสุมบางคูออกมาอภิปรายคําตอบหนาช้ันเรียนโดยครูตรวจดูผลงาน

แตละคูท่ีสงไปโดยขณะท่ีฟงผูนําเสนอแลวนักเรียนในหองสามารถแสดงความคิดเห็นได หรือเสนอคําตอบ

ของตนเองได ซ่ึงมีครูคอยใหความชวยเหลือและเสนอแนะ อธิบายเพิ่มเติมจนไดขอสรุป 

   ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกตอง

ของใบงานหรือผลงาน การตอบคําถาม การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  

 4. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง การกระทําท่ีเปนกระบวนการทางสมอง

ในอันท่ีจะลงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริง และปรากฏการณและสามารถสรุปผล

จากเหตุหรือขอสมมติได ในงานวิจัยน้ีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล คือความสามารถในการเขียน

อธิบายความสัมพันธระหวางขอมูลหรือขอเท็จจริง หรือปรากฏการณ แลวสรุปผลจากเหตุหรือขอสมมติ

ไดอยางสมเหตุสมผลความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ประเมินโดยการใชแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 

10 ขอท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชเกณฑการประเมินผล Rubric Score 

 5. เกณฑ หมายถึง การเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดแลวนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  

เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะหจากคะแนนสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ

เปนรอยละ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 60 โดยใชสถิติเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  2547: 15) ดังน้ี 

  คะแนนรอยละ 80 – 100 หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลดีเย่ียม  

  คะแนนรอยละ 75 – 79  หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดีมาก 

  คะแนนรอยละ 70 – 74  หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดี 

  คะแนนรอยละ 65 – 69  หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล คอนขางด ี

  คะแนนรอยละ 60 – 64  หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล นาพอใจ 

  คะแนนรอยละ 55 – 59  หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล พอใช 

  คะแนนรอยละ 50 – 54 หมายถึง ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลผานเกณฑข้ันต่ํา 

  คะแนนรอยละ 0 – 49   หมายถึง   ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลต่ํากวาเกณฑ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแนวคิดจากเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันดวยเทคนิคแบบ

เพื่อนคูคิด (Think – Pair – Share) ซ่ึงไดริเร่ิมข้ึนโดยศาสตราจารย Frank Lyman แหงมหาวิทยาลัย 

แมรีแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป ค.ศ. 1981 ซ่ึงไดช้ีใหเห็นวาผูเรียนทุกคนจะมีสวนรวมกับครู

ระหวางการเรียนการสอน เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อชวยพัฒนาผูเรียน

ในทักษะทางสังคมตางๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแกปญหา การตัดสินใจ การแสวงหา

ความรูใหมๆ และการยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชในความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผลโดยกําหนดแนวคิดของการวิจัยคร้ังน้ีคร้ังน้ี ดังภาพประกอบ 1               

 

                             

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 

 2. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวาเกณฑรอยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

 
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรอิสระ 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ 

ดังตอไปน้ี 

 1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด  

  1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

  1.2 องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  

  1.3 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

  1.4 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

  1.5 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

  1.6 ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

  1.7 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

  1.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

 2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคิดและการคิดอยางมีเหตุผล 

  2.1 ความหมายของการคิด 

  2.2 ประเภทของการคิด 

  2.3 ความหมายของการคิดอยางมีเหตุผล 

  2.4 พัฒนาการในการคิดอยางมีเหตุผล 

  2.5 แนวทางในความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

  2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพ่ือนคูคิด 

 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  

  กรมวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ 

ไวดังน้ี 

  อาทซท และ นิวแมน (Artzt; & Newman.  1990: 448 – 449) ไดกลาวถึงการเรียนรูแบบ 

รวมมือวา เปนแนวทางท่ีเกี่ยวกับการท่ีผูเรียนทําการแกปญหารวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซ่ึงสมาชิกทุกคน

ในกลุมประสบความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายรวมกัน สมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาเขาเปน

สวนสําคัญของกลุม ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุมเปนความสําเร็จหรือความลมเหลวของทุกคน

ในกลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมายสมาชิกทุกคนตองแสดงความคิดเห็นและชวยเหลือกันใหเกิดการเรียนรู
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ในการแกปญหา ครูมีบทบาทเปนผูคอยใหความชวยเหลือ จัดหาและช้ีแนะแหลงขอมูลในการเรียนรู

ของนักเรียน นักเรียนเปนแหลงความรูซ่ึงกันและกันในกระบวนการเรียนรูดังภาพประกอบ 2 

 

                                     

 

                   

                       

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดงลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

 ท่ีมา: Artzt, Alice F.; & Newman, Claire M.  (1990, September).  Cooperative 

Learning.  The Mathematics Teacher.  83(6): 452. 

 

 

  เคสสเลอร (Kessler.  1992: 8) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนแบบรวมมือวา เปน

การจัดการกิจกรรมการเรียนแบบกลุม ซ่ึงวิธีการเรียนน้ันข้ึนอยูกับผูเรียนในกลุมตองมีสัมพันธภาพ

ทางสังคมดวยกัน แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน เปนกําลังใจคอยใหการกระตุนและชวยเหลือผูเรียน

ท่ีอยูในกลุมเดียวกันใหเกิดการเรียนรูจนประสบความสําเร็จหรือบรรลุจุดมุงหมายดวยกัน 

  จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson; & Johnson.  1994: 5) กลาววา การสอนโดย วิธี 

การเรียนแบบรวมมือ เปนการสอนท่ีจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละประมาณ 

3 – 5 คน โดยท่ีสมาชิกในกลุมมีความแตกตางกันทางดานเพศ เช้ือชาติ ความสามารถทางการเรียน ฯลฯ 

ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแตละคน

ในกลุมรวมกัน 

  สลาวิน (Slavin.  1995: 2 – 7) ไดใหความหมายวา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีท่ีนําไป

ประยุกตใชไดกับหลายวิชา และหลายระดับช้ัน โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยท่ัวไป สมาชิก 

4 คน ท่ีมีความสามารถแตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน นักเรียน

ในกลุมตองเรียนและรับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน นักเรียนจะประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือเพื่อนสมาชิก

ในกลุมประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเหลือพึ่งพากัน และสมาชิกในกลุม

จะไดรับรางวัลรวมกัน เม่ือกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑท่ีกําหนด 

รูปท่ี 2 ช้ันเรียนท่ีเปนแบบ 

การเรียนแบบรวมมือ
  

รูปท่ี 1 ช้ันเรียนท่ีเปนแบบ

ครูเปนศูนยกลางการเรียนรู 
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  วิลเลี่ยม (Williams.  2000: 168) ไดกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนท่ีมี

การแบงกลุมเล็ก  ๆท่ีมีเปาหมายรวมกัน โดยมีสวนประกอบ 5 สวน คือ มีเปาหมายรวมกัน มีปฏิสัมพันธ

ทางบวกสงเสริมความสัมพันธระหวางกลุม ความรับผิดชอบรายบุคคล และทักษะทางสังคม 

  กรมวิชาการ (2544: 4) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือคือ การจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอนท่ีแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ สงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกันโดยในกลุม ประกอบดวย

สมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 

และมีความรับผิดชอบรวมกัน ท้ังในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงการจัดการเรียนรูดังกลาวมีความหมายตรงกันขามกับการเรียน

ท่ีเนนการแขงขัน และการเรียนตามลําพัง 

  วัฒนาพร ระงับทุกข (2545: 174) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียนรู  

ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน

โดยท่ีแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุม โดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมท้ังการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนท่ีเรียนเกง จะ

ชวยเหลือคนท่ีออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแต

จะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ 

ความสําเร็จของกลุม 

  สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย  มูลคํา (2545: 134) ไดใหความหมายการเรียนรูแบบรวมมือ

ไววา เปนกระบวนการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนไดรวมมือ และชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยแบงกลุม

ผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็กๆ ซ่ึงเปนการรวมกลุมอยางมีโครงสรางท่ีชัดเจน  มี

การทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัย ซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบ

รวมกันท้ังในสวนตน และสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว 

 จากขอความดังกลาวขางตนสรุป ไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีจัดใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันและชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยแบงกลุมนักเรียน

ออกเปนกลุมเล็ก  ๆ โดยแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกันและรับผิดชอบรวมกัน ท้ังในสวนตนและสวนรวม เพื่อให

ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามท่ีเปาหมายกําหนด  

 1.2 องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

  มีนักวิชาการกลาวถึงองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ไวดังน้ี 

  จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson; & Johnson.  1994: 55 – 59) ไดกลาวสรุปองคประกอบ

ท่ีสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ มี 5 ประการดังน้ี คือ 

   1. ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก (Positive Interdependent) คือ การพึ่งพา

อาศัยกันของสมาชิกในกลุมท่ีมีเปาหมายรวมกัน มีการทํางานรวมกัน โดยท่ีสมาชิกในกลุมทุกคนตอง
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มีสวนรวมในการทํางานน้ันๆ ทุกคนทําเพื่อเปาหมายเดียวกันของกลุมและผลงานของแตละคนก็เปน

ผลงานของกลุม กลุมจะสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับทุกคน ถากลุมประสบผลสําเร็จทุกคนยอมประสบ

ผลสําเร็จดวย ถากลุมลมเหลวทุกคนก็ถือวา ลมเหลวดวยทุกคนในกลุมจะตองเรียนรูบทเรียนท่ีไดรับ

และตองแนใจวาสมาชิกทุกคนสามารถเรียนรูบทเรียนน้ัน การท่ีจะแนใจวาเพื่อนสมาชิกจะเรียนรูบทเรียน 

ทุกคนตองชวยเหลือกัน มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน มีลักษณะความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน สมาชิก

แตละคนตองยอมรับวา ผลงานของคนอื่นมีความสําคัญตอตนเองและตอกลุม 

   2. การปรึกษาหารือกันระหวางสมาชิกในกลุม (Face-to-face Interaction) มาจาก

หลักการท่ีวา ผลงานท่ีดีมาจากการใชความสามารถ การสรางสรรคของบุคคลหลายคนเพราะลําพังบุคคล

เพียงคนเดียว ไมสามารถทํางานทุกอยางสําเร็จ ตองอาศัยการชวยเหลือจากบุคคลอื่น มีการติดตอ

ปฏิสัมพันธโดยตรง ในการเรียนแบบรวมมือตองเปดโอกาสใหผูเรียนชวยเหลือกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความรู ความคิด การอภิปรายใหเพื่อนไดเกิดการเรียนรู การรับฟงเหตุผลของสมาชิกภายในกลุม 

   3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability) ชวยใหกลุม

มีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการทํางาน สัมฤทธิ์ผลของกลุมข้ึนอยูกับสัมฤทธิ์ผลของสมาชิกแตละคน แตอาจ

ประเมินไดจากผลการทดสอบของสมาชิก โดยการสุมเลือกสมาชิกในกลุมเปนตัวแทนรายงานผลงาน

ของกลุม 

   4. การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานเปนกลุมยอย (Interpersonal 

and Small Group Skill) เปนทักษะท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการทํางานของกลุมประสบความสําเร็จผูเรียน

ควรไดรับการฝกและสงเสริมใหใชทักษะน้ีกอน ซ่ึงมาจากหลักการท่ีวาการทํางานรวมกันจะเสริมสราง

ความสามารถไดดีกวาการทํางานคนเดียว คนเราไมไดเกิดมาเพื่อเรียนรูโดยทันทีทันใด ทักษะทาง

มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนกลุมไมไดเกิดข้ึนงายๆ  ตามท่ีตองการบุคคลตองเรียนรู ตองไดรับ

การสอนทักษะทางสังคมเพื่อใหเกิดคุณภาพสูงในการทํางานรวมกัน 

   5. กระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการทํางานท่ีมีข้ันตอนหรือวิธีการ

ท่ีชวยใหการดําเนินงานกลุมมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุมท่ีวางไวโดยเนนท่ีกระบวนการ 

หนาท่ี บทบาทท่ีชัดเจนของสมาชิกท่ีจะทําใหการทํางานน้ันไดผลดีตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

 จากองคประกอบของการเรียนแบบรวมมือน้ัน จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson; & Johnson. 

1994: 224 – 225) ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางกลุมการเรียนแบบรวมมือกับกลุมการเรียน

แบบปกต ิดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  ความแตกตางระหวางกลุมการเรียนแบบรวมมือกับกลุมการเรียนปกต ิ
 

กลุมการเรียนแบบรวมมือ กลุมการเรียนแบบปกต ิ

  

1. มีการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน (Positive 

interdependence )  

1. ไมมีการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน(No 

interdependence) 

2. สมาชิกแตละคนมีความรับผิดชอบตอกลุม         

   (Individual accountability) 

2. สมาชิกแตละคนไมตองมีความรับผิดชอบตอ

กลุม (No individual accountability) 

3. สมาชิกในกลุมมีความหลากหลาย     

   (Heterogeneous membership)    

3. สมาชิกในกลุมไมมีความหลากหลาย

(Homogeneous membership) 

4. สมาชิกทุกคนมีสวนเปนผูนํา                      

   (Shared leadership) 

4. มีผูนําคนเดียว(One appointed leader) 

5. สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน     

(Responsible for each other) 

5. สมาชิกแตละคนรับผิดชอบเฉพาะตน

(Responsible only for self) 

6. เนนการทํางานและความชวยเหลือ                  

   (Task and maintenance emphasized)   

6. เนนเฉพาะการทํางาน(Only task 

emphasized) 

7. มีการสอนทักษะทางสังคม      

   (Social skills directly taught) 

7. ไมมีการสอนทักษะทางสังคม(Social skills 

assumed and ignored) 

8. ครูสังเกตการณและแนะนําการทํางานกลุม        

   (Teacher observes and intervenes) 

8. ครูละเลยไมสนใจการทํางานกลุมของผูเรียน               

(Teacher ignores group functioning ) 

9. มีการทํางานเปนกระบวนการกลุมอยางมี    

ประสิทธิภาพ (Group process their effectiveness) 

9. ไมมีการทํางานเปนกระบวนการกลุม  

(No group processing) 
  

 

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 5 – 8) ไดเสนอวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

จะมีประสิทธิภาพ ถาสมาชิกภายในกลุมมองเห็นคุณคาของการทํางานรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

โดยมีแนวทางสําคัญ 5 ประการคือ 

   1. มีความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถึง 

การท่ีสมาชิกในกลุมทํางานอยางมีเปาหมายรวมกัน มีการทํางานรวมกันโดย ท่ีสมาชิกทุกคนมีสวนรวม

ในการทํางานน้ัน มีการแบงปนวัสดุ อุปกรณ ขอมูลตางๆ ในการทํางาน ทุกคนมีบทบาท หนาท่ี และ

ประสบความสําเร็จรวมกัน ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก 

มีหลายวิธี เชน 

    1.1 การกําหนดเปาหมายของกลุม (แตละคนลงมือเรียนและตองแนใจวาสมาชิก

คนอื่นเรียนรูไปพรอม  ๆกัน) 
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    1.2 การกําหนดรางวัลรวมกัน (ถาทุกคนทําไดตามเกณฑท่ีครูผูสอนกําหนดไว

แตละคนจะไดรับคะแนน Bonus เทาเทียมกันทุกคน) 

    1.3 การกําหนดใหใชวัสดุ อุปกรณ หรือสื่อการเรียนอื่นๆ รวมกัน (แตละคนจะ

ไดวัสดุเพียง 1 สวนของท้ังหมดท่ีจําเปนตองใชในการทํางานกลุม) 

    1.4 การกําหนดบทบาทสมาชิกในกลุม แตละคนจะมีบทบาทในกลุม เชน ผูอาน 

ผูตรวจสอบ ผูบันทึก ผูใหกําลังใจ ผูจัดหาวัสด ุ

   2. การมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดในระหวางการทํางานกลุม ( Face to Face 

Primitive Interaction) เปดโอกาสใหนักเรียนไดชวยเหลือสมาชิกในกลุมใหประสบความสําเร็จ โดยทํา

กิจกรรมตอไปน้ี 

    2.1 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

    2.2 อธิบายความรูใหเพื่อนในกลุมฟง 

กิจกรรมดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดติดตอกันโดยตรง เปนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและการให

ขอมูลยอนกลับ 

   3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน (Individual Accountability)  

เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตองานกลุมซ่ึงทําไดหลายวิธี เชน 

    3.1 กําหนดหนาท่ีของสมาชิกทุกคนในกลุมตามความเหมาะสม 

    3.2 สุมถามปากเปลาสมาชิกในกลุม หรือสุมตรวจงานของสมาชิกในกลุม 

    3.3 สังเกตและบันทึกการทํางานกลุมของสมาชิก 

    3.4 กําหนดใหสมาชิก 1 คน ในกลุมเปนผูตรวจสอบความเขาใจของสมาชิกเกี่ยวกับ

งานกลุม 

    3.5 ใหนักเรียนอธิบายสิ่งท่ีตนเรียนรูใหเพื่อนฟง 

    3.6 ทดสอบรายบุคคล 

   4. การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย ( Interdependence 

and Small Group Skills) นักเรียนควรไดรับการฝกทักษะท่ีจะชวยใหงานกลุมประสบความสําเร็จ ไดแก 

    4.1 การทําความรูจักและไววางใจผูอื่น 

    4.2 การสื่อสาร 

    4.3 การยอมรับและชวยเหลือกัน 

    4.4 การวิจารณความคิดเห็น โดยไมวิจารณเจาของความคิด 

    4.5 การแกปญหาขัดแยง 

    4.6 การใหความสําคัญ และการเอาใจใสตอทุกคนเทาเทียมกัน 

   5. กระบวนการกลุม ( Group Process) สมาชิกจะตองรวมกันรับผิดชอบตอการ

เรียนรูของสมาชิกในกลุม ดังน้ันผลงานของกลุมจะไดรับอิทธิพลมาจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการทํางานของสมาชิกในกลุมซ่ึงสามารถกระทําไดโดย 

    5.1 ใหอธิบายการกระทําของสมาชิกท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชน 
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    5.2 ใหตัดสินใจวา การกระทําใดของกลุมท่ีควรรักษาไว และการกระทําใด ควร

เลิกปฏิบัต ิ

    5.3 ใหเลาเหตุการณในกลุม ปญหาของกลุม หรือวิพากษวิจารณการทํางานของ

กลุม 

  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2546: 134 – 135) ไดเสนอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

มีองคประกอบ ดังน้ี 

   1. การมีความสัมพันธกันในทางบวก หมายถึง การท่ีสมาชิกในกลุมมีการทํางาน

อยางมีเปาหมายรวมกัน มีการแขงขัน มีการใชวัสดุอุปกรณและขอมูลตาง  ๆรวมกัน มีบทบาทหนาท่ี

และประสบความสําเร็จรวมกัน ไดรับผลประโยชนหรือรางวัลโดยเทาเทียมกัน 

   2. การปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดระหวางการทํางานกลุม เปนการเปดโอกาสให

สมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อธิบายความรูใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมฟง และ

มีการใหขอมูลยอนกลับซ่ึงกันและกัน 

   3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน เปนกิจกรรมท่ีตรวจเช็คหรือ

ทดสอบใหม่ันใจวาสมาชิกมีความรับผิดชอบตองานกลุมหรือไมเพียงใด โดยสามารถท่ีจะทดสอบเปน

รายบุคคล เชน การสังเกตการณทํางาน การถามปากเปลา เปนตน 

   4. การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย เพื่อใหงานกลุมประสบ

ความสําเร็จ ผูเรียนควรจะไดรับการฝกฝนทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม เชน ทักษะ

การสื่อสาร ทักษะการเปนผูนํา ทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา และทักษะกระบวนการกลุม เปนตน 

   5. กระบวนการกลุม เปนกระบวนการทํางานท่ีมีข้ันตอน ซ่ึงสมาชิกแตละคนจะตอง

ทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน มีการวางแผน ดําเนินงานตามแผน ประเมินผลงานและปรับปรุง

รวมกัน 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 110 – 111) ไดเสนอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ มีองคประกอบสําคัญ ดังน้ี 

   1. การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก ผูเรียนตองมีความเช่ือวา ตนเองจะตอง 

เช่ือมโยงกับผูอื่นในทางท่ีจะไมมีใครจะประสบความสําเร็จถาสมาชิกของกลุมคนอื่นไมประสบความสําเร็จ 

ดวย ผูเรียนจะตองทํางานดวยกันเพื่อใหงานสําเร็จ ทุกคนในกลุมตองพึ่งกันในดานทรัพยากร แบงปน

สิ่งท่ีตนมีอยูแกกันและกัน ตองรูจักแบงงานกันทําตามบทบาท ตามความถนัดและความเช่ียวชาญของตน 

   2. ปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการทํางานรวมกัน การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจเปนวิธ ี

การเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเปนตัวเช่ือมโยง ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือ อธิบายให 

สอนกันและกัน คิดแกปญหารวมกัน สงเสริมความสําเร็จของกันและกัน 

   3. ความรับผิดชอบสวนบุคคล เม่ือผูเรียนอยูในกลุมไดดําเนินการตามข้ันตอนของ

การสรางความคุนเคย  การกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกัน ใหความรวมมือกับกลุม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยอมรับสนับสนุนคัดคานดวยเหตุผล 
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รวมท้ัง การควบคุมตนเอง การสรางแรงจูงใจตนเองในดานความคาดหวัง ในความสําเร็จ สิ่งเหลาน้ีจะ

สั่งสมตลอดเวลาการทํางานกลุม จนในท่ีสุดเกิดเปนคานิยมของผูเรียนในดานความรับผิดชอบสวนบุคคล 

   4. ทักษะการทํางานเปนทีม หมายถึง ความสามารถในการสรางความเขาใจระหวาง

ผูเรียนท่ีทํางานรวมกันเปนกลุม ทําใหสามารถสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูอยูในกลุมมีทักษะ

ในการสื่อสาร เชน การใหขอมูล การแสวงหาขอมูล การประสานงาน การจูงใจการประเมิน การขยายความ 

การจัดประมวลความคิด การประนีประนอม การรักษามาตรฐานการเปนสมาชิกของกลุมและการเปน

ผูนํา 

   5. กระบวนการกลุม การเรียนรูแบบรวมมือตองอาศัยความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการกลุม เพื่อใหองคประกอบท่ีกลาวมาท้ัง 4 ประการ ประสบความสําเร็จ 

 จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

มีดังน้ี 

  1. การพึ่งพาอาศัยกัน เปนการรับรูวาสมาชิกในกลุมตองรูจักรวมมือกันในการวางแผน 

รวมคิด รวมทํา และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรู มีความรับผิดชอบในงานท่ีทําความสําเร็จ

ของกลุมข้ึนอยูกับสมาชิกภายในกลุม 

  2. การปฏิสัมพันธอยางใกลชิด สมาชิกในกลุมชวยเหลือและเอื้ออาทรตอกันมีสวนรวม

ในการทํางานสมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อความสําเร็จในการเรียน  และ

การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

  3. ความรับผิดชอบของแตละบุคคล สมาชิกแตละคนในกลุมมีหนาท่ีตองรับผิดชอบ และ

จะตองทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเสมอ 

  4. ทักษะทางสังคม สมาชิกทุกคนตองไดรับการฝกทักษะภายในกลุม ในเร่ืองการรับฟง  

การยอมรับความคิดเห็น การรูจักวิธีการสื่อสาร ทักษะการเปนผูนํา ทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา 

และทักษะกระบวนการกลุม การสนับสนุนและไววางใจซ่ึงกันและกนั 

  5. กระบวนการกลุม สมาชิกทุกคนไดรับการฝกใหรูจักกัน แสดงความคิดเห็นและรูจัก

รวมมือกันทํางาน ทําความเขาใจ ในเปาหมายการทํางาน มีการวางแผน ดําเนินงานตามแผน ประเมิน 

ผลงาน ปรับปรุงงานรวมกัน และวางเปาหมายในการทํางานกลุมคร้ังตอไปใหดีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กวาเดิม 

 1.3 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

  ไดมีนักการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไวหลากหลาย ในท่ีน้ีจะ

ขอเสนอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดังกลาว ดังน้ี  

  จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson; & Johnson.  1994: 53, 169 – 186) ไดแบง

ประเภทของ การเรียนแบบรวมมือไว 3 ประเภท คือ 1) การรวมมืออยางเปนทางการ 2) การรวมมือ

อยางไมเปนทางการ และ 3) กลุมฐาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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   1. การรวมมืออยางเปนทางการ (Formal Cooperative Learning) เปนการเรียน

โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบใดแบบหน่ึงตลอดคาบเรียนหรือตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแตละคาบ เปนการจัดการเรียนท่ีใหผูเรียนเรียนรวมกันเปนกลุมประมาณ 2 – 6 คน ผูเรียนจะเรียน

เปนกลุมตลอดทุกข้ันตอนของการเรียนการสอน หรือทุกคาบเรียนท่ีผูสอนกําหนด เทคนิคการเรียนท่ี

เหมาะสมท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนแบบการรวมมืออยางเปนทางการจะมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปน

วิธีท่ีตองใชเวลาศึกษารวมกันตั้งแตหน่ึงคาบเรียนข้ึนไป เพื่อใหผูเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เชน 

การตัดสินใจ การแกปญหา การทดลองหรือการสํารวจ เพื่อใหงานเสร็จตามเปาหมายของกลุมรวมกัน

ไดทันตามเวลาท่ีกําหนด การเรียนแบบรวมมือโดยท่ัวไป นิยมจัดกลุมการเรียนแบบรวมมืออยางเปน

ทางการ เพราะเปนการจัดกลุมท่ีตองการใหผูเรียนท่ีมีความสามารถหลากหลายมาทํางานชวยเหลือกัน 

ผูสอนตองมีประสบการณสามารถรูถึงภูมิหลัง และความสามารถของผูเรียนมากอน จึงสามารถแยก

ผูเรียนใหกระจายตามกลุมได ตัวอยางของเทคนิคการเรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการ ไดแก (Johnson; & 

Johnson.  1994: 192 – 195; & Slavin.  1995: 5 – 8) 

    1.1 เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team-Games-Tournament : TGT) 

ซ่ึงพัฒนาโดยเดอะ ไวส และ สลาวิน (De Vries; & Slavin) มีการจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละ 

4 คน ระดับความสามารถตางกัน (Heterogeneous) คือ ผูเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คนและออน 1 คน 

ผูสอนกําหนดบทเรียนและการทํางานของกลุมไวกอนแลว จากน้ันทําการสอนบทเรียนแกผูเรียนท้ังช้ัน

แลวใหกลุมทํางานตามกําหนด ผูเรียนในกลุมชวยเหลือกัน ผูท่ีเรียนเกงชวยและตรวจงานเพื่อนใหถูกตอง

กอนนําสงผูสอน แลวจัดกลุมใหมเปนกลุมแขงขันท่ีมีความสามารถเทาๆ กัน (Heterogeneous Tournament 

Teams) แขงกันตอบปญหา โดยจัดกลุมใหมทุกสัปดาห ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล 

คะแนนของกลุมไดจากคะแนนของสมาชิกท่ีเขาแขงขันรวมกับกลุมอื่น  ๆ รวมกัน แลวใหรางวัลกับกลุม

ท่ีไดคะแนนสูงถึงเกณฑท่ีกําหนด 

    1.2 เทคนิคการจัดกลุมแบบชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization : 

TAI) พัฒนาโดย สลาวิน และคณะ (Slavin;  et al.) เทคนิคน้ีเหมาะสําหรับวิชาคณิตศาสตรใชสําหรับ

ผูเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 3 – 6 เทคนิคการทํากิจกรรมแบบน้ีสมาชิกกลุมมี 4 คน มีระดับความรู

แตกตางกัน ผูสอนเรียกผูเรียนท่ีมีความรูระดับเดียวกันของแตละกลุมมาสอน ตามความยากงายของ

เน้ือหา วิธีสอนจะแตกตางกัน จากน้ันผูเรียนทุกคนทําขอสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน มีการใหรางวลั

กลุมท่ีทําคะแนนไดด ี

    1.3 เทคนิคการรวมมืออานและเขียน (Cooperative Integrated Reading and 

Composition: CIRC) พัฒนาโดย สตีเวนส (Stevens; et al.) ใชสําหรับวิชาอาน เขียนและทักษะอื่น  ๆ

ทางภาษา โดยสมาชิกในกลุมมี 4 คน มีพื้นความรูเทาๆ กัน 2 คน อีก 2 คนมีพื้นความรูเทากัน แต

ตางระดับความรูกับ 2 คนแรก ผูสอนจะเรียกคูท่ีมีความรูระดับเทากันจากกลุมมาสอนและใหกลับเขา

กลุม และเรียกคูตอไปจากทุกกลุมมาสอน จากน้ันใหผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ โดยคะแนนของกลุม

พิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุมเปนรายบุคคล 
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    1.4 เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ ์ (Student Teams Achievement Divisions : 

STAD) พัฒนาโดย สลาวิน (Slavin) มีการจัดกลุมเหมือน TGT แตไมมีการแขงขัน โดยใหผูเรียนแตละคน

ตางทําขอสอบ แลวนําคะแนนพัฒนาการ หรือคะแนนท่ีดีกวาเดิม ในการสอบคร้ังกอนของแตละคน

มารวมกันเปนคะแนนกลุมและใหรางวัลกลุมท่ีไดคะแนนมาก 

    1.5 เทคนิคการเรียนรวมกัน (Learning Together) พัฒนาโดย จอหนสัน และ

จอหนสัน (Johnson; & Johnson) สมาชิกในกลุมมี 4 – 5 คน ระดับความรูความสามารถตางกัน ใช

สําหรับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 – 6 โดยผูสอนทําการสอนท้ังช้ันเรียน ผูเรียนแตละกลุมทํางาน

ตามท่ีผูสอนมอบหมาย คะแนนของกลุมพิจารณาจากผลงานของกลุม 

    1.6 เทคนิคการตอภาพ (Jigsaw) พัฒนาโดย เอรอนสัน และคณะ (Aronson; 

et al.) สมาชิกในกลุมมี 3 – 6 คน สมาชิกแตละคนจะรวมกันเปนสมาชิกของกลุมบาน (Home Group) 

แบงงานและหนาท่ีกัน จากน้ันสมาชิกแตละคนท่ีไดรับมอบหมายใหไปศึกษาเน้ือหาเร่ือเดียวกันจะมา

รวมกันเปนสมาชิกกลุมเช่ียวชาญ (Expert Group) แลวสมาชิกกลุมบานทุกคนกลับมาท่ีกลุมของตน 

เร่ิมสอนและถายทอดความรูสิ่งท่ีตนไปศึกษารวมกับสมาชิกกลุมเช่ียวชาญมาจนสมาชิกแตละคนเขาใจ 

จากน้ันประเมินผลเปนรายบุคคลและนําคะแนนมารวมเปนคะแนนกลุม 

    1.7 เทคนิคการเรียนแบบรวมแรง (Co-op-Co-op) พัฒนาโดยคาแกน 

(Kagan)ประกอบ ดวยข้ันตอนตาง  ๆคือ ผูเรียนชวยกันอภิปรายหัวขอท่ีจะศึกษา แบงเปนหัวขอยอย 

แลวจัดผูเรียนเขากลุมตามความสนใจ ผูเรียนท่ีเลือกศึกษาเร่ืองเดียวกันจะเปนรวมกลุมเดียวกัน กําหนด

บทบาทหนาท่ีของแตละคน จากน้ันแบงหนาท่ีรับผิดชอบเน้ือหาคนละ 1 ขอยอย เพื่อไปศึกษาคนควาหา

ความรู แตละคนนําความรูท่ีไปศึกษากลับมาถายทอด และรายงานใหสมาชิกในกลุมทราบ และกลุม

รวบรวมผลการศึกษาของทุกคนเขาเปนผลงานของกลุม เพื่อนําเสนอตอช้ันเรียนประเมินผลจากการ

นําเสนอผลงานกลุมตอช้ันเรียน การประเมินผลจะสุมผูเรียนแตละกลุมใหอธิบายการทํางาน ความรู และ

ประเมินผลการนําเสนอความรูของนักศึกษาแตละคนตอกลุม 

    1.8 เทคนิคการสืบคนเปนกลุม (Group Investigation) พัฒนาโดย ชาราน และ

ชาราน (Sharan; & Sharan) สมาชิกในกลุมมี 2 – 6 คน แตละกลุมเลือกหัวขอท่ีตองการศึกษาคนควา

ตามผูสอนกําหนด จากน้ันสมาชิกในกลุมแบงงานกันท้ังกลุม มีการวางแผนการดําเนินงานและสมาชิก

ทุกคนชวยกันศึกษาคนควาขอมูลเพื่อนํามารวมกัน สมาชิกในกลุมรวมกันวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

เพื่อเตรียมนําเสนอผลงานของกลุมตอช้ันเรียน ประเมินผลจากงานของกลุม 

   2. การรวมมืออยางไมเปนทางการ (Informal Cooperative Learning) เปนการเรียน

โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบใดแบบหน่ึง เฉพาะข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงของการเรียนการสอน 

เชน อาจจะใชในข้ันนํา สอดแทรกในข้ันสอนตอนใด  ๆก็ได หรือข้ันสรุป หรือข้ันทบทวนหรือข้ันวัดผล

ของคาบเรียนใดคาบเรียนหน่ึงตามท่ีผูสอนกําหนด การเรียนการสอนแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ

มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนวิธีท่ีใชชวงเวลาสั้น  ๆในการศึกษารวมกันเพียง 5 – 10 นาที จนถึง 1 คาบเรียน 

เพื่อใหผูเรียนทํางานเปนกลุมรวมมือช่ัวคราว มีการอภิปราย ซักถามกอนและหลังเรียนหรือระหวาง
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การเรียนก็ได เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองท่ีศึกษา หรือรวมกันทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายของกลุม 

(Slavin.  1995: 131 – 132) ไดแก 

    2.1 เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง ( Round Robin) เปนเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุมผลัด

กันพูด ตอบ เลา อธิบาย โดยไมใชการเขียน การวาด และเปนการพูดท่ีผลัดกันพูดทีละคน  จนครบ

ตามเวลาท่ีกําหนด 

    2.2 เทคนิคการเขียนรอบวง (Round Table) เปนเทคนิคเหมือนกับการพูดรอบวง 

แตกตางกันท่ีเนนการเขียน การวาด โดยการผลัดกันเขียนลงในกระดาษท่ีผูสอนเตรียมไว  ทีละคน 

ตามเวลาท่ีกําหนด 

    2.3 เทคนิคการเขียนพรอมกันรอบวง (Simultaneous Roundtable) เปนเทคนิค

ท่ีสมาชิกทุกคนในกลุมเขียนคําตอบหรือบันทึกการคิดพรอมกัน โดยตางคนตางเขียนในเวลาท่ีกําหนด 

    2.4 เทคนิคการพูดเปนคู (Rally Robin) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนพูด

ตอบ แสดงความคิดเห็นเปนคู โดยเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนใชเวลาเทาๆ กัน หรือใกลเคียงกัน 

    2.5 เทคนิคการเขียนเปนคู (Rally Table) เปนเทคนิคการเรียนท่ีคลายกับการพูด

เปนคูแตการเขียนเปนคูเปนการรวมมือกันเขียนโดยผลัดกันเขียนหรือวาด 

    2.6 เทคนิคการแกปญหาดวยการตอภาพ ( Jigsaw Problem Solving) เปน

เทคนิคท่ีสมาชิกแตละคนคิดคําตอบของตนเองไว แลวนําคําตอบของทุกคนมารวมกันอภิปรายเพื่อหา

คําตอบท่ีดีท่ีสุด 

    2.7 เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think-pair-share) เปนเทคนิคท่ีเร่ิม

จากปญหาหรือโจทยคําถาม โดยสมาชิกแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอธิบาย

กับเพื่อนเปนคู จากน้ันจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เม่ือม่ันใจวาคําตอบของ

ตนเองถูกตองมากท่ีสุด จึงนําคําตอบท่ีไดเลาใหเพื่อนฟง 

    2.8 เทคนิคการอภิปรายเปนคู (Pair Discussion) เปนเทคนิคท่ีผูสอนถามคําถาม

หรือกําหนดโจทยแลวใหสมาชิกท่ีน่ังใกลกันรวมกันคิดและอภิปรายเปนคู 

    2.9 เทคนิคการอภิปรายเปนทีม (Team Discussion) เปนเทคนิคท่ีผูสอนตั้งคําถาม

แลวใหสมาชิกของกลุมทุกคน รวมกันคิด พูด อภิปรายพรอมกัน 

    2.10 เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคูและทําคนเดียว (Team-pair–solo) เปน

เทคนิคท่ีผูสอนกําหนดปญหาหรือโจทยหรือกําหนดงานใหทํา สมาชิกทํางานรวมกันท้ังกลุมจนเสร็จ  

จากน้ันแบงสมาชิกเปนคูใหทํางานรวมกันจนงานเสร็จ ข้ันสุดทายใหสมาชิกแตละคนทํางานเดี่ยว จน

สําเร็จ   

   3. กลุมฐาน (Base Group) เปนลักษณะของการจัดกลุมเพื่อนสนิทใหกับผูเรียน

โดยปกติผูเรียนจะมีกลุมของเขาเองอยูแลว แตกลุมของผูเรียนบางคร้ังไมมีคุณภาพ ผูเรียนจะสนิทกับ

เพื่อนท่ีมีลักษณะคลายกัน ถาไดกลุมท่ีดีก็เปนผลดีตอผูเรียน แตถาไดกลุมผูเรียนท่ีไมดีก็อาจนําไป

ในทางท่ีไมถูกตอง ผูสอนจึงนําเอามาเปนประโยชนดวยการจัดเปนกลุมเพื่อนสนิทของผูเรียน  โดย

อาจเร่ิมจากภาคเรียนแรก พอผูเรียนเร่ิมรูจักกันแลวก็จัดกลุมใหกับผูเรียนประมาณ 6 – 8 คน สมาชิก
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อาจมากกวาการจัดกลุมแบบการรวมมืออยางเปนทางการ มีผูเรียนในกลุมท่ีมีลักษณะหลากหลายอยู

ดวยกัน เชน ความสามารถ ความสนใจ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของพอแมตางกัน คละท้ังเพศ

ชายและหญิง เม่ือจัดกลุมผูเรียนแลวผูสอนจะตองช้ีแจงใหผูเรียนเขาใจวา กลุมของผูเรียนมีใครบาง 

เพราะเหตุใดผูสอนจึงจัดกลุมใหเขาและผูเรียนจะตองทําอะไรบาง ผูสอนตองจัดเตรียมสถานท่ีใหผูเรียน

ไดพบกันในชวงเวลาท่ีกําหนด ผูสอนตองแนะนําวา เม่ือพบกันผูเรียนตองทําอะไรบาง เชน ดูแลกัน

เร่ืองการเรียน เตือนกันและกันเร่ืองการบานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย ทํางานใหเสร็จตามเวลา ปรึกษา

ปญหาเร่ืองการเรียน การทบทวนเน้ือหาเพื่อเตรียมตัวสอบ การเปนคูคิด ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ รับฟง

ปญหาอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนกลุมเพื่อนกลุมฐานอาจอยูดวยกันเปนป หรือเม่ือผูเรียนไมไดอยู

ดวยกันแลว แตยังคงเปนเพื่อนกันการจัดกลุมคร้ังแรกผูสอนควรเปนผูจัดกลุมใหผูเรียนเอง โดยผูสอน

ตองพยายามอธิบายช้ีแจงใหผูเรียนเขาใจ ใหทดลองอยูกับเพื่อนกลุมน้ีกอนแลวคอยเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

เพราะตองการใหผูเรียนไดฝกการอยูรวมกัน รูจักการปรับตัวเขาหากัน ซ่ึงการจัดกลุมแบบกลุมฐานมี

คุณคาดานการจัดประสบการณการอยูรวมกันกับผูอื่นไดเปนอยางดี ฝกการเปนผูนํา การมีมนุษยสัมพันธ  

ความเอื้ออาทร เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น แบงเบาภาระเร่ืองการปกครองของผูสอน 

  คาแกน (Kagan.  1994: 12 – 15) ไดเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียน

ไดเกิดการรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม มีเทคนิคดังตอไปน้ี 

   1. กิจกรรมโตะกลม (Roundtable) เปนวิธีการท่ีครูใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสเสนอ

อะไรบางอยางในช้ันเรียนทีละคนจนครบทุกคน เชน แสดงความคิดเห็น เลานิทาน แนะนําตนเอง และ

อื่นๆ วิธีน้ีมีประโยชนในการสรางความเปนกันเอง ความรักหมูคณะ และสรางทีมงาน (Teambuilding) 

   2. มุมสนทนา (Corners) นักเรียนกลุมหน่ึงหรือหลายกลุมก็ไดถอยเขาไปอยูในมุมหอง 

ฟง และบันทึกการอภิปรายของนักเรียนท่ีอยูกลางหองแลวรายงานผลตอช้ันเรียน วิธีน้ีมีประโยชนใน

การใหนักเรียนไดฟงแนวคิดของผูอื่นท่ีตางไปจากตน ใชกับการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา ความคิด

เกี่ยวกับคานิยม การตั้งสมมติฐาน และการสรุปความ ซ่ึงจะเปนผลทําใหนักเรียนทราบและยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอื่นและรูจักเพื่อนรวมช้ันดีข้ึน (Class Building) 

   3. การเลนเลียนแบบ (Match Mine) ใหนักเรียนกลุมหน่ึงเรียงวัตถ ุเชน เรียกวัตถุ

บนกระดานหมากรุก หรือแผนตารางท่ีคลาย  ๆ กัน แลวบอกใหเพื่อนเรียงใหเหมือนกัน โดยไมใหดู

โดยใหทําตามคําบอกเทาน้ันวิธีน้ีใชประโยชนในการสรางทักษะการสื่อสาร (Communication Building) 

ฝกทักษะการใชคําพูด และการเลนบทเน่ืองจากนักเรียนตองเปลี่ยนกันเปนผูบอก 

   4. รวมกันคิด (Numbered Heads Together) ครูใหหมายเลขกับนักเรียนทุกกลุม 

เชน หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 เปนตน ครูถามคําถามใหนักเรียนในกลุมปรึกษากัน แลวเรียกใหนักเรียน

คนใดคนหน่ึงในแตละกลุมตอบ วิธีน้ีใชในการทบทวนความรูความเขาใจในบทเรียน และทบทวนกอนสอบ

ทําใหนักเรียนจดจําไดแมนยําย่ิงข้ึน 

   5. บัตรคําชวยจํา (Color-code Co-op Cards) เปนวิธีการท่ีฝกใหนักเรียนจดจํา

ขอมูล เชน วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร โดยใหนักเรียนเลนเกมโดยใชบัตรคําถาม บัตรคําตอบ

ท่ีแตละกลุมไปเตรียมมากอน ครูอาจจะเปนผูถามเองหรือใหกลุมท่ีเตรียมมาเปนผูถาม และมีการให
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คะแนนกลุมท่ีตอบถูกตองตามเฉลย แตตองใหโอกาสกลุมปรึกษาและชวยเหลือกันในการตอบ เม่ือตอบถูก

จะมีการปรบมือชมเชย ประโยชนท่ีได คือ จดจําไดมาก เกิดกําลังใจ และสงเสริมการชวยเหลือกัน 

   6. คูตรวจ (Pairs Check) นักเรียนกลุมละ 4 คน จับคูกันภายในกลุมเปน 2 คู แตละคู

ใหคนหน่ึงทําแบบฝกหัดอีกคนคอยชวย เม่ือทําได 2 ขอ แลวเปรียบเทียบคําตอบกับอีกคูหน่ึงในกลุม

เดียวกัน แลวเปลี่ยนคนทําตอไปใหมจนจบแบบฝกทักษะ การไดชวยเหลือกัน การตรวจงานกันเองจะ

เปนการสรางเสริมกําลังใจในการทํางาน 

   7. การสัมภาษณ 3 ข้ัน (Three Step Interview) นักเรียนในกลุมจับคูกัน 2 คู แตละคน

ถามเพื่อนเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกําลังเรียน เชน ความคิดเกี่ยวกับบทกลอนเร่ืองท่ีอาน หรือการสรุปบทความ 

เปนข้ันท่ี 1 แลวเปลี่ยนคนตอบมาเปนคนถาม เปนข้ันท่ี 2 หลังจากน้ันผลัดกันเลาใหกลุมฟงวาเพื่อน

พูดอะไรบาง เปนข้ันท่ี 3 วิธีน้ีสงเสริมการมีสวนรวม การฟง การแสดงความคิดเห็น ตลอดท้ังการพัฒนา

ความคิดรวบยอดดวย 

   8. คิดอภิปรายคู (Think-Pair-Share) ใหนักเรียนจับคูกันภายในกลุม ตางคนตางคิด

เกี่ยวกับหัวขอหรือคําถามของครู อภิปรายกับคูของตนแลวรายงานตอช้ันเรียน วิธีน้ีใชกับบทเรียนท่ี

ตองการสรุปความ ตั้งสมมติฐาน อนุมาน อุปมาน และการประยุกต ซ่ึงจะสงผลตอการมีสวนรวม และ

การพัฒนาความคิด 

   9. เครือขายความคิด (Team Word-webbing) นักเรียนแตละกลุมเขียนแนวความคิดหลัก

และองคประกอบยอยของความคิดหลัก พรอมกับแสดงความสัมพันธระหวางความคิดหลักกับองคประกอบ

ลงบนแผนกระดาษเปนลักษณะของแผนภูมิความรู วิธีน้ีใชในการวิเคราะหทางความคิด หรือผลออก

ไปสูองคประกอบยอยหรือเหตุ ทําใหเกิดความเขาในในความสัมพันธระหวางความคิดและองคประกอบ

ตางๆ หรือระหวางผลกับเหตุหลายประการ แลวเสนอตอช้ันเรียนหรือสงครู ในทางสังคมแลว ทําให

นักเรียนรูจักบทบาทหนาท่ีของตนมากข้ึน วิธีน้ีชวยพัฒนาความคิดเชนเดียวกับวิธีท่ี 7 – 8  

   10. การเลาเร่ืองรอบวง (Round Robin) ครูถามคําถามแลวใหนักเรียนคนท่ี 1 ตอบ

ขอท่ี 1 คนท่ี 2 ตอบขอท่ี 2 คนท่ี 3 ตอบขอท่ี 3 และคนท่ี 4 ตอบขอท่ี 4 ลงบนกระดาษ และใหมีการปรึกษา

กันได หลังจากน้ันจึงมีการตรวจจากการเฉลยของครู วิธีน้ีเหมาะท่ีจะใชกับการประเมินความรูเกา ทบทวน

ความจํา ถาเปนช้ินงานควรใหนักเรียนทํากันคนละสวน ประโยชนทางสังคม คือ ทุกคนมีโอกาสทํา และ

เปนการสรางทีมงาน 

   11. วงกลมซอน (Inside-outside Circle) ใหนักเรียนน่ังหรือยืนเปนรูปวงกลม 2 วง 

จํานวนเทากัน วงในหันหนาออก วงนอกหันหนาเขา คนอยูตรงกันจับคูกัน เม่ือครูถามคําถามท้ัง 2 คน

ปรึกษากันแลวตอบคําถามคําถามตอไป ครูใหนักเรียนขยับเปลี่ยนท่ีกันทําอยางน้ีตอไป วิธีน้ีใหกับบทเรียน

ท่ีตองการตรวจสอบความเขาใจทบทวนความรูเกา ทําใหนักเรียนมีโอกาสพบและปรึกษาเพื่อนแทบทุกคน 

   12. เพื่อนรวมงาน (Partners) นักเรียนในกลุมจับคูกันไปปรึกษากับอีกคูในกลุมอื่น

แลวนําความรูท่ีไดมาปรึกษากับอีกคูในกลุมเดิมของตน วิธีน้ีเหมาะกับการสอนบทเรียนใหม การพัฒนา

แนวความคิด และเพิ่มความจําและนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลดวย 
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   13. สะสมความรู (Jigsaw) นักเรียนในกลุมไปทํางานในปญหาใดปญหาหน่ึงกับกลุม

อื่นๆ ไมซํ้ากันเม่ืองานเสร็จกลับมาเขากลุมเดิม แลวสอนเพื่อนในสิ่งท่ีตนไดรูมา ทําใหท้ังกลุมไดรับ

ความรูเพิ่มเติมโดยเทาเทียมกันวิธีน้ีใชกับการเรียนความรูใหม และการทบทวนความรูเกาเปนวิธีการ

ท่ีสงเสริมใหนักเรียนพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยางเทาเทียมกัน 

  วันเพ็ญ จันทรเจริญ (2542: 119 – 122) ไดแบงเทคนิคการเรียนแบบรวมมือวิธีการเรียน

แบบรวมมือท่ีนิยมใชกันมีเทคนิคสําคัญ 2 แบบ คือ แบบเปนทางการ (Formal Cooperative Learning) 

และแบบไมเปนทางการ (Informal Cooperative Learning) 

   1. การเรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการได 9 เทคนิค ดังน้ี 

    1.1 เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team – Games –Tournament 

หรือ TGT) คือ การจัดกลุมนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 4 คน ระดับความสามารถตางกัน ครูกําหนด

บทเรียนและการทํางานของกลุมเอาไว ครูทําการสอนบทเรียนใหนักเรียนท้ังช้ันแลว ใหกลุมทํางานตามท่ี 

กําหนดนักเรียนในกลุมชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยและตรวจงานของเพื่อนใหถูกตองกอนนําสงครู แลว

จัดกลุมใหมเปนกลุมแขงขันท่ีมีความสามารถเทาๆ กัน มาแขงตอบปญหา ซ่ึงจะมีการจัดกลุมใหมทุก

สัปดาห โดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล คะแนนของกลุมจะไดจากคะแนนของสมาชิก

ท่ีเขาแขงขันรวมกับกลุมอื่น  ๆรวมกัน แลวมีการมอบรางวัลใหแกกลุมท่ีไดคะแนนสูงเกินเกณฑท่ีกําหนดไว 

    1.2 เทคนิคการแบงกลุมแบบกลุมสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division 

หรือ STAD) คือ การจัดกลุมเหมือน TGT แตไมมีการแขงขันกัน โดยใหนักเรียนทุกคนตางทําขอสอบ 

แลวนําคะแนนพัฒนาการ (คะแนนท่ีดีกวาเดิมในการสอบคร้ังกอน) ของแตละคนมารวมเปนคะแนนกลุม 

และมีการใหรางวัล 

    1.3 เทคนิคการจัดกลุมแบบชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization 

หรือ TAI) เทคนิคน้ีเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร ใชสําหรับประถมศึกษาปท่ี 3 – 6 วิธีน้ี สมาชิกกลุมมี 4 คน 

มีระดับความรูตางกัน ครูเรียกเด็กท่ีมีความรูระดับเดียวกันของแตละกลุมมาสอนตามความยากงายของ

เน้ือหา วิธีท่ีสอนจะแตกตางกัน เด็กกลับไปยังกลุมของตน และตางคนตางทํางานท่ีไดรับมอบหมาย

แตชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการใหรางวัลกลุมท่ีทําคะแนนไดดีกวาเดิม 

    1.4 เทคนิคโปรแกรมการรวมมือในการอานและเขียน (Cooperative Integrated 

Reading and Composition หรือ CIRC) เทคนิคน้ีใชสําหรับวิชาอาน เขียน และทักษะอื่นๆ ทางภาษา 

สมาชิกในกลุมมี 4 คน มีพื้นความรูเทากัน 2 คน อีก 2 คนก็เทากัน แตตางระดับความรูกับ 2 คนแรก 

ครูจะเรียกคูท่ีมีความรูระดับเทากันจากกลุมทุกกลุมมาสอน ใหกลับเขากลุม  แลวเรียกคูตอไปจากลุม

ทุกกลุมมาสอน คะแนนของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุมเปนรายบุคคล 

    1.5 เทคนิคการตอภาพ (Jigsaw) เทคนิคน้ี ใชสําหรับนักเรียนประถมปท่ี 3 – 6 

สมาชิกในกลุมมี 6 คน ความรูตางระดับกัน สมาชิกแตละคนไปเรียนรวมกับสมาชิกในกลุมอื่นในหัวขอ

ท่ีตางออกไป แลวทุกคนกลับเขามากลุมของตน สอนเพื่อนในสิ่งท่ีตนไปเรียนรวมกับสมาชิกกลุมอื่นๆ มา 

การประเมินผลเปนรายบุคคลแลวรวมคะแนนเปนของกลุม 
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    1.6 เทคนิคการตอภาพ 2 (Jigsaw 2) เทคนิคน้ีสมาชิกในกลุม 4 – 5 คน นักเรียน

ทุกคนสนใจในบทเรียนเดียวกัน สมาชิกแตละคนในกลุมใหความสนใจในหัวขอยอยของบทเรียนตางกัน 

ใครท่ีสนใจในหัวขอเดียวกันจะไปประชุมกัน คนควาและอภิปราย แลวกลับมากลุมเดิมของตน สอนเพื่อน

ในเร่ืองท่ีตนไปประชุมกับสมาชิกของกลุมอื่นมา ผลการสอบของแตละคนเปนคะแนนของกลุม กลุมท่ี

ทําคะแนนรวมไดดีกวาคร้ังกอน (คิดคะแนนเหมือน STAD) จะไดรับรางวัล 

    1.7 เทคนิคการตรวจสอบเปนกลุม (Group Investigation) เทคนิคน้ีสมาชิกใน

กลุมมี 2 – 6 เปนรูปแบบท่ีซับซอน แตละกลุมเลือกหัวขอเร่ืองท่ีตองการจะศึกษาคนควาสมาชิกในกลุม

แบงหนาท่ีกันท้ังกลุม  มีการวางแผนการดําเนินงานตามแผน  การวิเคราะหการสังเคราะหงานท่ีทํา  

การนําเสนอผลงานหรือรายงานตอหนาช้ัน การใหรางวัล หรือคะแนนใหเปนกลุม 

    1.8 เทคนิคการเรียนรวมกัน (Learning Together : LT) วิธีน้ีสมาชิกในกลุมมี 

4 – 5 คน ระดับความรูความสามารถตางกัน มีการแบงบทบาทหนาท่ีกันและผลัดเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีกัน 

เชน คนท่ี 1 รับผิดชอบเน้ือหาท่ี 1 คนท่ี 2 รับผิดชอบเน้ือหาท่ี 2 หรือครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา

ฝกฝน ทําความเขาใจเน้ือหาใหมและทําแบบฝกหัดหรือใบงานหรือบัตรกิจกรรม คะแนนของกลุมพิจารณา

จากผลงานของกลุม 

    1.9 เทคนิคการเรียนแบบรวมมือรวมกลุม (Co-op – Co-op) ซ่ึงเทคนิคน้ีประกอบดวย

ข้ันตอนตาง  ๆ ดังน้ี คือ นักเรียนชวยกันอภิปรายหัวขอท่ีจะศึกษาแบงหัวขอใหญเปนหัวขอยอย แลว

จัดนักเรียนเขากลุมตามความสามารถท่ีแตกตางกัน กลุมเลือกหัวขอท่ีจะศึกษาตามความสนใจของกลุม 

กลุมแบงหัวขอยอยออกเปนหัวขอเล็ก  ๆ เพื่อนักเรียนแตละคนในกลุมเลือกไปศึกษา และมีการกําหนด

บทบาทหนาท่ีของแตละคนภายในกลุมแลว นักเรียนเลือกศึกษาเร่ืองท่ีตนเลือก และนําเสนอตอกลุม 

กลุมรวบรวมหัวขอตาง  ๆจากนักเรียนทุกคนในกลุมแลวรายงานผลตอช้ันและมีการประเมินผลงานกลุม 

 เทคนิคท้ัง 9 ดังกลาวขางตน สวนมากจะใชตลอดคาบการเรียน หรือตลอดกิจกรรม การเรียน

ในแตละคาบ เรียกการเรียนแบบรวมมือประเภทน้ีวา การเรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการ (Formal 

Cooperative Learning) แตยังมีเทคนิคอื่นๆ อีกจํานวนมากท่ีไมจําเปนตองใชตลอดกิจกรรมการสอน

ในแตละคาบ อาจใชในข้ันนํา สอดแทรกในข้ันตอนใด  ๆก็ได หรือใชในข้ันสรุป หรือข้ันทบทวน หรือ

ข้ันวัดผล เรียกการเรียนแบบรวมมือประเภทน้ีวา การเรียนแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ (Informal 

Cooperative Learning) ดังน้ี 

  สมพงษ สิงหะพล (2543: 181 – 182) ไดกลาวถึง เทคนิคการเรียนแบบรวมมืออยางไมเปน

ทางการได 14 เทคนิค ดังน้ี 

   1. อภิปรายกลุมธรรมชาติ (Spontaneous Group Discussion) นักเรียนท่ีน่ังเปนกลุม 

น่ังชิดหรือใกลกัน รวมกันอภิปรายแสงดความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของบทเรียนอาจอภิปราย 2 – 3 นาที 

ไปจนถึง 1 ช่ัวโมง 

   2. รวมกันคิด (Numbered Heads Together) ในแตละกลุมทุกคนมีหมายเลขประจําตัว 

เม่ือศึกษางานเสร็จครูเรียกหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงใหตอบคําถาม คนถูกเรียกถือเปนตัวแทนกลุม 
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   3. ผลงานทีม (Team Product) แตละกลุมทํางานใหสําเร็จภายในช่ัวโมงเรียนมอบหมาย

ใหทุกคนในกลุมมีบทบาทแลวนําเสนองานตอช้ันเรียน 

   4. ชวยกันทบทวน (Cooperative Review) แตละกลุมเวียนกันถามตอบเพื่อทบทวน

บทเรียน กลุมท่ีถามได 1 คะแนน กลุมท่ีตอบถาตอบถูกได 1 คะแนน กลุมท่ีอธิบายขอมูลเพิ่มเติมได 

1 คะแนน 

   5. คูคิด (Think-pair-share) นักเรียนน่ังเปนคูในกลุมของตน เพื่อหาคําตอบท่ีตกลงกัน

เสนอคําตอบท่ีตกลงกันตอช้ันเรียน 

   6. เพื่อนเรียน (Partners) นักเรียนในแตละกลุมจับคูกันเรียน คูน้ันอาจไปขอคําอธิบาย

สอบถามปรึกษาหารือจากกลุมอื่น เม่ือเขาใจแจมแจงแลวก็ถายทอดความรูสูคูอื่นในกลุม 

   7. มุมสนทนา (Corners) แตละกลุมแบงเปนกลุมยอย แตละกลุมยอย น่ังตามมุม

หรือจุดตางๆ ของหอง จากน้ันทุกกลุมยอยอธิบายเร่ืองราวท่ีไดศึกษาใหกลุมยอยในมุมอื่นฟง 

   8. เลาเร่ืองรอบวง (Round Robin) นักเรียนทุกคนน่ังเปนวงกลม แตละคนเลาเร่ือง

ใหเพื่อนในช้ันฟงไปท่ีละคนจนครบ โดยใหเวลาเทาๆ กัน 

   9. คูตรวจสอบ (Pair Check) ในแตละกลุมใหนักเรียนจับคู 2 – 3 คู เม่ือรับโจทย

หรืองานจากครู คนหน่ึงแกโจทยปญหาหรือตอบปญหา อีกคนหน่ึงเสนอแนะโจทยปญหา ตอไปก็สลับ

บทบาทกัน ทําโจทยปญหาได 2 – 3 ปญหา ใหแตละคูนําคําตอบไปตรวจสอบกับคูอื่นในกลุมของตน 

   10. วงกลมสนทนา (Inside – outside Circle) นักเรียนน่ังหรือยืนเปนวงกลม 2 วง 

จํานวนเทากัน วงในหันหนาออกวงนอกหันหนาเขา คนอยูตรงขามจับคูกัน เม่ือครูถามท้ังสองปรึกษา

กันแลวตอบคําถาม คําถามตอไปครูใหสองวงเคลื่อนไปตรงขามกัน แลวถามคําถามใหมจนจบบทเรียน 

   11. คูทํางาน (Match Mind) มอบหมายใหช้ันทํางานตามบทเรียนแตละคนแสวงหา

คูทํางานรวมกัน ปรึกษากัน ชวยกันแตใหทําสงเปนรายงานสวนตัว 

   12. สัมภาษณ 3 ข้ัน (Three – step Interview) ในแตละกลุมใหจับคูกัน 2 – 3 คู 

ในแตละคู คนท่ี 1 ถาม คนท่ี 2 ตอบ คนท่ี 1 เลาใหกลุมทราบวาตอบอยางไร คําถามตอไปเปลี่ยน

บทบาทกัน 

   13. เครือขายทีม ( Team–work Webbing) แตละกลุมศึกษาบทเรียนแลวเขียน

แนวความคิดหลัก พรอมแสดงความสัมพันธของความคิดเห็นหลักในรูปของแผนภูมิแผนภาพ ไดอะแกรม 

เพื่อใหเห็นเครือขายของความคิดวาสัมพันธกันอยางไร 

   14. กิจกรรมโตะกลม (Roundtable) ใหเรียนเปนกลุมใหญหรือกลุมยอยในแตละกลุม

ทุกคนเขียนคําตอบลงในกระดาษสงตอไปเร่ือยๆ จนครบทุกคน การเขียนตอบอาจใหปรึกษากัน หรือ

หามปรึกษากันก็ได จากน้ันตรวจคําตอบจากครู 

 จากขอความดังกลาวขางตนพบวา  รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือมี 2 ประเภท คือ  

  1. การเรียนแบบรวมมือแบบเปนทางการ  (Formal Cooperative Learning) ไดแก 

   1.1 แบบเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team-Games-Tournament : TGT) 

   1. 2 เทคนิคการจัดกลุมแบบชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization : TAI)  
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   1. 3 เทคนิคการแบงกลุมสัมฤทธิ ์(Student Teams Achievement Divisions : STAD)  

   1. 4 เทคนิคการเรียนรวมกัน (Learning Together)  

   1. 5 เทคนิคการตอภาพ (Jigsaw) เปนตน  

  2. การเรียนแบบรวมมือแบบไมเปนทางการ  (Informal Cooperative Learning) ไดแก  

   2. 1 คูคิด (Think- Pair- Share) 

   2.2 เพื่อนเรียน (Partners)  

   2. 3 มุมสนทนา (Corners)  

   2. 4 เลาเร่ืองรอบวง (Round Robin)   

   2. 5 คูตรวจสอบ (Pair check)   

   2. 6 วงกลมสนทนา (Inside – outside Circle) 

   2. 7 คูทํางาน (Match mind)  

   2. 8 สัมภาษณ 3 ข้ัน (Three – step Interview)  

   2. 9 เครือขายทีม (Team – work Webbing)  

   2. 10 กิจกรรม โตะกลม (Roundtable)   

  ซ่ึงแตละรูปแบบจะมีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาแตกตางกันไป สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 

ผูวิจัยเลือกรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

 1.4 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

  เดวิดสัน (Davidson.  1990: 4 – 5) ผูอํานวยการโครงการโรงเรียนประถมศึกษาท่ีตั้งอยู 

ศูนยวิจัยโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจอหนฮอปกินส ไดกลาวถึงความเหมาะสม

ของการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือไว ดังน้ี 

   1. การเรียนรูทางคณิตศาสตรจะตองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซักถามปญหากัน

อยางอิสระ อธิบายใหสมาชิกในกลุมไดเขาใจถึงแนวความคิด และมโนมติของตนเองใหกระจางชัดข้ึน

ตลอดจนไดสรางความรูสึกเกี่ยวกับการเรียนรูของเขา 

   2. การเรียนเปนกลุมยอยเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียน

คณิตศาสตรนักเรียนภายในกลุมไมมีการแขงขันกันในการแกปญหา การปฏิสัมพันธในกลุมน้ันชวยให

นักเรียนทุกคนเรียนรูมโนมติและยุทธวิธีในการแกปญหาได 

   3. คณิตศาสตรแตกตางไปจากวิชาอื่นในแงท่ีครูสามารถประมาณเวลาไดวา ในการ

แกปญหาแตละขอควรใชเวลานานประมาณเทาใด และเหมาะสมอยางย่ิงในการอภิปรายกลุม เพื่อหา

คําตอบท่ีพิสูจนไดจริง โดยท่ีนักเรียนสามารถโนมนาวเพื่อนใหยอมรับไดโดยใชเหตุผลประกอบ  

  4. ปญหาคณิตศาสตรหลายปญหามีทางแกไดหลายวิธ ี และนักเรียนสามารถอภิปราย

ถึงขอดีและขอเสียของการหาคําตอบน้ันได 

  5. นักเรียนสามารถชวยเหลือสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับความจริงท่ีเปนพื้นฐานทางคณิตศาสตร  

(Basic Fact) และกระบวนการคิดคํานวณท่ีจําเปน ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีสามารถนําไปใชในแงท่ีตื่นเตน และ 
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ทาทายทางคณิตศาสตรได เชน เกม ปริศนา หรือการอภิปรายปญหา 

  6. ในขอบเขตของวิชาคณิตศาสตรเต็มไปดวยความคิดท่ีทาทายและตื่นเตน ซ่ึงทําให

มีการอภิปรายถึงขอดีขอเสีย ผูท่ีเรียนโดยการพูดคุย การฟง การอธิบายและการคิดรวมกับผูอื่นก็สามารถ

เรียนรูไดดีเชนเดียวกับการเรียนรูดวยตนเอง 

  7. คณิตศาสตรเปนศาสตรท่ีเปดโอกาสอยางมากในการสรางความคิด คนควาในสถานการณ

ตางๆ มีการคาดคะเนและการตรวจสอบดวยขอมูล การตั้งปญหาเพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจอยากรู

อยากเห็น และมีการแกปญหาท่ีแปลกใหมซ่ึงไมเคยพบเห็นมากอน ความพยายามของนักเรียนแตละคน

ในการหาคําตอบจากปญหาเดียวกันจะทําใหเกิดความกาวหนาเพิ่มข้ึนเร่ือย  ๆและเปนประสบการณท่ี

มีคุณคา 

  จอหนสัน จอหนสัน และ โฮลูเบค (ทิศนา แขมมณ.ี   2548: 101 – 102; อางอิงจาก

Johnson; & Johnson; & Holubec. 1994: 1.3 – 1.4) ไดกลาวถึงผลดีของการเรียนแบบรวมมือวา         

การเรียนแบบรวมมือสงผลดีตอผูเรียนตรงกันในดานตางๆ ดังน้ี 

   1. มีความพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายมากข้ึน (Greater Efforts to Achieve) การเรียนรู

แบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน และมีผลงานมากข้ึน การเรียนรูมีความคงทนมากข้ึน (Long – term Retention) มีแรงจูงใจภายใน

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดีข้ึน และคิดอยางมีวิจารณญาณ

มากข้ึน 

   2. มีความสัมพันธระหวางผูเรียนดีข้ึน (More  Positive Relationships  among Students) 

การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีนํ้าใจนักกีฬามากข้ึน ใสใจในผูอื่นมากข้ึน เห็นคุณคาของความ

แตกตาง ความหลากหลาย  การประสานสัมพันธและการรวมกลุม 

   3. มีสุขภาพจิตดีข้ึน (Greater Psychological Health) การเรียนรูแบบรวมมือชวยให

ผูเรียนมีสุขภาพจิตดีข้ึน มีความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน นอกจากน้ัน

ยังชวยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรตางๆ    

  กรมวิชาการ (2544ก: 41) กลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือวา มีประโยชน

ตอนักเรียน ท้ังในดานสังคม และวิชาการ ดังน้ี 

   1. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก เพราะทุก  ๆ คน รวมมือในการทํางานกลุม

ทุกๆ คน มีสวนรวมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียน 

   2. สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ

กระทําอยางเทาเทียมกัน 

   3. สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กท่ีเรียนไมเกง 

ทําใหเด็กเกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา สวนเด็กออนเกิดความซาบซ้ึงในนํ้าใจของเพื่อนสมาชิกดวยกัน 

   4. ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การรวมคิด การระดมความคิด นําขอมูล

ท่ีไดมาพิจารณารวมกัน เพื่อหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูลใหมาก 

คิดวิเคราะหและเกิดการตัดสินใจ 
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   5. สงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหผูเรียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวยมนุษยสัมพันธ

ท่ีดีตอกันเขาใจกันและกัน 

   6. สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ได สิ่งเหลาน้ีลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 161) กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ 

ดังน้ี 

   1. ชวยพัฒนาความคิด ความเช่ือม่ันของผูเรียน 

   2. ชวยสงเสริมทักษะการทํางานรวมกันและทักษะทางดานสังคม 

   3.  ทําใหผูเรียนมีวิสัยทัศนหรือมุมมองกวางขวาง 

   4.  สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา คนพบความรูดวยตนเอง 

   5.  ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

   6.  มีกิจกรรมหลากหลายสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล 

 จากขอความดังกลาวสรุป ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือได ดังน้ี  

  1. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู   

  2. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน  

  3. รูจักการทํางานเปนกลุม  

  4. ฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน  

  5. มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

  6. มีการพัฒนาทักษะทางสังคม  

  7. รูจักคิด รูจักแกปญหา   

  8. สงเสริมใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 1.5 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

  นักการศึกษาไดใหความหมายของเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดไว ดังน้ี 

   คําวา เทคนิค “Think-Pair-Share” มีผูแปลเปนภาษาไทยไวหลายคํา เชน เทคนิค

คูคิด เทคนิคคูคิดอภิปราย คิดและคุยกัน และเพื่อนคูคิด  เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีผูวิจัยเปนผูกําหนดข้ึนผูวิจัยจึงใชคําแทน  “Think-Pair-Share”  

วา  “เทคนิคเพื่อนคูคิด” ซ่ึงมีลักษณะของการจัดกิจกรรม 3 ประการ คือ 

    1. การคิดดวยตัวเอง  

    2. ใหผูเรียนรวมกันจับคูแลกเปลี่ยนความคิด  

    3. การนําคําตอบมาอภิปรายในกลุมใหญ 

 ความหมายของเทคนิคเพื่อนคูคิด มีนักการศึกษาไดใหความหมายไว ดังน้ี 

  มิลลิส และ คอทเท็ล (Millis; & Cottell.  1998: 73 – 74) ไดกลาวถึงเทคนิคการเรียน

การสอนแบบเพื่อนคูคิด (Think – Pair – Share) ซ่ึงกลาวถึงเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดวา ใน
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การเร่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคูคิดน้ัน ครูตั้งคําถามท่ีตองใชความเขาใจ มักเปนคําถามแบบ

การสอบสวนใหนักเรียนคิดหาคํา ตอบดวยตนเอง จากน้ันใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนรวมช้ันอีกคนหน่ึง

เพื่ออภิปรายการตอบคําถามเม่ือไดขอสรุปนักเรียนยกมือเสนอคําตอบตอเพื่อนในช้ันเรียนและกอน ท่ี

ครูจะใหนักเรียนคูน้ัน เสนอคําตอบควรรอเวลาใหนักเรียนคิดคําตอบใหไดกอน และเพื่อใหนักเรียนมี

โอกาสในการทองคําตอบกับเพื่อนกอนท่ีจะพูดในช้ันเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารทางวาจาและ

ความม่ันใจ  

  นิวซาวเวลล (New South Wales.  2006: Online) ไดกลาวถึงเทคนิคเพื่อนคูคิดวาเปน

การใหนักเรียนแตละคนใชความคิดของตัวเองหรือแกโจทยปญหาอยางเงียบๆ จากน้ันจึงจับคูและแบงปน

ความคิดหรือคําตอบของตนกับคนท่ีอยูใกลๆ แตละคูควรจะเตรียมตัวนําเสนอความคิดหรือคําตอบของ 

คูของตนใหกับเพื่อนท้ังช้ันเรียนไดรับฟง อาจกลาวไดวาหมายถึงใหแตละทีมเรียนรูจากเพื่อนรวมทีม

ซ่ึงกันและกัน 

  สุวิมล เข้ียวแกว และ อุสมาน สารี (2541: 4) ไดกลาวถึงเทคนิคเพื่อนคูคิดวา เปนเทคนิค

ท่ีเร่ิมตนจากปญหาหรือโจทยคําถามใหผูเรียนทุกคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอน หลังจากน้ันผูสอน

ใหสัญญาณใหผูเรียนจับคูกันเพื่อแลกเปลี่ยนคําตอบหรือความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน แลวจึงนําคําตอบ

ของแตละคูมาอภิปรายรวมกัน 4 คน เพื่อสรุปเปนคําตอบท่ีถูกตองหรือเหมาะสมท่ีสุด กอนจะนําคําตอบ

น้ันมาเสนอหนาช้ัน 

  สมศักดิ ์ สินธุระเวชญ (2544: 33) ไดกลาวถึงรูปแบบเทคนิคเพื่อนคูคิดวา กิจกรรมน้ี

เปนกลยุทธท่ีมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนไดแสดงปฏิกิริยาโตตอบอยางเสรี ทําใหผูเรียนไดฝกซอมการแสดง

ความคิดเห็นกอนท่ีผูสอนจะไดแนวคิดจากผูเรียน กลยุทธน้ีใชไดงายและประสบผลสําเร็จอยางสูง ใน

ทุกๆ วิชาและทุกระดับช้ันของผูเรียน โดยเร่ิมตนจากใหผูเรียนตั้งใจฟงคําถามของผูสอนและใหเวลา

ผูเรียนคิด ประมาณ 2 – 5 นาที แลวใหผูเรียนจับคูเพื่อนในหอง เพื่อใหอภิปรายความคิดท่ีเกี่ยวกับ

คําตอบของคําถามน้ัน โดยอาจจะใหชวงเวลาระยะเวลาหน่ึง เชน 5 นาที หลังจากน้ันใหกลุมเสนอ

กลุมใหญ ผูสอนอาจจะใชสัญญาณ เชน ปรบมือ 1 คร้ัง หมายถึง เวลาสําหรับคิด ปรบมือ 2 คร้ัง 

แสดงวาถึงเวลาอภิปราย เปนตน วิธีน้ีจะเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสไดพูดแสดงความคิดเห็น 

  สุวิทย มูลคํา แล ะอรทัย มูลคํา (2545: 138 ) ไดกลาวถึง รูปแบบเทคนิคเพื่อนคูคิดวา

เปนรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดใหผูเรียนทํางานเปนกลุม  โดยเร่ิมจากการจับคูกันคิด  

แลวนําความคิดของท้ังคูมาอภิปรายในกลุมเพื่อใหไดความคิดของกลุมเปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนได

พัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ควบคูกับความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีเรียน 

  ชํานาญ โพธิคลัง ( 2547: 7) กลาววา เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think- Pair- 

Share) เปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบรวมกัน โดยเปนวิธีการจับคูเพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียน

รวมกัน เพื่อใหแนะนําปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  และรวมมือกันทํากิจกรรม

ตามกระบวนการเรียนจนคนพบขอสรุปขอความรู หรือคําตอบรวมกัน 

 จากขอความขางตนสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด หมายถึง 

รูปแบบในการเรียนแบบรวมมือ โดยมีการจัดการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน 2 คน ท่ีจับคูกันภายในกลุม 
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โดยเปนกิจกรรมการเรียนท่ีเร่ิมจากครูเสนอสถานการณปญหา หรือโจทยคําถามแลวใหสมาชิกคิดหา

คําตอบดวยตนเอง แลวนําคําตอบไปอภิปรายกับเพื่อนเปนคู ชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นของ

ปญหาเพื่อหาขอสรุป จากน้ันนําผลสรุปเสนอหนาช้ันเรียน เพื่อหาขอสรุปของประเด็นคําถามจากผูเรียน

ท้ังช้ัน 

 1.6 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

  ไดมีนักวิชาการกลาวถึงข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด

ไวดังน้ี 

  ลีแมน (Lyman.  1981: 109 – 113) กลาววา เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย

เทคนิคเพื่อนคูคิดจะมีข้ันตอนท่ีสําคัญอยู 3 ขอ คือ  

   1. การคิด นักเรียนมีเวลา 30 วินาที หรือมากกวา เพื่อท่ีจะคิดใหไดคําตอบท่ีเหมาะสม 

เวลาท่ีใชน้ีรวมถึงการเขียนเพื่อจดบันทึกคําตอบ 

   2. การจับคู หลังจากใชเวลาคิดใหนักเรียนจับคูเพื่อแบงปนคําตอบและความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกัน 

   3. การแบงปน คําตอบของนักเรียนสามารถนํามาแบงปนภายในกลุมเดียวกันหรือ

ท้ังช้ันเรียนในชวงการอภิปรายเพื่อติดตามผล เทคนิคน้ีใหโอกาสแกนักเรียนทุกคนท่ีจะแสดงออกถึง

ตนเอง รวมถึงสะทอนใหเห็นถึงคําตอบของตนเอง  

  ไบรเลย (Byerley.  2002: 3) กลาววา เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพื่อนคูคิดจะมีข้ันตอนท่ีสําคัญอยู 3 ขอ คือ  

   1. การคิด (Think) เปนข้ันตอนแรกท่ีครูจะกระตุนดวยปญหาเพื่อใหผูเรียนหาคําตอบ  

   2. การจับคู (Pair) เปนข้ันตอนท่ีสองท่ีจะใหผูเรียนจับคูเพื่ออภิปรายปญหา  

   3. การแลกเปลี่ยน (Share) เปนข้ันตอนสุดทายท่ีจะใหผูเรียนแลกเปลี่ยนและนําเสนอ

ความรูท่ีไดจากการคนหาคําตอบ 

  เลวิน (Levin.  2008: Online) กลาววา เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพื่อนคูคิดจะมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

   1. การคิด ครูกระตุนการคิดของนักเรียนโดยปอนคําถามหรือสังเกตการณ นักเรียน

ควรใชเวลาคิดสักครูเพื่อท่ีจะใชความคิดเกี่ยวกับคําถาม 

   2. การจับคู ใชการจับคูกันตามท่ีกําหนดให เชน จับคูกับเพื่อนท่ีน่ังใกลๆ กันหรือ

กับเพื่อนท่ีน่ังโตะติดกัน นักเรียนแตละคูรวมกันพูดคุยเกี่ยวกับคําตอบท่ีแตละคนหามาได แลวเปรียบเทียบ

ความรูท่ีไดมาจากความคิดของแตละคนหรือจากบันทึกสั้นๆ ท่ีแตละคนบันทึกมาเพื่อท่ีจะมาพิจาณาวา

คําตอบของฝายไหนท่ีคิดวา เปนคําตอบท่ีดีท่ีสุด นาเช่ือถือมากท่ีสุด และมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ

มากท่ีสุด 

   3. การแลกเปลี่ยนความรู หลังจากท่ีนักเรียนชวยกันคิดภายในคูของตนเองครูจะ

เรียกนักเรียนแตละคูใหมาแลกเปลี่ยนความคิดในคูของตนกับนักเรียนท้ังหองเรียน 
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  วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 30) ไดลําดับข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพื่อนคูคิดจะมีข้ันตอน ดังน้ี 

   1. ข้ันเตรียม ครูแนะนําทักษะในการเรียนแบบคูคิด การจับคูของนักเรียนบอก

วัตถุประสงคของบทเรียน และบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 

   2. ข้ันสอน ครูนําเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีสอนท่ีเหมาะสมแลวใหงาน 

   3. ข้ันทํางานกลุม เม่ือไดรับคําถามจากครู นักเรียนตองหาคําตอบดวยตนเองกอน 

แลวจึงนําคําตอบไปปรึกษาคูของตน เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อหาคําตอบ

ท่ีดีท่ีสุด 

   4. ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ  

    4.1 ตรวจผลงาน ครูดูจากงานกลุมท่ีแตละคูสงไปและครูสุมบางคูมาเสนอคําตอบ

ในช้ันเรียน ขณะท่ีฟงผูนําเสนอแลวผูเรียนในหองสามารถยกมือ เพื่อแสดงความคิดเห็นตอคําตอบ 

หรือเสนอคําตอบของตนได 

    4.2 ทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกัน เพื่อตรวจผลการสอบ

แลวทําการคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรียนทราบ และถือวาเปนคะแนนของนักเรียนแตละคน

ในกลุมดวย 

   5. ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานของกลุม ครูและนักเรียนชวยกันสรุป

บทเรียน ถามีสิ่งท่ีนักเรียนยังไมเขาใจครูควรอธิบายเพิ่มเติม ครูและนักเรียนชวยกันประเมินผลการทํางาน

ของกลุม โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียน  และวิธีการทํางานของนักเรียน รวมถึงวิธีการปรับปรุง

การทํางานของกลุมดวย  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนรูความกาวหนาของตนเองท้ังทางดานวิชาการและดานสังคม 

  ขจรศักดิ์ หลักแกว (2551: ออนไลน) ไดเสนอข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดจะมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

   ขั้นที่ 1 แบงผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ แบบคละความสามารถ (เกง ปานกลาง ออน) 

กลุมละ 2 – 4 คน  

   ขั้นที่ 2 ครูตั้งประเด็นสั้น ๆ หรือโจทยคําถาม 

   ขั้นที่ 3 ผูเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองสัก 1 – 2 นาที 

   ขั้นที่ 4 ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิด ผลัดกันเลาความคิดหรือคําตอบ

ของตนใหเพื่อนฟงจนไดขอสรุปท่ีเห็นพองกัน 

   ขั้นที่ 5 ผูเรียนคนใดคนหน่ึงสามารถอธิบายคําตอบใหเพื่อนฟงท้ังช้ันไดหรือครูสุม

บางคูมารายงานหนาช้ันเรียน 

 จากขอความขางตนสรุปไดวาข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด

เปนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใหนักเรียนจับคูกัน 2 คน แลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน เพื่อ

ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร โดยในการสรางรูปแบบการสอนคร้ังน้ี 

ผูวิจัยจัดการเรียนรูเปน  4  ข้ันตอน  ดังน้ี    
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  ขั้นที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ครูแนะนําทักษะในการเรียนแบบเพื่อนคูคิด บอกจุดประสงค

ของบทเรียน แบงบทบาทหนาท่ีสมาชิก และบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 

  ขั้นที่ 2 ข้ันดําเนินกิจกรรม ครูผูสอนนําเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนใหม หลังจากน้ัน ครู

ตั้งประเด็นของปญหาหรือเสนอสถานการณปญหา ใหนักเรียนแตละคนจะตองคิดหาคําตอบดวยตนเอง  

เม่ือไดคําตอบของตนเองแลว หลังจากน้ันใหนักเรียนนําคําตอบมาอภิปราย ปรึกษากับคูของตน เพื่อ

เปดโอกาสใหนักเรียนไดสนทนาซักถามอภิปรายเน้ือหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อหา

คําตอบท่ีดีท่ีสุด   

  ขั้นที ่3 ข้ันสรุป ครูสุมบางคูออกมาอภิปรายคําตอบหนาช้ันเรียน โดยครูตรวจดูผลงาน

แตละคูท่ีสงไปโดยขณะท่ีฟงผูนําเสนอแลวนักเรียนในหองสามารถแสดงความคิดเห็นได หรือเสนอคําตอบ

ของตนเองได ซ่ึงมีครูคอยใหความชวยเหลือและเสนอแนะ อธิบายเพิ่มเติมจนไดขอสรุป 

  ขั้นที่ 4 ข้ันประเมินผล วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกตอง

ของใบงานหรือผลงาน การตอบคําถาม การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  

 1.7 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด        

  มีนักวิชาการกลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

ดังน้ี 

  ลีแมน (Lyman.  1987: 1 – 2) ไดสรุปประโยชนของเทคนิคเพื่อนคูคิด ดังน้ี 

   1. เปนเทคนิคท่ีนําไปใชไดเร็ว 

   2. เปนเทคนิคท่ีไมตองใชเวลาเตรียมการมาก 

   3. การโตตอบภายในตัวบุคคลกระตุนใหนักเรียนเปนจํานวนมากมีความสนใจอยาง 

แทจริงอยูในดานความรู 

   4. ครูสามารถตั้งคําถามไดหลายแบบและหลายระดับ 

   5. ทําใหรวมความสนใจของนักเรียนท้ังช้ันเรียน และทําใหนักเรียนท่ีไมกลาแสดง 

ออกสามารถตอบคําถามไดโดยไมตองลุกข้ึนตอหนาเพื่อนรวมช้ันเรียน 

   6. ครูสามารถเขาใจนักเรียนดวยการฟงนักเรียนกลุมตางๆ ระหวางการทํากิจกรรม 

และจากการรวบรวมคําตอบในตอนทายช่ัวโมงเรียน 

   7. ครูสามารถทํากิจกรรมท่ีใชหลักแบบเพื่อนคูคิดไดหน่ึงคร้ังหรือหลาย  ๆคร้ัง ใน

ระยะเวลา 1 คาบเรียน 

  ไอสัน (Eison.  2008: Online) ไดสรุปประโยชนของเทคนิคเพื่อนคูคิด ดังน้ี 

   1. สามารถนํามาใชไดอยางมีศักยภาพในทุกช้ันเรียนท่ีมีขนาดใหญ  

   2. สงเสริมใหนักเรียนมีการโตตอบในเน้ือหาของรายวิชา 

   3. ทําใหนักเรียนประมวลความคิดของตนเองกอนนําไปแบงปนกับคนอื่น 

   4. สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในระดับท่ีสูงข้ึนได 

  วิภาวดี วงศเลิศ (2544: 37 – 38) ไดสรุปประโยชนของเทคนิคเพื่อนคูคิด ดังน้ี 
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   1. ผูเรียนไดรับความรูท่ีมีความหมาย นักเรียนสามารถนําไปใชท้ังในเน้ือหาเดียวกัน

หรือตางกัน ตลอดจนชวยเตรียมนักเรียนใหออกไปใชชีวิตในโลกของความเปนจริง ซ่ึงเปนโลกท่ีตอง

อาศัยความรวมแรงรวมใจมากกวา การแขงขันแบบเผชิญหนา 

   2. ผูเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค ไดศึกษาคนควา ทํางานและแกปญหาดวย

ตนเอง นักเรียนมีอิสระท่ีจะเลือกวิธีการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวย

ตนเอง 

   3. ผูเรียนไดรับความรู และประสบการณจากการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหสามารถ

จําความรูไดนาน และเกิดความเขาใจลึกซ้ึง 

   4. ผูเรียนมีทักษะในการแกปญหา มีมนุษยสัมพันธ และการสื่อความหมาย จาก

การทํางาน อภิปราย ซักถาม ชวยเหลือ แลกเปลี่ยน และใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

   5. ผูเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองดีข้ึน ในดานของการทราบขอดีและขอบกพรอง

ของตนเอง เพื่อเปนแนวทางการแกไขปรับปรุง 

   6. ชวยใหผูเรียนเกิดความม่ันใจ กลาแสดงออกตอหนาเพื่อนหน่ึงคน โดยไมกลัววา

จะพูดผิด 

   7. ฝกทักษะการเปนผูพูดและผูฟงท่ีดี รวมท้ังการเปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็น 

ผูอื่น ไมยึดม่ันถือม่ัน 

   8. ผลงานท่ีทําโดยผูเรียนสองคนชวยกันทํา ยอมดีกวาผลงานโดยบุคคลเพียงคนเดียว 

โอกาสท่ีจะผิดพลาดมีนอยกวา 

   9. สามารถนําเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนคูคิดไปใชไดอยางกวางขวาง อาจใชวิธีน้ี

วิธีเดียวหรือสลับกับวิธีอื่นในแตละคร้ังท่ีสอน 

  สมบัติ การจนารักพงค (2547: 12) ไดสรุปประโยชนของเทคนิคเพื่อนคูคิด ดังน้ี 

   1. จะทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดและทักษะการสื่อสารใหคูของตนเขาใจ 

   2. ฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น 

   3. ชวยทําใหนักเรียนแตละคูมีความสนิทสนมกันมากข้ึน 

   4. ชวยทําใหนักเรียนเปนคูหูในการชวยกันเรียนตอไป 

 จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา ประโยชนของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

ดังน้ี  

  1. ทําใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณดวยตนเอง 

  2. ทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค   

  3. ทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดและทักษะการแกปญหา  

  4. ทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันละกัน 

  5. ชวยใหนักเรียนเกิดความม่ันใจ กลาแสดงออกตอหนาเพื่อน 

  6. สามารถนําเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนคูคิดไปใชได ไดหน่ึงคร้ังหรือหลาย  ๆคร้ัง ใน 

ระยะเวลาตามคาบท่ีกําหนดให จะใชวิธีน้ีวิธีเดียวหรือสลับกับวิธีอื่นในแตละคร้ังท่ีสอน  
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 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

  งานวิจัยตางประเทศ 

   สําหรับงานวิจัยตางประเทศและงานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดซ่ึงมีผูวิจัยทําไว ดังน้ี 

   ไวทตี (Whyty.  1991: 299 – 312) ไดทําการศึกษาการเรียนแบบรายบุคคลกับการเรียน

แบบคูรวมมือโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 86 คน แบงเปน 2 กลุม 

โดยการสุมเปนกลุมรวมมือจํานวน 58 คน และกลุมการเรียนแบบรายบุคคล จํานวน 28 คน หลังจาก

เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจบ ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียนทันที หลังจากน้ัน 

ใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม มีผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน 

   ฮูเปอร และ ฮานาฟน (Hooper; & Hanafin.  1991: 27 – 40) ไดทําการเปรียบเทียบ

ขนาดของกลุมการเรียนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรด 6 และเกรด 7 จํานวน 126  คน ท่ีมีระดับ

ความสามารถสูงและต่ํา โดยใหทํางานรวมกันเปนคูและใหเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทาง

สถิต ิโดยท่ีกลุมคูแบบเอนกพันธมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมคูแบบเอกพันธ แบงกลุมตัวอยาง

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 จัดกลุมแบบคูเอกพันธและความสามารถสูงและต่ํา (Homogeneously  

Dyads with High and Low Ability) กลุมท่ี 2 จัดกลุมแบบคูอเนกพันธและความสามารถสูงต่ํา (Heterogeneously  

Dyads with High and Low Ability) ผลการวิจัยพบวาในการเรียนแบบรวมมือของท้ังสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 

   คารส (Carss.  2007: 3 – 4) ไดศึกษาผลกระทบของการเรียนรวมมือแบบเพื่อน

คูคิดในระหวางช่ัวโมงการเรียนนํารองการอานโดยครอบคลุมองคประกอบ 3 สวน น่ันคือ เวลาในการคิด  

เวลาท่ีใชรวมกับเพื่อนคูคิด และเวลาท่ีใหแตละคูแสดงความคิดกลับไปยังกลุมคนท่ีมากข้ึน งานวิจัยทําข้ึน

ในช้ันเรียนกับนักเรียนเกรด 6 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมแตละกลุมมีนักเรียน 6 คน นักเรียน

กลุมหน่ึงอานหนังสือเกินระดับอายุ และอีกกลุมหน่ึงอานหนังสือต่ํากวาระดับอายุ ผลการวิจัยยืนยัน

ผลเชิงบวกของการใชเทคนิคท่ีมีตอความสําเร็จทางการอานโดยเฉพาะอยางย่ิง สําหรับนักเรียนท่ีอาน

เกินระดับอายุ ถึงแมวาการขยายเวลาการแบงกลุม  อาจจะมีผลอยางมีนัยสําคัญกับนักเรียนท่ีอานต่ํา

กวาระดับอายุ ผลเชิงบวกท่ีไดอยูในแงมุมของการใชภาษาพูด การคิดและพัฒนาการของเทคนิคท่ีใชเพื่อ

ความเขาใจในการอานถูกบันทึกไวท้ังสองกลุม ผลท่ีไดแสดงนัยสําคัญตอนักเรียนท่ีคํานึงถึงการฝกฝน

ใหอานออกเขียนไดอยางประสิทธิภาพ  นักเรียนเหลาน้ันไดแสดงความสามารถรอบตัวของเพื่อนคูคิด

ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมดานการพูด และเปนนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับ

เปาหมายของการเรียนรูและความตองการของนักเรียนในแตละกลุมเปนกรณีเฉพาะ  

   เดลส (Dales.  2007: Online) ไดศึกษาผลของเทคนิคเพื่อนคูคิดท่ีมีตอความกาวหนา

ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร ณ มหาวิทยาลัยรัฐ Bukidnon ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา 

2548 – 2549 โดยกลุมกอนการทดสอบและกลุมหลังการทดสอบถูกนํามาใชโดยตรงกับท้ัง 2 กลุม มี

จํานวน นักเรียน 46 คน กลุมควบคุมไมไดรับการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบเพื่อนคูคิดและกลุมทดลอง
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ไดรับการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบเพื่อนคูคิด เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางคณิตศาสตรจํานวน 50 ขอ ผลการศึกษาพบวา กลุมเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบเพื่อนคูคิดมีผลสัมฤทธิ์

มากกวากลุมไมไดรับการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบเพื่อนคูคิด จากผลการศึกษาใหขอเสนอแนะไดวา

เทคนิคเพื่อนคูคิดถือเปนเทคนิคการสอนคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

   โซเฟยตัน (Sofiatun.  2009: Online) ไดศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพื่อนคูคิดท่ีมีตอการสอนภาษาอังกฤษในการปรับปรุงความสามารถในทักษะการฟงของนักเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5  การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อการบรรยายและการจัดเตรียมวิธีการไวใหการสอนพูด

โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมถึงการพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดของนักเรียน โดยเฉพาะในดาน

การถายทอดบทความภาษาอังกฤษดวยปากเปลาได กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

จํานวน 15  คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดใชขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากการสังเกตการณ  

เอกสารและการสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพัฒนาการของความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ี นักเรียนยังมีผลตอบรับท่ีดีข้ึนดวย นักเรียนมีความกระตือรือรน และ

มีความม่ันใจในการพูดมากข้ึน และกลาท่ีจะสรางการอานออกเสียงท่ีถูกตอง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวานักเรียน

มีพัฒนาการตอผลสําเร็จในการพูดภาษาอังกฤษ 

  งานวิจัยในประเทศ 

   วิภาวด ีวงศเลิศ (2544: 75) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

มัลติมีเดีย เร่ือง“เซต”ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยางประกอบดวยสองกลุม คือ กลุมท่ี 1 เปนนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2543 จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร 

ไดแก โรงเรียนสนมวิทยาคาร โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนบุรี และโรงเรียนสังขะ 

โรงเรียนละ 30 คน รวมจํานวน 136 คน กลุมท่ี 2 เปนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

จํานวน 4 คน โดยใชการเรียนรูแบบคูอภิปราย พบวา แบบเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลมีเดีย 

เร่ือง “เซต” โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเปนคูอภิปราย ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เร่ือง“เซต” โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบคูคิดอภิปรายสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

   เชวงศักดิ์ ซอนบุญ ( 2546: 77) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบมัลติมีเดียเร่ืองความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกิจกรรม 

คิด – จับคู – เลาสูกันฟง กลุมตัวอยางมาจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2545 ของโรงเรียนคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

สูงกวากอนเรียนและสูงกวาผูเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 และ

หลังจากไดรับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย โดยใชกิจกรรม คิด – จับคู – 

เลาสูกันฟง ดีกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
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   วิลาวัลย ลูกสะเดา  (2549: 64) ไดศึกษาผลของการฝกเทคนิค K-W-L-H รวมกับ

กิจกรรมการเรียนแบบคูคิดท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนโพธิ์คิรีราช 

ศึกษา อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนกลุมท่ีไดรับการฝก

โดยใชเทคนิค K-W-L-H รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิดและกลุมท่ีไดรับการฝกโดยใชเทคนิค K-W-L-H  

รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการฝกสูงกวากอน

การฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนท่ีไดรับการฝกโดยใชเทคนิค K-W-L-H รวมกับ

กิจกรรมการเรียนแบบคูคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาสูง

กวานักเรียนท่ีไดรับการฝกโดยใชเทคนิค K-W-L-H รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบปกติ อยางมีนัย  

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    

   วรุตม เทียนทอง (2551: 103) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวน เร่ือ  คําท้ัง 7 ชนิด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดและการเรียนดวยตนเอง กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

โรงเรียนยอแซฟวิทยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 60 คน ซ่ึงคัดเลือกโดยวิธีการสุมแบบงาย

ดวยวิธีจับฉลาก ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 1.06 ตาม

สูตรของเมกุยแกนส ซ่ึงสูงกวาสมมติฐานท่ีกําหนดไว  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจาก

ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมท่ีใชเทคนิคเพื่อนคูคิด สูงกวากลุมท่ีเรียนรูดวยตนเอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนพบวา กลุมท่ีจับคู เกง – ออน มีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมท่ีจับคูแบบปานกลาง – ปานกลาง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   รัชนี ภูพัชรกุล (2551: ออนไลน) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางวิธีสอนแบบนิรนัยรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิคเพื่อนคูคิดและวิธีสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน

ชุมชนบานปาดัง อําเภอสะเดา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลาเขต 3 จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน จาก 5 หองเรียนท่ีจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ โดยการสุม

แบบกลุม (Cluster Random Sampling) ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังใชวีสอนแบบนิรนัยรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรขอองนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีใชวิธีการสอนแบบนิรนัยรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวา

นักเรียนท่ีใชวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีใชวิธีสอนแบบนิรนัยรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคเพื่อน

คูคิดสูงกวานักเรียนท่ีใชวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

   สรรเสริญ กลิ่นพูน ( 2551: 92) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาเศษสวนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการใชชุดการเรียนรู ดวย
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ตนเองกับการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบคูคิด กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมโรงเรียนราษฎรสมบูรณ สปอ. เสิงสาง สปจ.นครราชสีมา จํานวน 144 คน  

ผลการศึกษาพบวา 1) ชุดการเรียนรูดวยตนเองและชุดการเรียนรูดวยตนเองรวมกับเทคนิคการเรียนรู

แบบคูคิด วิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาเศษสวนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 82.25/81.33 และ 

80.25/80.16 ผานเกณฑท่ีกําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา

เศษสวนของนักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบคูคิด

สูงกวานักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนรูดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญ .05   

   สุรมัย รังสีธรรม (2551: 79)ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีสวนรวม

ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร วิชาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ และเพื่อความกาวหนาของผูเรียน กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสยามธุรกิจ ท่ีไดรับการเลือกแบบสุมอยางงาย 

จํานวน 28 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีสวนรวมดวยเทคนิคแบงกลุมคละ

ผลสัมฤทธิ์รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดผานเครือขายคอมพิวเตอรท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 0.54/80.06 

ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีความกาวหนาคิดเปนรอยละ 20.89  

   อดิเรก นาวารัตน (2551: 70)ไดศึกษาการพัฒนาหาประสิทธิภาพ และหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของบทเรียน WBI วิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 

จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน WBI 

แบบทบทวนท่ีพัฒนาข้ึนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน WBI แบบทบทวน ท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด

และวิธีเรียนดวยตนเองแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  

จากการศึกษางานวิจัยท้ังตางประเทศและในประเทศสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดจะชวยใหเกิดผลท่ีดีข้ึนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ และทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพื่อนคูคิด 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดและการคิดอยางมีเหตุผล 

 2.1 ความหมายของการคิด 

  ฮิลการด (Hilgard.  1962: 336) ไดกลาววา การคิดเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสมอง เน่ืองจาก

กระบวนการ การใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตาง  ๆมาปรากฏในความคิดหรือจิตใจ 

  กิลฟอรด (Guilford.  1967: 7) ใหทรรศนะวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดยการแยกแยะ 

คุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงท่ีไดรับแลวทําการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปอันเปนหลักการของ 

ขอความจริงๆ น้ัน รวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณท่ีตางไปจากเดิม 

  เพียเจต และ อินเฮลเดอร (Piaget; & Inhelder.  1969: 58) ใหทรรศนะเกี่ยวกับการคิด

ไววา การคิดหมายถึง การกระทําสิ่งตาง  ๆดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ

คือ เปนกระบวนการปรับโครงสราง (Assimilation) โดยการจัดสิ่งเราหรือขอความจริงท่ีไดรับใหเขากับ

ประสบการณเดิมท่ีมีอยูกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) โดยการปรับประสบการณ

เดิม ใหเขากับขอความจริงท่ีรับรูใหม บุคคลจะใชการคิดท้ังสองลักษณะน้ี รวมกันหรือสลับกัน เพื่อปรับ

ความคิดของตนใหเขาใจสิ่งเรามากท่ีสุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาวจะชวยพัฒนาวิธีการคิด

ของบุคคลจากระดับหน่ึงไปสูวิธีการคิดอีกระดับหน่ึงท่ีสูงกวา 

  ไอแซง และคณะ (Eysenck; et al.  1972:  317) อธิบายวา การคิดเปนปฏิกิริยาของจิตมนุษย 

ซ่ึงชวยใหแตละคน สามารถปรับตัวเขากับสังคมสิ่งแวดลอม และยังชวยใหแตละคนสามารถปรับตัว

เขากับสังคมสิ่งแวดลอม และยังชวยใหแตละคนเกิดความพยายามและสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายท่ีตองการ  

ดังน้ัน การคิดจึงนําไปสูการกระทําและการปรับตัวท่ีดีข้ึนกวาเกา 

  ครูลิค และ รูดนิค (Krulik; & Rudnick.  1993: 3) ไดแบงการคิดออกเปน 4 ข้ัน คือ 

   1. การคิดข้ันระลึกได (Recall) จัดเปนทักษะการคิดท่ีเปนธรรมชาติเกือบเปนอัตโนมัติ

เปนความสามารถในการคิดระลึกขอเท็จจริง 

   2. การคิดพื้นฐาน (Basic) เปนความเขาใจ ความคิดรวบยอด เปนประโยชนในการนํา 

ไปใชในชีวิตประจําวัน 

   3. การคิดวิเคราะห (Critical) เปนความคิดท่ีใชในการเช่ือมโยงและประเมินลักษณะ

ท้ังหมดของทางแกปญหา ประกอบดวยการจํา การเรียนรู การวิเคราะหขอมูล เช่ือมโยงขอมูล เพื่อหา

คําตอบท่ีมีเหตุผลได 

   4. การคิดข้ันสรางสรรค (Creative) เปนความคิดท่ีซับซอน ความคิดระดับน้ีจะนํา 

ไปสูการผลิตสิ่งประดิษฐท่ีคิดหรือจินตนาการข้ึนเอง 

  สวนของการใหเหตุผล ครูลิค และ รูดนิค มองวาเปนสวนสําคัญของการคิดนอกเหนือไปจาก

การคิดข้ันระลึกได ดังแสดงใหเห็นในภาพประกอบ 3 ตอไปน้ี 
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                         ภาพประกอบ 3 ลําดับข้ันการคิดของครูลิค และ รูดนิค 

 

 ท่ีมา: Krulik; & Rudnick.  1993.  p. 3. 

 

 

  ครูลิค และ รูดนิค อธิบายวา การคิดเปนกระบวนการท่ีซับซอน แตละข้ันตอนท่ีแสดงใน

แผนภาพมิไดแยกจากกันทีเดียว เห็นวา “การใหเหตุผล” เปนสวนท่ีรวมข้ันตอนตั้งแตความคิดข้ันพื้นฐาน  

การคิดวิเคราะห และการคิดข้ันสรางสรรค และสําหรับการคิดในระดับสูง ( Higher Order Thinking) 

เปนการคิดท่ีอยูในข้ันวิเคราะห และคิดสรางสรรค 

  สุภนันท เสถียรศรี (2536: 14) กลาววา การคิดมีลักษณะท่ีตอเน่ืองกัน แยกออกจากกนั

โดยเด็ดขาดไมได แตอาจนํามาอธิบายตางกันคือ ในกรณีท่ีกลาวถึงกระบวนการ ก็จะใชวิธีการคิดหรือ

ทักษะการคิดมาอธิบาย สวนในกรณีของผลผลิตก็จะกลาวถึงคุณภาพการคิด ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดจากการใช

วิธีการคิดมาแกปญหาหรือทํางาน ในการจัดการศึกษาน้ัน มุงใหผูเรียนเกิดการคิด ท้ังในลักษณะของ

กระบวนการหรือวิธีการคิดท่ีดี เพื่อใหไดผลผลิตของการคิดท่ีมีคุณภาพ สามารนําไปใชในการแกปญหา 

ท้ัง ในเชิงวิชาการและไมใชวิชาการ ตลอดจนสรางคุณลักษณะประจําตัวใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 2 – 7) กลาวถึง การคิดไว ดังน้ี 

   1. การคิดเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสมอง และมีความสัมพันธกับการแกปญหา 
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   2. การคิดเปนกิจกรรมดานสติปญญาซ่ึงชวยมนุษยในการแกปญหา ตัดสินใจ และ

เขาใจความหมายของสิ่งตาง  ๆท่ีผานเขามาในชีวิต 

   3. การคิดเปนการแยกแยะ หรือการทําใหประสบการณท่ียากและซับซอนกลายเปน

เร่ืองท่ีงายตอการเรียนรู 

   4. การคิดเปนกิจกรรมสวนบุคคล และความสามารถในการคิดของมนุษยจะแตกตางกัน

ไปในแตละบุคคล 

   5. การคิดเกิดข้ึนในบริบทของสังคม และไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ในสังคมท่ีบุคคลน้ันๆ อาศัยอยู 

  ทิศนา แขมมณี (2546: 40) อธิบายวาการคิดคือ กระบวนการทางสมองในการจัดกระทํา

ขอมูลหรือสิ่งเราท่ีรับเขาเพื่อสรางความหมายและความเขาใจขอมูลหรือสิ่งเราน้ัน มนุษยทุกคนคิดอยู

ทุกขณะไมลักษณะใดก็ลักษณะหน่ึงเสมอ คือ อาจคิดอยางมีจุดมุงหมาย (มีทิศทาง) หรือไมมีจุดมุงหมาย  

(ไมมีทิศทาง) ก็ตาม 

 จากขอความดังกลาว สรุปไดวา การคิดหมายถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสมองเปนกระบวนการ

ท่ีใชในการสรางความคิดรวบยอด (Concept Formation) เกี่ยวกับขอความจริงท่ีไดรับ และเปนกระบวนการ

ท่ีใชในการแปลความหมายขอมูล  รวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด  การเช่ือมโยง  

ความสัมพันธของขอมูลท่ีไดรับ ตลอดจนเปนกระบวนการเกี่ยวกับการนํากฎเกณฑตางๆ ไปประยุกต

ใชไดอยางมีเหตุผลเหมาะสม 

 2.2 ประเภทของการคิด 

  กาเย และ บริค  (Gagne’; & Briggs.  1974: 283) ไดจําแนกประเภทของการคิดไว                      

2 แบบ คือ 

   1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งท่ีประสบพบเห็นจาก

ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหน่ึงวาเปนการคิดตอเน่ือง (Associative Thinking) จําแนกยอยเปน 

5 ลักษณะ คือ 

    1.1 Free Association คือ การคิดถึงเหตุการณท่ีลวงมาแลว เม่ือมีการกระตุน

จากสิ่งเราจําพวกการพูดหรือเหตุการณ 

    1.2 Controlled Association คือ การคิดโดยอาศัยคําสั่ง เปนแนว เชน ผูคิด

อาจไดรับคําสั่ง ใหบอกคําท่ีอยูในพวกเดียวกันกับคําท่ีตนไดยินมา 

    1.3 Day Dreaming คือ การคิดท่ีมีจุดประสงคเพื่อปองกันตนเอง เพื่อใหเกิด

ความพอใจในตน ซ่ึงเปนการคิดฝน ในขณะท่ียังตื่นอยู 

    1.4 Night Dreaming คือ การคิดฝนอันเน่ืองจากความคิดของตน หรือเปนการคิดฝน 

เน่ืองจากการรับรูหรือตอบสนองสิ่งเรา 

    1.5 Autistic Thinking คือ การคิดหาเหตุผลเขาขางตนเอง ซ่ึงข้ึนอยูกับความเช่ือ

หรืออารมณของผูคิดมากกวาข้ึนอยูกับลักษณะท่ีแทจริงของการคิด 
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   2. การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดท่ีบุคคลเร่ิมใชความรูพื้นฐาน

เพื่อกลั่นกรองการคิดท่ีเพอฝนการคิดท่ีเลื่อนลอยไรความหมายใหเปนการคิดท่ีมีทิศทางข้ึนโดยมุงไปสู

จุดหมายหน่ึง และเปนการคิดท่ีมีบทสรุปของการคิดหลังจากท่ีคิดเสร็จแลว ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ

ดังน้ี 

    2.1 การคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking) คือ การคิดในลักษณะท่ีคิดได

หลายทิศทาง (Divergent Thinking) ไมซํ้ากัน หรือเปนการคิดในลักษณะท่ีโยงสัมพันธได กลาวคือ 

เม่ือระลึกสิ่งใดไดก็จะเปนสะพานเช่ือมตอใหระลึกถึงสิ่งอื่น  ๆไดตอไปโดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 

    2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) คือ การคิดอยางมีเหตุผล

(Reasoning Thinking) ซ่ึงเปนการคิดใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสถานการณหรือขอมูล

ตางๆ วา มีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 

  สาโรช บัวศรี ( 2531: 9 – 10) ไดแบงประเภทของการคิด ดังน้ี 

   1. การคิดโดยแยกประเภท ( Thinking by Classification) 

   2. การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination) เปนการคิดแบบตัดประเด็น

ออกไปทีละอยาง การคิดแบบน้ีนิยมใชกันอยูในการสืบสวนสอบสวน 

   3. การคิดแบบอุปนัย ( Inductive Thinking) เปนการคิดจากสวนรายละเอียดไปสู

สวนสรุป เร่ิมตนจากการสังเกต การทดลองอาน เม่ือเห็นวา เปนจริงจึงสรุป 

   4. การคิดแบบนิรมัย (Deductive Thinking) เปนการคิดท่ีเร่ิมตนจากขอสรุปหรือ

ทฤษฎีไปสูสวนรายละเอียด 

   5. การคิดแบบไตรตรอง หรือการคิดสะทอน ( Reflective Thinking) เปนการคิด

แบบวิธีวิทยาศาสตร ซ่ึงในวงการศึกษาเรียกช่ือวา วิธีการแกปญหา (Problem Solving Method) หรือ

วิธีการแหงปญญา (Method of Intelligence) 

  จายัสวัล (สุทธิรา พิสิษฐกุล.  2539: 45; อางอิงจาก Jayaswal.  1974: 139) ไดจําแนก

ประเภทของการคิดออกเปน 4 ประเภท  จากการคิดแบบงายท่ีสุดไปจนถึงการคิดอยางซับซอน คือ 

   1. การคิดรับรู เปนการคิดในระดับงายท่ีสุด 

   2. การคิดจินตนาการ เปนการคิดท่ีอาศัยประสบการณและสัญลักษณท่ีมีอยูในอดีต 

กระบวนการน้ันทําใหคิดถึงเร่ืองในอนาคตได 

   3. การคิดเชิงมโนทัศน เปนกระบวนการคิดกอนตัดสินใจ โดยอาศัยการวิเคราะห 

ประสบการณท่ีมีอยูในอดีตมาเปนพื้นฐานในการโยงความคิดไปถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การคิดเชิง

มโนทัศนตองอาศัยการคิดในขอ 1 และ 2 รวมกัน 

   4. การคิดเชิงตรรกะ เปนการคิดท่ีซับซอนท่ีสุด เปนการนําเอามโนทัศนหลายๆ มโนทัศน

มาเช่ือมโยงเขาดวยกัน เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไวหรือนําไปสูคําตอบของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 จากขอความขางตนสรุปไดวา การคิดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การคิดในระดับงายหรือ

การคิดพื้นฐาน เชน การคิดรับรู คิดจินตนาการ และการคิดระดับสูง ซ่ึงเปนการคิดท่ีซับซอนท่ีนําเอา

ความคิดหลายๆ กระบวนการคิดมาเช่ือมโยงเขาดวยกัน เพื่อนําไปสูจุดหมายท่ีกําหนด 
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 2.3 ความหมายของการคิดอยางมีเหตุผล 

  เทอรสโตน (ณรงค พวงศรี.  2525: 1; อางอิงจาก Thurstone.  1938: 120) ไดอธิบายวา 

การคิดอยางมีเหตุผล เปนสมรรถภาพท่ีสําคัญอันหน่ึงในสมรรถภาพท้ัง 7 ท่ีรวมกันเปนความสามารถ

ทางการคิดพื้นฐาน (Primary Mental Ability) สมรรถภาพท้ัง 7 ไดแก สมรรถภาพทางดานตัวเลข 

ภาษา ความจํา ความคลองแคลวในการจํา การคิดอยางมีเหตุผล มิติสัมพันธ และการรับรู 

  กูด (Good.  1945: 332) ไดใหความหมายคําวา “การคิดอยางมีเหตุผล” วาหมายถึง

การกระทําหรือกระบวนการทางสมองในอันท่ีจะลงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง ขอเท็จจริง  

และปรากฏการณ สามารถสรุปผลจากเหตุหรือขอสมมติได 

  คารพลัส (Karplus.  1977: 169 – 175) ไดอธิบายการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กในสอง

ลักษณะ คือ ข้ันปฏิบัติการดวยรูปธรรม และข้ันปฏิบัติการดวยนามธรรม ไว ดังน้ี 

   การคิดอยางมีเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete Reasoning Patterns : C) 

    C1 (Classification) สามารถจําแนกและรวมกลุมสิ่งของโดยอาศัยเกณฑการสังเกต

คุณสมบัติของสิ่งเหลาน้ัน เชน บอกความแตกตางของกรดและเบสได โดยการสังเกตสีของกระดาษ

ลิตมัสท่ีเปลี่ยนแปลง และมีความเขาใจลักษณะท่ีเปนตรรกศาสตร เชน สุนัขเปนสัตว แตสัตวทุกตัว

ไมใชสุนัขท้ังหมด 

    C2 (Conservation) สามารถคิดอยางมีเหตุผลเร่ืองการอนุรักษ โดยปริมาตรของ

สารคงท่ีเม่ือไมมีการนํามาเพิ่มหรือเอาออกไป เชน เม่ือเทนํ้าออกจากถวยลงในกระบอกตวงปริมาตร

ของนํ้าจากถวยในคร้ัง แรกจะเทากับปริมาตรของนํ้าในกระบอกตวง 

    C3 (Serial Ordering) สามารถจัดอันดับแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง  ๆ จาก

การสังเกตคุณสมบัต ิและเร่ิมใชวิธีจับคู (One-to-one Correspondence) ระหวางสิ่งของสองกลุม เชน 

สัตวขนาดเล็กจะมีจังหวะการเตนของหัวใจเร็วกวาสัตวท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงการเตนของหัวใจชา 

   การคิดอยางมีเหตุผลแบบนามธรรม (Formal Reasoning Patterns : F) 

    F1 (Theoretical reasoning) สามารถจัดแบงกลุมท่ีซับซอน ใชหลักตรรกชวย

ในการจัดอันดับและการคิดอยางมีเหตุผล ไมจําเปนตองอาศัยคุณสมบัติท่ีสังเกตไดดวยประสาทท้ังหา

เชน สามารถแยกปฏิกิริยาเคมีระหวาง Oxidation และ Reduction โดยใชหลักการอนุรักษพลังงาน 

นอกจากน้ี ยังยอมรับขอสมมุติฐานใดๆท่ีขัดแยงกับตนเองได 

    F2 (Combinatorial Reasoning) สามารถใชกฎเกณฑ พิจารณาลักษณะผสม

ของความคิดในปญหาตาง  ๆ เชน สามารถเขาใจลักษณะทางพันธุกรรมท่ีแสดงลักษณะปรากฏ และ

ลักษณะแฝงตั้ง แตสองจํานวนข้ึนไป 

    F3 (Functionally and Proportional Reasoning) อธิบายและตีความของลักษณะ 

หนาท่ีในลักษณะความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร เชน อธิบายถึงอัตราเร็วของการแพรกระจายของโมเลกุล

ของสารผานเย่ือบาง  ๆจะเปนสัดสวนผกผันกับรากท่ีสองของนํ้าหนักโมเลกุลของสารน้ัน 
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    F4 (Control of Variables) มีความเขาใจในความจําเปนท่ีจะออกแบบทดลอง 

โดยการใชการควบคุมตัวแปรอื่น  ๆนอกจากตัวแปรท่ีตองการทดสอบเทาน้ัน เชน การออกแบบทดลอง

เพื่อทดสอบขอเท็จจริงใน F3 

    F5 (Probability and Correlation Reasoning) สามารถตีความจากการสังเกต

ตัวแปรอื่น  ๆซ่ึงแสดงผลท่ีไมไดคาดหวังไว แตจะตีความเฉพาะตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเทาน้ัน 

 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กในข้ันปฏิบัติการดวยรูปธรรมและข้ันปฏิบัติการ 

     ดวยนามธรรม 
 

ข้ันปฏิบัติการดวยรูปธรรม ข้ันปฏิบัติการดวยนามธรรม 

  

1. ตองใชการอางอิงจากการกระทําท่ีคลายกัน      

จากวัตถุและจากคุณสมบัติท่ีสังเกตได               

 

1. สามารถใหเหตุผลเกี่ยวกับความคิดรวบยอด

ความสัมพันธ คุณสมบัติทางนามธรรมขอเท็จจริง

และทฤษฎีโดยใชสัญลักษณแทนความคิดได 

2. สามารถใหเหตุผลตาม C1 – C3 แตไมสามารถ

ใหเหตุผล F1 – F5  

2. สามารถใหเหตุผลตาม F1 – F5 ไดดีพอ  ๆกับ  

C1 – C2 

3. ในการปฏิบัติการท่ียุงยาก ตองการคําแนะนํา   

ท่ีเปนลําดับข้ัน        

3. สามารถวางแผนเพื่อปฏิบัติการ  โดย ครอบคลุม

ถึงวัตถุประสงคท่ีตั้งไว                            

4. มักไมใชความคิดของตนเอง  ใหความคิดเห็น   

ท่ีไมแนนอน ใชขอสรุปหลายประเด็นหรือ          

บางคร้ังขัดแยงกับขอเท็จจริง                

4. มีความรู  ความเขาใจและใชความพิจารณาดวย

ตนเอง ตรวจสอบทบทวนเพื่อใหเกิดความเช่ือม่ัน

ในผลสรุป ซ่ึงใชขอมูลตางๆ เปนรากฐาน                                          
  

 

 ท่ีมา: Karplus, Robert.  (1977).  Science Teaching and the Development of Reasoning.  

Journal of Research in Science Teaching.  14(2): 169 – 175. 

 

 

  ซันด ( Sund.  1976: 48 – 58) ไดแสดงความคิดเห็นไวดังน้ีวา ในระหวางท่ีเด็กเร่ิมมี

อายุยางเขาวัยรุน ความรูสึกนึกคิด ความรูสึกความเขาใจของเด็กวัยน้ีจะมีวิวัฒนาการเขาสูความเปน

ผูใหญมากข้ึน เพียเจต เรียกลักษณะข้ันการเจริญเติบโตทางสติปญญาการเรียนรูของเด็กในวัยน้ีวา ข้ัน

ท่ีมีแนวคิดปฏิบัติการแบบนามธรรม (Formal Operation) ตรงกับชวงอายุประมาณ 11 – 15 ป จาก

การศึกษาคนควาวิจัยของ เพียเจต พบวา รูปแบบการกระทําท่ีเปนเหตุเปนผลของเด็กเม่ือยางเขาวัยน้ี 

จะเปนระบบและใชกระบวนการคิดอยางสลับซับซอน เร่ิมขยายวงจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรม (Concrete Objects) 

ออกไป โดยนําความคิดท่ีเปนประสบการณเดิม ความคิดท่ีเปนนามธรรมเปนขอมูลประกอบความคิด
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มากข้ึน จากพัฒนาดานความคิดดังกลาว ทําใหเด็กในวัยน้ี สามารถเผชิญกับปญหาในรูปแบบตาง  ๆ

โดยใชความคิดท่ีเปนเหตุเปนผล (Logical Operation) ซ่ึงมีลักษณะตาง  ๆ ซ่ึงพออธิบายคราว  ๆ ได 

ดังน้ี 

   1. เหตุผลเชิงนามธรรม (Abstract Reasoning) กระบวนการคิดเร่ิมมีหลักการแบบ

ผูใหญ มีความซับซอนในการใชเหตุผล เชน การลําดับเหตุผลเปนข้ันตอน สามารถรวบรวมขอมูลเขา

ดวยกันใชความคิดใครครวญแลวจึงแสดงออกมาเปนการกระทําอยางถูกตองตามกาลเทศะ รูจักใชการคิด

คาดการณเชิงคณิตศาสตร และสามารถใชการวิพากษวิจารณไดอยางมีหลักเกณฑ 

   2. สามารถตัง้สมมุติฐานเชิงใหเหตุผลแบบอนุมานได (Hypothetical – Deductive 

Reasoning) เชน เม่ือคนเราพบปญหาอยางหน่ึง เราเร่ิมตนกระบวนการแกปญหาโดยคาดการณไว

อยางหน่ึงแลวพยายามสรุปโดยใชเหตุผลเชิงอนุมาน เชน เด็กคนหน่ึงคิดวา “วิธีท่ีจะไดเปนเจาของ

รถยนตคันหน่ึง คือ การขอเงินพอแมมาซ้ือ” แตในขณะเดียวกันเกิดอีกความคิดหน่ึงแยงกับความคิดเดิม 

“ไมมีทางเปนไปได พอแมคงไมใหเงินแน” และคิดตอไปวา “ตองหาเงินมาซ้ือดวยตนเอง” ความคิด

เปนหนทางช้ีนําไปสูการแกปญหาคือ “ตองหางานทําและเก็บเงินสะสมไวเพื่อซ้ือรถท่ีตองการ” ขอสรุป

สุดทายน้ีเปนความคิดเชิงเหตุผลแบบอนุมานท่ีเด็กคนน้ีนํามาใชในการแกปญหาของตนเอง 

   3. การอางเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Syllogistic Reasoning) เปนลักษณะการตั้งสมมุติฐาน

เชิงใชเหตุผลแบบอนุมานชนิดหน่ึง เชน 

    ก. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมใหนมลูกกิน 

    ข. สัตวน้ีใหนมลูกกิน 

    ค. เพราะฉะน้ันสัตวน้ี เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

   ในการใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตรน้ี คนท่ีใชความคิดข้ันนามธรรมจะประเมินเหตุผล

น้ีวา เปนจริงเสมอไปหรือไม เชน 

    ก. สุนัขเหา 

    ข. สัตวน้ีเหา 

    ค. เพราะฉะน้ันสัตวตัวน้ีเปนสุนัข 

     คําตอบในขอ ค. อาจเปนปญหาสําหรับผูท่ีใชความคิดข้ันนามธรรม เพราะ

การสรุปวาสัตวทุกตัวท่ี “เหา” จะตองเปนสุนัขเสมอไปน้ันไมจริง เพราะสัตวชนิดอื่นอาจ “เหา” เหมือนสุนัข 

การคิดเหตุผลแบบอนุมาน แบบ Syllogism จึงเปนข้ันกาวหนาไปอีกข้ันหน่ึง การประเมินกอนลง

ความคิดเห็นเปนลักษณะท่ีคนเราใชสติปญญาข้ันสูง 

   4. การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล (Propositional Thinking) เด็กในวัยน้ีบางคน

เร่ิมมีความคิดคาดการณเปนข้ันๆ โดยใชเหตุผลตาง  ๆ

    4.1 มันอาจเปนเชนน้ี หรือเปนเชนน้ันได 

    4.2 มันอาจเปนเชนน้ี หรือเปนเชนน้ันไดดวย 

    4.3 มันอาจเปนเชนน้ี แตไมเปนเชนน้ัน 

    4.4 มันอาจไมเปนเชนน้ี และเชนน้ันได 

 

      44 
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   ตัวอยางการใชเหตุผลอธิบายปรากฏการณ  เชน  

    1. ถาเปน (ก) พื้นดินจะชุมช้ืน (ข)  

     ตัวอยาง “ ถาฝนตก (ก) พื้นดินจะชุมช้ืน (ข) ” 

    2. ถาเกิด (ข) เปนเพราะ (ก)  

     ตัวอยาง “ ถาแผนดินชุมช้ืน (ข) แสดงวาฝนตก(ก)” 

    3. ถาไมใช (ก) ก็จะไมเกิด (ข)  

     ตัวอยาง  “ ถาฝนไมตก (ก) พื้นดินก็ไมชุมช้ืน (ข)” 

    4. ถาไมเกิด (ข) ก็จะไมใช (ก)  

     ตัวอยาง “ ถาพื้นดินไมชุมช้ืน (ข) แสดงวาฝนไมตก (ก) 

   ในกระบวนการใชเหตุผลทํานองน้ี  ทําใหเกิดควบคุมตัวแปรตัวหน่ึงตัวใดได แลวใช            

ตัวแปรอื่นๆ เปนตัวทดลองไปเร่ือย ๆ จนสามารถหาคําตอบหรือวิธีแกปญหาได 

    5. เขาใจเร่ืองการสัมพันธขอมูล (Comprehension of Allegory) เด็กท่ีสามารถ

เขาใจเร่ือง หรือปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึงแลวสามารถแปลความหมาย และมีความคิดลึกซ้ึง เชน 

สามารถนําเร่ืองท่ีมีประสบการณมากอนไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นได โดยอธิบายความสัมพันธของ

ประเด็นตาง  ๆท่ีเกิดข้ึนได 

    6. การคิดยอนกลับ (Reflexive Thinking) เด็กสามารถใชเหตุผลโดยการ

ยอนกลับความคิดท่ีตนไดมีประสบการณมากอนได เชน การลงความเห็นจากขอมูลท่ีไดรับมาแลว  

     ตัวอยาง “ ดําสูงกวาแดง  แดงสูงกวาขาว  ถามวาใครคือคนท่ีสูงท่ีสุด” 

      ข้ันการคิด  ดําสูงกวาแดง 

      แดงสูงกวาขาว  

      เพราะฉะน้ัน  ดําสูงกวาขาว 

      คําตอบ ดํา  คือ คนท่ีสูงท่ีสุด 

     ลําดับข้ันตอนการคิดทํานองน้ีเร่ิมจาก  

      1. ตั้งประเด็นของปญหาท่ีไดรับ  

      2. พิจารณาขอมูลท่ีมีในปญหา และขอมูลท่ียังขาดหายไปได  

      3. รางข้ันการดําเนินการคิดหาขอมูลท่ียังขาดหายไป  

      4. ลงมือตอบ  

    7. หลักการใชเหตุผลแบบผสมตัวแปรอยางมีระบบ (Combinatorial Logic) เปน

ความคิดท่ีใชในการแกปญหา โดยเกี่ยวของกับองคประกอบหลายๆ ตัวแปร อยางมีระบบ ตัวอยางเชน  

นักเรียนไดรับขวดบรรจุของเหลวใสไมมีสี และไมมีกลิ่นจํานวน 4 ใบ กับขวดรูปชมพู บรรจุของเหลว

ชนิดเดียวกัน เม่ือหยดของเหลวชนิดหน่ึง ซ่ึงมีปายช่ือ (ก) ลงในขวดรูปชมพู ของเหลวในขวดรูปชมพู

จะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ใหนักเรียนทําการทดลองผสมของเหลวในขวดท้ัง 4 ใบ ใหไดของเหลวสีเหลือง 

ในการแกปญหาน้ี เด็กท่ีสติปญญาถึงข้ันนามธรรม จะสามารถใชวิธีการผสมของเหลวในขวดเหลาน้ัน
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อยางมีระบบระเบียบ ความยากของปญหาน้ีมีอยูวาของเหลวเพียงขวดเดียวเทาน้ัน ท่ีจะผสมกับของเหลว 

(ก) จึงจะไดสีเหลือง ของเหลวในขวดอื่น  ๆจะไมทําปฏิกิริยากัน 

    8. เขาใจเร่ืองสัดสวน (Propositional Thinking) การใชความคิดตามหลักการ

สัดสวนสามารถนํามาเปนเหตุเปนผล ในการแกปญหาได ตัวอยางเชน ปญหาเคร่ืองช่ังแบบสองแขน 

เด็กสามารถหาคําตอบ ไดเองจากการใชเหตุผลตามหลักสัดสวน 

 

 

 

 

 

 

ถามวา จะตองเอานํ้าหนักใดมาแขวนจึงจะทําใหคานอยูในลักษณะสมดุล 

 

    9. การควบคุมตัวแปร (Control Variable) เม่ือทําการทดลองหรือคิดแกปญหา

ใด  ๆท่ีสลับซับซอน จะสามารถแยกแยะตัวแปรตาง  ๆท่ีเปนปญหาเสียกอน และใชวิธีควบคุมตัวแปรหน่ึง

ไวในขณะท่ีตัวแปรอื่น  ๆเปลี่ยนไป เพื่อเก็บขอมูลจากตัวแปรท่ีเปลี่ยนเทาน้ัน 

    10. จําแนก จัดลําดับหมวดหมู เชน สัตว พืช สิ่งของ ตามลําดับของการจําแนก

โดยถือชนิดเปนเกณฑตามท่ีเกิดตามระบบอวัยวะ หรือตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดให 

    11. สามารถตัง้คําถาม และยอมรับการตัดสินใจอยางมีเหตุผล สามารถวิพากษ 

วิจารณเร่ืองสิทธิเสรีภาพ มีเหตุผลเปนของตัวเองในดานการคิด 

    12. สามารถคิดแบบความนาจะเปน (Probability) 

    13. สามารถเขาใจความคิดเชิงอุดมคต ิและมีอุดมคติเปนของตนเอง 

 จากขอความดังกลาว สรุปไดวาการคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง การกระทําท่ีเปนกระบวนการ

ทางสมองในอันท่ีจะลงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงหรือปรากฏการณ และสามารถ

สรุปผลจากเหตุได การคิดอยางมีเหตุผลสามารถแยกออกได ดังน้ี  

  1. การคิดอยางมีเหตุผลในการจําแนกรายละเอียดและกําหนดสิ่งท่ีเปนปญหาไดเปนอยางดี 

เชนเดียวกับความสามารถในการกําหนดเปาหมาย และประเมินวิธีการในการแกปญหาน้ัน 

  2. การคิดอยางมีเหตุผลในการรูจักและเลือกใชเหตุผลแบบอนุมาน และอุปมานและรูจัก

ความไมถูกตองของเหตุผล 

  3. การคิดอยางมีเหตุผลในการลงขอสรุปอยางมีเหตุผล จากขอมูลท่ีไดจากแหลงตาง  ๆ

เชน จากขอเขียน คําพูด ตารางหรือรูปภาพและสามารถโตตอบผูอื่นไดอยางมีเหตุผล 

  4. การคิดอยางมีเหตุผลในการเขาใจ การสราง และการใชความคิดรวบยอดตลอดจน

การขยายความคิดอยางกวางขวาง 

4 3 2 1 0 1 2 3 4 

400  ? 
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  5. การคิดอยางมีเหตุผลในการจําแนกความจริงและความคิดเห็น มีเหตุผลเปนของตัวเอง

ในดานการคิด 

 2.4 พัฒนาการทางการคิดอยางมีเหตุผล 

  กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลอยูในข้ันพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กท่ีเขาสูการปฏิบัติ 

การคิดคนดวยรูปธรรม (Concrete Operation Stage) เปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการคิดท่ีซับซอน ซ่ึง

นําไปสูการคิดท่ีมีเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ซ่ึง ดัทซ (Deutsche) ไดกลาววา การคิดของเด็ก

จะคอยเปนคอยไปไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน จากการคิดอยางมีเหตุผล โดยแทจริงแลวเด็ก

สามารถคิดอยางมีเหตุผลไดในทุกระดับ เพียงแตวาเด็กท่ีโตกวามีเหตุผลท่ีสูงกวา (เตือนใจ ทองสําริด. 

2531: 38 – 40; อางอิงจาก Donalson.  1983: 231 – 256) ในการศึกษาเกี่ยวกับการคิดอยางมีเหตุผล 

ควรมีความเขาใจทฤษฏีพัฒนาการทางการคิดของ เพียเจต และ บรูเนอร 

  เพียเจต ไดแบงลําดับข้ันของพัฒนาการทางสติปญญา ออกเปน 4 ข้ัน (พรรณี ช. เจนจิต.  

2538: 87 – 91) ดังน้ี 

   1. ข้ันประสาทรับรูและเคลื่อนไหว (Sensori – Motor Stage) ข้ันน้ีเร่ิมตั้งแตแรก

เกิดจนถึง 2 ป พฤติกรรมของเด็กวัยน้ี ข้ึนอยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา การเคลื่อนไหว 

การมอง การพูด ในวัยน้ีเด็กแสดงออกเพื่อใหเห็นวา สติปญญาดวยการกระทํา เด็กสามารถแกปญหาได 

แมวาไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสท่ีจะปะทะกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง ซ่ึงถือวา

เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาสติปญญา และความคิด ในข้ันน้ีความคิดความเขาใจของเด็กกาวหนา

อยางรวดเร็ว เชน สามารถประสานระหวางกลามเน้ือมือและสายตา เด็กวัยน้ีมักจะทําอะไรซํ้า  ๆบอย  ๆ

เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการตาง  ๆ เพื่อใหไดสิ่งท่ีตองการ แตกิจกรรม

การคิดของเด็กวัยน้ีสวนใหญยังคงอยูเฉพาะสิ่งท่ีสามารถสัมผัสไดเทาน้ัน 

   2. ข้ันปฏิบัติการคิด (Preoperational - Stage) ข้ันน้ีเร่ิมตั้งแต 2 – 7 ป ซ่ึงแบง 

ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

    2.1 ข้ันกอนเกิดสังกัป ( Preconception Thought) เปนข้ันพัฒนาการของเด็ก

อายุ 2 – 4 ป เปนชวงท่ีเด็กเร่ิมมีเหตุผลเกี่ยวโยงซ่ึงกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยน้ี ไมมีขอบเขต

เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือ ถือความคิดของตนเองเปนสวนใหญและมองไมเห็นเหตุผล

ของคนอื่น ความคิด และเหตุผลของเด็กวัยน้ี จึงไมคอยถูกตองตามความจริงมากนักนอกจากน้ี ความเขาใจ

ตอสิ่งตาง  ๆยังอยูในระดับเบ้ืองตน เชน เขาใจวา เด็กหญิงสองคน ซ่ึงเหมือนกันจะมีทุกอยางเหมือนกัน

หมด แสดงวา ความคิดรวบยอดของเด็กวัยน้ี ไมพัฒนาเต็มท่ี 

    2.2 ข้ันการคิดแบบญาณหย่ังรู นึกเอาเองโดยไมใชเหตุผล (Intuitive Thought) 

เปนข้ันพัฒนาการของเด็กอายุ 4 – 7 ป ข้ันน้ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง  ๆรอบตัวได

ดีข้ึน รูจักแยกแยะประเภทและรูจักช้ินสวนของวัตถ ุเขาใจความหมายของจํานวนเลข เร่ิมมีพัฒนาการ

เกี่ยวกับการอนุรักษแตไมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได และสามารถนําเหตุผลท่ัว  ๆไป มา
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สรุปแกปญหา โดยไมวิเคราะหอยางถี่ถวนเสียกอน การคิดหาเหตุผลของเด็กยังข้ึนอยูกับสิ่งท่ีรับรูหรือ

สัมผัสจากภายนอก 

   3. ข้ันปฏิบัติการคิดดานรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ข้ันน้ี เร่ิมจากอายุ 

7 – 11 ป พัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิดของเด็กวัยน้ี สามารถสรางกฎเกณฑ และตั้งเกณฑ

ในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได เด็กวัยน้ีสามารถเขาใจเหต ุ รูจักแกปญหาสิ่งตางๆท่ีเปน

รูปธรรมได สามารถเขาใจเร่ืองความคงตัวของสิ่งตาง  ๆ โดยท่ีเด็กเขาใจวาของแข็ง หรือของเหลว

จํานวนหน่ึงแมวาจะเปลี่ยนรูปรางไปก็ยังคงมีนํ้าหนักหรือปริมาตรเทาเดิม สามารถเขาใจความสัมพันธ

ของสวนยอย สวนรวม ลักษณะเดนของเด็กวัยน้ี คือ ความสามารถในการคดิยอนกลับนอกจาก ความ 

สามารถในการจําของเด็กในชวงน้ีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถจัดกลุม หรือจัดการไดอยางสมบูรณ 

สามารถสนทนากับบุคคลอื่น และเขาใจความคิดของคนอื่นไดด ี

   4. ข้ันปฏิบัติการดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) ข้ันน้ีเร่ิมจากอายุ 11 – 15 ป 

ในข้ันน้ีดานสติปญญาและความคิดของเด็กวัยน้ีเปนข้ันสุดยอด คือ เด็กในวัยน้ีเร่ิมคิดแบบผูใหญ ความคิด

แบบเด็กสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผล นอกเหนือจากขอมูลท่ีมีอยูสามารถคิดแบบนักวิทยาศาสตร 

สามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฏี และเห็นวา ความเปนจริงท่ีเห็นดวยการรับรูท่ีสําคัญเทากับความคิด

กับสิ่งท่ีอาจเปนไปได เด็กวัยน้ี มีความคิดนอกเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน สนใจท่ีจะสรางทฤษฏีเกี่ยวกับ

ทุกสิ่งทุกอยางและมีความพอใจท่ีคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งท่ีไมมีตัวตนหรือสิ่งท่ีเปนนามธรรม 

 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงลําดับข้ันพัฒนาการทางสติปญญา 

 

 ท่ีมา: ประสาท อิศรปรีดา. (2538).  จิตวิทยาการเรียนรูกับการสอน.  หนา 50. 
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  พรรณ ีชูทัย (2522: 53) กลาวถึงทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาและความคิดเห็นของ 

เพียเจท วาเปนทฤษฏีท่ีไดศึกษากระบวนการคิดทางสติปญญาของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุน ความคิด

ของเขามีอิทธิพลตอจิตวิทยาพัฒนาการเปนอยางมาก เขากระตุนใหคนสนใจกับข้ันตอนของพัฒนาการ 

โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับความรูความเขาใจ (Cognition) มีความเช่ือวา เปาหมายของพัฒนาการ

น้ัน คือ 

   1. ความสามารถคิดอยางมีเหตุผลกับสงเปนนามธรรม 

   2. ความสามารถคิดตั้งสมมติฐานอยางสมเหตุสมผล 

   3. ความสามารถตั้งกฎเกณฑและการแกปญหา 

  ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของ บรูเนอร (Bruner) ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญา

และการคิดออกเปน 3 ข้ัน คือ 

   1. ข้ันแสดงออกดวยการกระทํา (Enactive Stage) ข้ันน้ีเปรียบเทียบไดกับข้ันประสาท

สัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensor-motor Stage) ของ เพียเจทเปนข้ันท่ีเด็กเรียนรูจากการกระทํา 

(Learning by Doing) มากท่ีสุด 

   2. ข้ันสรางภาพแทนใจ (Iconic Stage) ข้ันน้ีเปรียบเทียบไดกับข้ันกอนปฏิบัติกอน

การคิด (Preparation Stage) เด็กวัยน้ี เกี่ยวของกับความจริงมากข้ึน เกิดความคิดจากการรับรูเปน

สวนใหญอาจมีจินตนาการบาง แตยังไมสามารถคิดไดลึกซ้ึงเหมือนข้ันปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรมของ  

เพียเจท 

   3. ข้ันใชสัญลักษณ (Symbolic) เปนการพัฒนาการข้ันสูงสุดของ บรูเนอร เปรียบ

ไดกับพัฒนาการข้ันปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรม (Concrete Operation) ของ เพียเจทข้ันน้ี เด็กสามารถ

เขาใจความสัมพันธของสิ่งของ สามารถสรางความคิดรวบยอด หรือสังกัปในสิ่งตาง  ๆท่ีซับซอนไดมากข้ึน 

(ประสาท อิศรปรีดา.  2523: 133 – 136) 

 จากขอความขางตนสรุปไดวา พัฒนาการความคิดอยางมีเหตุผลของเด็กเร่ิมจากอายุ 11 – 15 ป 

อยูในข้ันเร่ิมเปนผูใหญ มีความสามารถในการคิดนามธรรม คิดหาเหตุผล และตั้งสมมติฐาน รับรูในสิ่ง

ท่ีไมมีตัวตน หรือสิ่งท่ีเปนนามธรรมไดความเขาใจเร่ืองความคิดอยางมีเหตุผลเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีตองมี

ในคนทุกวัย คิดอยางเปนรูปธรรมในวัยเด็ก จนถึงวัยตั้งแต 12 ปข้ึน ไปรูจักคิดอยางเปนนามธรรม  

 2.5 แนวทางในการสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

  ความสามารถดานการคิดอยางมีเหตุผล สามารถสงเสริมได ถาจัดประสบการณเรียนรู

หรือวิธีการสอนท่ีเหมาะสม มีนักการศึกษาหลายทานไดสรางรูปแบบหรือโปรแกรมการสอนโดยทักษะ

การคิดอยางมีเหตุผล บางทักษะเปนเปาหมายของการสอนตามรูปแบบน้ันๆ ซ่ึง นิคเคอรสัน(Nickerson) 

ไดสรางรูปแบบการสอน เพื่อสงเสริมทักษะการคิดอยางมีเหตุผลท่ีเปนอยูในปจจุบันออกเปน 5 กลุม  

สวนใหญเนนทักษะพื้นฐานความสามารถดานการใชเหตุผล คือ ความสามารถในการจัดประเภท การจัด

เรียงลําดับ การเปรียบเทียบ การเรียบเรียงและการสรุปอางอิง รายละเอียดการจัดการสอนแตละกลุม 

ดังน้ี (สมเจตน ไวยาการณ.  2530: 20; อางอิงจาก Nickerson.  1984: 29 – 36) 
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   1. กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางกระบวนการคิด (Cognitive Process Approaches) 

กลุมน้ี กําหนดขอตกลงไววา ความสามารถในการคิดน้ัน เปนสิ่งท่ีข้ึนอยูกับกระบวนการคิดพื้นฐาน

บางประการ เชน การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ การจําแนกประเภท การอางอิงและการทํานาย กระบวนการ

คิดข้ัน พื้นฐานน้ีเปนกระบวนการคิดอยางมีระบบเหตุผล ซ่ึงนําไปใชประยุกตในชีวิตประจําวันได 

   2. กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางยุทธศาสตรการคิด โปรแกรมน้ีมุงเนนเกี่ยวกับ

กลวิธีท่ีนํามาใชในการแกปญหา ซ่ึงเปนแนวทางท่ีนําไปสูเปาหมายท่ีเช่ือวามีโอกาสท่ีจะประสบผลสําเร็จสูง 

โปรแกรมน้ี มักจะพบในงานวิจัยทางดานจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการคิด โดยเฉพาะในดานการแกปญหา

หรือในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

   3. กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการของการคิดตามทรรศนะ

ของเพียเจต (Formal Thinking or Stage Development) โปรแกรมในกลุมน้ีสรางข้ึนตามแนวทรรศนะ

จากการคิดเฉพาะดาน และลักษณะท่ีเปนรูปธรรม ใหสามารถคิดในแนวกวางและคิดในสิ่งท่ีเปนนามธรรม

ไดซ่ึงเปนพัฒนาการในระดับการใชเหตุผลเชิงตรรกวิทยาได 

   4. กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางของการใชภาษาและสัญลักษณ (Language and 

Symbol Manipulation) โปรแกรมน้ีมีความเช่ือวา การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพน้ันเปนกิจกรรมท่ีมีแบบแผน 

จําเปนตองใชความสามารถในการแสดงความคิดออกมาใหแจมชัดและมีความตอเน่ือง ซ่ึงลักษณะดังกลาว

น้ี จําเปนตองมีการวางแผน ตลอดจนกําหนดแนวทางปฏิบัต ิเพื่อนําไปสูเปาหมาย โดยมีการแบงงาน

ออกเปนสวน  ๆหรือเปนข้ันตอนท่ีตอเน่ือง ซ่ึงเปนการฝกทักษะการคิดอยางมีเหตุผลดานการวิเคราะห

และสังเคราะหขอความ โดยใชการเขียนเปนวิธีการแสดงความคิดออกมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 

   5. กลุมโปรแกรมท่ียึดการคิดเปนเน้ือหาสาระของการฝก หรือเปนโปรแกรมท่ีใช

แนวทางของการคิดเกี่ยวกับการคิด (Thinking about Thinking) โปรแกรมในแนวทางน้ีเช่ือวาการเรียนรู

เกี่ยวกับการคิดจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดของตนเองใหดีข้ึน เพราะผูเรียนจะรูถึง

สิ่งท่ีเปนความคิดของตนเอง รูวาตนกําลังคิดอะไร และตองการอะไร อันเปนแนวทางท่ีชวยใหผูเรียน

สามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเอง ในขณะท่ีทําการคิดกลุมน้ี มุงท่ีจะพัฒนาการคิดของ

ผูเรียนใหถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพท่ีผูเรียนมีอยู โดยใหผูเรียนไดทําการวางแผนการคิดเปนข้ั นตอน

เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบวาตนเองมักมีขอผิดพลาดในข้ันตอนใด 

   กลุมโปรแกรมการฝกท้ัง 5 กลุมน้ี เทาท่ีจัดสอนในโรงเรียน สามารถจําแนกไดเปน 

2 ลักษณะ คือ (สมเจตน ไวยาการณ.  2530: 24) 

    1. โปรแกรมเฉพาะทาง ซ่ึงเปนโปรแกรมการสอนทักษะการคิดโดยเฉพาะ ไดแก 

กลุมโปรแกรมท่ีใชกระบวนการคิดเปนแนวทาง 

    2. เปนโปรแกรมท่ีเสริมสรางทักษะการคิด โดยใชเน้ือหาวิชาในหลักสูตรปกติ

เปนสื่อในการพัฒนาทักษะการคิด ไดแก กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนวทางยุทธศาสตรการคิด กลุมโปรแกรม

ท่ีเนนในแนวทางเกี่ยวกับพัฒนาการของการคิดตามทัศนะของเพียเจต กลุมโปรแกรมท่ีเนนในแนว

ทางการใชภาษาและสัญลักษณ และกลุมโปรแกรมท่ีใชแนวทางของการคิด 
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  การคิดสําหรับ กิลฟอรด และ ฮอฟเนอร (Guilford; & Hoepfner.  1971: 28 – 32) ไดให

ความเห็นวา การพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการใหเหตุผลน้ัน ตองเร่ิมจากการสงเสริมใหบุคคล

ไดคิดอยางมีเหตุผล ความสามารถในการใหเหตุผลดังกลาวน้ี เปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีโรงเรียนควรจัดทํา และ

เปนสิ่งท่ีสามารถฝกไดโดยสอนควบคูกับเน้ือหาวิชาปกติ หรือสถานการณตางๆท่ีเหมาะสม 

  เน่ืองจากความสามารถในการคิดและการใหเหตุผลเปนทักษะท่ีตองใชการฝกจากประสบการณ

ท่ีหลากหลาย และควรไดรับการฝกอยางตอเน่ือง จากบรรยากาศของช้ันเรียนท่ีสนับสนุนใหมีการอภิปราย 

แลกเปลี่ยนการคิด ช้ีแจงเหตุผลและแกปญหารวมกัน ดังน้ันในการสงเสริมความสามารถในการคิด และ

การใหเหตุผล ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวม  และแสดงพฤติกรรมในการสืบคน คาดการณ 

คนหาวิธีการพิสูจน สังเกตรูปแบบช้ีแจงเหตุผลของแนวคิด โดยการอธิบายรูปแบบ แสดงดวยภาพ หรือ

จําลองแบบและตอบคําถามตาง  ๆเชน “ทําไม” “อะไรจะเกิดข้ึนถา…” “จงใหตัวอยางของ…” “สามารถ

จะใชวิธีการอื่นไดหรือไมถาการดําเนินการไมบรรลุผล” ลวนเปนคําถามท่ีกอใหเกิดการคิด การสราง

ขอคาดเดา การกําหนดรูปแบบ (Modeling) และการอธิบาย ซ่ึงเปนลักษณะของการใหเหตุผลเกี่ยวกับ

สถานการณ (Lappan; & Schram.  1989: 14 – 30) 

  นอกจากน้ี โรแวน และ มอรโรว (Rowan; & Morrow.  1993: 16 – 18) ยังไดใหขอคิด 

เกี่ยวกับบรรยากาศในช้ัน เรียนวา เปนสิ่งสําคัญมาก ครูตองจัดบรรยากาศท่ีแสดงใหนักเรียนเห็นวา

การใหเหตุผลเปนสิ่งท่ีสําคัญกวา การไดเพียงคําตอบท่ีถูกตอง บรรยากาศในช้ันเรียนตองไมทําใหนักเรียน

รูสึกหวาดกลัว เปนบรรยากาศท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดพูดอธิบายการแสดงเหตุผลของแนวคิด 

ไดกระทําและสรุป พรอมท้ังแสดงการยืนยันขอสรุปของแนวคิดน้ัน  ๆ

 จากขอความขางตนสรุปไดวา ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง การกระทําท่ี

เปนกระบวนการทางสมองในอันท่ีจะลงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงและปรากฏการณ

และสามารถสรุปผลจากเหตุหรือขอสมมติได ในงานวิจัยน้ี ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล คือ

ความสามารถในการเขียนอธิบายความสัมพันธระหวางขอมูลหรือขอเท็จจริง หรือปรากฏการณ แลว

สรุปผลจากเหตุหรือขอสมมติไดอยางสมเหตุสมผล 

 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดและการคิดอยางมีเหตุผล 

  งานวิจัยตางประเทศ 

   ดริคคีย (Drickey.  2000: 499 – A) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบการสอน

โดยการใหเหตุผลดวยการนึกภาพและการใหเหตุผลเชิงปริภูมิ โดยการนําไปใชในสภาพจริงกับการใช

ในทางกายภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อทดสอบทักษะการใหเหตุผลเชิงปริภูมิ และ

การใหเหตุผลโดยการนึกภาพ และทดสอบเจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนใน

เกรด 7 จํานวน 219 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองกับกลุมควบคุม กลุมทดลอง

แบงเปน 2 กลุม คือ ใชวิธีการสอนแบบนําไปใชในสภาพจริง กับวิธีการสอนท่ีนําไปใชในทางกายภาพ 

สวนกลุมควบคุมสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใน
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ท้ัง 3 กลุม นักเรียนในกลุมทดลองชอบวิธีการสอนแบบน้ี นักเรียนในกลุมการสอนแบบนําไปใช ใน

สภาพจริงมีพฤติกรรมในการทํางานสูงกวานักเรียนท่ีอยูในกลุมวิธีการสอนท่ีนําไปใชในทางกายภาพ 

   อาซิริ (Aseeri.  2000: Online) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพัฒนาการทางสติปญญา

ในการคิดแบบมีเหตุผลเชิงนามธรรมของนักเรียนเกรด 11 กับรูปแบบการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนคณิตศาสตร เพื่อคนหาข้ันพัฒนาการทางสติปญญาตามทฤษฎีของ เพียเจท ซ่ึงผลการศึกษา

พบวา นักเรียนเกรด 11 มีระดับพัฒนาการทางสติปญญาตามทฤษฎีของเพียเจท แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ มีนักเรียน 21.6% มีพัฒนาการอยูในข้ันการคิดหาเหตุผลเชิงนามธรรม นักเรียน  

44.9 % มีพัฒนาการอยูในข้ันเปลี่ยนแปลงเขาสูการคิดหาเหตุผลเชิงนามธรรม และนักเรียน 33.5% มี

พัฒนาการอยูในข้ันการคิดหาเหตุผลเชิงรูปธรรมนักเรียนท่ีมีพัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกันจะมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงนักเรียนท่ีมีพัฒนาการอยู

ในข้ันการคิดหาเหตุผลเชิงนามธรรมจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และนักเรียนท่ีมีพัฒนาการในข้ันการคิดหา

เหตุผลเชิงรูปธรรมมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีไมพบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนแตกตางกัน 

   ซอยล ู(Soylu.  2006: 4 – 5) ไดศึกษาผลกระทบของเพศ และความสามารถ ใน

การคิดใหเหตุผลท่ีมีตอความเขาใจในความคิดรวบยอดท่ีเกี่ยวกับนิเวศนวิทยาและทัศนคติท่ีมีตอวิชา

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบถึงผลกระทบของเพศ

และความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงความเขาใจ และทัศนคติท่ีมี

ตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนนํามาประเมินโดยแบบทดสอบวัดความเขาใจในวิชานิเวศนวิทยาและ

แบบทดสอบวัดระดับของทัศนคติท่ีมีตอวิชาวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดทักษะการคิดดวยเหตุผล 

ตามลําดับ ในการท่ีจะสามารถสืบคนความเขาใจไดอยางลึกซ้ึงน้ันไดนําการสัมภาษณเขามารวมใชใน

การวัดผลดวย ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในเร่ืองเพศ ในแงท่ีวานักเรียนหญิง

กับความเขาใจในหลักการทางนิเวศวิทยาและทัศนคติตอวิชาวิทยาศาสตร เม่ือความสามารถในการใช

เหตุผลถูกควบคุม 

   แอส และ แคทาลอค (Ates; & Cataloglu.  2007: Online) ไดศึกษาผลกระทบของ

ความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนตอความเขาใจท่ีเกี่ยวกับความคิดรวบยอด และทักษะการ

แกปญหาในกลศาสตรเบ้ืองตน โดยจุดประสงคเพื่อคนพบความจริงอยางแนชัดวามีความสัมพันธระหวาง

ความสามารถในการใหเหตุผล ความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะการแกปญหาในวิชา

กลศาสตรเบ้ืองตน ในกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 1 หรือไม  กลุมตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ี

เรียนเพื่อมุงหวังเปนครูในวิชาเอกวิทยาศาสตรจํานวน 165 คน เปนเพศหญิง 86 คน และเพศชาย   

79 คน โดยมีอายุระหวาง 17 – 21 ป และไดลงทะเบียนเรียนในวิชาฟสิกสเบ้ืองตน  ผลการวิจัยพบวา

คะแนนเฉลี่ยของการสอบวัดทักษะในการแกปญหาจากการวัดโดย MBI มีความแตกตางกันอยางชัดเจน 

ในกลุมของนักศึกษาท่ีเปนผูใชเหตุผลท่ีเนนรูปธรรมแบบท่ีมีหลักฐานแนนอน และแบบท่ียึดติดกับหลักฐาน

แตไมมีความแตกตางกันท่ีชัดเจนในคะแนนเฉลี่ยท้ังกอนและหลังการสอบวัดความเขาใจเกี่ยวกับความคิด

รวบยอด ซ่ึงวัดโดยการบันทึกขอมูลความเขาใจ (FCI) ของนักศึกษาทุกกลุม  
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   นัส (Nutsch.  2009: 5 – 6) ไดศึกษาการใชตารางอัตราสวนเพื่อกระตุนการใหเหตุผล

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  เม่ือคนหาความสัมพันธระหวางการใชอัตราสวนตารางอัตราสวน

และความเขาใจรวบยอดของนักเรียนตอการใหเหตุผลแบบอัตราสวนตาราง อัตราสวนคือ ตารางท่ีมี

อยางต่ํา 2 แถว ซ่ึงตารางน้ีจะถูกนําไปใชเปนเคร่ืองมือชวยในการบันทึกผลและจัดระเบียบอัตราสวน

ท่ีมีคาเทากันโดยนักเรียนทุกคนจะตองทําแบบทดสอบกอนเรียน และจะมีการสุมนักเรียน 7 คน เพื่อ

ทําการสัมภาษณและวัดผลในเร่ืองความเขาใจตอหลักการการใชเหตุผลเชิงสัดสวน โดยโจทยปญหา

แตละขอจะใหนักเรียนเขียนบรรยายความคิดของตนเองลงไป ในขณะท่ีนักเรียนกําลังแกโจทยปญหา 

หลังจากท่ีไดเรียนบทเรียนในเร่ืองการใชเหตุผลเชิงสัดสวนโดยใชตารางอัตราสวนเปนเคร่ืองมือท่ีชวย

ในการจัดการจึงไดจัดใหมีแบบทดสอบหลังเรียน และตามมาดวยบทสัมภาษณกับนักเรียนท่ีลงเรียน

วิชาพีชคณิตกลุมเดิมเพื่อหาคําตอบใหกับคําถามตางๆ ท่ีระบุไวในงานวิจัย 

  งานวิจัยในประเทศ 

   สุภาพร บุญหนัก (2544: 73) ทําการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร

โดยวิธีการแกปญหา เร่ืองความเทากันทุกประการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา 1) ชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการ

แกปญหา เร่ืองความเทากันทุกประการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียน

วิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการแกปญหา เร่ืองความเทากันทุกประการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล หลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3) ความสามารถ

ในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยวิธีการแกปญหา 

เร่ืองความเทากันทุกประการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล หลังการทดลองสูงกวา

กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

   อารีย ศรีเดือน ( 2547: 83) ทําการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร แบบ

ปฏิบัติการ เร่ืองการประยุกต 1 เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ ผลการศึกษา 

 พบวา  1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เร่ืองการประยุกต 1 เพื่อสงเสริมความสามารถใน

การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม

คณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภายหลัง

ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมี

เหตุผลสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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   ปริวัติ สิงหาเวช ( 2548: 57) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนดวย

โครงงานวิทยาศาสตรผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 และนักเรียน

ท่ีไดรับการสอนดวยโครงงานวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลระหวางกอนเรียน

กับหลังเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

   นุกุล จันทะจิตร  (2552: 67) ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร

โดยใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชวง

ช้ันท่ี 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนพระมหาไถศึกษา 

จํานวน 31 คน ผลการ ศึกษาพบวา ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 

หลังจากการเขารวมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร ท่ีใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงกวากอน

เขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของ

นักเรียนชวงช้ันท่ี 3 หลังการเขารวมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรท่ีใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศสามารถสรุปไดวา การพัฒนาความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผลทางคณิตศาสตรน้ัน ควรเร่ิมจากการสรางเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล จากบรรยากาศ

ท่ีสนับสนุนใหมีการอธิบาย แลกเปลี่ยนความคิด ช้ีแจงเหตุผลและแกปญหารวมกัน การคิดอยางมีเหตุผล

สามารถพัฒนาไดโดยใชกิจกรรมท่ีเปนการผสมผสานการฝกการคิด การแกปญหาท่ีเช่ือมโยงกับสถานการณ 

ตางๆ และใหเหตุผลควบคูไปกับการทํากิจกรรมสําหรับงานวิจัยน้ี การพัฒนาความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล โดยฝกการคิด การวิเคราะห หาความสัมพันธ

และสรุปแนวคิดหรือสรางขอความคาดการณจากสถานการณตาง  ๆโดยฝกจากบรรยากาศท่ีสนับสนุน

ใหมีการลงมือปฏิบัติ การพูดคุย อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด ช้ีแจงเหตุผลของตัวเองเพื่อเปนการยืนยัน

หรือคัดคานขอสรุปหรือขอความคาดการณจากสถานการณ เพื่อหาความถูกตองและขอสรุปจะสามารถ

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี  

  1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

  2. เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควา 

  3. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา  

  4. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  

  5. การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  

  6. แบบแผนท่ีใชในการศึกษาคนควา  

  7. วิธีการศึกษาคนควา  

  8. การวิเคราะหขอมูล  

  9. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 8 หองเรียน จํานวนนักเรียน 363 คน 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย  

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปน

หนวยในการสุม (Sampling Unit) ไดกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน ซ่ึงทางโรงเรียน

ไดจัดผูเรียนของแตละหองแบบคละความสามารถ 

 

2. เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา     

 เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี เปนเน้ือหาคณิตศาสตรพื้นฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ตามหลักสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย  

กรุงเทพมหานคร เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติ ซ่ึงประกอบดวยเน้ือหา ดังน้ี 
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 1. อัตราสวนตรีโกณมิติ            จํานวน 2 คาบ  

 2. อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา   จํานวน 2 คาบ  

 3. การแกโจทยปญหาและการนําไปใชของอัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน 3 คาบ  

  

3. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ดําเนินการศึกษาคนควาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2553 ใชเวลาในการทดลอง 9 คาบๆ ละ 50 นาที โดยแบงเปนการทดสอบ ความสามารถในการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียน (Pre-test) 1 คาบ ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค

เพื่อนคูคิด 7 คาบ และทดสอบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียน (Post-test) 

1 คาบ  

 

4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติ 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถคิดอยางมีเหตุผล 

 

5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 การสรางเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี มีดังน้ี 

 1. ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด  

เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมัธยมศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงช้ันท่ี 3 (ม.1 – ม.3) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

  1.2 ศึกษาเน้ือหาและกิจกรรมเร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิต ิจากหนังสือตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

  1.3 ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ซ่ึงการจัดการเรียนรู 

 

  แบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ ดังตอไปน้ี    

   ขั้นที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ครูแนะนําทักษะในการเรียนแบบเพื่อนคูคิด บอกจุดประสงค

ของบทเรียน แบงบทบาทหนาท่ีสมาชิก และบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 

   ขั้นที่ 2 ข้ันดําเนินกิจกรรม ครูผูสอนนําเสนอเน้ือหา  หรือบทเรียนใหมหลังจากน้ัน

ครูตั้งประเด็นของปญหาหรือเสนอสถานการณปญหา ใหนักเรียนแตละคนจะตองคิดหาคําตอบดวยตนเอง  
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เม่ือไดคําตอบของตนเองแลว หลังจากน้ันใหนักเรียนนําคําตอบมาอภิปราย ปรึกษากับคูของตน เพื่อ

เปดโอกาสใหนักเรียนไดสนทนาซักถามอภิปรายเน้ือหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อหา

คําตอบท่ีดีท่ีสุด   

   ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป ครูสุมบางคูออกมาอภิปรายคําตอบหนาช้ันเรียนโดยครูตรวจดูผลงาน

แตละคูท่ีสงไปโดยขณะท่ีฟงผูนําเสนอแลว นักเรียนในหองสามารถแสดงความคิดเห็นได หรือเสนอ

คําตอบของตนเองได ซ่ึงมีครูคอยใหความชวยเหลือและเสนอแนะ อธิบายเพิ่มเติมจนไดขอสรุป 

   ขั้นที่ 4 ข้ันประเมินผล วัดจากพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกตอง

ของใบงานหรือผลงาน การตอบคําถาม การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  

  1.4 กําหนดเน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  1.5 ดําเนินการเขียนแผนการเรียนรูท่ีจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย สาระสําคัญ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู ทักษะ/กระบวนการ กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู จํานวนท้ังสิ้น 7 แผน 

  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางแลวไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณา

กอน แลวจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร 3 ทาน ตรวจแกไขปรับปรุง เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสม และช้ีแนะขอบกพรองพรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข  

  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และ

ผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตรไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

  1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

และผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร ใหพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

  1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวนําแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีปรับปรุงแลวไปใชในการทดลองตอไปศึกษาคนควากับกลุมตัวอยาง 

 2. ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  

  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 เปน

แบบทดสอบแบบอัตนัย มีข้ันตอนการสราง ดังน้ี 

  2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) พุทธศักราช 

2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) คูมือครูและแบบเรียนการจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงช้ันท่ี  3 

  2.2 ศึกษาวิธีการสรางและเทคนิคการสรางแบบทดสอบจากหนังสือตางๆ ไดแก การวัด 

และประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตรของ พรอมพรรณ อุดมสิน  (2545: 28 – 59) เทคนิค

การวัดผลการเรียนรูของ ลวน สายยศและ  อังคณา สายยศ ( 2543: 85 – 201) และคูมือวัดผล

ประเมินผลคณิตศาสตรของ สสวท. (2546ก: 28 – 73) 
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  2.3 วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคของการเรียนรู กําหนดพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถ

ท่ีตองการวัด เพื่อใชในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลใหสอดคลองกับ

เน้ือหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  2.4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลตามจุดประสงคการเรียนรู

เปนแบบทดสอบแบบอัตนัยพรอมระบุการแกปญหาและนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชจํานวน 15 ขอ 

ใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคตามท่ีกําหนด 

  2.5 นําแบบทดสอบและเกณฑการประเมินท่ีสรางข้ึนไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ

เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และช้ีแนะขอบกพรองพรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข  

  2.6 นําแบบทดสอบและเกณฑการประเมินท่ีไดรับการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษา  

สารนิพนธไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

  2.7 นําแบบทดสอบและเกณฑการประเมินท่ีแกไขแลวเสนอผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร

จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยพิจาณาวา ขอสอบท่ีสรางข้ึนสอดคลอง

กับเน้ือหาและจุดประสงคของการจัดการเรียนรูหรือไม โดยใชเกณฑ  ดังน้ี 

   คะแนน + 1 สําหรับขอสอบท่ีสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู 

   คะแนน   0 สําหรับขอสอบท่ีไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู 

   คะแนน – 1 สําหรับขอสอบท่ีไมสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู 

  2.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด อยางมีเหตุผลท่ีผานการตรวจสอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธและผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตรแลวมาคํานวณหาคา IOC แลวคัดเลือก

ขอสอบท่ีมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5  

  2.9 นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

สายปญญาท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  2.10 นําคะแนนท่ีไดจากการตรวจแบบทดสอบอัตนัย มาวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ

จํานวน 10 ขอ เพื่อหาคาความงาย ( EP ) และคาอํานาจจําแนก (D) โดยใชการวิเคราะหขอสอบแบบ

อัตนัยของ วิทนีย และ ซาเบอรส (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 199 – 201) โดย

เลือกขอสอบท่ีมีคาความงาย ( EP ) ตามเกณฑ ตั้งแต 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก (D) ตาม

เกณฑตั้งแต 0.20 ข้ึนไป โดยคัดเลือกขอท่ีมีคาความงาย ( EP ) ตั้งแต 0.59 – 0.72  มีคาอํานาจจําแนก 

(D) ตั้งแต 0.56 – 0.77 คัดเลือกใหครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยคัดเลือกไวจํานวน 10 ขอ 

  2.11 นําแบบทดสอบท่ีไดปรับปรุงและคัดเลือกแลวไปหาความเช่ือม่ันโดยนําไปทดสอบ

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสายปญญา ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนํามา

วิเคราะหหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบัค ( Cronbach) (ลวน สายยศ ; 

และ อังคณา สายยศ . 2538: 200) ซ่ึงผลการศึกษาคนควา  ไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ

เทากับ 0.71 แลวนําแบบทดสอบท่ีหาคาความเช่ือม่ันท่ีได ไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ

เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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  2.12 เกณฑการตรวจใหคะแนนขอสอบแบบอัตนัยท่ีนักเรียนทําไดโดยแบงคะแนนเปน 

4 คะแนน และมีเกณฑการใหคะแนนแบบรวมโดยตรวจเปนรายขอ ดังแสดงใน  ตาราง 3 

 

ตาราง 3 เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  

4 เขียนแสดงวิธีการหาคําตอบไดอยางถูกตอง พรอมท้ังวาดภาพแสดงเหตุผลอธิบาย

การแกปญหา กําหนดคามุม มีการแทนคาท่ีถูกตอง แสดงถึงการเขาใจปญหาอยาง

ชัดเจนและมีคําตอบท่ีถูกตอง   

3 เขียนแสดงวิธีหาคําตอบไดอยางถูกตอง  แตไมสรุปคําตอบหรือคําตอบไมถูก 

2 เขียนแสดงวิธีหาคําตอบไมชัดเจน  ขาดการอธิบาย แตคําตอบถูกตอง 

1 มีรองรอยการคิดท่ีจะนําไปสูคําตอบท่ีถูกตอง แตไมมีคําตอบ 

0 คําตอบไมถูกตอง ไมตอบหรือมีรองรอยในการคิดท่ีไมบงบอกวาจะนําไปสูคําตอบ 

ท่ีถูกตอง 
  

 

ตัวอยาง แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและเกณฑการใหคะแนน  

 คําชี้แจง: ใหนักเรียนแสดงวิธีทําหาคําตอบ พรอมท้ังสรุปและใหเหตุผลละเอียดชัดเจน  

โจทย: ตนมะพราวทอดเงายาว 40 ฟุต แนวของเสนตรงท่ีลากผานจุดปลายของเงาตนมะพราวและ

ยอดของตนมะพราวทํามุม 30 o กับเงาของตนมะพราว  จงหาความสูงของตนมะพราว 

 

 แนวคิด  

 

 

 

                                               

                                                     

                                                

 ให  AB  เปนความสูงของตนไม 

  BC เปนเงาของตนไมตนน้ีทอดยาว 40 เมตร 

 จากรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC;   tan 30 o =  
40
AB

 

        AB  = 40 tan 30 o  

A 

B C 

40 เมตร 

30 0  
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        AB  = 40 x =








3
3

3
340

 

        AB    ≈    ×
3
40

1.732 

        AB   ≈    23.09  

             ดังน้ัน ความสูงของตนไมประมาณ  23.09 ฟุต 

  ตอบ  23.09 ฟุต 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  

0.5 เขียนภาพจากโจทยไดชัดเจนถูกตอง 

1 เขียนแสดงเหตุผลวาจะหาคําตอบจากขนาดของมุมใด 

0.5 กําหนดขนาดของมุมและแทนคาขนาดของมุมไดถูกตอง 

 แสดงข้ันตอนและวิธีการหาคําตอบไดถูกตอง 

1 สรุปความสูงของตนไมไดอยางถูกตอง 
  

 

 

6. แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด

ท่ีมีตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โดยผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One – Group  Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ; 

และ อังคณา สายยศ.  2538: 249) 

 

 แบบแผนของการวิจัย 

ตาราง 4  แบบแผนของการวิจัย 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

    

E T 1  X T 2  
    

 

 เม่ือ  E   แทน  กลุมทดลอง 
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   X    แทน  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

   T 1    แทน  การทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

       การคิดอยางมีเหตุผล 

   T 2   แทน  การทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

       การคิดอยางมีเหตุผล 

 

7. วิธีการดําเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หอง เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี และผูวิจัยดําเนินการสอน

ดวยตนเอง โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 2. ทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนเขาเรียน

ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชเวลา 1 คาบ 

 3. ผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชเวลา 7 คาบ 

 4. ทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังเขารวม 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชเวลา 1 คาบ 

 5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล แลวนําคะแนนท่ีได 

มาวิเคราะหวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 

8. การวิเคราะหขอมูล 

 นําคะแนนท่ีไดจากการตรวจไปวิเคราะหผลทางสถิติ 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนระหวางกอนและหลังเรียนดวยการจัดการ เรียนรู 

 2. เพื่อทดสอบสมมุติฐานในการผานเกณฑ โดยใชสูตร t – test for One Sample 

 

9. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพื้นฐาน 

  1.1 การหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 73) 
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N

X∑=Χ  

 

       เม่ือ  X     แทน   คะแนนเฉลี่ย 

     ∑Χ  แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                   Ν        แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

   การหาคาความแปรปรวนโดยคํานวณจากสูตร    

    
( )

)( 1

22
2

−

−
= ∑ ∑

nn
XXn

S   

    เม่ือ          2S     แทน   ความแปรปรวนของคะแนน 

       ∑X   แทน    ผลรวมท้ังหมดของคะแนนท้ังหมด 

                     n        แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

             n – 1   แทน    จํานวนตัวแปรอิสระ (Degree of freedom ) 

   

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

  2.1 หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมี

เหตุผลโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู (ลวน สายยศ; 

และ อังคณา สายยศ.  2543: 248 – 249) 

 

   
N

R
IOC ∑=  

 

   เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดมุงหมายของ 

         การจัดการเรียนรู 

     ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเน้ือหา  

         วิชาท้ังหมด 

     Ν   แทน    จํานวนผูเช่ียวชาญเน้ือหาวิชา 

 

  2.2 หาคาความงายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล โดยคํานวณ

จากสูตร  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 199 – 200) 

 

   
( )

( )minmax

min

XXNX
NXSS

P LU
E −

−+
=

2
2
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   เม่ือ   EP        แทน ดัชนีคาความงาย 

           US       แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง  

     LS        แทน   ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

     maxX      แทน  คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด 

     minX      แทน คะแนนท่ีนักเรียนทําไดต่ําสุด  

     N         แทน   จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน 

  2.3 หาคาอํานาจจําแนกเพื่อวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ ; 

และ อังคณา สายยศ.  2543: 201) 

 

   
)( minmax XXN

SS
D Lu

−

−
=  

   เม่ือ  D   แทน คาอํานาจจําแนก 

     US   แทน  ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง  

     LS   แทน  ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน  

     maxX   แทน  คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด  

     minX   แทน    คะแนนท่ีนักเรียนทําไดต่ําสุด  

     N       แทน จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน  

  2.4 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  โดยใช 

สัมประสิทธิ์ แอลฟา (α - Coefficient) ดวยวิธีการของ ครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ ; และ

อังคณา สายยศ.  2538: 200)  สูตรท่ีใชคือ 

 

   











−

−
=α ∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
n  

   เม่ือ  α    แทน    คาสัมประสิทธิ์ของความเช่ือม่ัน  

     n       แทน    จํานวนขอในแบบทดสอบ  

     2
is   แทน      ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ  

                   2
ts      แทน       ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ                         

 

 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 หลังจากปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวากอนเขารวมการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อคูคิด โดยใชสูตร t – test Dependent Samples  (ลวน สายยศ; 

และ อังคณา สายยศ.  2538: 73) 
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( )

1

1

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑ Ndf

N
DDN

D
t ;      

 

   เม่ือ  t     แทน   คาท่ีใชพิจารณาใน  t - Distribution  

     ∑D  แทน   ผลรวมของความแตกตางเปนรายคูระหวางคะแนน 

         ทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย 

         เทคนิคเพื่อคูคิด 

     
2∑D  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางเปนรายคูระหวาง 

         คะแนนทดสอบกอนและหลังจากจัดการเรียนรูแบบ 

         รวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด  

     N      แทน   จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง  

 

  3.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 หลังจากการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อคูคิดสูงกวาเกณฑรอยละ 60 โดยทดสอบสมมติฐาน

ในการผานเกณฑโดยใชสูตร t – test for One Sample (ระวีวรรณ พันธพานิช.  2541: 182) 

 

  10 −=
µ−

= Ndf

n
s

X
t ;             

       

  เม่ือ    t     แทน    คาท่ีพิจารณาใน  t - Distribution  

                        X       แทน    คาเฉลี่ยของคะแนนสอบท่ีนักเรียนทําได 

                       0µ   แทน    คาเฉลี่ยท่ีตั้งไวรอยละ 60 

                        s    แทน    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

                        n      แทน    จํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผลจากการทดลองและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อใหเกิด

ความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง    

 X   แทน    คาเฉลี่ยคะแนนของกลุมตัวอยาง 

 S   แทน    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 0µ   แทน    คาเฉลี่ยมาตรฐานท่ีใชเปนเกณฑ (รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 k   แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 t   แทน    คาสถิติท่ีนํามาใชการพิจารณาใน t – Distribution 

 n - 1    แทน    ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองคร้ังน้ี

ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

กอนและหลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยใชสถิติแบบ t – test for 

Dependent Samples 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดกับเกณฑรอยละ 60 โดยใชสถิติแบบ t – test  

for One Sample 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาทดลอง ตามแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest - Posttest  

Design ขอมูลท่ีไดสามารถแสดงคาสถิติโดยจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา ไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดโดยใช

สถิติแบบ t – test for Dependent Samples ปรากฏผลดัง ตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

     ปท่ี 3 กอนและหลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด  
 

การทดสอบ N k X  S t 

      

กอนการทดลอง         45 40 12.47 3.71 
21.36 ** 

หลังการทดลอง          45 40 27.69 4.25 
      

 

t )44,01(.   =   2.414 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เร่ืองอัตราสวน

ตรีโกณมิติ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด อยางมีนัยสําคัญทาง 

สถิติท่ีระดับ .01   
 

 2. ผลการวิเคราะหคะแนนเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดกับเกณฑรอยละ 60 

โดยใชสถิติแบบ t – test  for One Sample  ผลปรากฏดัง ตาราง 6 
 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

     ปท่ี 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดกับเกณฑ รอยละ 60   
 

การทดสอบ N             k X  S 0µ ( 60%) t 

       

หลังการทดลอง         45 40 27.69 4.25 24 5.86** 
       

 

   t )44,01(.   =   2.414 

             ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดเร่ือง อัตราสวน

ตรีโกณมิติสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

27.69  คิดเปนรอยละ 69.22    



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการจัด  

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ ท่ีมีตอความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได ดังน้ี 

  

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดกับเกณฑรอยละ 60 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 

 2. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด สูงกวาเกณฑรอยละ 60 

 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  

จํานวน 8 หองเรียน จํานวนนักเรียน  363  คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย  

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวย

ในการสุม (Sampling Unit) ไดกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน ซ่ึงทางโรงเรียนไดจัด

ผูเรียนของแตละหองแบบคละความสามารถ 
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 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 

  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี เปนเน้ือหาคณิตศาสตรพื้นฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ตามหลักสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย  

กรุงเทพมหานคร  เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิต ิ ซ่ึงประกอบดวยเน้ือหาดังน้ี 

  1. อัตราสวนตรีโกณมิติ            จํานวน   2 คาบ 

  2. อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา   จํานวน   2 คาบ 

  3. การแกโจทยปญหาและการนําไปใชของอัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน  3 คาบ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 

  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด  เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติ 

  2. แบบทดสอบวัดความสามารถคิดอยางมีเหตุผล ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนแบบทดสอบอัตนัย  

จํานวน 10 ขอ โดยมีคาความงาย ( EP ) ตั้งแต 0.59 – 0.72  มีคาอํานาจจําแนก (D)ตั้งแต 0.56 – 0.77 

และมีคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.71 

 วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนสายปญญา เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร จํานวน   

1 หอง เปนกลุมตัวอยางของการศึกษาคนควาคร้ังน้ี และผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองโดยการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 

  2. ช้ีแจงใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทราบถึงรูปแบบการเรียนรู โ ดยทําการทดสอบ

ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลท่ีผูวิจัยสรางข้ึนกับมาทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางแลวบันทึก

คะแนนกลุมตัวอยางท่ีไดรับจากการทดสอบคร้ังน้ี เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชเวลา 

1 คาบ 

  3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดท่ีสรางข้ึน 

โดยทดลองสอนท้ังหมด 7 คาบๆ ละ  50 นาที 

  4. เม่ือดําเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรูเรียบรอยแลว ทําการวัดความสามารถ

ในการคิดอยางมีเหตุผล ดวยแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีทดสอบ

กอนเรียน (Pretest) อีกคร้ัง ใชเวลา 1 คาบ และบันทึกผลการทดสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest) 

  5. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล แลวนําคะแนน

ท่ีไดมาวิเคราะหวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยใชสถิติแบบ t – test for  

Dependent Samples 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด กับเกณฑรอยละ 60 โดยใชสถิติแบบ 

t – test for One Sample 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 

 1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 2 . ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ผลการวิเคราะหนํามาอภิปรายผล  

ไดดังน้ี 

 1. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีผลการศึกษาดังกลาวอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังตอไปน้ี 

  1.1 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เปนวิธีการเรียนแบบรวมมือใน

ลักษณะการอภิปรายกลุมยอย โดยครูจะตองฝกใหนักเรียนไดคิด แลวหาคําตอบดวยตนเองกอน หลังจากน้ัน

ผูเรียนก็มาจับคูกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในความคิดและตําตอบของของตนเองใหคูฟง ฝกให

ผูเรียนมีการเรียนรูรวมกัน เปนวิธีท่ีผูเรียนทุกคนได ลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่ง

ท่ีเขาไดกระทําลงไปจึงมีความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนอยูตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกัญญา  

ชัยรัตน ( 2552: ออนไลน) ไดกลาววา เทคนิคเพื่อนคูคิด ทําใหทุกคนมีสวนรวมในการคิด โดยให

นักเรียนฝกกระบวนการคิดดวยตนเอง แลวแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนเปนคู ซ่ึงเทคนิคเพื่อนคูคิด

ใชเม่ือตองการใหนักเรียนฝกทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุภนันท  เสถียรศรี (2536:125 – 128) และ อารีย ศรีเดือน (2547: 85) พบวา กิจกรรม
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การเรียนการสอนทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติแสวงหาความรูดวยตนเอง ชวยสงเสริมความสามารถ

ในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนสูงข้ึนได 

  1.2 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด นักเรียนจะไดศึกษา ทําความเขาใจ

ในเน้ือหาดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคล เม่ือเขาใจในเน้ือหาแลว มารวมกันทํากิจกรรม

ของบทเรียนรวมกับคูของตน ทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน อีกท้ังยังเปนการแกไข

ขอบกพรองดวยตนเอง ซ่ึงทําใหนักเรียนตื่นตัวอยูตลอดเวลา ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของอารีย คําปลอง (2536: 46) พบวา การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือกระทํา จะ

ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนเปนอยางดี สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึนและสอดคลองกับงานวิจัยของ โซเฟยตัน (Sofiatun.  2009: Online) ไดศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือ

ดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดท่ีมีตอการสอนภาษาอังกฤษในการปรับปรุงความสามารถในทักษะการฟงของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการของความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  1.3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ในข้ันดําเนินกิจกรรม ครูกระตุน

ดวยการใชคําถามแลวใหนักเรียนคิดคนหาคําตอบดวยตนเองกอน หลังจากน้ันนักเรียนจึงปรึกษาหา

คําตอบระหวางคูของตน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมมือกันแกปญหาจากโจทยหรือคําถาม 

หลังจากน้ันใหนักเรียนนําเสนอคําตอบหนาช้ันเรียน เพื่ออภิปรายผลรวมกัน ซ่ึงจะชวยฝกทักษะการ

สื่อสาร สงเสริมใหนักเรียนรูจักการคิดเปนระบบและรูจักการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สอดคลองกับ 

แนวคิดของปรีชา เนาวเย็นผล (2543: 35) ท่ีกลาววากิจกรรมการเรียนการสอนจะตองใหความสําคัญกับ

การอภิปรายรวมกันของนักเรียนเพื่อกําหนดแนวทางหาวิธีการแกปญหา เนนการรวมมือกันแกปญหา 

ท้ังน้ีเพราะการใหนักเรียนทํางานทางดานคณิตศาสตรรวมกัน จะชวยสงเสริมการใชคณิตศาสตรใน

การสื่อสาร สงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรในการปฏิสัมพันธตอกัน นักเรียนไดเรียนรูวิธีการคิด 

ไดเห็นแบบแผนวิธีการแกปญหาท่ีแปลกใหม ชวยใหประสบความสําเร็จในการแกปญหาดีกวาการ

คิดโดยลําพังคนเดียว 

 2. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีผลการศึกษาดังกลาวอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังตอไปน้ี  

  2.1 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เพื่อ

สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  

แสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนทุกคนตองกระทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง ทําใหนักเรียนมี

ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนอยูตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด ( 2537: 120) 

กลาววา การเรียนเปนคูจะทําใหผูเรียน เกิดการเรียนรูและมีความเขาใจในเร่ืองท่ีเรียนอยางเขมขนและ

ม่ันคง เน่ืองจากจะตองศึกษาเร่ืองท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อท่ีจะสามารถรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น

รวมกันคิดหาคําตอบตอเพื่อนท่ีเปนคูเรียนได ซ่ึงจากการท่ีนักเรียนแตละคูไดรวมกันทําแบบฝกหัด
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ทําใหนักเรียนสามารถจดจําเน้ือเร่ือง และสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูไดนานกวาการท่ีนักเรียนกลุมท่ีดําเนิน

กิจกรรมการเรียนแบบปกต ิ

  2.2 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล มีข้ันตอนใหนักเรียนไดเรียนรูตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึง

ข้ันตอนสุดทาย โดยมีการฝกใหนักเรียนใชความคิดของตนเอง เพื่อหาคําตอบจากประเด็นของปญหา

หรือสถานการณของปญหา ซ่ึงมีการพิจารณาขอมูลแลวนํามาเช่ือมโยง เพื่อใหไดขอสรุปอางอิงหา

ความสัมพันธของขอมูลน้ันๆ ซ่ึงชวยทําใหพัฒนาความคิดอยูตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เลวิน (Levin. 1979: 174 – 220) ที่ไดทดลองสอบกับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายท่ีประเทศ

อิสราเอล พบวา ความสามารถดานการคิดอยางมีเหตุผลสามารถสอนได ถาจัดประสบการณการเรียนรู

หรือวิธีสอนอยางเหมาะสม 

  2.3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในคาบสอนมีการใชสื่อประกอบการสอนทําใหนักเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู และ

เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทํากิจกรรม

รวมกัน ซ่ึงทําใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเห็น มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม และมีการแสดง

ความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตอกิจกรรมน้ันเพื่อความสําเร็จของกลุม 

 

ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 

 จากการทดลองสอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ผูวิจัย

ไดพบขอสังเกตบางประการจากการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ซ่ึงพอสรุปได ดังตอไปน้ี 

 1. จากการทดลองสอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดใน

ระยะแรกของการจัดการเรียนการสอน อาจจะใชเวลาคอนขางมาก เน่ืองจากนักเรียนยังไมคุนเคยกับ

การจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุม จับคู แตในคาบเรียนตอไป นักเรียนเร่ิมเขาใจวิธีการจัดการเรียน

การสอนเพิ่มข้ึน ทําใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปตามแผนท่ีวางไว 

 2. การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ในระยะแรกของการจัดการเรียน

การสอน นักเรียนท่ีเรียนเกงมักจะไมคอยชอบการจับคูแบงกลุม เน่ืองจากนักเรียนท่ีเรียนออนอธิบาย

เน้ือหาไมชัดเจน ดังน้ันจึงทําใหนักเรียนท่ีเรียนออนมีความพยายามในการศึกษาทําความเขาใจเน้ือหา

ในหัวขอยอย เพื่อใหไดรับคําชมเชยและเปนท่ียอมรับของเพื่อนในกลุมและช้ันเรียน ทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

 3. การใหนักเรียนไดจับคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันจากปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน 

นักเรียนท่ีเรียนเกงจะชวยอธิบายเพิ่มเติมใหกับนักเรียนท่ีเรียนออนได และชวยใหนักเรียนท่ีเรียนออน

เกิดความม่ันใจในการทํากิจกรรมกลาท่ีจะนําเสนอขอสรุปของตนเองตอเพื่อนภายในกลุมมากย่ิงข้ึน 
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 4. สื่อประกอบการเรียน เชน สื่อการสอนตรีโกณมิติ แผนกระดาษสี เกมโดมิโนตรีโกณมิติ                 

เปนสื่อท่ีชวยสรางสีสันใหการเรียน พบวา นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ชวยใหนักเรียน

เกิดความกระตือรือรนในช่ัวโมงเรียน และมีความสนใจในการเรียนรูมากย่ิงข้ึน 

 5. ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมและจับคูรวมกัน นักเรียนแตละไดแสดงความคิดเห็น  

อธิบายแนวคิด แสดงความคิดอยางมีเหตุผล อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงกิจกรรม

ดังกลาวชวยพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนคือ ความสามารถในการแกปญหา 

การใหเหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 

 6. จากการสังเกตระหวางการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน พบวาในการทํากิจกรรมในใบงาน 

นักเรียนมักจะเขียนแสดงวิธีคิดสั้นๆ หรือไมคอยเขียนอธิบายคําตอบ ฉะน้ันครูจึงควรแนะนําใหนักเรียน

ใหความสําคัญในการเรียนแสดงวิธีคิดคําตอบและการใหเหตุผลอยางชัดเจนมากข้ึน พรอมท้ังเม่ือนักเรียน

นําเสนอผลงานหรือคําตอบหนาช้ันเรียน ควรฝกใหนักเรียนอธิบายและใหเหตุผลอยางชัดเจน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควา  

  1.1 ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ควรอธิบายรูปแบบวิธีการจัด 

การเรียนการสอนใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนกอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนไดดําเนิน

ไปตามแผนท่ีวางไว 

  1.2 ในการทํากิจกรรมรวมกันในกลุมเพื่อนคูคิด ตองใชเวลาในการฝกฝน โดยเฉพาะคู

นักเรียนท่ีเรียนเกงจับคูกับนักเรียนท่ีเรียนออน นักเรียนท่ีเรียนเกงอาจมีบทบาทอยูคนเดียว ดังน้ันครู 

ผูสอน จึงควรช้ีแจงวิธีการจับคูใหนักเรียนเขาใจ ครูควรจะเตรียมเทคนิคตางๆ ใหพรอมใชเพื่อท่ีจะทําให

การจับคูเปนไปอยางราบร่ืนและรวดเร็ว ซ่ึงอาจมีการสับเปลี่ยนคูระหวางนักเรียนใหบอยคร้ัง 

  1.3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ครูตองใหคํานะนําและเอาใจใส

ตอนักเรียนอยางใกลชิดทุกข้ันตอน และควรมีการเสริมแรง เชน กลาวชมเชยหรือใหรางวัลกับนักเรียน

ท่ีตั้งใจเรียนและดูแลใหความชวยเหลือสําหรับนักเรียนท่ีเรียนออน เพื่อใหนักเรียนเกิดกําลังใจในการเรียนรู

มากข้ึน 

  1.4 บรรยากาศภายในหองเรียน จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันระหวาง

นักเรียนกับนักเรียน ครูจึงควรเดินไปรอบๆ หองเรียนเพื่อรับฟงและกํากับดูแลการพูดคุย เม่ือนักเรียน

มีขอสงสัยสามารถปรึกษากับครูผูสอนไดตลอดเวลาซ่ึงจะชวยทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจอยางถูกตอง

ในชวงอภิปรายท้ังช้ันเรียน 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคนควา  

  2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดกับการคิด  

อยางอื่น เชน การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  เปนตน 
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  2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดท่ีมีตอตัวแปร 

อื่นๆ เชน ความสามารถในการแกปญหา ความคงทนในการเรียนรู และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

เปนตน 

  2.3 ควรทําการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ในเน้ือหา 

วิชาคณิตศาสตรอื่นๆ ท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

 - คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมี  

   เหตุผล เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูเชี่ยวชาญ 

 - คาความงาย ( EP ) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

   การคิดอยางมีเหตุผล อัตราสวนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 10 ขอ 

 - คา ∑ iX  คา ∑ iX 2  คา S i
2   และคาความเชื่อม่ัน (α - Coefficient) ของ 

   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
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ตาราง 7 คาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด อยาง 

     มีเหตุผล เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยผูเช่ียวชาญ 

 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

คา IOC การพิจารณาคัดเลือก 
ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 

      

1 1 1 1 1 ใชได 

2 1 0 1 0.67 ใชได 

3 1 1 1 1 ใชได 

4 1 1 1 1 ใชได 

5 1 1 1 1 ใชได 

6 1 1 1 1 ใชได 

7 1 1 1 1 ใชได 

8 1 1 1 1 ใชได 

9 1 1 1 1 ใชได 

10 1 1 1 1 ใชได 

11 1 1 1 1 ใชได 

12 1 1 1 1 ใชได 

13 1 1 1 1 ใชได 

14 1 1 1 1 ใชได 

15 1 1 1 1 ใชได 
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ตาราง 8  คาความงาย ( EP ) และคาอํานาจจําแนก (D ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 

     อยางมีเหตุผล เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน 10 ขอ 
 

ขอท่ี คาความยาก ( EP ) คาอํานาจจําแนก (D ) 

   

1 0.65 0.71 

2 0.68 0.64 

3 0.72 0.56 

4 0.63 0.73 

5 0.59 0.64 

6 0.60 0.77 

7 0.67 0.65 

8 0.61 0.67 

9 0.63 0.61 

10 0.59 0.57 
   

 

 ตัวอยางการหาคา ( EP  ) ขอท่ี 10 

 

  
)(2

)2(

minmax

min

XXN
NXSS

P LU
E −

−+
=  

   

   เม่ือ    EP      แทน ดัชนีคางาย 

    US       แทน    ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 

    LS       แทน    ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

    maxX  แทน     คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด 

    minX    แทน    คะแนนท่ีนักเรียนทําไดต่ําสุด 

    N    แทน    จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน 

 

  แทนคา 

          ( )( )
)14)(25(2

)1252(4891
−

−+
=EP  

 

              =      59.0  
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 ตัวอยางการหาคาอํานาจจําแนก (D) ขอท่ี 10 

 

  
)( minmax XXN

SS
D Lu

−
−

=  

 

  เม่ือ  D   แทน คาอํานาจจําแนก 

    US   แทน   ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 

    LS   แทน  ผลรวมของคะแนนของนักเรียนกลุมออน 

    maxX   แทน  คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด 

    minX   แทน  คะแนนท่ีนักเรียนทําไดต่ําสุด 

    N       แทน จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือกลุมออน 

 

  แทนคา  
)14(25

4891
−

−
=D  

 

                
)14(25

4891
−

−
=D  

 

      57.0=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

ตาราง 9 ตารางคา  
i

X∑   คา  
i

X∑ 2  คา S i
2   และคาความเช่ือม่ัน (α - Coefficient ) ของ 

     แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
 

ขอท่ี i
X∑  

i
X∑ 2  2

is  

       

1 289  895  0.60  

2 304  978  0.54  

3 313  1,027  0.48  

4 269  805  0.82  

5 279  841  0.63  

6 288  906  0.77  

7 302  968  0.57  

8 264  770  0.74  

9 264  762  0.66  

     10 258  726  0.61  
       

รวม 2,830  8,678    ∑ 2
is = 6.42 

       

 

 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลแบบอัตนัย โดย

ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค 

 

  











−

−
= ∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
nα  

 

  เม่ือ  α   แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเช่ือม่ัน 

    n    แทน จํานวนขอในแบบทดสอบ 

    2
is  แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

    2
ts  แทน     คะแนนความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
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  เม่ือ      n          แทน   จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

                    ∑ iX     แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

    
2∑ iX  แทน    ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 

 

  จากตาราง 9 จะได    

    ∑ iX  =  2,830 , 2∑ iX  =  81,854 , n  = 100 

    

    
)1100(100

)830,2()854,81(100 2
2

−
−

=tS  

 

       =   17.79 

 

  จะได   n    =  10 ,   ∑ 2
is  =  6.42 , 2

ts  =  17.79 
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   = 0.71 
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      ภาคผนวก ข 
 

 - ตารางคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล กอนและหลังไดรับการจัด  

   การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดของกลุมตัวอยาง  

 - การวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของกลุมตัวอยางกอน  

   และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยใช t – test  

   for Dependent Samples 

 - การวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของกลุมตัวอยางใน  

   การผานเกณฑโดยใช t – test for One Sample 
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ตาราง 10 คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล กอนและหลังไดรับการจัด   

     การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 
 

 

คนท่ี 

 

คะแนนกอนเรียน 

(คะแนนเต็ม 40 ) 

คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 40) 

ผลตาง 

( D ) 

ผลตางกําลังสอง 

( 2D ) 

     

1 10 28 18 324 

2 8 27 19 361 

3 12 27 15 225 

4 15 25 10 100 

5 10 24 14 196 

6 8 28 20 400 

7 14 24 10 100 

8 7 24 17 289 

9 15 24 9 81 

10 16 25 9 81 

11 12 23 11 121 

12 11 28 17 289 

13 4 25 21 441 

14 6 24 18 324 

15 8 27 19 361 

16 10 28 18 324 

17 12 23 11 121 

18 14 22 8 64 

19 18 31 13 169 

20 10 26 16 256 

21 12 28 16 256 

22 15 29 14 196 

23 7 22 15 225 

24 8 20 12 144 

25 12 27 15 225 

26 16 20 4 16 

27 18 28 10 100 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 

คนท่ี 

 

คะแนนกอนเรียน 

(คะแนนเต็ม 40 ) 

คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 40) 

ผลตาง 

( D ) 

ผลตางกําลังสอง 

( 2D ) 

     

28 12 24 12 144 

29 10 31 21 441 

30 14 32 18 324 

31 15 33 18 324 

32 18 34 16 256 

33 16 34 18 324 

34 14 29 15 225 

35 15 35 20 400 

36 8 34 26 676 

37 15 27 12 144 

38 18 33 15 225 

39 17 34 17 289 

40 12 32 20 400 

41 8 35 27 729 

42 18 29 11 121 

43 12 27 15 225 

44 15 34 19 361 

45 16 22 6 36 
      

   ∑D  =  685 2∑D = 11,433 
     

 

 การวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ t – test  

Dependent Samples ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล

ของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด  
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∑ ∑
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145
)685()433,11(45

685
2

−
−

=t  

 

  

145
)685()433,11(45

685
2

−
−

=t  

 

  

44
225,469485,514

685
−

=t  

 

  
07.32

685
=t  

 

  36.21=t  

 

  

  t (.01,44)   = 2.414 

 

  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตาราง 11 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย  

     เทคนิคเพื่อนคูคิด (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 

คนท่ี คะแนนหลังเรียน ( x ) x 2  

   

1 28 784 

2 27 729 

3 27 729 

4 25 625 

5 24 576 

6 28 784 

7 24 576 

8 24 576 

9 24 576 

10 25 625 

11 23 529 

12 28 784 

13 25 625 

14 24 576 

15 27 729 

16 28 784 

17 23 529 

18 22 484 

19 31 961 

20 26 676 

21 28 784 

22 29 841 

23 22 484 

24 20 400 

25 27 729 

26 20 400 

27 28 784 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

คนท่ี คะแนนหลังเรียน ( x ) x 2  

   

28 24 576 

29 31 961 

30 32 1,024 

31 33 1,089 

32 34 1,156 

33 34 1,156 

34 29 841 

35 35 1,225 

36 34 1,156 

37 27 729 

38 33 1,089 

39 34 1,156 

40 32 1,024 

41 35 1,225 

42 29 841 

43 27 729 

44 34 1,156 

45 22 484 
   

       ∑ X  =  1,246      ∑ X 2 =  35,296 
   

  

 คาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลหลังไดรับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

 

  
N

X
X ∑=  

 

  
45
246,1

=X   

  X    =  69.27  
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 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลหลังไดรับการจัด  

การเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 

 

  
)1(

)( 22

−

−
= ∑ ∑

NN
XXN

S  

 

  
)145(45

)246,1()296,35(45 2

−
−

=S  

 

  
980,1

516,552,1320,588,1 −
=S  

 

  25.4=S    

 

 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลหลังไดรับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยใชสถิติ t – test for One Sample ทดสอบสมมติฐานท่ี 2      

 

  1;0 −=
−

= Ndf

n
s

X
t

µ
        

 

  เม่ือ  

45
25.4

2469.27 −
=t   

 

    86.5=t   

 

    t (.01,44)  =   2.414 

   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ภาคผนวก  ค 

  

 - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เร่ือง อัตราสวน 

   ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ   

   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร              ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม                                      หนวยการเรียนรูที่ 4 

เร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ                                  จํานวน 2 คาบ 
 

 

1.  สาระสําคัญ 

      อัตราสวนตรีโกณมิติ (Trigonometric  Ratios) หมายถึง  อัตราสวนของความยาวของดานสอง 

     ดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  

 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 

     2.1  ดานความรู  นักเรียนสามารถ 

            2.1.1  บอกความหมายของอัตราสวนตรีโกณมิติได 

            2.1.2  หาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมท่ีกําหนดใหได 

     2.2  ดานทักษะ / กระบวนการ  นักเรียนสามารถ 

            2.2.1  แกปญหาเกี่ยวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ 

    2.2.2  ใหเหตุผลเกี่ยวกับความหมายของอัตราสวนตรีโกณมิติ 

            2.2.3  สื่อสารและนําเสนอเกี่ยวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ 

     2.3  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  นักเรียนสามารถ 

            2.3.1   มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 

            2.3.2   ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

            2.3.3   มีความรับผิดชอบในการทํางาน 

 

3.  สาระการเรียนรู 

     อัตราสวนตรีโกณมิติ  หมายถึง  อัตราสวนของความยาวของดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  

จากรูป กําหนด รูปสามเหลี่ยม ABC  เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ โดยมีมุม C  เปนมุม

ฉาก มีดาน BC ,CA และ AB ยาว a, b และ c หนวยตามลําดับ เม่ือพิจารณามุม A เปนหลัก               

การเรียกช่ือดานตางๆ จะเรียก ดังน้ี 
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 เรียกดานท้ังสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC เม่ือพิจารณามุม A เปนหลัก  

  การเรียกช่ือดานตางๆ จะเรียก ดังน้ี 

   AB    คือ ดานตรงขามมุมฉาก แทน ความยาวของดานดวย c 

   AC  คือ ดานประชิดมุม A     แทน ความยาวของดานดวย b 

   BC    คือ ดานตรงขามมุม A    แทน  ความยาวของดานดวย a 

      อัตราสวนของความยาวท้ังสามของดานหรืออัตราสวนคงท่ีท้ังสามมีช่ือเรียก  ดังน้ี 

   
AB
BC

  หรือ  
c
a

   เรียกวา  ไซน (Sine) ของมุม A  นิยมเขียน sin A 

   
AB
AC

 หรือ  
c
b

 เรียกวา โคไซน (Cosine)  ของมุม A นิยมเขียน cos A 

                 
AC
BC

 หรือ  
b
a

  เรียกวา แทน เจนต (Tangent) ของมุม A นิยมเขียน tan A 

 

 สรุปไดวา ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC เม่ือพิจารณามุม A เปนหลัก จะไดอัตราสวนตรีโกณมิติ  

ดังน้ี 

  ไซนของมุม A หรือ sin A คือ  
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 

 

  โคไซนของมุม A หรือ cos A  คือ  
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aของมุมดานประชิดความยาวของ
   

 

  แทนเจนตของมุม A หรือ tan A คือ  
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
   

 

 นอกจากอัตราสวนตรีโกณมิติดังกลาว ยังมีอัตราสวนตรีโกณมิติอีก 3 อัตราสวน ซ่ึงกําหนด 

ดวยบทนิยาม ดังน้ี 

C A 
b 

B 

 c a 

a 
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  1. โคซีแคนตของมุม A แทน ดวย cosecant A  เขียนยอวา cosec A  คือ สวนกลับ

ของ sin A  เม่ือ sin A ≠  0  น่ันคือ 
A

Aec
sin

1cos =  

  2. ซีแคนตของมุม A แทนดวย secant A เขียนยอวา sec A คือ สวนกลับของ cos A 

เม่ือ  cos A ≠  0  น่ันคือ 
A

A
cos

1sec =  

  3. โคแทนเจนตของมุม A  แทนดวย cotangent A  เขียนยอวา cot A  คือ สวนกลับ

ของ tan A  เม่ือ tan A  ≠  0  น่ันคือ 
A

A
tan

1tan =  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือ รูปสามเหลี่ยม ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีมี C เปนมุมฉากและใหดานตรงขามมุม A 

ยาว a หนวย ดานตรงขามมุม B ยาว b หนวย และดานตรงขามมุม C ยาว c หนวย  
 

  โคซีแคนตของมุม A คือ  
 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
 น่ันคือ

a
cAec =cos     

 

  ซีแคนตของมุม A คือ   
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
 น่ันคือ 

b
cA =sec     

         

  โคแทนเจนตของมุม A คือ  
 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
  น่ันคือ 

a
bA =cot      

 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

 คาบที่  1 

  ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที) 

   1. ครูช้ีแจงจุดประสงคของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด  

รูปแบบการดําเนินกิจกรรมแบบเพื่อนคูคิด บทบาทของผูเรียน ผูสอน ระยะเวลาการทํากิจกรรม 

C A 
b 

B 

 c a 
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   2. ครูดําเนินการแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยสมาชิกในกลุมประกอบดวย

นักเรียนท่ีมีความสามารถ เกง 1 คน ปานกลาง 2 – 4 คน และออน 1 คน จากน้ันใหนักเรียนจับคูระหวางกัน

ภายในกลุมโดยใหคละความสามารถ 

   3. ครูนําเขาสูกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสนทนาในหัวขอของลักษณะของรูป

สามเหลี่ยมมุมฉากวามีลักษณะอยางใดและมีวิธีการคํานวณหาความยาวดานอยางใด และหาความยาว

ดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนสามารถใชวิธีการใดหาคําตอบไดบาง พรอมท้ังอธิบายตัวอยาง

ใหนักเรียนแสดงวิธีการคํานวณ ดังน้ี 
 

 ตัวอยาง จงหาความยาวของดาน BC จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีกําหนดให   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีทํา   จากทฤษฎีบทปทาโกรัส 

   (BC) 2       = (AB) 2  +  (AC) 2   

                  (BC) 2       = (3) 2  +  (4) 2  

        (BC) 2       = 9  + 16 

                  BC 2         = 25 

         BC      = 5            

    4. ครูใหนักเรียนศึกษาความหมายของอัตราสวนตรีโกณมิติแลวดําเนินการทํากิจกรรม

ดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด   

  ขั้นดําเนินกิจกรรม (30 นาที) 

   1. ใหนักเรียนแตละคนศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับใบความรูและใบงานท่ีครู 

แจกใหแตละคน 

   2. ครูอธิบายบทนิยามของไซน โคไซน แทนเจนต โคซีแคนต ซีแคนต โคแทนเจนต   

    จากรูป เรียกดานท้ังสามของรูปสามเหลี่ยม ABC ท่ีมีมุม C เปนมุมฉาก และ

มุม A เปนมุมแหลม 

 

A C 

 B 

3 

4 
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 โดยเรียกดานแตละดาน ดังน้ี 

  เรียกดาน AB  คือ  ดานตรงขามมุมฉาก  แทน ความยาวของดานดวย c 

  เรียกดาน AC คือ ดานประชิดมุม  A     แทน ความยาวของดานดวย b 

  เรียกดาน BC คือ ดานตรงขามมุม A    แทน ความยาวของดานดวย a 

 บทนิยามของอัตราสวนตรีโกณมิติ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถา ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีมี A เปนมุมแหลมจะไดบทนิยามของไซน โคไซน และ

แทนเจนต โคซีแคนต ซีแคนต และโคแทนเจนต ของมุม A ได ดังน้ี 
 

  
c
a

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Asin  

 

  
c
b

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
 Acos  

 

  
b
a

==
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Atan  

 

B 

A C 

 

a   c 

b 

B 

C 

  c 

b 

a 

A 
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a
c

==
 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
 Acossec  

 

  
b
c

==
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
 Asec  

  

  
a
b

==
 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
 Acot  

 

     
c
b

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

B มมุมดานตรงขาความยาวของ
B sin             

              

  
c
a

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

B มุมดานประชิดความยาวของ
B cos  

 

  
a
b

==
B มุมดานประชิดความยาวของ

B มมุมดานตรงขาความยาวของ
B tan  

 

  
b
c

==
B มมุมดานตรงขาความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
B cossec  

             

  
a
c

==
B มุมดานประชิดความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
B sec  

 

  
b
a

==
B มมุมดานตรงขาความยาวของ

B มุมดานประชิดความยาวของ
B cot                 

             

 ครูเนนใหนักเรียนสังเกตความสัมพันธของมุมท่ีเปนสวนกลับกันจะได ดังน้ี 

 

  
 Acosec

1
 Asin = เม่ือ cosec A  ≠  0              

 

  
 Asec

1
 Acos =  เม่ือ sec A  ≠  0              

                                

            
 Acot

1
 Atan =   เม่ือ  cot A ≠ 0 

  
 Asin
1

 Acosec = เม่ือ  sin A ≠ 0 
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 Acos

1
 Asec =  เม่ือ  cos A ≠ 0 

 

      
 Atan

1
 Acot =   เม่ือ  tan A ≠  0 

                 

   3. ครูกําหนดโจทยคําถามโดยใหนักเรียนเขียนความสัมพันธของมุมจากรูปสามเหลี่ยม

มุมฉากท่ีกําหนดใหจากใบงานโดยใหนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนในเวลา 5 นาที   

   4. ใหนักเรียนนําคําตอบมาอภิปรายกับเพื่อนท่ีจับคูกัน  โดยครูใหนักเรียนจับคู

อภิปรายเน้ือหา วิธีการหาคําตอบ หรือแลกเปลี่ยนกันตรวจคําตอบ สนทนาซักถามซ่ึงกันและกัน  

   5. ครูสุมนักเรียนบางคูออกมาอยางนอย 3 – 5 คู นําเสนอขอสรุปของประเด็นคําถาม

จากนักเรียนท้ังช้ัน และใหนักเรียนท่ีเหลือในช้ันเรียนเสนอความคิดเห็น และเปดโอกาสใหซักถามใน

ขอสงสัย ซ่ึงครูจะคอยอธิบายช้ีแนะเพิ่มเติมในบางสวนท่ียังไมสมบูรณ  

  ขั้นสรุป (5 นาที) 

   1. นักเรียนรวมกันสรุปความหมายอัตราสวนตรีโกณมิติพรอมท้ังแสดงวิธีการคํานวณ 

หาคาจากสิ่งท่ีโจทยกําหนดเม่ือกําหนดอัตราสวนตรีโกณมิติมาให  

   2. ใหนักเรียนทําใบงาน  

  ขั้นประเมินผล (5 นาที) 

   1. วัดและประเมินผลโดยการสังเกตจากพฤติกรรมจากการมีสวนรวมในกิจกรรม  

   2. ตรวจสอบผลงานในดานความถูกตอง 

 คาบที่ 2 

  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (10 นาที) 

   1. ครูทบทวนเน้ือหาเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติและซักถามเน้ือหาท่ีเรียนไปพรอม

ท้ังถามถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนคร้ังกอน เพื่อเราความสนใจ และเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนแลว

ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพรอมอธิบายขนาดของมุมและอัตราสวนตรีโกณมิติ 

โดยครูเปนผูกระตุนขอคําถามใหนักเรียนภายในหองชวยกันตอบคําถามหรือซักถามขอสงสัย  

   2. ครูดําเนินการแบงนักเรียนช้ันเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน จากน้ันใหนักเรียน

จับคูระหวางกันภายในกลุมโดยใหคละความสามารถ 

  ขั้นดําเนินกิจกรรม (30 นาที) 

   ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ดังน้ี 

   1. ครูนําเขาสูกิจกรรมโดยอธิบายการหาอัตราสวนตรีโกณมิติ ตามตําแหนงมุมหลัก 

เชน หาคาของ sin A, cos A และ tan A  โดยครูยกตัวอยางประกอบการอธิบาย 

   ตัวอยาง  ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC  ถาดาน a  อยูตรงขามมุม A  ยาว 7 หนวย   

ดาน b อยูตรงขามมุม B ยาว 24  หนวย กําหนดให  C เปนมุมฉาก  และให c เปนดานตรง ขามมุมฉาก 
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จงหาคา c และ sin A, cos A และ tan A 

 

    วิธีทํา      วาดรูปตามโจทยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC  โดยใชทฤษฎีบทปทาโกรัส 

                      2c           =    2a   +  2b  

                     2c           =    22 247 +   

                     2c           =    49  + 576 

                     2c           =    625 

           ∴        c           =    25 
       

  
25
7

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Asin  

         

  
25
24

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
 Acos  

                  

  
24
7

==
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Atan  

     

   2. ครูกําหนดโจทยคําถามเกี่ยวกับการหาคาของอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมท่ีกําหนด

ในใบงานโดยใหนักเรียนแตละคนหาคําตอบภายในเวลา 10 นาที  

   3. ใหนักเรียนนําคําตอบมาอภิปรายกับคูของนักเรียนแลวใหนักเรียนแตละคูแลกเปลี่ยน

กัน ความคิดระหวางกัน เพื่อหาขอสรุปของคําตอบ 

   4. ครูใหนักเรียนตัวแทนบางคูออกมานําเสนอวิธีคิดหนาช้ันเรียน โดยใหนักเรียน

ภายในช้ันเรียนชวยกันตรวจสอบคําตอบจากโจทยท่ีครูกําหนดให  

A 

 B C 

c 

  a = 7 

b =24 
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 กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC  มี Ĉ  เปนมุมฉาก และ 
17
8

 Asin =  

  จงหาคาของ sin A, cos A และ tan A  

 

 

                        

 

 

 

  

 

 

 วิธีทํา     จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC จะได 
 

  
17
8

===
AB
BC

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Asin  

                                 

  หาความยาวดาน AC  โดยใชทฤษฎีบทปทาโกรัส 

                   2AB  =  2BC   +  2AC   

                   217     =    28      +   2AC  

                   2AC   =    217     -   28  

                  2AC   =    289    -   64 

                  2AC   =    225 

                   AC     =    15 
            

   หาคาของ 
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
 Acos =                                       

   

     
17
15= Acos                                 

 

   
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Atan =                                              

 

   
15
8= Atan  

 

 

 A C 

a = 8  
c = 17 

c 

B 
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  ขั้นสรุป  (5 นาที) 

   1. ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการหาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมท่ีกําหนดให   

พรอมยกตัวอยางประกอบ 

   2. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีเรียนโดยการซักถาม 

อธิบายเพิ่มเติม หาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมท่ีกําหนดใหได 

  ขั้นประเมินผล  (5 นาที) 

   1. สังเกตจากพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานกลุม  

   2. สังเกตจากการตอบคําถามและการนําเสนอผลงาน  

 

5. ส่ือการเรียนรู 

 5. 1 แผนภาพรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

 5. 2 ใบความรู 

 5. 3 ใบงาน 

 

6.  การวัดผลและประเมินผล 
   

สิ่งท่ีตองการวัด/ประเมิน วิธีการวัด การประเมินผล 

   

1. ดานความรู/ความเขาใจ 1. ใบงาน 1. นักเรียนทําใบงานได 

ถูกตองอยางนอย 60% 

2. ดานทักษะ/กระบวนการ 2. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 2. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม

และผานเกณฑอยางนอย60% 

3. ดานคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค 

3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 3. นักเรียนไดรวมกิจกรรมและ

ผานเกณฑอยางนอย 60% 

 

  

7. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู    

 7.1 คาบที่ 1  

  7.1.1 ผลการสอน  

   นักเรียนใหความสนใจในกิจกรรมตางๆ ท่ีครูใหทํา สามารถแกปญหาโจทยอัตราสวน

ตรีโกณมิติได และบอกความสัมพันธของคา sin, cos, tan, cosec, sec และ cot ได  เม่ือครูใหนักเรียน

แบงกลุมจับคูนักเรียนใหความสนใจ และรวมมือในการทํากิจกรรมมากข้ึนกวาการใหนักเรียนคิดหาคําตอบ

เพียงคนเดียว 
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  7.1.2 ปญหา / อุปสรรค  

   เวลาในการเตรียมจับคูของนักเรียน และการแบงกลุมในชวงข้ันเตรียมกิจกรรมคอนขาง

ใชเวลาพอสมควรทําใหมีเวลาทํากิจกรรมนอยลง  

  7.1.3 ขอเสนอแนะ /แนวทางแกไข  

   ครูควรปรับใชเวลาใหพอดีกับความยากงายของโจทยคําถามเพื่อใหนักเรียนไดมีเวลา

ในการแลกเปลี่ยนคําตอบกับเพื่อนในคูของตนเอง 

 7.2 คาบที่  2 

  7.2.1 ผลการสอน  

   นักเรียนใหความสนใจในกิจกรรมตางๆ และกระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรม สามารถ

ตอบคําถามจากโจทยอัตราสวนตรีโกณมิติได  นักเรียนแตละคูจะชวยกันปรึกษาหาคําตอบ แตละคน

จะคอยใหคําแนะนําซ่ึงกันและกัน โดยเม่ือครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอวิธีการคิดหนาช้ันเรียน นักเรียน

สวนใหญจะตั้งใจฟงคําอธิบายจากนักเรียนท่ีออกมานําเสนอ และมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหลังจาก

ท่ีไดรับฟงความคิดเห็นได 

  7.2.2 ปญหา / อุปสรรค  

           นักเรียนบางคนใชเวลาในตอบคําถามมากและบางคนตอบคําถามไมคอยได 

  7.2.3 ขอเสนอแนะ /แนวทางแกไข  

           ครูควรเพิ่มเวลาในการคิดหาคําตอบสําหรับนักเรียนบางคนมากข้ึน ในขณะทํากิจกรรม

ครูควรเดินรอบๆหองเรียนเพื่อตรวจตราในการทํากิจกรรมของนักเรียนทุกคน และเพื่อใหขอเสนอแนะ

หรืออธิบายสําหรับโจทยบางขอท่ีนักเรียนยังไมคอยเขาใจ การทําโจทยครูควรใหนักเรียนวิเคราะหแลว

วาดรูปตามท่ีโจทยกําหนดใหมา แลวจึงใหนักเรียนชวยกันเสนอวิธีการหาคําตอบ 

    

 

           ลงช่ือ          ผูสอน  

             (นางสาวชลธิชา  ทับทว)ี  
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ใบความรู 

 

        เร่ือง  อัตราสวนตรีโกณมิติ 

 คําวาตรีโกณมิติ ตรงกับคําวา Trigonometry ซ่ึงหมายถึง การวัดรูปสามเหลี่ยม วิชาตรีโกณมิติ

เกิดจากความจําเปนในการวัดระยะทางมุม และทิศทางท่ียากแกการวัดโดยวิธีการปกติ ในสมัยกอน

วิชาน้ีจึงศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมุมและดานของรูปสามเหลี่ยมเทาน้ัน ตอมาวิชาน้ีไดรับ

การพัฒนาและมีการศึกษาใหกวางขวางย่ิงข้ึน  

 

อัตราสวนตรีโกณมิติ ( Trigonometric ratio) หมายถึง อัตราสวนของความยาวของดานสองดาน

ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 จากรูป กําหนด รูปสามเหลี่ยม ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ โดยมีมุม C เปนมุม

ฉาก มีดาน BC, CA และ AB ยาว a, b และ c หนวยตามลําดับ เม่ือพิจารณามุม A เปนหลัก การเรียก 

ช่ือดานตางๆ จะเรียก ดังน้ี 

  AB  คือดานตรงขามมุมฉาก   นิยมเขียนแทนดวยสัญลักษณ  c (อยูตรงขาม Ĉ ) 

              AC     คือดานประชิดมุม A       นิยมเขียนแทนดวยสัญลักษณ b ( อยูตรงขาม B̂ ) 

              BC   คือดานตรงขามมุม A นิยมเขียนแทนดวยสัญลักษณ  a (อยูตรงขาม Â ) 

 อัตราสวนของความยาวท้ังสามของดานหรืออัตราสวนคงท่ีท้ังสามมีช่ือเรียก  ดังน้ี 

               
AB
BC

   หรือ  
c
a

  เรียกวา  ไซน (Sine)      ของมุม A        นิยมเขียน sin A 

               
AB
AC    หรือ  

c
b

   เรียกวา โคไซน (Cosine)  ของมุม A      นิยมเขียน cos A 

               
AC
BC

   หรือ  
b
a

  เรียกวา แทนเจนต (Tangent) ของมุม A นิยมเขียน tan A 

B 

A C 

 

a   c 

b 
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มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aของมุมดานประชิดความยาวของ
 

                 cos  A   =    
AB
AC      =   

c
b  

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 

                         sin  A   =    
AB
BC      =   

c
a  

สรุปไดวา ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC เม่ือพิจารณามุม A เปนหลัก จะไดอัตราสวน

ตรีโกณมิติ ดังน้ี 
 

  ไซนของมุม A หรือ sin A คือ  
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 

 

  โคไซนของมุม A หรือ cos A  คือ  
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aของมุมดานประชิดความยาวของ
   

 

  แทนเจนตของมุม A หรือ tan A คือ  
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
   

     

 นอกจากอัตราสวนตรีโกณมิติดังกลาว ยังมีอัตราสวนตรีโกณมิติอีก 3 อัตราสวน ซ่ึงกําหนดดวย 

บทนิยาม ดังน้ี 

  1. โคซีแคนตของมุม A แทน ดวย cosecant A  เขียนยอวา cosec A  คือ สวนกลับ

ของ sin A  เม่ือ sin A ≠  0  น่ันคือ 
A

Aec
sin

1cos =  

  2. ซีแคนตของมุม A แทนดวย secant A เขียนยอวา sec A คือ สวนกลับของ cos A 

เม่ือ  cos A ≠  0  น่ันคือ 
A

A
cos

1sec =  

  3. โคแทนเจนตของมุม A  แทนดวย cotangent A  เขียนยอวา cot A  คือ สวนกลับ

ของ tan A  เม่ือ tan A  ≠  0  น่ันคือ 
A

A
tan

1tan =  

อัตราสวนตรีโกณมิติของความยาวของดาน มีช่ือเรียก ดังน้ี 

      1. ไซนของมุม A (sin A) นิยมเขียนวา sin A คือ                       

 

                                                                                

  

 

 

    

2.  โคไซนของมุม A (cosine A) นิยมเขียนวา  cos A  คือ 

 

 

 

 

     
ฉาก
ขาม  

     
ฉาก
ชิด  
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    สวนกลับของ cos A เม่ือ cos A ≠  0 

 sec A    =   
Acos

1
      =   

AC
AB      =   

b
c

 

 
 
 
 
            
                

    สวนกลับของ tan A  เม่ือ tan A ≠  0 

cot A     =   
Atan

1
   =  

BC
AC

      =   
a
b

 

 
 
 
 
            
               

3.  แทนเจนตของมุม A (แทนเจนต A) นิยมเขียนวา tan A  คือ 

 
                    
                        
 
                    
 

 

 นอกจากอัตราสวนตรีโกณมิติดังกลาว ยังมีอัตราสวนตรีโกณมิติอีก 3 อัตราสวน ดังน้ี 

 โคเซแคนตของมุม A (cosecant A) นิยมเขียนวา cosec A  คือ  

 

                 

 

 

  

 เซแคนตของมุม A (secant A) นิยมเขียนวา  sec A คือ 

 

 

 

 

 

    

โคแทนเจนตของมุม A (cotangent A) นิยมเขียนวา cot A คือ 

 

 

 

                                                                                     

  

 

 

 

  

 

                                  

                                                                                                                                              

sin A     
ฉาก
ขาม

=   

 

cos A     
ฉาก
ชิด

=   

 

tan A     
ชิด
ขาม

=  

เทคนิคชวยจํา   

 

 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 

tan A   =    
AC
BC      =   

b
a  

     

ชิด
ขาม  

สวนกลับของ sin A  เม่ือ sin A ≠  0 

 cosec A   =   
Asin

1
    =   

BC
AB      =   

a
c  
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   ขาม  หมายถึง  ความยาวดานตรงขามมุม 

   ชิด    หมายถึง  ความยาวดานประชิดมุม                             

   ฉาก  หมายถึง  ความยาวดานตรงขามมุมฉาก 

 

 ตัวอยางที่ 1 กําหนดใหรูปสามเหลี่ยม ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีมีมุม C เปนมุมฉาก           

จงหาไซน  โคไซน และแทนเจนต ของมุม A และมุม B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทํา     พิจารณา มุม A  เปนมุมหลัก 

            ดาน  BC    เปนดานตรงขามมุม A     ยาว a   หนวย 

            ดาน  AC    เปนดานประชิดมุม A      ยาว  b  หนวย 

            ดาน  AB    เปนดานตรงขามมุมฉาก   ยาว  c  หนวย  

           อัตราสวนของความยาวของดานตางๆ มีดังน้ี 
 

  
c
a

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Asin  

 

  
c
b

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
 Acos  

  
b
a

==
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Atan  

 

 

 

 

 

 

B 

A C 

 

a   c 

b 
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 พิจาณา มุม B เปนมุมหลัก 

              ดาน  AC    เปนดานตรงขามมุม B           ยาว  b  หนวย 

              ดาน  BC    เปนดานประชิดมุม  B           ยาว  a  หนวย 

              ดาน  AB    เปนดานตรงขามมุมฉาก        ยาว  c  หนวย  

           อัตราสวนของความยาวของดานตางๆ มีดังน้ี 

 

  
c
b

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

B มมุมดานตรงขาความยาวของ
B sin             

              

  
c
a

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

B มุมดานประชิดความยาวของ
B cos  

 

  
a
b

==
B มุมดานประชิดความยาวของ

B มมุมดานตรงขาความยาวของ
B tan  

 

 ตัวอยางที่ 2 กําหนดให รูปสามเหลี่ยม ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซ่ึงมีดาน  B เปน

มุมฉากและมีความยาวดาน BC และAB เปน 5 และ12  หนวย ตามลําดับ จงหาคาของ sin A , cos 

A และ tan A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A C 

 

a   c 

b 
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  วิธีทํา จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC จะได  

                              2AC  =   2BC  +  2AB    (ใชทฤษฎีบทปทาโกรัส) 

                             2AC    =   25    +   212  

                             2AC    =   25    +   144 

                             2AC    =   169   

               ดังน้ัน       AC     =   13 

 

   1. 
13
5

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Asin  

 

   2. 
13
12

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
 Acos  

   3. 
12
5

==
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Atan  

 

 

 ตัวอยางที่ 3 กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก PRQ มีมุม R เปนมุมฉาก และดาน PR และ  

PQ ยาว  8 และ 17 หนวย ตามลําดับ จงหาคาของ sin P, cos P, tan P, cosec P, sec P และ    

cot P  

 

 

 

 

 

B C 

A 

12 

5 
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  วิธีทํา จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก PRQ ท่ีมีมุม R เปนมุมฉาก  

                

  

 

 

 

 

 

                              

         

 

    จะได   2PQ  = 2QR  +  2RP     (ใชทฤษฎีบทของปทาโกรัส )   

                             217   = 2QR  +  28  

                             2QR   = 217    -   28  

                              2QR   = 289   -   64 

                         2QR   = 225 

               ดังน้ัน QR    = 15 

 

    1. 
17
15

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

P มมุมดานตรงขาความยาวของ
P sin  

 

    2. 
17
8

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

P มุมดานประชิดความยาวของ
P cos  

 

    3. 
8

15
==

P มุมดานประชิดความยาวของ

P มมุมดานตรงขาความยาวของ
P tan  

 

    4. 
15
17

==
 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
P cossec  

 

    5. 
8

17
==

P มุมดานประชิดความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
P sec  

  

    6. 
15
8

==
P มมุมดานตรงขาความยาวของ

P มุมดานประชิดความยาวของ
P cot  

 

 

  8 

17 

R P 

Q 
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ใบงานท่ี 1 
 
 

เร่ือง  อัตราสวนตรีโกณมิติ 

ช่ือกลุม …………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือสมาชิก …………………………………………………………. ช้ัน ม.3 / ……… เลขท่ี ………… 

ช่ือสมาชิก …………………………………………………………. ช้ัน ม.3 / ……… เลขท่ี ………… 
 

 
 

คําชี้แจง: ใหนักเรียนแตละคูรวมกันทําใบงานพรอมท้ังใหนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อหา

ขอสรุปของอัตราสวนตรีโกณมิติ 

 1. กําหนด รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC  ที่มีมุม B  เปนมุมฉาก และดานตรงขามมุม A ,B 

และ C ยาว a ,b และ c  หนวยตามลําดับ 

  

  

  

  

 

 
 

                ดานตรงขามมุม A      มีความยาว ……a………  หนวย 

                ดานประชิดมุม  A      มีความยาว ……………    หนวย 

                ดานตรงขามมุม B      มีความยาว ……b………  หนวย 

                ดานตรงขามมุม C      มีความยาว ……c………  หนวย 

                ดานประชิดมุม  C       มีความยาว ……………   หนวย 

                ดานตรงขามมุมฉาก    มีความยาว ……………   หนวย 

   จากรูป จงเขียนอัตราสวนของความยาวดานใหถูกตอง 
 

  
c
a

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Asin  

 

   cos A  = ……………………………….......................  = …………………... 

  tan A  = ……………………………….......................  = …………………... 

  cosec A = ……………………………….......................  = …………………... 

B 

A C 
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a
b

==
 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
 Acossec  

  sec A  = ……………………………….......................  = …………………... 

  cot A  = ……………………………….......................  = …………………... 
 

  
b
c

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

C มมุมดานตรงขาความยาวของ
C sin  

          cos C  = ……………………………….......................  = …………………... 

  tan C  = ……………………………….......................  = …………………... 

  
c
b

==
C มมุมดานตรงขาความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
C cossec  

  sec C  = ……………………………….......................  = …………………... 

  cot C  = ……………………………….......................  = …………………... 

 

 สรุปไดวา เม่ือ ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B เปนมุมฉาก ที่มีดาน BC, AC                       

และ AB ยาว a, b และ c หนวย ตามลําดับ                     

 

                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

    sin  A           =   ……………………………………………………………….. 

                        cos  A          = ………………………………………………………………..                        

tan A            =   ……………………………………………………………….. 

                       cosec A         =   ……………………………………………………………….. 

                       sec  A           =   ……………………………………………………………….. 

                        tan  A          =   ……………………………………………………………….. 
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B A 

  C 

   a 

c 

 b 
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 2. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC โดยมี CBA ˆ เปนมุมฉากและมีความยาวดาน BC, 

CA และ AB  ยาว  8, 10 และ 6  หนวยตามลําดับ ดังรูป  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จงหา 1. ดานตรงขามมุม A    มีความยาว ………………… หนวย 

   2. ดานประชิดมุม A     มีความยาว ………………… หนวย 

   3. ดานตรงขามมุม C     มีความยาว ………………… หนวย 

   4. ดานประชิดมุม  C     มีความยาว ………………… หนวย 

   5. ดานตรงขามมุมฉาก   มีความยาว ………………… หนวย 

   6. จงหาคาของอัตราสวนตรีโกณมิติท่ีกําหนดใหตอไปน้ี 

     sin A     =  …………………….. sin C    = ……………………………. 

    cos A     =  …………………….. cos C    = ……………………………. 

    tan A     =  …………………….. tan C    = ……………………………. 

    cosec A     =  …………………….. cosec C   = ……………………………. 

    sec A     =  …………………….. sec C    = ……………………………. 

    cot A     =  …………………….. cot C    = ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

B A 
6 

8 
10 

b 

 B 

A C 

c 
 a 
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3. ใหนักเรียนเติมคําตอบลงในชองวางใหสมบูรณ         

 

    3.1                                                                                 

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

    sin   A    =  ………………………     cosec A    =   ………………………                   

    cos  A    =  ………………………        sec A     =   ………………………      

    tan  A     =  ………………………       cot A     =    ………………………    

 

  3.2                                                                                

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                   

 

   sin   B    =  ………………………     cosec B    =   ………………………                   

    cos  B    =  ………………………        sec B     =   ………………………      

    tan  B     =  ………………………       cot B     =    ………………………    

 

  3.3                                                                                

                                                                                  

                                                                                                                                                                   

                                                                                  

                                                                                  

 

  

   sin   X   =  ………………………     cosec X     =   ………………………                   

    cos   X     =  ………………………     sec X    =   ………………………      

    tan    X    =  ………………………     cot X     =    ………………………    

               

 Y Z 

X 

5 

 4 

3 

 A B 

C 

b a 

  c 
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ใบงานท่ี 2 
 

ช่ือกลุม …………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือสมาชิก …………………………………………………………. ช้ัน ม.3 / ……… เลขท่ี ………… 

ช่ือสมาชิก …………………………………………………………. ช้ัน ม.3 / ……… เลขท่ี ………… 
 

 
 

คําชี้แจง: ใหนักเรียนแตละคูรวมกันทําใบงานพรอมท้ังใหนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อหา

ขอสรุปของอัตราสวนตรีโกณมิติจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีกําหนด  

 1. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ท่ีมีมุม C เปนมุมฉาก และมีความยาวดาน AC 

และ BC เปน  7 และ 24 หนวยตามลําดับ  จงหาความยาวของ AB และ sin A , cos A ,tan A , 

cosec A, secA และ cot A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิธีทํา จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากABC และทฤษฎีบทปทาโกรัส   

   จะได   2AB    =   2AC  +  2BC  

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

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

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

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

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

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

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

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

A C 

 B 

24 

7 



 

 

120 

   จงหาคาของอัตราสวนตรีโกณมิติตอไปน้ี 

                  1)   sin  A       =    ……………………………………………………………. 

                  2)   cos A       =    …………………………………………………………….               

    3)   tan A       =    …………………………………………………………….  

                  4)  cosec A =    …………………………………………………………….   

                  5)  sec A       =    ……………………………………………………………. 

                  6)  cot A       =    …………………………………………………………….  

 

 2. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก MNL ท่ีมีมุม N เปนมุมฉาก และมีความยาวดาน NL 

และ ML เปน 40 และ 41 หนวยตามลําดับ จงหา sin M, cos M, tan M, sin L,  cos L และ tan L 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิธีทํา จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก MNL จากทฤษฎีบทปทาโกรัส หาความยาว MN  

   จะได   2ML  =  2NM  +  2NL  

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

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

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

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

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

              หาคาของอัตราสวนตรีโกณมิติตอไปน้ี 

                  1)  sin  M       =    ……………………………………………………………. 

                  2)   cos M       =    …………………………………………………………….               

    3)   tan M       =    …………………………………………………………….  

                  4)  cosec L  =    …………………………………………………………….   

                  5)  sec L       =    ……………………………………………………………. 

                  6)  cot L       =    …………………………………………………………….  

M 

N L 

41 

40 
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3. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ท่ีมีมุม C เปนมุมฉาก  และ sin B =  
5
4

 จงหาคา

ของ cosec B, sec B และ cot B   

 วิธีทํา 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

     เน่ืองจาก sin B  =  
5
4

 

                 ดังน้ัน cosec B  =  …... 

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

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

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

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

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

 4. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ท่ีมีมุม B เปนมุมฉาก และ tan A  = 
12
5

         

จงหาคาของ sin A,  cos A,  tan A,  cosec A,  sec A และ  cot A 

  วิธีทํา  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A B 

C 
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 5. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก XYZ ท่ีมีมุม Y เปนมุมฉาก จงหาคาของมุมตอไปน้ี 

 

                                                               

 

                                                                                              

                                                                   

 

 

 

  จงหา    

   sin X      = ……………………       sin Z     =  ……………………… 

                    cos X      = ……………………      cos Z    =  ……………………… 

                     tan X      = ……………………     tan Z     =  ……………………… 

                  cosec X = ……………………    cosec Z =  ……………………… 

                   sec  X   = ……………………     sec Z    =  ……………………… 

                    cot  X      = ……………………     cot Z     =  ……………………… 

 

   วิธีทํา จากรูปสามเหลี่ยม XYZ และทฤษฎีบทปทาโกรัส หาความยาว XZ   

    จะได     XZ 2    =     YZ 2  +   XY 2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y 

 X 

Z 

10 
 24 
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เฉลยใบงานท่ี 1 

เรื่อง  อัตราสวนตรีโกณมิติ 

 

 1. กําหนด รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ท่ีมีมุม B เปนมุมฉาก และดานตรงขามมุม A, B 

และ C ยาว a, b และ c  หนวย ตามลําดับ 

 

  

  

  

  

 

 

 

  ดานตรงขามมุม A      มีความยาว ……a………  หนวย 

  ดานประชิดมุม  A      มีความยาว ……c………   หนวย 

  ดานตรงขามมุม B      มีความยาว ……b………  หนวย 

  ดานตรงขามมุม C      มีความยาว ……c………  หนวย 

  ดานประชิดมุม  C       มีความยาว ……a………  หนวย 

  ดานตรงขามมุมฉาก    มีความยาว ……b………   หนวย 

 

              จงเขียนอัตราสวนของความยาวดานใหถูกตอง 

             

  
b
a

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Asin  

 

  
b
c

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
 Acos  

 

  
c
a

==
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ
 Atan  

 

  
a
b

==
 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
 Acossec  

 

A C 

B 
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c
b

==
 Aมุมดานประชิดความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
 Asec  

  

  
a
c

==
 Aมมุมดานตรงขาความยาวของ

 Aมุมดานประชิดความยาวของ
 Acot  

 

     
b
c

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

B มมุมดานตรงขาความยาวของ
C sin             

              

  
b
a

==
มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ

B มุมดานประชิดความยาวของ
C cos  

 

  
a
c

==
B มุมดานประชิดความยาวของ

B มมุมดานตรงขาความยาวของ
C tan  

 

  
c
b

==
B มมุมดานตรงขาความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
C cossec  

             

  
a
b

==
B มุมดานประชิดความยาวของ

มมุมฉากดานตรงขาความยาวของ
C sec  

 

  
c
a

==
B มมุมดานตรงขาความยาวของ

B มุมดานประชิดความยาวของ
C cot                 

 

 สรุปไดวา เม่ือ ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B เปนมุมฉาก ที่มีดาน  BC, AC และ 

AB  ยาว a, b และ c  หนวย ตามลําดับ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

C 

a 

c 

b 
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b
a

= Asin  

 

  
b
c

= Acos  

 

  
c
a

= Atan  

 

  
a
b

= Acossec  

 

  
c
b

= Asec  

 

  
a
c

= Atan  

 

 2. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC โดยมี CBA ˆ  เปนมุมฉาก และมีความยาวดาน 

BC,CA และ AB ยาว  8, 10 และ 6  หนวยตามลําดับ ดังรูป  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  จงหา     

   1. ดานตรงขามมุม A   มีความยาว 8 หนวย 

             2. ดานประชิดมุม  A      มีความยาว  6 หนวย 

             3. ดานตรงขามมุม C      มีความยาว  6 หนวย 

             4. ดานประชิดมุม  C      มีความยาว  8 หนวย 

             5. ดานตรงขามมุมฉาก    มีความยาว  10 หนวย 

             6. จงหาคาของอัตราสวนตรีโกณมิติท่ีกําหนดใหตอไปน้ี 

 

 

C 

B A 
6 

8 10 
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    sin A     =     
10
8

                 sin   C       =    
10
6

 

              cos A      =     
10
6

             cos  C        =    
10
8

 

               tan A      =    
6
8

                        tan  C        =    
8
6

 

               cosec A   =    
8

10
                    cosec C       =   

6
10

 

           

           sec A       =    
6

10
               sec C           =    

8
10

 

 

          cot A       =     
8
6

                      cot  C         =    
6
8

 

 

 3. ใหนักเรียนเติมคําตอบลงในชองวางใหสมบูรณ      

                                                                                   

  3. 1     

                                                                                          

       

                                                                                   

       

            

    

                                                                                  

 

   sin   A    =    
c
a

       cosec A     =    
a
c

 

   cos  A    =    
c
b

     sec A        =    
b
c

 

   tan  A     =    
b
a

           cot A        =    
a
b

  

 

 

 

 

 

 

B 

A 
C 

c 
a 

b 
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  3. 2  

                                                                                

                                                                                   

                                                                                                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

 

 

 

   sin   B    =    
a
b

        cosec A    =    
b
a

 

   os B     =    
a
c

       sec A       =    
c
a

 

   tan  B     =    
c
b

            cot A       =    
b
c

  

 

  3.3                                                                                

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

 

 

   sin   X     =    
5
4

         cosec X    =    
4
5

 

   cos X     =    
5
3

       sec X       =    
3
5

 

          tan X      =    
3
4

              cot X        =    
4
3

  

                   

 

 

 

 

 

Y Z 

 X 

 5 

 4 

3 

A B 

C 

b a 

 c 
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 3. 4      

      

      

 

 

 

 

 

 

         sin   C      =    
13
12

       cosec C    =    
12
13

 

   cos C      =    
13
5

     sec C       =    
5

13
 

         tan C       =    
5

12
            cot C       =    

5
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

5 
13 

 12 
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เฉลยใบงานท่ี  2 
 

 1. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ท่ีมีมุม C เปนมุมฉาก และมีความยาวดาน AC 

และ BC เปน  7 และ 24 หนวยตามลําดับ  จงหาความยาวของ AB และ sin A, cos A, tan A, 

cosec A, secA และ cot A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิธีทํา จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC และทฤษฎีบทปทาโกรัส   

                        จะได   2AB     =   2AC  +  2BC  

                                 2AB     =   27    +  224  

                                 2AB     =   49  +  576 

                                2AB      =   625 

                                AB       =    25    

    จงหาคาของอัตราสวนตรีโกณมิติตอไปน้ี 

                  1)   sin  A       = 
25
24

 

                  2)   cos A       = 
25
7

 

                  3)   tan A       = 
7
24

 

                  4)  cosec  A  = 
24
25

 

                  5)  sec A       = 
7
25

               

                  6)  cot A       = 
24
7

 

 

 2. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก MNL ท่ีมีมุม N เปนมุมฉาก และมีความยาวดาน NL 

และ ML เปน  40 และ 41 หนวยตามลําดับ  จงหา sin M, cos M, tan M, sin L, cos L และ tan L 

A C 

B 

24 

7 
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  วิธีทํา  จากรูปสามเหลี่ยมุมฉาก MNL และทฤษฎีบทปทาโกรัส                             

   จะได 2ML    =    2NM  +  2NL  

                                2NM   =    2ML   -  2NL  

                                2NM   =    241   -  240  

                                2NM   =   1681  -  1600 

                                2NM   =    81 

                                NM     =  9 

   หาคาของอัตราสวนตรีโกณมิติได ดังน้ี 

                  1)   sin  M     =  
41
40

 

                  2)   cos M      = 
41
9  

                  3)   tan M      = 
9
40

 

                  4)  sin L      = 
41
9

 

                  5)  cos L       = 
41
40

 

                  6)  tan L     = 
40
9

 

 

3. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ท่ีมีมุม C เปนมุมฉาก และ sin B =  
5
4

 จงหาคาของ 

cosec B, sec B และ cot B   

 

 

 

 

 

M 

N L 

41 

40 
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   วิธีทํา 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                   เน่ืองจาก    sin B       = 
5
4

 

                  ดังน้ัน    cosec B     = 
4
5  

         sec B     = 
3
5  

         cot B     = 
4
3  

  4. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ท่ีมีมุม B เปนมุมฉาก และ  tan A  = 
12
5

         

  จงหาคาของ sin A,  cos A,  tan A,  cosec A,  sec A และ cot A 

   วิธีทํา                  เน่ืองจาก             tan A     =  
12
5

    

                                          

 

 

                                      

 

 

                                                                                    

 

 

    จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC และทฤษฎีบทปทาโกรัส   

                             จะได  AC 2   = AB 2  + BC 2  

                                        AC 2    = 12 2  + 5 2  

                                   AC 2     = 144  +  25 

                                         AC 2    = 144  +  25   

A B 

C 

136 

A B 

C 

5 

12 
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                                          AC 2   = 169    

                                         AC    = 13 

     หาคาของอัตราสวนตรีโกณมิติได ดังน้ี 

                            sin  A        = 
13
5  

                           cos A        = 
13
12  

                           tan A        = 
12
5  

                          cosec A     = 
5

13  

                          sec A        = 
12
13  

                          cot A        = 
5

12  

5. กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก MNL ท่ีมีมุม N เปนมุมฉาก  จงหาคาของมุมตอไปน้ี 

                                                      

 

                                                                                              

                                                                   

 

 

 

              

               sin X      =   
26
24      sin Z       =    

26
10  

               cos X      =   
26
10       cos Z      =    

26
24  

             tan X      =    
10
24     tan Z      =   

24
10  

 

      วิธีทํา    จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก MNL และทฤษฎีบทปทาโกรัส   

                      จะได     XZ 2    =     YZ 2  +   XY 2  

                                XZ 2     =     24 2   +    10 2  

                                 XY 2    =     576  +  100 

                                 XY 2    =     676  

                                 XY     =    26  

 

Y 

X 

Z 

 10 
 24 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

คําชี้แจง  ใหทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

 

 

รวม 

มีทักษะในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

 

ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น 

 

มีความรับผิดชอบ

ในการทํางาน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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เกณฑการใหคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

ดานทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 

ระดับคุณภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

  

3  หมายถึง  ดี

มาก 

ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จทุกคร้ัง 

2  หมายถึง  ดี ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จเปนสวนใหญ  

1  หมายถึง  

พอใช 

ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จเปนบางคร้ัง  

 

 

ดานยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

ระดับคุณภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

  

3 หมายถึง ดีมาก เปดโอกาสใหผูอื่นไดพูดใหจบ พรอมรับฟงอยางตั้งใจ เม่ือผูอื่นพูดจบแลวจึง

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

2  หมายถึง ดี เปดโอกาสใหผูอื่นไดพูด ในบางคร้ังมีการพูดแทรก เม่ือผูอื่นพูดจบแลว 

บางคร้ังอาจแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแตไมมีเหตุผลประกอบ 

1 หมายถึง พอใช พูดแทรกในขณะท่ีผูอื่นพูดอยูบอยๆ มีการขัดแยงกับผูอื่นอยางไมมีเหตุผล 

 

 

ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

ระดับคุณภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

  

3 หมายถึง ดีมาก มีความเปนระเบียบเรียบรอยในการทํางาน  สงงานกอนหรือตรงระยะเวลา

กําหนด 

2 หมายถึง ดี มีความเปนระเบียบเรียบรอยในการทํางานแต  สงงานชากวาระยะเวลากําหนด  

1 หมายถึง พอใช ไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยในการทํางาน  และสงงานชากวาระยะเวลา

กําหนด 

 



 

 

135 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

 

คําชี้แจง: ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีเปนจริงท่ีสุด  

 

 

 

ช่ือ - สกุล 

ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

   การ

แกปญหา 

การใหเหตุผล การสื่อสาร 

และนําเสนอ 

รวม 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  
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เกณฑการใหคะแนน 
 

ดานการแกปญหา 

คะแนน คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

  

2 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ อธิบายถึงเหตุผลในการใช

วิธีการน้ันไดอยางชัดเจน 

1 ใชยุทธวิธีการดําเนินการแกปญหาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพอธิบายถึงเหตุผลในการ

ใชวิธีการดังกลาวไดบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนินการแกปญหา  

 

 

 

 การแปลผล  ใชเกณฑดังน้ี 

  คะแนน   8 – 10     หมายถึง ดีมาก 

  คะแนน   6 – 7      หมายถึง ดี 

  คะแนน   4 – 5      หมายถึง ปานกลาง 

  คะแนน   0 – 3  หมายถึง ควรปรับปรุง 

การใหเหตุผล 

คะแนน คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

  

2 มีการอางอิง เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 

1 มีการอางอิงเหตุผลท่ีถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

0 ไมมีการอางเหตุผลหรือแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 

การสื่อสารและนําเสนอ 

คะแนน คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น 

  

2 พูดสื่อความหมายไดชัดเจน  ถูกตอง 

1 เลือกรูปแบบของการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอดวยวิธีการท่ี

เหมาะสมบางสวน และบันทึกผลงานในทุกข้ันตอน 

0 ไมนําเสนอ และไมบันทึกผลงานเลย 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  คะแนนเต็ม  40   คะแนน  เวลา  50  นาที 

 

ช่ือ ………………………… นามสกุล ……………………………….. ช้ัน …………. เลขท่ี ……….. 

********************************************************************************************************** 

 

คําชี้แจง 

 1. แบบทดสอบฉบับน้ี ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลกอน

และหลังเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน เวลา 50 นาที 

 2. แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ ขอละ 4 คะแนน 

 3. ใหนักเรียนแสดงวิธีทําลงในชองวางท่ีเวนไวให พรอมท้ังสรุปและใหเหตุผลอยางละเอียด

ชัดเจนทุกขอ 
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แบบทดสอบเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ 

 

ช่ือ ………………………… นามสกุล ……………………………….. ช้ัน …………. เลขท่ี ……….. 

 

คําชี้แจง: จงแสดงวิธีทําพรอมแสดงเหตุผลจากโจทยตอไปน้ี (ขอละ 4 คะแนน) 

 1. ถากําหนดให 4 tan A = 3  จงหาคาของ cosec A  เทากับเทาใด เพราะเหตุใด 

วิธีทํา                            

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

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

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

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

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

2. กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มี BC = 16 เซนติเมตร AC = 10 เซนติเมตร  มุม ACB 

= 30 องศา  รูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นท่ีกี่ตารางเซนติเมตร 

    

 

 

 

                                           

                                     

                                                                                                                           

 

  วิธีทํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C 

16 

A 

B  

10 ซม. 

D 

30 0  
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 3. สุธีรยืนอยูหางจากบานหลังหน่ึงเปนระยะทาง 100 เมตร เขาเห็นเฮลิคอปเตอรเคร่ืองหน่ึง 

บินอยูเหนือหลังคาบานพอดี และแนวท่ีเขามองเปนมุมเงย 60 0  จงหาวาเฮลิคอปเตอรอยูสูงจากพื้นดิน

กี่เมตร  

 

  วิธีทํา  วาดรูปจากโจทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4. สาธิตสูง 6 ฟุต ยืนหางเสาไฟฟา 24 ฟุต เงาของเขาทอดไปยาวเปนสองเทาของความสูง 

   ของเขา ดวงไฟบนเสาสูงจากพื้นดินกี่ฟุต ถาลําแสงจากดวงไฟทํามุมกับพื้นดิน 45 0  

  

  วิธีทํา  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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5. นริศน่ังอยูบนตึกแหงหน่ึง ซ่ึงสูงเทากับยอดเสาธงและหางจากยอดเสาธง 60 ฟุต 

มองเห็นโคนเสาธงทํามุมกมท่ีแนวสายตาทํากับเสนระดับเทากับ 30 0  เสาธงสูงเทาใด 

 วิธีทํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 6. จงหามุมเงยท่ีแนวสายตาทํากับเสนระดับของดวงอาทิตยเม่ือเงาของเสาไฟฟาสูง 12 ฟุต 

ยาว 4 3 ฟุต 

  วิธีทํา  

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

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

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

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

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

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

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

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

 7. ในรูปสามเหลี่ยม MNO กําหนดให MON เปนมุมฉาก มุม NMO = 30 0  ดาน MO 

ยาว  355  น้ิว จงหาความยาวของดาน NO ยาวกี่น้ิว 

    วิธีทํา  

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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 8. วีระชัยและวีระพลยืนอยูในทิศทางเดียวกันของตึกหลังหน่ึง ซ่ึงสูง 27 เมตร เขาท้ังสอง

ตางวัดมุมเงยของหลังคาได 45 0 และ 60 0  ตามลําดับ วีระชัยและวีระพลยืนอยูหางกันกี่เมตร    

(กําหนด 3  732.1≈ ) 

  แนวคิด 

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

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

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

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

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

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

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

 9. นักสํารวจคนหน่ึงข้ึนไปอยูบนประภาคารซ่ึงสูง 80 3  เมตร เขาใชกลองสองทางไกล

มองลงไปเห็นเรือ 2 ลํา ซ่ึงทอดสมออยูกลางทะเล ในแนวเดียวกัน มุมท่ีแนวสายตามองไปยังเรือท้ัง

สองลํา ทํากับแนวระดับมีขนาด 60 0  และ 30 0  ตามลําดับ จงหาวาเรือท้ังสองลําอยูหางกันเทาไร 

  วิธีทํา 

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

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

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

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

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

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

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

 10. จากจุดหน่ึงบนฝงแมนํ้าตรงขามกับตนไมบนอีกฝงหน่ึง วัดมุมเงยของตนไมได 60 องศา

คร้ันถอยหลังไป 100 ฟุต มุมเงยของตนไมเปน 30 องศา แมนํ้ากวางเทาใด (กําหนด 3  732.1≈ ) 

  วิธีทํา 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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A C 
4 

B 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

รายวิชา คณิตศาสตร                         หนวยการเรียนรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ  

 

จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objective) หาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
   

 

 1. ถากําหนดให  4 tan A = 3  จงหาคาของ cosec A เทากับเทาใด  

   เฉลย    กําหนดให  4 tan A =   3                       

                            tan A  =  
4
3

           1  คะแนน 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

    จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC จะได 

                        AB 2    =  3 2  + 4 2     
                                                            

    AB 2    =   9   + 16           2 คะแนน 

                         AB   =   25 

                         AB 2    =    5                

                        sin A   =   
5
3  

                             เน่ืองจาก   sin A  
 Acosec

1
=       1  คะแนน 

                                          

                             ดังน้ัน    cosec A       =  
3
5

   ตอบ 
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จุดประสงคการเรียนรู( Learning  Objective ) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 
00 45,30 และ 060  แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
   

                                                                                                                            

 2. กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มี BC = 16 เซนติเมตร AC = 10 เซนติเมตร มุม ACB = 30 องศา  

รูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นท่ีกี่ตารางเซนติเมตร 

  

 เฉลย 

 

 

 

 

 

 

 

           ลาก AD ตั้งฉากกับ BC ท่ีจุด D 

         ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ACD;  sin 30 0    
AC
AD=  

                                                                  

                                                                     
2
1

    
AC
AD=              2 คะแนน     

                                                                   AD  10
2
1
×=     

                                                                    AD    =   5 

                   พื้นท่ีรูปสามเหลี่ยม ABC              =     สูงฐาน
2
1 ××   

                   พื้นท่ีรูปสามเหลี่ยม ABC             =      ADBC××
2
1

         2 คะแนน       

                                                               =      516
2
1

××   

ดังน้ัน พื้นท่ีรูปสามเหลี่ยม ABC                 =      40      ตารางเซนติเมตร     ตอบ 

 

 

16 

A 

B  

10 ซม. 

D 

30 0  
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จุดประสงคการเรียนรู (Learning  Objective) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 
00 45,30 และ 060 แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥ 
 

 3. สุธีรยืนอยูหางจากบานหลังหน่ึงเปนระยะทาง 100 เมตร เขาเห็นเฮลิคอปเตอรเคร่ืองหน่ึง 

บินอยูเหนือหลังคาบานพอดี และแนวท่ีเขามองเปนมุมเงย 60 0  จงหาวาเฮลิคอปเตอรอยูสูงจากพื้นดิน

กี่เมตร  

        เฉลย  วาดรูปจากโจทย   

 

 

 

 

 

                  1 คะแนน 

 

 

   กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 

    ให BC แทนความสูงระหวางเฮลิคอปเตอรถึงพื้นดิน 

    AB  แทนระยะหางจากสุธีรถึงบาน 

                                                                 

                     จากรูป  tan  60 0   = 
100
BC

                    

                                                               

                             BC            = (100) (tan 60 0 )          2 คะแนน 

                                                              =    100 3                        

       ดังน้ัน เฮลิคอปเตอรอยูสูงจากพื้นดิน      100 3      เมตร  ตอบ 1 คะแนน          
 
 
 

 

 

B 
100 เมตร 

A 

C 
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จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objective) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 00 45,30

และ 060 แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞  
                                                                                                     

 4. สาธิตสูง 6 ฟุต ยืนหางเสาไฟฟา 24 ฟุต เงาของเขาทอดไปยาวเปนสองเทาของความสูง 

   ของเขา ดวงไฟบนเสาสูงจากพื้นดินกี่ฟุต ถาลําแสงจากดวงไฟทํามุมกับพื้นดิน 45 0  

 

       เฉลย  

 

  

 

 

 

                                                                           

 

 

 ให  AB แทนระยะทางของดวงไฟบนเสาสูงจากพื้นดิน      

        DC แทนเงาทอดยาวเปน 2 เทาของความสูงของสาธิตเทากับ 12 ฟุต      1 คะแนน 

           BC แทนระยะทางจากเสาไฟฟาถึงจุดปลายสุดของเงา เทากับ 36 ฟุต 

       จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC   
                            

        tan 45 0    = 
BC
AB

 

                     

                               tan 45 0     = 
36
AB

           2  คะแนน 

                        1   = 
36
AB

 

       AB        =   1 ×  36                1  คะแนน   

       AB        =    36 

          ดังน้ัน ดวงไฟบนเสาสูงจากพื้นดิน  36 ฟุต  ตอบ 

24 ฟุต                       12 ฟุต   

  6 ฟุต   

 B   C  
 D  

 E  

 A  

45 0   
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จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objective) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 00 45,30

และ 060  แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££ 
                                                                                                                            

 5. นริศน่ังอยูบนตึกแหงหน่ึง ซ่ึงสูงเทากับยอดเสาธงและหางจากยอดเสาธง 60 ฟุต มองเห็น 

   โคนเสาธงทํามุมกมท่ีแนวสายตาทํากับเสนระดับเทากับ 30 0  เสาธงสูงเทาใด 

   

  เฉลย                                          

                               

 

    

 

 

 

            

                                                      

 

             ให  AB และ CD  แทนความสูงของเสาธงและความสูงของตึกท่ีเทากัน 

  BC   แทนระยะหางของตึกกับยอดเสาธง 60 ฟุต                            1 คะแนน 

              จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC โดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติ 

              

    จะได    tan 30 0     = 
60
AB

  2  คะแนน 

                                                                    

                         AB        = 60 tan 30 0                    

                         AB        = 
3
360×    1  คะแนน 

                        AB         = 320                       

              ดังน้ัน เสาธงสูง     320  ฟุต ตอบ 

 

 

D A 

B C 60 ฟุต 

30 0  
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จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objective) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 00 45,30

และ 060  แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
 

                                                                                                                            

 6. จงหามุมเงยท่ีแนวสายตาทํากับเสนระดับของดวงอาทิตยเม่ือเงาของเสาไฟฟาสูง 12 ฟุต 

ยาว  4 3  ฟุต 

     เฉลย                    

 

 

 

                           

 

 

                                                           

   

 

     ให  x  แทนขนาดของมุมเงยของดวงอาทิตย 

           AB  แทนความสูงของเสาตนหน่ึง 12 ฟุต                 1  คะแนน 

           BC  แทนความยาวของเงาของเสาตนน้ี  4 3  ฟุต 

         จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC โดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติ 

                จะได  tan x 0     = 
34

12  

                           tan x 0      = 
3
3

3
3
×       2  คะแนน 

                           tan x 0      = 3  

      เน่ืองจาก tan 60 0   = 3      

      น่ันคือ        x        = 60 0  ตอบ 1  คะแนน  

 

 

 

A 

B C 

12 ฟุต 

x
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จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objective) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 00 45,30

และ 060  แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain ) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ 
 
 7. ในรูปสามเหลี่ยม MNO กําหนดให MONเปนมุมฉาก มุม NMO = 30 0  ดาน MO ยาว 

355  น้ิว  จงหาความยาวของดาน NO ยาวกี่น้ิว 

   เฉลย                    

 

                                                     

 

                                                            

 

 

 

                                                               

 

    จากรูป  MO  ยาว =   355   น้ิว             1   คะแนน 

                                      MON    =   90  องศา 

                                      NOM    =   30 องศา 

                     ให NO  ยาว     =   x  น้ิว 

    จากรูป จะไดความสัมพันธดังน้ี   tan 30 0  = 
MO
NO

     2  คะแนน 

     
3

1   =   
355

x                     

                           x       = 
3

1355 ×      1 คะแนน    

                            x     = 55           

             ดังน้ัน ดาน  BC ยาว  55  น้ิว  ตอบ 

 
 
 

M 

N O 

30 0  

55 3  น้ิว 

 x 
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จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objective) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 00 45,30

และ 060  แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain ) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 8. วีระชัยและวีระพลยืนอยูในทิศทางเดียวกันของตึกหลังหน่ึง ซ่ึงสูง 27 เมตร เขาท้ังสอง

ตางวัดมุมเงยของหลังคาได 45 0 และ 60 0  ตามลําดับ วีระชัยและวีระพลยืนอยูหางกันกี่เมตร    

 (กําหนด 3  732.1≈ ) 

เฉลย     

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

          ให  CD  เปนระยะหางท่ีวีระชัยและวีระพลยืนอยู x เมตร             

                AB   เปนความสูงของตึก  27 เมตร 

             จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ;  tan 60 0   =   
BC
27

 

 

             น่ันคือ     3        = 
BC
27

             

                                                                                          

                                                      BC        = 
3

27
       2  คะแนน 

                                                                                                                             

                                                  BC       =    
3
3

3
27

×           

                                                                         3  
                                                    BC      =    9 3   

  

A 

B D 
C 

27 เมตร 

x 

45 0  60 0  
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  จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABD ; tan 45 0    = 
xBC+

27
   

                              

      น่ันคือ     1            = 
xBC+

27
          

                 

                                             BC  + x        = 27                     2 คะแนน 

                                           9 3   + x        =   27 

      ดังน้ัน    x               =   27 - 9 3    

                                               x               =   27 - 15.588   

             =  11.412    

      ดังน้ัน  วีระชัยและวีระพลอยูหางกัน 11.412  เมตร  ตอบ 
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จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objective) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 00 45,30

และ 060  แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain ) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
                                                                                                                           

 9. นักสํารวจคนหน่ึงข้ึนไปอยูบนประภาคารซ่ึงสูง 80 3  เมตร เขาใชกลองสองทางไกล

มองลงไปเห็นเรือ 2 ลํา ซ่ึงทอดสมออยูกลางทะเล ในแนวเดียวกัน มุมท่ีแนวสายตามองไปยังเรือ ท้ัง

สองลํา ทํากับแนวระดับมีขนาด 60 0  และ 30 0  ตามลําดับ จงหาวา เรือท้ังสองลําอยูหางกันเทาไร 

  เฉลย  

 

                                                                      

                                     

 

                     

                                                                          

 

                                                

                                                                   

   

  จากรูปนักสํารวจอยูท่ีจุด A 

    AB   คือความสูงของประภาคาร  = 90  เมตร 

    C  และ D เปนตําแหนงของเรือสินคา 

    AE เปนแนวเสนระดับ                                     1 คะแนน                   

        ADE   = EAD = 30 0  (มุมแยงเทากัน) 

             และ ACB  =  EAC  =  45 0  (มุมแยงเทากัน) 

 

 

 

 

 

60 0  

60 0  30 0  

30 0  

เสนระดับสายตา A 

80 3   เมตร 

D 
C 

B 
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   จากรูป  จะไดวา                

                               tan D          =        
BD

380
 

 

   น่ันคือ  tan 30 0  = 
BD

380
                    

                                                                   

       
3

1
  = 

BD
380

      1  คะแนน 

                                                                                  

                                  BD            = 80 3  ×  3  
                                                                                        

                               BD             = 240 
                 

                     tan C             = 
BC

380
         

                         

น่ันคือ tan 60 0         = 
BC

380
                      

                                 

                               3              = 
BC

380
     

                          BC    =                           

     BD          = 80       2 คะแนน 

 หา   CD           = BD - BC             

    CD   = 240 - 80  

                             CD           =      160 

   ดังน้ัน  รถยนต 2 คันน้ีอยูหางกัน 160 เมตร  ตอบ 
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จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objective) นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 00 45,30  

และ 060  แกโจทยปญหาได 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) 

ความรูความจํา                                                 การวิเคราะห  

            ความเขาใจ                                                         การสังเคราะห  

                การนําไปใช                                                    การประเมินคา  
 
                                                                                                                            

 10. จากจุดหน่ึงบนฝงแมนํ้าตรงขามกับตนไมบนอีกฝงหน่ึง วัดมุมเงยของตนไมได 60 องศา

คร้ันถอยหลังไป 100 ฟุต มุมเงยของตนไมเปน 30 องศา แมนํ้ากวางเทาใด (กําหนด 3  732.1≈ ) 

         เฉลย                                                                                    

                                                                          

 

 

 

 

                                                   

                                                                                

 

            ให AB  แทนความกวางของแมนํ้า 

                 BD  แทนความสูงของตนไม                   1   คะแนน 

              จากรูป  จะเห็นวามุม ADC  = 30 0   

เน่ืองจากรูปสามเหลี่ยม ACD เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว  ดาน AC = AD  =  100  ฟุต 
   

              ∴   
AD
AB

         =    cos 60 0  

                                                                            

                     
100
AB

   = 
2
1

    2  คะแนน                          

 

                             AB     = 
2

100
                         

                              

                           AB               = 50           1   คะแนน 

                    ดังน้ัน แมนํ้ากวาง   50  ฟุต  ตอบ 

    

 

A 
B C  

D 

30 0  

60 0

 

120 0  30 0  
100  
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ภาคผนวก  ง 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

 
 รายนามผูเช่ียวชาญตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดอยางมีเหตุผล และแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดเร่ืองอัตราสวน

ตรีโกณมิติ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีดังน้ี 

 
อาจารยสุนันทา  พิมลพรรณ      ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   

           โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ  

           กรุงเทพมหานคร 

 

อาจารย ดร.ขวัญ  เพียซาย        อาจารย 

           คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร 

           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารยปญญวัฒน  หาอาษา      อาจารย 

           คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร  

           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
ช่ือ  ช่ือสกุล      นางสาวชลธิชา   ทับทวี 

วันเดือนปเกิด      1   มีนาคม  2524 

สถานท่ีเกิด      เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปจจุบัน    7/130  ซอยปลูกจิต  ถนนพระราม 4  แขวงลุมพินี   

              เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน    ครูผูชวย  

สถานท่ีทํางานปจจุบัน    โรงเรียนวัดบรมนิวาส  

       แขวงรองเมือง   เขตปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร 

  

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2542    มัธยมศึกษาปท่ี 6 

       จาก โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ 

 พ .ศ.2546    ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร 

       จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 พ .ศ.2554    การศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.ม.)  

       สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร)  

                                         จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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