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 การวิจยัคร้ังนี ้มีความมุงหมายเพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค TGT 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยเปนนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 4 ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม จังหวดัสมุทรสาคร จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 32 คน คน  ซ่ึง
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดําเนินการทดลอง โดยใชแบบแผนการทดลองเปนแบบ 
One Group Pretest – Posttest Design และการวิเคราะหขอมูลใชสถิติแบบ t – test Dependent 
Samples 
  

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
  1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีความสามารถ 
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to study on the Achievement in Science and Problem - 
Solving Ability of Mathayomsuksa 4 Students Through TGT Learning Activities 
 The sample use in this research were 32 Matthayomsuksa 4 students at Ban Plongliam  
School Samutsakron; in the first semester of academic year 2009. They are selected by Purposive 
Sampling 
 The instruments used in this study were science  achievement test and the ability in 
solving science problems test. The research  design was One Group Pretest – Posttest Design. The 
data was statistically by using t – test of dependent 
  

 The results of the study indicated that 
  1. The students through the use of Scientific activities to cooperative  by using TGT  
learning. Have achievement in science between after learning to the students was significantly 
higher than before learning taught at .01 level. 
  2. The students through the use of Scientific activities to cooperative by using TGT  
learning. Have Scientific problem - solving ability between after learning to the students was 
significantly higher than before learning taught at .01 level. 
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อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ  อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา ผูชวย
ศาสตราจารย สนธยา ศรีบางพลี  ผูซ่ึงใหคําแนะนําชวยเหลือ ตลอดจนตรวจแกไขงานวิจัยจนมีคุณภาพ 
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาและขอกราบ ขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยกาญจนา รอดรักษา  อาจารยศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ และอาจารย
ดํารงศกัดิ์ มวีรรณ  ที่ไดใหความกรณุาชวยเหลือ และใหคาํแนะในการตรวจสอบ และแกไขเครื่องมอื
ในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอุเทน เจยีวทาไม และขอขอบใจนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4  
ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม ทีใ่หความรวมมือเปนอยางดใีนการทาํ
กิจกรรมตางๆ ในการทดลองเพื่อเก็บขอมลูในการวจิัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคณุคณุพอ คุณแม ที่ใหกําลังใจและทนุการศึกษา ตลอดจนรุนพี ่และเพือ่น  ๆ
เอกการมัธยมศกึษา (การสอนวิทยาศาสตร) ที่เปนกําลังใจและชวยเหลือเปนอยางดี ในการทําสารนิพนธ
ฉบับนี้จนสําเรจ็ 
 คุณคาและประโยชนใด  ๆ ที่พึงมีจากสารนพินธฉบบันี ้ ผูวิจยัขอมอบเปนเครือ่งบูชาพระคุณ
บิดา – มารดา ครูอาจารย  ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานทีไ่ดเมตตาอบรมสั่งสอนใหความอนุเคราะห 
แกผูวจิัยโดยเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษาในปจจุบันมุงเนนถึงความสําคัญ ทั้งทางดานความรู ความคิดความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค มีปฏิภาณในการแกปญหาได อยางถูกตองเหมาะสม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551 ไดกาํหนดวิสัยทัศนทีมุ่งพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปน
กําลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน 
พลเมืองไทย และเปนพลโลกยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง ไดเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรู
วิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู 
โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูทุกขัน้ตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชัน้  
 การจัดการเรยีนการสอนเพื่อใหนกัเรียนคิดเปน แกปญหาเปน ยังไมพบวิธีการที่แสดงให
เห็นวา นักเรยีนมีการคิดอยางเปนระบบ เพราะกระบวนการคิดเปนกระบวนการทางสมองที่ใชแสวงหา
ขอมูลความรูและวิธีการปฏิบัติตางๆ ผูที่มีทักษะการคิดจะเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกีย่วกับวิธีการคดิ
ที่เปนระบบและความสามารถนําวิธีการคิดไปใชในระดับเปาหมายที่ตองการ คือคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาเปน เมื่อบุคคลสวนใหญประสบปญหา เขาจะตองพยายามหาทางแกปญหานั้น ดวยวิธีแตกตางกนั 
โดยอาศัยพืน้ฐานความรู ความคิด และประสบการณเดิมที่เขามีอยูมาประกอบกัน ซ่ึงความสามารถ
ในการแกปญหาเปนทักษะที่จะชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนจุดเริ่มตนให
คนเราแสดงออกในสิ่งที่เปนประโยชนและสรางสรรคสามารถที่จะฝาฟนอุปสรรคตางๆ ได 
 การปลูกฝงใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา จึงเปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งจําเปน
ที่ตองสงเสริมใหเกดิกับผูเรียนอีกทั้งยังสอดคลองกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ที่จัดทําขึน้สําหรับทองถ่ินและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 
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 กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยสงเสริมทักษะการคิดและการแกปญหา 
การแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เปนการสงเสริมความสามารถในการแกปญหา ทาง
วิทยาศาสตรของผูเรียนใหดขีึ้น ซ่ึงผูวิจัยใชความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เขาไปมี
สวนรวมในการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนพื้นฐานในการแกปญหาดังกลาวขางตน
ได ซ่ึงความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  สามารถนํามาประยุกตใชในชวีิตประจําวันได
อีกดวย (ทิศนา แขมมณี.  2546: 30 – 31) ครูสามารถใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบตางๆ เขามาชวยใน
การจัดการเรียนรู และไดเสนอวิธีสอนที่นาํมาใชในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เชน 
1) การเลานิทาน  2) การเลนเกม  3) การใชกรณีตวัอยาง 4) การใชบทบาทสมมต ิ5) การใชสถานการณ
จําลอง 6)  การสอนโดยใชกระบวนการและกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 การเลนเกม เปนกจิกรรมหนึง่ที่สงเสริมกระบวนการทํางาน และการอยูรวมกนักับเพื่อน ใน 
สังคม เมการ ี(ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 2 ;  อางอิงจาก Megarry.  1985: 4577) กลาววา เกม คือการเลน
ที่มีผูเลนคนเดียวหรือหลายคนรวมแขงขันหรือรวมมือกัน เพือ่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามกติกาที่ตกลงกัน 
ส่ือหรืออุปกรณ การเลนที่กําหนดไว และการกําหนดระบบการใหคะแนน หรือวิธีการตัดสินผูชนะ
หรือผูแพ จากวิธีการที่กลาวมาเปนวิธีการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนในทุกๆ ดาน และยังเปดโอกาส
ใหผูเรียนฝกคิดหาเหตุผล สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางบุคคล และกอใหเกิดความรวมมือในการ
แกปญหา ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบนี้เปนวธีิการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือกัน (Cooperative 
Learning)  (ขนิษฐา กรกาํแหง.  2551: 2 ; อางอิงจาก Johnson ; & Johnson.  1987: 30) เปนวิธีที่ผูเรียน
ไดเรียนรูรวมกัน รูจักการทาํงานเปนกลุมซึ่งวิธีการทํางานเปนกลุมนี ้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง เกดิความอบอุน มีความมั่นใจและมั่นคงทางจติใจของตนเอง 
 การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค TGT เปนการจัดการเรยีนรูวิธีหนึ่งทีน่าจะนํามาใช เพื่อ
การพฒันาในการจดัการเรยีนรูวิทยาศาสตร เนื่องจากการจดัการเรยีนรูรูปแบบนีจ้ะสนองความตองการ
เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคล สรางความสนใจใหผูเรียน อีกทั้งยังชวยใหนกัเรียนเขาใจได
โดยงายและถูกตองตรงตามจดุมุงหมาย ประหยัดเวลาไดทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้ง สงเสรมิความรวมมือ
ในการทํางานกลุม เปนวิธีการพัฒนารูปแบบมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยกาํหนดใหผูเรียน
ที่มีความสามารถตางกัน ทํางานรวมกนัเปนกลุม และใชการแขงขัน หรือการตอสูทางวิชาการ โดย
ผูเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเทาเทยีมกัน เขาแขงขนัตามกลุมตางๆ เพื่อนําคะแนนของแตละคน
ที่ไดจากการแขงขันในแตละกลุมมาเปนคะแนนของกลุม แตในเวลาเรียนจะตองรวมมือกัน 
 จากขอมูลและเหตุผลดงักลาวจะเห็นไดวา การจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนิค TGT 
เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และเสริมสรางความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค TGT จะสงผลตอผูเรียนอยางไร ทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
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ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร อีกทั้งนําผลการวิจัยไปพัฒนาดานการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี ้  
 1. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 1. ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี ้ทําใหทราบถงึผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 2. ผลการศกึษาคนควาครัง้นี ้นักเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษา เกดิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เพื่อแกปญหา ไดแสดงออกซึ่งความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักการทํางานเปนหมูคณะมีความกระตือรือรน
ในการศึกษาคนความากขึน้ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการมีสวนรวม ใน
การเรียน โดยผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 3. ผลการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืนๆ สามารถนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค TGT ไปประยกุตใชใน
การจัดการจดักิจกรรมการเรยีนรู และผูเรียนสามารถนาํไปเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถ ใน 
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรของตนเอง ใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 กลุมประชากรเปาหมาย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   ภาคเรียนที่ 2    
ปการศกึษา 2552 โรงเรยีนบานปลองเหลี่ยม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมทุรสาคร มีจาํนวน 1 หองเรียน  
จํานวน 31 คน  
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 เนื้อหาที่ใช 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 4   สาระที่ 4  : แรงและการเคลื่อนที่  หนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนนิการทดลองภาคเรยีนที ่2 ปการศกึษา 2552 ใชเวลาทดลอง 16 คาบ ๆ  ละ 60 นาท ี 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก   
   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
   2.2 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TEAM-GAME-TOURNAMENT (TGT)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีนักเรียน เรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน ภายในกลุมนักเรียนจะมี
ความสามารถแตกตางกันคือ เกง ปานกลาง ออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 ทํางานรวมกัน และจะใชเกม
การแขงขนัเชงิวิชาการประเมนิความรูของสมาชิกในกลุม โดยการแขงขนัจะแขงขนัตามความสามารถ
ของนักเรียน ดังนั้นความสําเร็จของกลุมจะขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบคุคลเปนสําคัญ โดยเทคนคินี้
ตองใชการเสริมแรงลักษณะตางๆ เพื่อกระตุนใหนกัเรียนรวมมือกันทาํงาน และทําใหกลุมประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มี ดังนี้ 
  1. การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้น 
   1.1 ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยการอภิปรายซักถาม 
   1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
   1.3 นําเขาสูบทเรียน เพื่อใหนกัเรยีนมีความพรอม และเราความสนใจที่จะเรียนโดย
การเลือกใชกิจกรรมตางๆ เชน การอภิปรายซักถาม ใชภาพเปนสื่อประกอบ เปนตน 
  2. การเรียนกลุมยอย 
   2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยคละเพศและความสามารถซึ่งใน
กลุมจะประกอบไปดวยนักเรียนที่มีความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 โดยใช
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ผานมานํามาจัดกลุมนักเรียน 
   2.2 ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารับใบความรูและใบงาน 
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   2.3 นักเรียนภายในกลุมชวยกันศึกษาใบความรู และรวมกันทําใบงาน โดยสมาชิก
ภายในกลุมจะแบงหนาที่และปฏิบัติตามหนาที่เวียนไป ดังนี้ 
    สมาชิกคนที่ 1  มีหนาที่ที่อานคําถามและแยกประเด็นที่โจทยกําหนด หรือส่ิง
ที่เปนประเด็นสําคัญของคําถาม 
    สมาชิกคนที่ 2 วิเคราะหหาแนวทางตอบคําถาม อธิบายใหไดมาซึ่งแนวคาํตอบ 
หรืออธิบายใหไดมาซึ่งคําตอบที่โจทยถาม 
    สมาชิกคนที่ 3 รวบรวมขอมูลและเขียนคําตอบ 
    สมาชิกคนที่ 4 สรุปขั้นตอนทั้งหมด ตรวจคําตอบ 
   2.4 ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนแตละกลุม และกระตุนใหนกัเรียน
ทุกคนรวมมือกันทําแบบฝกหัด ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยกันอธิบายจนเขาใจ ผลสําเร็จของกลุมนัน้
จะขึ้นอยูกับสมาชิกแตละคนภายในกลุม ดังนั้นทุกคนตองรวมมือกัน 
   2.5 เมื่อนักเรียนทําใบงานเสร็จแลวมารับใบเฉลยไปตรวจใบงานที่ไดทําไปแลว 
   2.6 ครูและนักเรียนรวมกันอภปิรายและสรุป 
  3. การแขงขันเกมทางวิชาการ 
   3.1 ใหนักเรยีนแตละกลุม ซ่ึงมีความสามารถแตกตางกันแยกยายกนัไปแขงขันตามโตะ
ที่จัดไวตามความสามารถ กลุมแขงขันจะมีแผนผัง  ดังนี ้
    โตะหมายเลข 1 เปนโตะแขงขันสําหรับนกัเรียนที่มคีวามสามารถในระดบัเกง 
    โตะหมายเลข 2 เปนโตะแขงขันสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับปานกลาง 
    โตะหมายเลข 3 เปนโตะแขงขันสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับปานกลาง 
    โตะหมายเลข 4 เปนโตะแขงขันสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดบัออน 
   3.2 ดําเนินการแขงขันตามขั้นตอน 
    3.2.1 ครูแจกซองคําถามใหทุกโตะ 
    3.2.2 ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวา ทุกคนจะผลัดกันเปนผูอานคําถาม และผูอาน
คําถามมีหนาที่อานคําเฉลยและใหคะแนนผูที่ตอบถูก ตามลําดับ 
   3.3 เร่ิมการแขงขัน 
    3.3.1 นักเรียนคนที่ 1 หยิบซองคําถาม 1 ซอง เปดอานคําถาม แลววางกลางโตะ 
    3.3.2 นักเรียนอกี 3 คน แขงขันกันตอบคําถาม โดยเขยีนคําตอบลงในกระดาษ 
คําตอบของตนสงใหคนที่ 1 อาน 
    3.3.3 คนที่อานคําถามทําหนาที&ใหคะแนนตามลําดับคนที่สงกอนหลัง 
     ผูที่ตอบถูกคนแรกได 2 คะแนน 
     ผูที่ตอบถูกคนตอมาได 1 คะแนน 
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     ผูที่ตอบผิดไมไดคะแนน 
    3.3.4 สมาชิกในกลุมแขงขันจะผลัดกันทําหนาที่อานคําถาม จนคําถามหมด 
โดยใหทุกคนไดตอบคําถามจํานวนเทากัน 
    3.3.5 ใหทุกคนรวมคะแนนของตนเอง โดยมีสมาชิกทุกคนในกลุมรับรองวา
ถูกตอง การคิดคะแนนจะไดคะแนนพิเศษเพิ่ม เชน 
     ผูที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละโตะจะไดคะแนนเพิ่ม  10 คะแนน 
     ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 1 จะไดคะแนนเพิม่  8  คะแนน 
     ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 2 จะไดคะแนนเพิม่   6 คะแนน 
     ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 3 จะไดคะแนนเพิม่   4  คะแนน 
  4. การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ นักเรียนที่ไปทําการแขงขันกลับเขากลุมเดิม นํา
คะแนนการแขงขันของแตละคนมารวมเปนคะแนนของกลุม ครูแจงผลการแขงขันพรอมกับกลาวชม
กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ โดยพิจารณาคะแนนที่ไดจากการตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชวัด
ความสามารถดานตางๆ 4 ดาน  ดังนี้  (สสวท.  2546: 11) 
   2.1  ดานความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกเรื่องราว หรือส่ิงตางๆ ที่
เคยเรียนมาแลวเกีย่วกับขอเท็จจริง ขอตกลง นิยามศัพท หลักการ แนวความคิด กฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร 
  2.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย จําแนก การขยายความและ
แปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
  2.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการคนควาหาความรู
ไปใชในสถานการณใหมๆทีแ่ตกตางออกไปจากทีเ่คยเรยีนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ การนาํไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
  2.4 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคนควาหา
ความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู ซ่ึงสําหรับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหา ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ทักษะ
การสังเกต ทักษะการจําแนกประเภทขอมูล ทักษะการตั้ง สมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการ
ตีความหมายสรุปขอมูล และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 3. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร (Problem Solving Ability in Science) 
หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ตองอาศัยกระบวนการทางสมองของบุคคล รวมทั้ง พฤติกรรม ที่
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ซับซอนตางๆ อันเปนผลมาจากพัฒนาการทางสติปญญามาแกปญหาที่ประสบในสถานการณ ที่กําหนด 
ใหที่ผูวิจัยพัฒนา จากแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ มนวิภา ออนศรี 
(2541) โดยการระบุประเด็นที่สอดคลองกับปญหาตามขั้นตอนการแกปญหาของ เวียร (Weir. 1974: 
16 – 17) ดังนี ้
  3.1 ขั้นการระบุปญหา (Statement of the Problem) หมายถึง ความสามารถในการระบุ
ปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณที่กําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 
  3.2 ขั้นการวเิคราะหปญหา (Defining the Problem) หมายถึง ความสามารถในการระบุ
สาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกดิปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให 
  3.3 ขั้นการกําหนดวิธีแกปญหา (Searching for and Formulation a Hypothesis) หมายถึง 
ความสามารถในการวางแผนหรือเสนอแนวทางในการวิธีการปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหา หรือ
เสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 
  3.4 ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (Verify the Solution) หมายถึง ความสามารถ ในการ
อภิปรายไดวา ผลที่เกดิจากการกําหนดวิธีแกปญหานั้นสอดคลองกับปญหาที่ระบหุรือไม หรือผลทีไ่ด
จะเปนอยางไร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
    

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนทีไ่ดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค TGT มีความสามารถ ใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ตัวแปรอิสระ 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื 

โดยใชเทคนิค TGT 

ตัวแปรตาม 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร 
2.  ความสามารถในการแกปญหา 
     ทางวิทยาศาสตร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1.1 ความเปนมาและความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของและรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
  1.3 ความสําคัญและองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1.4 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1.5 บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1.6 การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนคิ TGT 
 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.2 ความมุงหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.1 ความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.2 การเรียนการสอนกับการแกปญหา 
  3.3 กระบวนการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 4. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  4.1  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
  4.2 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
  4.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื 
 1.1 ความเปนมาและความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เร่ิมมาตั้งแตเมื่อไรไมปรากฏหลักฐานแนชัด รูปแบบการจัด 
การเรียนรูครูผูสอนอนุญาตใหผูเรียนทํางานรวมกันในรูปแบบกลุมตามโอกาสที่ครูไดมอบหมายงาน
ให (Slavin.  1990: คํานํา) มีการสนทนาโตตอบในกลุม อภิปราย การทํางานกลุม ในเรื่องตางๆ มี การ
เปลี่ยนกันเปนผูนํากลุม  ซ่ึงวิธีการเหลานี้ไมมีโครงสรางรูปแบบที่แนนอน ประมาณป ค.ศ. 1970 ได
มีนักการศึกษานํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อใหใชในการจัดการเรยีนรู
ไดจริง และไดเผยแพรไปอยางกวางขวาง  ไดมีผูใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไว 
  จอยซ และ เวล (Joyce ; & Weil.  1986) ไดกลาววา เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูเปน
เทคนิคที่จะชวยพัฒนาผูเรียน ทั้งในดานสติปญญาและดานสังคม นอกจากนี้เทคนิคการรวมมือกันเรียนรู
ยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญาใหเกิดการเรียนรูจนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได โดยมี
เพื่อนในวยัเดยีวกันยอมจะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงายกวาครูผูสอน 
  สลาวิน  (Slavin.  1990: 5) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัด  
การเรียนรูที่ผูเรียนแสดงความคดิเห็นรวมกนัในการเรียนและมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอความสําเรจ็
ของกลุม ใหความรวมมือในการปฏบิัติกิจกรรมตาง  ๆ เพื่อไปสูเปาหมายของกลุมและความสําเร็จของกลุม 
สัมฤทธิ์ผลของกลุมขึ้นอยูกับความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุมที่จะเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ผูเรียนแตละคนตองมีความรับผิดชอบเปนรายบุคคล เพราะมีความหมายตอความสําเร็จของกลุมมาก 
  สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2533: 4) ไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไววาเปน
การจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ที่นักเรียนมีความสามารถแตกตางกันมารวมกันทํางานกลุมเล็กๆ ตามปกติ
จะมีกลุมละ 4 คน เปนเด็กเรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน ผลการเรียนของ
เด็กจะพิจารณาเปน 2 ตอน โดยตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลี่ยทั้งกลุม ตอนที่ 2 จะพิจารณาจากคะแนน
สอบเปนรายบุคคล การสอบทั้ง 2 คร้ัง นักเรียนตางคนตางสอบ แตขณะที่เรียนตองรวมมือกัน ครูจะ
ใชการใหรางวัลเปนการเสริมแรง โดยการพิจารณาจากเกณฑที่ครูกําหนดให 
  พิมพันธ เดชะคุปต (2544: 152) ไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไววา
เปนการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของการเรียนรู นักเรียนอยูรวมกนัเปนกลุมเล็ก  ๆมีกระบวนการ
ทํางานเปนกลุมแบบทุกคนรวมมือกัน นักเรียนทุกคนในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน มีบทบาทที่
ชัดเจนในการเรียน หรือการทํากิจกรรมอยางเทาเทยีมกัน และหมนุเวยีนบทบาทหนาที่กันภายในกลุม 
อยางทั่วถึง มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน ไดพัฒนาทักษะความรวมมือในการทํางานกลุม นักเรียน ใน
กลุม มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานรวมกัน ขณะเดียวกันก็ตองรวมกัน
รับผิดชอบการเรียนในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุม ซ่ึงนักเรียนจะบรรลุเปาหมายของการจัดการ
เรียนรูได ก็ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมบรรลุเปาหมายเชนเดียวกัน ดังนัน้นักเรียนทุกคนตองชวยเหลือ 
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พึ่งพากันเพื่อใหทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายรวมกัน 
  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2546: 134) ไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือไววา เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือ และชวยเหลือกนัในการเรียนรู 
โดยแบงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็กๆ ซ่ึงเปนการรวมกลุมอยางมีโครงสราง
ที่ชัดเจน มีการทาํงานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
มีความรับผิดชอบรวมกนัทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทกุคนในกลุมประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
หมายถึง การเรียนเปนกลุมเล็กๆภายในกลุม จะประกอบดวยผูเรียนมีความสามารถแตกตางกันมาทํางาน
รวมกัน ในกระบวนการทํางานนั้น มีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกัน ผลสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความสามารถของสมาชิกในกลุมที่ชวยเหลือกัน ซ่ึงจะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมดีขึ้น 
 1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของและรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทฤษฎีที่ เกี่ยวของ ซ่ึงครูผูสอน
ตองนําทฤษฎีตางๆเหลานี้ มาชวยในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ตามที่ 
สลาวิน (Slavin.  1995: 16 – 19) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ทําใหนักเรียน เรียนไดดีกวา
การเรียนแบบกลุมเดิม ซ่ึงมีทฤษฎี ดังตอไปนี้ 
  1.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) เปนเทคนิคจูงใจในการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยเนนรางวัลเปนโครงสราง และเปาหมายในการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ 3 อยาง คือการรวมมือกัน
ปรับปรุงเปาหมายเฉพาะบุคคล การแขงขันกันกําหนดเปาหมายรายบุคคล และความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่ใชความพยายามไปสูเปาหมาย การใชเทคนิคแรงจูงใจจากโครงสรางเปาหมาย ทําใหสมาชิก
บรรลุผลตามเปาหมายได ซ่ึงทําใหกลุมประสบความสําเร็จดวย นอกจากนี ้ การประชุมเพื่อกําหนด
เปาหมายทําใหสมาชิกตองระลึกเสมอวา ทําอยางไรใหกลุมประสบความสําเร็จ ซ่ึงมีความสําคัญมาก 
การเสริมกําลังใจของกลุม ดวยการใหสมาชิกทํางานเต็มความสามารถ ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
ตามเปาหมาย และสรางความสัมพันธระหวางบคุคล และผลตอบแทนที่กลุมไดรับยงัเปนการเสริมแรง
ทางสังคมดวย อารี พันธมณี (2540: 189 – 200) ไดกลาวถึง หลักในการสรางแรงจูงใจในการเรียน 
ดังนี้ 
   1.2.1.1 การชมเชยและการตาํหน ิ ทั้งการชมเชยและการตาํหนิจะมผีลตอการเรยีนรู
ของเด็กกนัทั้งสองอยาง จากการพิจารณาโดยละเอยีดเกี่ยวกับอิทธิพลการชมเชยและการตําหนิปรากฏวา 
โดยทั่วไปแลวการชมเชยจะใหผลดีกวาการตําหนิบางเล็กนอย เด็กโตชอบการชมเชยมากกวาการตําหน ิ
การชมเชยและการตําหนิมีผลตอการเรียนรูของเด็กหญิงนอยกวาเดก็ชาย สวนเด็กที่เรียนรูเมื่อถูกตําหน ิ
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จะมีความพยายามมากกวาไดรับคําชมเชย 
   1.2.1.2 การทดสอบบอยครั้งคะแนนจากการทดสอบจะเปนสิ่งจูงใจ มีความหมาย
ตอนักเรียนเปนอยางมาก การสอบบอยคร้ังจะชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ 
   1.2.1.3 การคนควาหาความรูดวยตนเอง ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา ดวย
ตนเอง ดวยการเสนอแนะ หรือกําหนดหัวขอที่จะทําใหนกัเรียนสนใจใครรู เพื่อใหเด็กคนควาเพิ่มเติม
ดวยตนเอง อยางไรก็ตาม การกําหนดหัวขอตองคํานึงอยาใหยากเกินความสามารถ หรือตองใชเวลา 
นานเกินไป เพราะจะทําใหนักเรียนเบื่อหนายและหมดความสนใจ 
   1.2.1.4 วิธีการที่แปลกใหม ควรหาวิธีการที่แปลกใหม เพื่อเราความสนใจ โดยใช
วิธีการใหม ซ่ึงนักเรียนไมคาดคิด หรือมีประสบการณมากอน เชน การใหนักเรียนรวมกันวางเคาการ
ประเมินผลการเรียนการสอน ใหนกัเรียนชวยกันคิดกิจกรรมตางๆ ซ่ึงแปลกไปกวาที่เคยทํา วิธีการ
แปลกใหมจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
   1.2.1.5 ตั้งรางวัลสําหรับงานที่มอบหมาย ครูควรตั้งรางวัลไวลวงหนา ในงานที่
นักเรียนทําสําเร็จ เพื่อยัว่ยใุหนักเรียนพยายามมากยิ่งขึ้น และการใหรางวัลกอนการเรียนรูเพื่อใหเด็ก
ทราบถึงผลการเรียนรูใหม ครูควรพยายามใหเดก็มีโอกาสไดรับแรงเสริมอยางทั่วถึงกัน ไมควรเนน
เฉพาะผูชนะการแขงขันเทานั้นแตอาจใหรางวัลในการแขงขันกับตนเองก็ได 
   1.2.1.6 ตัวอยางจากสิ่งที่เดก็คุนเคยและคาดไมถึง การยกตวัอยางประกอบการสอน 
ควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยแลว เพื่อใหนักเรียนเขาใจงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
   1.2.1.7 เชื่อมโยงบทเรียนใหมกับสิ่งทีน่ักเรียนเรียนรูมากอน การเอาสิ่งใหมไปเชื่อมโยง
สัมพันธกับสิ่งที่เคยรูมากอน จะทําใหเขาใจงายและชัดเจนขึ้นซึ่งจะทําใหนักเรียนสนใจบทเรียนมาก
ขึ้นเพราะคาดหวังไววาจะไดนําเอาสิ่งที่เรียนไปใชประโยชน และเปนพื้นฐานในการเรียนตอไป 
   1.2.1.8 เกมและการเลนละคร การจัดการเรียนรูที่ใหเด็กไดปฏิบัติจริงจัง ทั้งใน
การเลนเกม และแสดงละคร ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สงเสริมความสัมพันธระหวาง
ผูเรียนและชวยใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น 
   1.2.1.9 สถานการณที่ทําใหนักเรียนไมพึงปรารถนา สถานการณที่ทําใหนักเรยีน
เบื่อไมพอใจขัดแยง ควรหาทางลดหรือขจัด เพราะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู และอาจทําใหไมเขาใจ
บทเรียนได ฉะนั้นในการเรียนการจัดการเรียนรูครูควรสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากเรียน ใหสนใจ
เรียนกอนจึงจะเรียนไดด ี การนําเอาหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของมาประยุกตใช เพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมาย และเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการเรียนรู 
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 จากที่กลาวมาทั้งหมด การจัดการเรียนรูแบบรวมมือพบวา  ทฤษฎีแรงจูงใจเปนทฤษฎีที่มี 
ความสําคัญอีกทฤษฎีหนึ่งในการเรียนแบบรวมมือนั้นจะไดผลดีตองจูงใจผูเรียนกอน เพราะการจูงใจ
สามารถทําใหผูเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียน มีความพยายามในการเรียนรู ตั้งใจและชวยเหลือ
เพื่อนภายในกลุม มีรางวัลเปนตวักระตุน ทําใหผูเรียนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปในทางทีด่ีขึน้
ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ และงานที่ไดรับมอบหมายจะบรรลุตามเปาหมายที่ครูวางไว 
  1.2.2 ทฤษฎีสนามของลิเคิรท เลวิน (พงษพันธ พงษโสภา.  2544: 113 ; อางอิงจาก 
Kurt Lewin.  n.d.) กลาววา การจัดการเรยีนรูนั้น ครูควรจะมวีิธีการอยางไรใหตวัครูเขาไปอยูในสนาม
ชีวิตของนักเรียน (Life Space) ซ่ึงหมายถึงวา ในขณะที่การจัดการเรียนรูกําลังดําเนินอยูนั้นในใจ ของ
เดก็จะมแีตครูและบทเรยีนทีเ่รียนอยูในขณะนัน้เทานัน้ นอกจากนีแ้ลวยงัสงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลง
ตอสัมพันธภาพระหวางครูกบันักเรยีน เพราะนักเรยีนแตละคนจะแสดงพฤติกรรมไปตามสิ่งทีเ่ขารบัรู 
ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัว ความคิดนีจ้ะนําไปสูการจัดการเรียนรู โดยยดึหลักวาตวัผูเรียนเปนศนูยกลาง 
และตรงกับแนวความคิดของ ทิศนา แขมณ ี (2522: 10 – 12) ซ่ึงไดสรุปแนวคิดที่เกี่ยวของกับทฤษฎี
สนามของ ลิเคิรท เลวนิ ไวดงันี้ 
   1.2.2.1 พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม 
   1.2.2.2 โครงสรางของกลุม จะเกิดจากการรวบรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะ
แตกตาง 
   1.2.2.3 การรวมกลุมแตละครั้ง จะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม โดย
ปฏิสัมพันธในรูปของการกระทํา ความรูสึกและความคิด 
 จากทฤษฎีสนามของ ลิเคิรท เลวิน สามารถสรุปไดวา ครูตองมีวิธีการทีจ่ะเขาถึงตัวนักเรียน
ใหได เพราะนักเรียนจะแสดงพฤติกรรมตามสิ่งที่เขารับรูคือ การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นเอง และ
พฤติกรรมนั้นเกิดมาจากการรวมกลุม เพราะสมาชิกในแตละกลุมมีบุคลิกลักษณะแตกตางกันและเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูสึกและความคิดสิ่งเหลานี้จะสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียน 
  1.2.3 ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Johnson ; & Johnson.  1994: 78) การจัดการเรียนรูแบบ
ใหนักเรยีนรวมมือกัน มีลักษณะแตกตางกันใหนักเรยีนเขารวมกิจกรรมกลุมในชั้นเรียนทั่วไป แทนที่จะ
ปลอยใหนกัเรยีนทํางานอยางจริงจัง มีความเต็มใจที่จะชวยเหลือ และพึ่งพากันทั้งนี้มใิชเพื่อการเรียนรู
เนื้อหาวิชาเทานั้น แตเพื่อใหนักเรียนไดรูจกัการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม ซ่ึงเปนประโยชนตอการ
ทํางานในชีวิตจริงในภายหนา และชวยลดความขัดแยงระหวางกลุมสังคมในขั้นที่ตางเชื้อชาติตางชนชั้น
กัน ดังนั้นการจัดสภาพการณและเงื่อนไข เพื่อใหนกัเรียนรวมมือกันนั้นอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาทาง
สังคมเปนพื้นฐาน (Johnson ; & Johnson.  1994: 78) โดยนําแนวคดิเรือ่งพลวัตในกลุมมาใช พลวัต
ในกลุมคือ การศึกษาพฤติกรรมของคนในกลุม พลังตางๆ ในกลุมและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใน
กลุม ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุม โดยรวมถึงกระบวนการแปลความหมายของพฤติกรรมของ
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บุคคลแตละกลุม โดยอาศัยประสบการณของคนในกลุม หรือจะอธิบายวาทําไม จึงเกิดเหตุการณเชนนั้น
ในกลุม ทําไมสมาชิกในกลุมจึงแสดงพฤตกิรรมเหลานัน้ พลวตัรในกลุมชวยใหเขาใจถงึกระบวนการ
ในการทํางานรวมกัน มีวิธีการเลือกจุดมุงหมายของกลุม การตดัสินใจของกลุมการวางแผนปฏิบัติงาน
ของกลุม การดําเนินงานตามแผนการ การเสนอแนะการประเมินผลวธีิดําเนินงานของกลุม พลวัตร 
ในกลุมจะชวยใหบุคคลมีความคุนเคยกบัเรื่องที่เปนผูนํา การเปนสมาชิกซึ่งมคีวามจําเปนตอการรับผิดชอบ
ตอกลุม และชวยใหบุคคลสามารถฝกตนเองและผูอ่ืน ใหเปนผูนําพลวัตรในกลุมประกอบดวยองคประกอบ
ตอไปนี้ 
   1.2.3.1 องคประกอบสวนบุคคล หมายถึง มโนทัศนเกี่ยวกับตน ความสามารถของ
บุคคลที่จะเขาใจตนเองและผูอ่ืน แรงจูงใจ ความสนใจ ความตองการ ส่ิงเหลานี้ มีปฏิสัมพันธ ทั้ง
ทางบวกและทางลบกับบุคคลอื่น ปฏิสัมพันธทางบวก เชน การชวยเหลือ การริเร่ิม การรอบรู ในเรื่อง
ตางๆ สวนทางลบ เชน การอยากเดนคนเดียว การตอตาน การไมรวมมือ 
   1.2.3.2 ประสบการณ ความรูทักษะเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของกลุม ผูที่ประสบ
ความสําเร็จเมือ่ทํางานกลุมมักมีเจตคติที่ดตีอการทํางานกลุม และเปนไปในทางตรงกันขามกับผูที่ไดรับ
ความลมเหลวในการทํางานกลุม มักมีเจตคติที่ไมดีตอการทํางานกับผูอ่ืนประสบการณ จึงมักมีอิทธิพล
โดยตรงตอการทํางานกลุม สวนความรูของแตละบุคคลมีความสําคัญตอการทํางานกลุมเชนเดียวกัน 
คือ ถาบุคคลมีความรูในเรื่องที่กลุมตองการ ยอมเกิดความมั่นใจในการทาํงาน และสามารถปฏิบัติงาน
ไดสําเร็จ แตถาบุคคลไมมีความรู จะมีผลใหเขารูสึกไมสบายใจในการทํางาน และเปนอุปสรรค ใน
การดําเนินงานของกลุม สําหรับเรื่องทักษะของการทํางานกลุมมี 2 ประเภทใหญๆ คือ ทักษะในการ
ทํางาน หรือกิจกรรมเฉพาะอยาง กับทักษะในการสื่อความกับผูอ่ืน เชน ความสามารถในการฟง และ
จับใจความสําคัญ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ความสามารถในการ
ประนีประนอม เพื่อลดความขัดแยงและความเครียดภายในกลุม ทักษะทั้งสองประเภทนี้ ชวยใหการ
ทํางานกลุมดําเนินไปสูจุดหมายได 
   1.2.3.3 จุดมุงหมาย ทีชั่ดเจนเปนที่เขาใจและยอมรับของบุคคลในกลุม ทําใหกลุม
เหน็ทิศทางในการทาํงาน จุดมุงหมายมีดวยกันสองประเภทคือ จุดมุงหมายของบุคคล และจดุมุงหมาย
ของกลุม ซ่ึงสอดคลองกัน จงึทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานแบบรวมมือรวมใจกัน 
   1.2.3.4 องคประกอบดานเกียรติยศ  เปนพลังที่ชวยใหบุคคลซึ่งแตกตางกัน ไดมา
รวมมือกัน เนื่องจากบุคคลแตละคนไมอยากจะแตกตางจากคนอื่นมากเกินไป และไมอยากดอยจากคนอื่น 
การทํางานกลุม จึงสรางบรรยากาศใหทุกคนมีคุณคาเทาเทียมกัน การตดัสินใจเรื่องใดก็ตาม ถือเปน
มติเอกฉันทของกลุมมิใชของใครคนใดคนหนึ่งทําใหบุคคลเกิดความสบายใจและมีความสุข 
   1.2.3.5 ขนาดของกลุม กลุมที่มีสมาชิกมากเกินความจําเปน อาจทําใหงานลาชา
หรือภาระงานไปตกกับสมาชิกบางคน ขณะที่บางคนไมตองรับผิดชอบอะไรเลย หรือเกิดกรณีทํางาน
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ซํ้าซอนกัน ทําใหเกิดบรรยากาศของความคับของใจจากการทํางานมากเกินไป หรือไมมีอะไรที่จะทํา
ไมมีโอกาสไดใชความสามารถที่มีอยู ขนาดของกลุมจึงควรเหมาะสมกับเหตุการณ จุดมุงหมายของงาน 
และที่สําคัญทําใหสามารถกระจายภาระหนาที่ไดทั่วถึงทุกคน 
   1.2.3.6 สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไมวาจะเปนการจัดสภาพหองเรียน โตะเรียน
จัดโตะประชุม อภิปราย ลวนมีความสําคัญที่ชวยสงเสริมบรรยากาศของกลุม ปองกันมิใหเกิดความรูสึก
แตกแยก กลาวโดยสรุป พลวัตในกลุมมีประโยชนดังนี้  (คมเพชร ฉัตรศุภกุล.  2533: 27) 
    1.2.3.6.1 ชวยใหสมาชิกแตละคนเพิ่มการรับรูที่รวดเร็วตอเหตุการณที่กําลัง
เกิดขึ้นในกลุม และชวยใหแตละคนทําหนาที่เปนสมาชิกหรือผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    1.2.3.6.2 ชวยใหสมาชิกแตละคนไดใชความสามารถที่ตนมีอยูในการพัฒนา
งานของกลุมไปสูจุดมุงหมาย 
    1.2.3.6.3 ชวยใหผูนํากลุมรับรู และตระหนักในความรับผิดชอบ ที่จะชวยกลุม
ในการพัฒนางานใหสําเร็จสูจุดหมาย 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมมีประโยชนตอผูสอนและผูเรียนเปน
อยางมาก เพราะถาทําความเขาใจในทฤษฎีนี้แลว การปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมนั้น ยอมประสบ
ความสําเร็จ เพราะไดแยกเปนองคประกอบใหชัดเจนวา แตละองคประกอบมีความสําคัญอยางไรตอ
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ   
  1.2.4 ทฤษฎีรวมมือกัน (Johnson ; & Johnson.  1994: 103)  การจัดการเรยีนรูแบบ
รวมมือนั้น นอกจากจะอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมเปนพื้นฐานแลว ยังอาศัยทฤษฎีรวมมือกัน ซ่ึงมี
แนวคิดวาการพึ่งพากันทางสังคม (Social Interdependence) เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคล การกระทํา
หรือสรางสถานการณ ที่ทําใหเกดิการพึ่งพากันทางสังคมแบบใดแบบหนึ่ง ทําใหบุคลมีปฏิสัมพันธกัน
ตามรูปแบบที่ตองการ การพึ่งพากันทางสังคมจะมีขึ้น เมื่อผลงานของแตละบุคลไดรับผลกระทบจาก
การกระทําของผูอ่ืน ในสถานการณทางสังคม แตละคนอาจรวมมือกนั เพื่อไปสูเปาหมายเดยีวกนั หรือ 
แขงขันกันเพื่อดูวา ใครดีที่สุด การพึ่งพากันทางสังคมจึงอาจอยูในรูปการรวมมือและการแขงขัน (Sprinthall, 
Sprinthall; & Oja.  1994: 542) 
   ผลจากการวิเคราะหแบบเมตา (Meta-Analysis) จากงานวิจยัจาํนวน 46 เร่ือง พบวา 
29 เร่ืองหรือรอยละ 63 ปรากฏหลักฐานชัดเจนในการสนับสนุนโครงสรางแบบรวมมือ มากกวาโครงสราง
แบบแขงขัน และโครงสรางแบบรายบุคล ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Slavin. 1983a) สอดคลอง
กับงานของ ดนุทช ซ่ึงไดศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการแขงขันในหองเรียน
เปนเวลามากกวา 35 ป พบวา การจดัการเรยีนรูที่มีโครงสรางเพื่อเปาหมายความรวมมือกนั มีประสิทธภิาพ
สูงกวา สภาพการจัดการเรยีนรูที่มีโครงสรางเพือ่การแขงขันกนั (Sprinthall, Sprinthall ; & Oja. 1994: 
334) การรวมมือกันจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยูในสถานการณของการพึ่งพากันทางบวก สงผลใหบุคคล
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สงเสริมกันและกันใหประสบผลสําเร็จ และนําไปสูการเพิ่มผลงาน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล 
   แนวทางในการสรางการพึ่งพาเชิงบวก เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน การพึ่งพากัน
ทางบวก (Positive Interdependence) แบงเปน 2 ประเภท คือ  
    1. การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ (Outcome Interdependence) 
    2. การพึ่งพากันเชิงวิธีการ (Means Interdependence)               
   เนื่องจากพฤตกิรรมของบุคคลจะเปนไปตามการรับรูถึงผลลัพธ หรือเปาหมาย และ 
วิธีการไปสูเปาหมายนั้น ดังนั้นเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการรวมมือกัน จึงตองสรางสภาพการณใหมีการ
พึ่งพากันทั้งสองประเภท 
   การสรางสภาพการณการพึ่งพากนัเชิงผลลัพธ เพือ่ใหเกดิความรวมมือกันตองระบุ 
เปาหมาย (Goal-Structured Interdependence) รวมกนัและรางวัล (Reward-Structured Interdependence) 
ที่บุคคลจะไดรับรวมกัน เพื่อใหแตละบุคคลตระหนักวา ผลงานรวมของกลุมขึ้นอยูกับผลสําเร็จของ
ทุกคน ดังนั้นจงึตองพยายามเพื่อประโยชนรวมกนั มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั มีความผูกพนั
เปนกลุม 
   สวนการพึ่งพากันเชิงวิธีการ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันนั้น ตองสรางสภาพการณ
ใหแตละบุคคลรับรูวา เขาตองรวมมือกันใชความสามารถของแตละคนในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ การสรางสภาพการณพึ่งพากันเชิงวิธีการประกอบดวย 
    1. ทําใหเกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role-Structured Interdependence) 
คือ การกําหนดบทบาทการทํางานใหแตและบคุคลในกลุมเชน ผูอธิบาย ผูตรวจสอบ ผูรายงาน 
    2. ทําใหเกิดการพึง่พาทรัพยากรหรือขอมูล (Materials-Structured Interdependence) 
คือแตละบุคคลจะมีขอมูลความรูเพียงบางสวนที่เปนประโยชนตองานกลุมทุกคนตองนําขอมูลมารวมกัน
จึงจะทํางานใหสําเร็จได 
    3. ทําใหเกิดการพึ่งพากนัเชงิภาระงาน (Tack-Structured Interdependence) คือ 
แบงงานใหแตละบุคคลในกลุมมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน ถาคนใดคนหนึ่งทํางานของตนไมสําเร็จจะทํา
ใหคนอื่นไมสามารถทํางานสวนที่ตอเนื่องได 
 จากที่กลาวมาทัง้หมดสรุปไดวา ทฤษฎีรวมมือกัน มีทั้งในรูปแบบการรวมมอืและการแขงขนักัน 
แตการรวมมือกันนั้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซ่ึงจะอยูในรูปแบบการพึ่งพา
เชิงบวก แบงเปน 2 ประเภท คือ การพึ่งพากันเชิงผลลัพธและการพึ่งพากันเชิงวิธีการ การพึ่งพาทั้ง 2 
ประเภทนี้ ทําใหเกิดความรวมมือที่จะทําใหผูเรียนเรยีนรูรวมกัน ตองมเีปาหมายหรือรางวัลเพื่อเปน
จุดสนใจของกลุม ทําใหเกิดความสามัคคีกัน สวนการพึ่งพาเชิงวิธีการเปนองคประกอบในการทํากิจกรรม
ใหประสบความสําเร็จ ทั้ง 2 องคประกอบจึงมีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
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  1.2.5 ทฤษฏีการเรียนรูทางสติปญญาของ  เบนจามิน บลูม (ปราณี  รามสูต.  2523: 109; 
อางอิงจาก Benjamin , Bloom.) การเรยีนรูเปนสิ่งสําคัญอยางหนึง่ของชวีิต การเรียนรูจะชวยใหคนเรา
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เกิดขึน้ในชีวิตหรืออยูในสังคมได ดงันั้น การเรียนรูที่จะปรับตัวเอง
ใหเขากับสภาพแวดลอมในสังคม จะทําใหบุคคลนั้น อยูในสังคมไดอยางมีความสุข และการที่เราสามารถ
ปรับตัวเองใหเขากันสิ่งแวดลอมรอบตัวไดนั้น ขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของแตละบุคคล ในการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูและการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและคนอื่น จึงเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่ง มีผูสนใจศึกษาเกรียนกับทฤษฏีการเรียนรูดังกลาวไว ดังนี ้
   ลีชอร (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 20 ; อางอิงจาก Leechor.  1988: 26 – 29) ไดสรุปวา 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือในกลุมยอยมีการปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดในระหวางการทํากิจกรรม
กลุม ทําใหเด็กสามารถพัฒนาการเรียนรูทางสติปญญาในระดับสูง ไดแก ทักษะการคิด การแกปญหา 
ส่ิงเหลานี ้จะทาํใหการจดัการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากกวาการเรยีนแบบปกต ิกลไกหรอืกระบวนการ
ทางสติปญญาสําคัญที่เกิดขึ้นในการทํากิจกรรมกลุมที่ส่ิงเสริมความรู  คือ 
    1. การละลายความขัดแยง เมื่อมีการเขากลุมยอยจะมีปฏิสัมพันธกันในขณะที่ทํา
กิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับการแกปญหา เมื่อสมาชิกเสนอความคิดเห็น อาจมีการคัดคานไมเห็นดวย ทําให
เกิดความขัดแยงขึ้นในใจ ตองกลับมาคิดทบทวนความรูเพิม่เติมเพื่อนํามาปรับใหเกดิความเขาใจ มั่นใจ
ในคําตอบที่ถูกตองเหมาะสมมีเหตุผล ส่ิงนี้จึงเปนการเพิ่มทักษะการคิดขึ้น และความคิดกจ็ะมกีาร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่ง จะดีตอการเรยีนรู ดูไดจากการเรียนรูที่มผีลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 
    2. การระดมและการใชความรูประสบการณรวมกัน การปฏิสัมพันธของกลุม 
ที่มีสมาชิกที่มีพื้นฐานประสบการการเรียนรูแตกตางกัน เมื่อนํามาวิเคราะหปญหารวมกัน จะไดความคิด
ที่หลากหลาย ทําใหการแกปญหาเปนไปไดดวยด ี
    3. เพื่อนสอนเพื่อน นักเรียนทํางานรวมกันในกลุมเล็ก มีความรับผิดชอบ ไม
เพียงแตการเรยีนของตนเองเทานั้น แตสําหรับการเรยีนในกลุมเพื่อนจะตองดีขึ้นดวย ครูตองเตรยีมการ
ใหพรอมในการวางโครงสรางทางการเรียนรูระดับสูง ครูควรจะเตรียมนกัเรียนดวยการเตือนใหนักเรยีน
คํานึกถึงการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะสมาชิกในกลุมจะไดรับประโยชนอยางมาก ตอ
การเรียนรูในดานการปฏิบตัิ ทําใหนกัเรียนไดพัฒนาทักษะในการคิด และการแกปญหาไดอยางด ี
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตองใชทฤษฎีในการเรียนรู
แบบรวมมือ ตองใชทฤษฏีในการเรียนรูทางสติปญญา เพราะการเรียนรูจะตองปรับตัวเองใหเขากับสังคม
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงขึ้นอยูกบัระดับสติปญญาของแตละบุคคล ดังนั้น การเรียนรูเปนกลุมยอย ทําให
เด็กสามารถพัฒนาความคิดได และเกิดสติปญญาในการทํากิจกรรมกลุม โดยการรวมคิดหาเหตุผล แสดง
ความคิดเห็น สอนเพื่อนหรือการแนะนําชวยเหลือของครูในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ส่ิงเหลานี้
ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความคิดได 



 17 

  1.2.6 รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมอืกนัเรยีนรูแบบตางๆ (Mode of Cooperative 
Learning) ซ่ึงสุลัดดา ลอยฟา (2536) ไดกลาวถึง รูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกันเรียนรูวา 
แบงออก เปน 3 แนวคดิ ดังนี ้
   1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือการเรียนรูตามแนวคิดของ Robert Slavin 
และคณะจาก John Hopkins University ไดพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู 3 ประการ 
ดวยกันคือ รางวลัและเปาหมายของกลุม ความหมายความสําเร็จ หรือความหมายของแตละบุคคล และ
โอกาสในการชวยใหกลุมประสบความสําเร็จเทาเทียมกัน จากผลการวิจัย ช้ีใหเห็นวา รางวัลของกลุม
และความหมายของแตละบุคคลตอกลุม เปนลักษณะที่จําเปนและสําคญัตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รูปแบบการจักการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูของกลุม Slavin ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันแพรหลายมี ดังนี้ 
    1.1 STAD (Student Team-Achievement Division) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชา และทุกระดับชั้น เพื่อเปนการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู
และทักษะทางสังคมเปนสําคัญ 
    1.2 TGT (Team-Games-Tournament) เปนรูปแบบการจดัการเรยีนรูที่คลายกับ  
STAD แตเปนการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการใช การแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย 
    1.3 TAI (Team Assisted Individualization) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ 
ผสมผสานแนวความคิดระหวางการรวมมอืกับการเรียนรูกบัการจดัการเรยีนรูรายบุคคลIndividualized 
Instruction) จะเปนการประยุกตใชกับการสอนคณิตศาสตร 
    1.4 CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เปนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน ที่มุงพัฒนาขึ้นเพื่อสอนการอานและการเขียน
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ 
    1.5 Jigsaw ผูที่คิดคนการจดัการเรียนรูแบบ Jigsaw เร่ิมแรกคือ Elliot-Aronson  
และคณะหลังจากนั้น Slavin ไดนําแนวความคิดดังกลาวมาปรับขยาย เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะกับวิชาที่เกี่ยวของกับการบรรยาย 
เชน สังคมศึกษา วรรณคดี บางสวนของวชิาวิทยาศาสตร รวมทั้งวิชาอื่นๆ ที่เนนการพัฒนาความรู
ความเขาใจมากกวาพัฒนาทักษะ 
   2. รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมอืกนัเรยีนรูตามแนวคดิของ David Johnson 
และคณะ Johnson and Johnson จากมหาวิทยาลัย Minnesota ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเรียนรูโดยยึดหลักการเบื้องตน 5 ประการดวยกัน 
    2.1 การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (Positive in Interdependence) 
    2.2 การปฏิสัมพันธแบบตัวตอตัว (Face of Face Promotive Interaction) 
    2.3 ความหมายและความสามารถของแตละบุคคลในกลุม (Individual 
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Accountability) 
    2.4 ทักษะทางสังคม (Social Skills) 
    2.5 กระบวนการกลุม (Group Processing) 
   3. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูในงานเฉพาะอยาง เชน Group 
Investigation ของ Sholomo และ Yael Sharan, Co-op Co-op 
  1.2.7 ขอตกลงเบื้องตนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู มีแนวคิด ซ่ึงตั้งอยู
บนพื้นฐานของความเชื่อดังตอไปนี้ (สุลัดดา ลอยฟา.  2536) 
   1.2.7.1 การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืกนัเรยีนรู จะสรางแรงจงูใจใหการเรยีนมากกวา
การเรียนเปนรายบุคคลหรือการแขงขนั ความรูสึกเปนอนัเดียวกนัของกลุม จะสรางพลังในทางบวก
ใหแกกลุม 
   1.2.7.2 สมาชิกแตละคนในกลุมของการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกันเรียนรูจาก
กันและกันจะพึ่งพาการเรียนรู 
   1.2.7.3 การปฏิสัมพันธกันในกลุม นอกจากจะพัฒนาความรูความเขาใจใน เนื้อหา 
วิชาทีเ่รียนแลว ยังพฒันาทกัษะทางสังคมไปในตวัดวย เปนรูปแบบการจัดการเรยีนรูที่พัฒนากจิกรรม
ทางสติปญญาที่เพิ่มพูนการเรียนรูมากกวาการจัดการเรยีนรูรายบุคคล 
   1.2.7.4 การรวมมือกันเรียนรู จะเพิ่มพูนความรูสึกในทางบวกตอกันและกันระหวาง
สมาชิกในกลุม ลดความรูสึกโดดเดีย่วและหางเหิน ในทางตรงกันขาม จะสรางความสัมพันธ และ
ความรูสึกที่ดตีอบุคคลอื่น 
   1.2.7.5 การรวมมอืการเรียนรูจะพัฒนา ความรูสึกเห็นคณุคาในตนเอง รูจักตนเอง
จากการเรียนรูไดดีขึน้ รวมทัง้จากสิ่งแวดลอมที่ทําใหตระหนกัวาตวัเองไดรับการยอมรบั และเอาใจใส
จากสมาชิกคนอื่นในกลุม 
   1.2.7.6 ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผล
จากงานที่กําหนดใหกลุมรับผิดชอบ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมมือกัน
ทํางานเทาใดผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ ทักษะการทาํงานรวมกนั
มากขึ้นเทานัน้ 
   1.2.7.7 ทักษะทางสงัคมที่จําเปนตางๆสามารถเรียนรูและฝกฝนได เพื่อประสิทธภิาพ
ของการทํางานรวมกนั 
 1.3 ความสําคัญและองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1.3.1 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
   การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื เปนกิจกรรมที่มุงเนนพัฒนา ทั้งเจตคตแิละคานิยม 
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ในตัวผูเรียน มีการนําเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวคิดที่หลากหลายระหวางสมาชิกในกลุม
พัฒนาพฤติกรรมการแกปญหา การวิเคราะหและการคิดอยางมีเหตุผล รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูเรียนใหรูจักตนเองและเพิ่มคุณคาของตนเอง กิจกรรมดังกลาว มีผลตอผูเรียน 3 ประการ  คือ 
   1.3.1.1 มีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชา (Academic Learning) 
   1.3.1.2 มีทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน (Social Skills) 
   1.3.1.3 รูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง (Self-esteem) 
(สมเดช  บุญประจักษ.  2540: 54) 
  นอกจากนี้ จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช (2542: 7) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ ไวดังนี ้
   1. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทกุๆ คนรวมมือในการทํางานกลุม 
ทุกๆ คนมีสวนรวมเทาเทียบกัน 
   2. สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทําอยาง
เทาเทียมกนั 
   3. เสริมใหมีความชวยเหลือกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกง ทําใหเด็กเกง 
ภาคภูมใิจ รูจักสละเวลา สวนเด็กไมเกงเกดิความซาบซึ้ง ในน้ําใจของเพื่อนสมาชิกดวยกัน 
   4. รวมกนัคดิทกุคน ทําใหเกิดการระดมความคิด นําขอมูลทีไ่ดมาพจิารณารวมกนั 
เพื่อประเมินวธีิการและคําตอบที่เหมาะสมที่สุด เปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูลใหมาก และ
วิเคราะหตัดสนิใจเลือก 
   5. สงเสริมทกัษะทางสังคม เชน การอยูรวมกันดวยมนษุยสมัพันธที่ดีตอกันเขาใจกัน
และกนั อีกทั้งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทาํงานเปนกลุม ส่ิงเหลานี้ลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนใหสูงขึ้น 
  1.3.2 องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
   จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson ; & Johnson.  1994: 58) ไดกลาวถึงหลักการ 
พื้นฐานของการเรียนแบบรวมมือวา การเรียนจะมีประสิทธิผล สมาชิกทุกคนตองปฏิบัติตามพื้นฐาน 
5 ประการ ดังนี้ 
    1. การพึ่งพากนัทางบวก (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมหีนาที่
และมีความสําคัญเทาเทียมกันหมด แตละคนรูหนาที่ของตัวเองวา จะตองทํากิจกรรมอะไรบางในการเรียน 
คร้ังนั้นๆ และตองรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นเสมอ สมาชิกทุกคนตระหนักดวีา ความสําเร็จของกลุม
ขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุม วิธีการที่จะทําใหรูสึกเชนนี้ อาจจะทาํโดยมีจุดมุงหมายรวมกนั เชน
นักเรียนจะตองเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเพื่อนทุกคนในกลุมจะตองเรียนรูดวยกัน หรืออาจให
รางวัลรวมกนัเชน ถานักเรียนกลุมใดทาํคะแนนไดสูง สมาชิกแตละคนกจ็ะไดคะแนนเพิ่มในสวนของ 
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ตนสูงตามดวย 
    2. การติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง (Face to Face Interaction) การจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือนกัเรยีนจะนั่งเรยีนดวยกนัเปนกลุมกลุมละ 2 – 4 คน หนัหนาเขาหากนัเพือ่ซักถามปญหา
อธิบาย โตตอบกันใหสมาชิกทุกคน มีสวนรวมในการทาํงาน ยอมรับเหตุผลของผูอ่ืน โตเถียงกัน
ดวยเหตุผลไมใชโตเถียงเพราะบุคล รูจักสนับสนุนและกลาวชม ใหกําลังใจผูอ่ืนเปนทักษะพื้นฐาน
ของการอยูรวมกันในสังคม 
    3. การรับผิดชอบตองานของกลุม (Individual Accountability at Group Work) 
สมาชิกแตละคนในกลุมมีหนาที่ตองรับผิดชอบ และจะตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
เสมอ เชน สมาชิกแตละคนจะตองตอบคําถาม และอธิบายใหแกเพื่อนสมาชิกดวยความเต็มใจเสมอ 
การเรียนจะถือวา ไมสําเร็จจนกวาสมาชิกทุกคนจะเรียนรูบทบาทครบทุกคน หรือไดรับการชวยเหลือ
จากเพื่อนที่เรียนเกงกวา เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองวัดผลการเรียนของแตละคน เพื่อกลุมจะไดชวยเหลือ
เพื่อนที่ไมเกง ครูอาจใชวิธีการสุมเรียกสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่ง ตอบคําถามหลังจากบทเรียนบทหนึ่ง  ๆ
ดังนั้นกลุม จะตองชวยเหลือกันทํางาน โดยมีความรับผิดชอบตองานของตนเปนพืน้ฐาน ซ่ึงจะตอง
เขาใจและรูแจงในงานที่ตนไดรับผิดชอบและอธิบาย ในสิ่งที่ตนรูแกเพือ่น 
    4. ทักษะสังคม (Social Skill) กิจกรรมการชวยเหลือและการรวมมือกันทาง
สังคม จะสําเร็จไดตองอาศยัทักษะระหวางบุคคลและการทํางานรวมกลุม เรียกรวมๆวา ทักษะทางสังคม 
คือ ความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ครูตองปูพื้นฐานนักเรียนใหมีทกัษะใน
การทํางาน ดังนี้ 
     4.1 ทักษะการจัดกลุม เปนทักษะเบื้องตนในการทํางานรวมกันเปนกลุม 
ครูตองฝกใหนักเรียนมีทักษะดานนี้ เชน 
      4.1.1 จัดกลุมอยางรวดเร็วและไมทําเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 
      4.1.2 นั่งทํางานอยูแตในกลุมของตนเองเทานั้น 
      4.1.3 พูดคุย ซักถาม อธิบายโดยใชเสียงดังพอไดยินเฉพาะในกลุม
เทานั้น 
      4.1.4 ผลัดเปล่ียนกันทําหนาที่ตาง  ๆเชน ผูบันทึก ผูสนับสนุน ผูรายงาน
เปนตน 
      4.1.5 ใชสายตา ทาทางเปนสื่อบอกความสงสัย ความเขาใจและยอมรับ
ผูพูด 
      4.1.6 เรียกชื่อสมาชิกในกลุม 
      4.1.7 ใหความสําคัญแกสมาชิกทุกคนเทาเทียบกัน 
     4.2 ทักษะการทําหนาที ่เปนความพยายามในการทํางานรวมกัน ใหเกดิ  
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ผลสําเร็จ รักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม ทักษะในดานนี้ เชน 
      4.2.1 แลกเปลีย่นความคิด และออกความคิดเหน็ อธิบายโตตอบและ 
แบงใชอุปกรณรวมกันในกลุม 
      4.2.2 ซักถามคําถามที่ตองการรูความจริงและเหตุผล สมาชิกทุกคน
จะตองซักถาม คําตอบ ตอบคําถาม อธิบาย และแกไขความเขาใจผิดตางๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังตอง
รับฝงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ไมใชการยอมรับความคิดเห็นจากผูที่เรียนเกงเทานั้น 
      4.2.3 ใชคําพูดที่สุภาพ ไมกาวราวและไมโตเถียงกนัดวยเร่ืองสวนตัว 
      4.2.4 ไมทําตัวเปนผูเผด็จการในกลุม 
      4.2.5 สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกนั โดยมีอารมณขัน และ 
รักษาน้ําใจซึ่งกันและกัน 
     4.3 ทักษะการลงสรุป เปนทกัษะที่จําเปนในการพัฒนาการเรยีนรูความเขาใจ 
เปนการกระตุนใหเกิดความคิดตามลําดับขั้นตอนอยางมีเหตุผล ทักษะในดานนี้ เชน 
      4.3.1 การสรุปความคิดเห็น และขอเท็จจริงทั้งหมดที่เกีย่วของ โดย
การพูดปากเปลา 
      4.3.2 ตรวจสอบความถูกตองแมนยําของผลงานกลุม โดยการแกไข
ปรับปรุงความคิดเห็นที่ยังไมถูกตองของเพื่อนสมาชิก เพิ่มเติมขอความสําคัญที่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง
หลงลืมไป สํารวจความคดิเหน็ของตนเองในสวนที่ตนเองไมเขาใจชดัเจนหรือมีความเห็นเปนอยางอืน่ 
      4.3.3 สมาชิกทุกคนควรจะตองตรวจสอบผลงาน และคําตอบของกลุม
กอนนําสงครู และสมาชิกทกุคนตองยอมรับวาผลงานของกลุมเสมือนผลงานของตน 
    5. กระบวนการกลุม (Group Process) พื้นฐานที่สําคัญของการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ คือ กระบวนการกลุม กลาวคือ การใหผูเรียนอภิปรายและใหขอมูลยอนกลับ โดยบอกวา
การเรียนโดยวธีินี้ไดผลดีอยางไร ผูเรียนใชทักษะในการสรางภาระงาน โดยการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมืออยางไร บางครั้งการเรียนรูเกิดขึ้น โดยนักเรียนก็ไมรูตัววาตนเองเรียนรูอยางไร บทเรียนแบบ
รวมมือกันชวยจัดเตรียมโอกาส ใหนักเรียนไดทบทวนและจดจําวากลวิธีใดเหมาะสมกับตนเอง เชน 
กระบวนการของภาระงานการอานเปนกลุม ควรจะเกิดขึ้นเมื่อแตละกลุมไดเสนอผลงานของตนเอง
หลังจากนัน้ครูควรตั้งคําถามใหแตละกลุมประเมนิตนเอง เชน ส่ิงที่กลุมทําไดดีที่สุดคืออะไร กลุมของ
ทานตองการอานเกี่ยวกับเรื่องอะไร กลุมของทานใชกลวิธีอะไรในการอาน ทานชวยเหลือกันอยางไร
ในการทําความเขาใจบทอาน ครูอาจจะมอบหมายใหนกัเรียนไดคิดตั้งคําถามประเมินตนเอง แลวรวมกัน
หาคําตอบ ตอจากนั้น อาจใหแตละกลุมไดรายงานผลแสดงความคิดเห็นโตตอบกัน แตละกลุมอาจมี
วิธีดําเนนิการที่แตกตางกนั แตจะไดเรียนรูวิธีการทํางานของกนัและกนั ขอเสนอแนะบางประการที่ได
จากการสังเกตในชวงระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การสังเกตนี้ไมจําเปนตองทําทุกคาบ แต
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ควรจะบอยคร้ัง การสังเกตอาจดูในดานการแลกเปลี่ยนความรูดานความคดิเห็น การแกปญหาการทํางาน
ของสมาชิก การใชคําถามที่ช้ีเฉพาะ จําเปนสําหรับนักเรยีนที่เพิ่งเริ่มฝกการทํางานกลุม เชน ใหสมาชิก
กลุมบอกสิ่งที่เขาทําไดดีมา 2 ขอ หรือบอกสิ่งที่เขาควรแกไขปรับปรุงมา 1 ขอ 
    การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีองคประกอบ ดังนี้ (สุวิทย มูลคํา ; และ อรทัย 
มูลคํา.  2546: 134 – 135) 
     1. การมีความสัมพันธกันในทางบวก หมายถงึ การที่สมาชิกในกลุม มี
การทํางานอยางมีเปาหมายรวมกัน มีการแขงขัน มีการใชวัสดุอุปกรณและขอมูลตางๆ รวมกัน มี
บทบาทหนาทีแ่ละประสบความสําเร็จรวมกัน ไดรับผลประโยชนหรือรางวัลโดยเทาเทียมกัน 
     2. การปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดระหวางการทํางานกลุม เปนการเปดโอกาส
ใหสมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อธิบายความรูใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมฟง
และ มีการใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน 
     3. การตรวจสอความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน เปนกจิกรรมที่ตรวจเช็ค
หรือทดสอบใหมั่นในวา สมาชิกมีความรับผิดชอบตองานกลุมหรือไมเพยีงใด โดยสามารถที่จะทดสอบ
เปนรายบุคคล เชน การสังเกตการณทํางาน การถามปากเปลา เปนตน 
     4. การใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย เพื่อใหงาน
กลุมประสบความสําเร็จ ผูเรียนควรจะไดรับการฝกฝนทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม 
เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเปนผูนํา ทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา และทักษะกระบวนการ
กลุม เปนตน 
     5. กระบวนการกลุม เปนกระบวนการทํางานที่มขีั้นตอน ซ่ึงสมาชิกแตละคน
จะตองทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน มีการวางแผน ดําเนินงานตามแผน ประเมินผลงาน และ
ปรับปรุงรวมกัน 
   จอหนสัน และ จอหนสัน (วรรณทิพา รอดแรงคา. 2542: 2 ; อางอิงจาก Johnson, 
D.w ; Johnson, R.T.  1987: 23 – 24) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีองคประกอบที่สําคัญอยู
ดวยกัน 5 ประการ ถาขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะเปนการทํางานเปนกลุม และไมใช
เปนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ ไดแก 
    1. การมปีฏิสัมพนัธดวยการเผชญิหนา (Face-to-Face-Interaction) เปนการจดั 
ผูเรียนเขากลุมในลักษณะคละกันทั้งเพศ อายุ ความสามารถ ความสนใจ หรืออ่ืนๆ เพื่อใหผูเรียนได
ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทํางานรวมกัน 
    2. ความรับผิดชอบเปนรายบุคคล (Individual Accountability) ผูเรียนแตละคน
ตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงเปนหนาที่ของแตละกลุม
ตองคอยตรวจสอบดูวาสมาชิกทุกคนไดเรียนรูหรือไม โดยมีการประเมินวาทุกคนรูเร่ืองเห็นดวยหรือไม
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กับงานของกลุม อาจมีการสุมถามผูเรียนคนใดคนหนึ่งใหรายงานผลวาเปนอยางไร ซ่ึงอาจมีบางคน
ไมเขาใจ ผูเรียนคนอื่นๆ ในกลุมจะไดชวยกันอธิบายจนเขาใจ จนสมาชิกคนใดคนหนึง่ในกลุมสามารถ
อธิบายไดทันที เมื่อมีการสอบถามหรือใหรายงาน 
    3. ทักษะการรวมมือในสังคม (Cooperative Social Skills) ผูเรียนตองใชทกัษะ
ความรวมมือในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแก ทกัษะการสื่อความหมาย การแบงปน การชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน และรวมมือกัน งานจะบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพถาทุกคนไววางใจ 
และยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน 
    4. ความเปนอิสระในทางบวก (Positive Interdependent) ผูเรียนตองเขาใจวา
ความสําเร็จของแตละคนขึ้นอยูกับความสําเร็จของกลุม งานจะบรรลุจุดประสงคหรือไมขึ้นอยูกับสมาชิก
ทุกคนในกลุมที่จะตองชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยที่ครูตองกําหนดวัตถุประสงคของงาน
ใหชัดเจน ตลอดจนกําหนดบทบาทการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมใหแนชัดวา สมาชิกคนใด
มีหนาที่และความรับผิดชอบอะไรกับงานของกลุม 
    5. กระบวนการกลุม (Group Processing) ผูเรียนตองชวยกนัประเมินประสิทธภิาพ
การทํางานของกลุม และประเมินวาสมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนเอง
ใหดีขึ้นไดอยางไร สมาชิกทกุคนในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินในวางานครั้งตอไป
จะมีการเปลีย่นแปลงหรือไม หรือควรปฏิบัติเชนเดิมอกี หรือขั้นตอนการทํางานนั้น ตอนใดทีย่ังขาดตก
บกพรองและยงัไมดี และควรมีการปรับปรุงแกไขอะไรและอยางไร 
   แคแกน (จันทรเพ็ญ เชื้อพาณิช.  2542: 3 – 4 ; อางอิงจาก Kagan. 1994: 4 – 11) 
กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีความแตกตางจากกลุม ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตองมี
โครงสรางการเรียนรูชัดเจน โดยมีแนวคิดสําคัญ 6 ประการ คือ  
    1. เปนกลุม (Team) กลุมขนาดเล็กประมาณ 2 – 6 คน และขนาดที่เหมาะสมที่สุด 
คือ 4 คน ที่จะเปดโอกาสใหทุกคนรวมมอือยางเทาเทียมกัน รวมทั้งสามารถแบงใหทํางานเปนคูได
สะดวก ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกันคละกัน 
    2. มีความเต็มใจ (Willing) เปนความเต็มใจที่รวมกันในการเรียน ทํางานโดย
ชวยเหลือกัน และมีการยอมรับกันและกันอันจะทําใหงานราบรื่น 
    3. มีการจัดการ (Management) เพื่อทําใหการทํางานเปนกลุมแบบรวมมือเปนไป
อยางราบรื่น ไดผลอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองกําหนดสิ่งตอไปนี้ 
     3.1 สัญญาณเงียบ คือ สัญญาณที่ผูสอนสงใหผูเรียน แลวผูเรียนทําสัญญาณ
ตามแลวเงียบเพื่อฟงคําสั่งตอไป 
     3.2 บทบาท ตองกําหนดไวลวงหนาใครมีหนาที่อะไร ใครปฏิบัติอยางไร
ตามที่กําหนด 
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     3.3 คําถาม ที่เปนคําสั่งใหผูเรียนทําตาม 
    4. มีทักษะ (Skill) เปนทักษะทางสังคม รวมท้ังทักษะการสื่อสารความหมาย
การชวยสอนและการแกปญหาความขัดแยง เปนตน ทกัษะเหลานี้จะชวยใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
    5. มีหลักการพื้นฐาน (Basic Principles) เปนตัวช้ีบงวา เรียนเปนกลุมหรือ
เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือตองมีหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
     5.1 ความเปนอิสระในทางบวก (Positive Interdependence) มีการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน ชวยเหลือกัน เพื่อนําไปสูความสําเร็จและเขาใจความสําเร็จของแตละคนคือ ความสําเร็จ
ของกลุม 
     5.2 ความรับผิดชอบเปนรายบุคคล (Individual Accountability) ทุกๆ 
คน ในกลุม มีบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบในการคนควาการทํางานสมาชิกทุกคนตองเรียนรูใน
ส่ิงที่เรียนเหมือนกันจึงถือวา เปนความสําเร็จของกลุม 
     5.3 การมีสวนรวมอยางเทาเทยีมกัน (Equal Participation) ตองมีสวนรวม
ในการคนควา การทํางานเทาๆ กัน โดยกาํหนดบทบาทของแตละคน กาํหนดบทบาทกอน-หลัง 
     5.4 การมปีฏิสัมพนัธไปพรอมกนั (Simultaneous Interaction) คือ สมาชิก
ทุกคนจะทํางานไปพรอมๆ กัน 
    6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรม
หรือเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เปนสิ่งที่ใชเปนคําสั่งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เชน เทคนิคแรลลี่ 
โรบิน อภิปรายคู การตรวจสอบเปนคู จิ๊กซอว การแกปญหา เปนตน เทคนิคตางๆ จะตองเลือกใช
ใหตรงกับเปาหมายที่ตองการ แตละเทคนคินั้นไดออกแบบเหมาะกับเปาหมายที่ตางกัน 
  จากขอความที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือได 5 ประการ คือ 
   1. ความสัมพันธกันในทางบวก สมาชิกในกลุมตองมเีปาหมายรวมกัน ตองรูจัก
รวมมือในการวางแผน รวมคิดรวมทํา และชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน เพื่อใหเกดิการเรียนรูและตระหนัก
ถึงความสําเร็จของกลุม ขึ้นอยูกับสมาชิกภายในกลุม 
   2. การปฏิสัมพันธอยางใกลชิด สมาชิกในกลุมชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน มีสวนรวม
ในการทํางาน สมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพือ่ความสําเร็จในการเรียน และ
เปนพื้นฐานในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
   3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของแตละคน สมาชิกแตละคนในกลุมมีหนาที่
ตองรับผิดชอบ และจะตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเสมอ 
   4. การฝกทักษะภายในกลุม สมาชิกทุกคนตองไดรับการฝกทักษะภายในกลุม
หลายๆ ดาน เชน เร่ืองการรับฟง การยอมรับความคิดเห็น การรูจักวิธีการสื่อสาร ทักษะการเปนผูนํา 
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ทักษะการเปนผูตาม ทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา และทักษะกระบวนการกลุม การสนับสนุน
และไววางใจซึ่งกันและกัน 
   5. กระบวนการกลุม สมาชิกทุกคนไดรับการฝกแสดงความคิดเห็น และรูจักรวมมือกัน
ทํางานทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน มีการวางแผน ซ่ึงเปนกระบวนการทาํงานที่มีขั้นตอน
ประเมินผลงานงานและปรบัปรุงรวมกัน 
 จากที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา ประโยชนของการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืนั้น
จะทําใหเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น เพราะการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืจะเรียนเปนกลุม นักเรียนที่
เรียนเกงจะสามารถสอนใหคนที่ไมเขาใจได และนกัเรยีนที่เรียนรูดวยกนัจะมีคาํอธิบายที่ดกีวาครู และ
ที่สําคัญเปนการฝกทักษะทางสังคม เพราะการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื ตองทํางานอยูกับบุคคลที่มี
ความแตกตางกัน ซ่ึงการอยูรวมกันเปนพืน้ฐานที่จะทําใหเกิดการเรียนรู และสามารถทาํงานรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
 1.4 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  เปรมจิตต ขจรภัยลารเชน (2536: 8 – 9) ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยทั่วไปไว ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม ครูสอนทักษะในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จัดกลุมนักเรียนบอก
วัตถุประสงคของบทเรียนและบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 
   2. ขั้นสอนครสูอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมแลว
ใหงาน 
   3. ขั้นทํางานกลุม นักเรียนเรยีนรูกันเปนกลุมยอย แตละคนมบีทบาทหนาทีข่องตน
ชวยกันแกปญหา อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กนั เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดูคําเฉลย
หรือรอคําเฉลยจากครู 
   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
     4.1 ตรวจผลงาน (กลุมและ/หรือรายบุคคล) ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุม
เซ็นชื่อในผลงานที่สง ครูอาจประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมขึ้นมาแลว ถามสมาชิกกลุมคนใด
คนหนึ่งเกี่ยวกบังานชิ้นนั้น ถาเปนงานเดี่ยวครูอาจใหนกัเรยีนคนใดคนหนึ่งในกลุมอธิบายวิธีหาคําตอบ
ของเขาที่ไดจากการเรียนรูรวมกันภายในกลุม 
     4.2 ครูทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกันและเมื่อครูตรวจผล
การสอบแลว จะคํานวณคะแนนเฉลีย่ของกลุมหนกัเรยีนทราบและถือวา เปนคะแนนของนกัเรยีน แตละคน
ในกลุมดวย 
   5. ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนชวยกันสรุป
บทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียน และวิธีการทํางานของ
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นักเรียน รวมถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานของกลุมดวย ซ่ึงจะทําใหนักเรียนรูความกาวหนาของตนเอง
ทั้งทางดานวิชาการและดานสังคมขั้นตอนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื มีดังนี้ (สุวทิย มูลคํา ; และ
อรทัย มูลคํา.  2546: 158 – 160) 
     5.1 ขั้นเตรียม ประกอบดวย 
     5.1.1 แจงจดุประสงคการเรียนรู ใหนักเรยีนทราบทั้งดานวิชาการ และ
ดานสังคม 
     5.1.2 จัดขนาดของกลุม ซ่ึงขนาดของกลุมจะมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
ดังนัน้ การจดัขนาดของกลุม ผูสอนจะตองจัดใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตางๆกจิกรรม
การเรียนรู ส่ือการเรียนรูและเวลาที่ใช 
     5.1.3 จัดผูเรียนเขากลุม มีการจัดผูเรียนที่มีความแตกตางกัน เชน เพศ 
ความสามารถ วัฒนธรรม ฯลฯ อยูในกลุมเดียวกัน และควรมีการสับเปลี่ยนกลุมของผูเรียนอยูเสมอ
ทั้งนี้ ตองรอใหการปฏิบัติงานของกลุมเดิมรวมกันจนบรรลุความสําเร็จกอน 
     5.1.4 จัดชั้นเรยีน ควรจัดสภาพชั้นเรียนที่จะสงผลตอปฏิสัมพันธของผูเรียน
มากที่สุด 
     5.1.5 จัดเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรู ผูสอนจะตองเตรียมสื่อ และแหลง
เรียนรูที่จําเปนไวใหพรอม 
    5.2 ขั้นเริ่มบทเรียน ประกอบดวย 
     5.2.1 จัดกิจกรรม ที่สรางความสัมพันธกันในทางบวก  ตลอดถึงความ 
ตระหนักในการทํางานรวมกัน 
     5.2.2 อธิบายภาระงาน ผูสอนอธิบายภาระงานที่จะตองทําใหชัดเจน ซ่ึง
อาจเชื่อมโยงความสัมพันธของบทเรียนเดิมกับบทเรียนใหมจะเปนสิ่งที่ดีมาก 
     5.2.3 สรางและทําความเขาใจในการประเมินความสําเร็จของผลงาน เชน 
มีการกําหนดเกณฑ และวิธีการตัดสินรวมกัน 
     5.2.4 เสริมสรางความรับผิดชอบใหสมาชิก เชน การกําหนตรวจสอบ
การทํางานของสมาชิกเปนชวงๆ หรืออาจใชวิธีการสุมตรวจ ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนการทํางาน
ในกลุม  เปนตน 
     5.2.5 รวมกันกําหนดพฤติกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา เพื่อสงเสริม และ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมเหลานั้นออกมา 
    5.3 ขั้นดูแลกํากับการเรียนรู ผูสอนมีหนาที่จะตองดูแลผูเรียนในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ 
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     5.3.1 สังเกตพฤติกรรม ความกาวหนาของผูเรียน รวมทั้งเปนผูกระตุน และ
ชวยเหลือผูเรียน 
     5.3.2 มีสวนรวมในการเรียนรู พยายามคนหาทกัษะ และความสามารถ
ดานตางๆ ของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนแสดงออกใหมากที่สุด รวมทั้งสอนทักษะตางๆ ที่จะเปน
แกผูเรียน 
     5.3.3 รวมกันสรุปผลการเรียนรู 
    5.4 ขั้นการประเมินกระบวนการทํางานและผลงาน ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
ประเมินกระบวนการทํางานและผลงานทั้ง 2  ดาน ดังนี้ 
     5.4.1 การประเมินผลงานดานวิชาการ ไดแก ความกาวหนา ความสําเร็จ
ในการเรยีน ซ่ึงจะเกีย่วของกบัเนื้อหาสาระความรูที่ผูเรียนไดรับ อาจใชวิธีถามตอบ การอภิปราย หรือ
การทดสอบยอย เปนตน 
     5.4.2 การประเมินผลงานดานสังคม เปนการประเมินทักษะทางสังคมที่
ผูเรียนไดปฏิบตัิและมีความกาวหนา อาจใชวิธีการทดสอบ เลาประสบการณ หรืออภิปรายรวมกนั 
เปนตน 
  สุลัดดา ลอยฟา (2536: 35 – 37) ไดกลาวถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ TGT ไววา
การจัดการเรียนรูแบบ TGT มีลักษณะใกลเคียงกับการจัดการเรียนรูแบบ STAD แตกตางกันที่ TGT
ไมมีการทดสอบแตจะใชวิธีการเลนเกมการแขงขันตอบปญหาแทน ซ่ึงการจัดการเรยีนรูแบบ TGT 
ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 
   1. การนําเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น 
    เนื้อหาบทเรียนจะถูกนาํเสนอตอนักเรยีนทัง้ชั้น โดยครูผูสอน ซ่ึงครูผูสอนตองใช
เทคนคิการสอนที่เหมาะสมตามลักษณะเนื้อหาของบทเรยีน โดยใชส่ือการเรียนการสอนประกอบคาํอธิบาย
ของครู เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากที่สุด 
   2. การเรียนกลุมยอย 
    ใหนักเรยีนแตละกลุมศึกษาหาบตัรความรู ทํากจิกรรมจากบัตรงาน และตรวจ 
คําตอบจากบัตรเฉลย โดยครกูระตุนใหนกัเรียนรวมมือทํางาน มีการอภปิราย เพื่อคนหาแนวทางใน
การแกปญหา  เนนใหนักเรียนชวยเหลือซ่ึงกนัและกันเพื่อความสําเร็จของกลุม 
   3. การเลนเกมแขงขันตอบปญหา 
    เกมเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน เกมประกอบดวยผูเลน 4 คน ซ่ึงแตละคนจะเปนตัวแทน
ของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดนักเรียนเขากลุมเลนเกม จะยึดหลักนักเรยีนที่มีความสามารถทัดเทียมกัน
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แขงขันกัน กลาวคือ นักเรียนที่มีความสามารถสูงแขงขันกับสูง ความสามารถปานกลางแขงขันกับ
ปานกลาง และความสามารถต่ําแขงขันกับต่ํา 
   4. การยกยองทีมที่ประสบผลสําเร็จ 
    ทีมที่ไดคะแนนรวมถึงตามเกณฑที่กําหนด จะไดรับรางวัลหรือไดรับการยกยอง 
 1.5 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1.5.1 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
   มาลี นรสิงห (2538: 28) สรุปบทบาทของครูผูสอนในชั้นเรียนแบบรวมมือ ดังนี้ 
    บทบาททางตรง คือ  การใหความรูแกนักเรียน ในเรื่องบทบาทหนาที่ ความ 
รับผิดชอบการฝกทักษะทางสังคม เพื่อใหงานกลุมมีประสิทธิภาพ ตดิตามดูพฤติกรรมของนักเรียน
ในแตละกลุมวา อยูในบทบาทที่ถูกตองเหมาะสมเพียงใด ตลอดจนใหความรูเพิ่มเติมในสวนที่นักเรียน
ไมไดอภิปราย ซ่ึงเปนเรื่องหรือจุดมุงหมายที่กําหนดไวในการสอนแตละครั้ง รวมทั้งเก็บผลงานของ
นักเรียน มาศึกษาปญหาขอบกพรอง เพื่อปรับปรุงแกไขในชั่วโมงถัดไป 
    บทบาททางออม คือ ครูคอยติดตามเฝาสังเกตการณทํางานในแตละกลุม คอยให
คําแนะนําเมื่อเด็กมีปญหา และพยายามใหนกัเรียนแตละกลุมรวมกันทํางาน หากมีปญหาการไมยอมรับ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุม ครูตองพยายามชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหเกดิการยอมรับใหได 
ครูตองคอยใหกําลังใจและใหคําชมเชยแกนักเรียน เมื่อนักเรียนสามารถทํางานไดประสบผลสําเร็จ 
  นอกจากนี้ พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร (2533: 37) ไดกลาวถึง บทบาทของครูในการจัด 
การเรยีนรูแบบรวมมือวา บทบาทของครูเปลี่ยนจากการเปนผูควบคุมชัน้ เปนเพยีงผูแนะนําใหนักเรียน
ใชขอมูลทั้งหลายดําเนินการใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตองการ ครูเปนเพียงผูจัดบรรยากาศใหเอื้ออํานวย
ตอการเรียนของนักเรียน ผลงานวิจัยไดช้ีใหเหน็วา นักเรยีนจะเรียนไดดีในบรรยากาศที่เปนกันเอง ที่
ทุกคนไมวาจะเปนนกัเรยีนหรือครูสามารถทําผิดได ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ความรูสึก
ซ่ึงกันและกัน ครูเปนบุคคลสําคัญในการสรางบรรยากาศเชนนี้ โดย 
   1. ใหงานที่ทาทายความสามารถของนักเรียนมากกวาที่จะเปนงานที่แขงขัน 
   2. ใหนักเรียนไดมีโอกาสเลือกและตัดสินใจทํางาน 
   3. นับถือความคิดและสนใจความรูสึกของนักเรียน 
   4. เหน็วาความคดิเห็นของนกัเรียนมีความหมายมีคุณคา ถึงแมจะเปนความคดิที่จํากัด 
   5. สงเสริมใหนักเรียนแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปแบบ
ตางๆ เชน การวาดภาพระบายสี แสดงบทบาทสมมติ ละคร เขียนบรรยายอื่นๆ 
   6. ยอมรับความผิดพลาดของนักเรียน 
   7. เผยแพรขอเขียนหรือผลงานของนักเรียนในรูปของจดหมายขาว หนังสือของหอง
หรือหนังสือพิมพของโรงเรียน 
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   8. กระตุนสงเสริมทักษะทางดานความคิดแกนกัเรียน โดยใชแหลงขอมูลตางๆ และ
ส่ือการสอน เชน หนังสืออางอิง ภาพยนตร วารสาร 
  1.5.2 บทบาทของผูเรียน  
   บทบาทของผูเรียน ในการปฏิบัติงาน อดัมส (Adams.  1990: 26) กําหนดบทบาทของ
ผูเรียนไว ดังนี้ 
    1. ผูใหการสนับสนุน ทําหนาที่เปนองคกรในการทํางานนกลุม และสราง
ความชัดเจนของนักเรียน ตอความเขาใจในการทํางานของกลุม นําคําถามของกลุมและความเกีย่วพันกบั
ครู หลังจากที่กลุมพยายามหาทางเลือกในการแกไข 
    2. ผูตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสมาชิกใหแนใจวา ทกุคนเขาใจงานเหลานั้น 
โดยทุกคนเหน็ดวยกับคําตอบของกลุมและสามารถอธิบายได 
    3. ผูอานทําหนาที่อานปญหา หรือกําหนดทิศทางของกลุม 
    4. ผูบันทึกทําหนาที่เขียนคําตอบ หรือกําหนดทิศทางของกลุมในกระดาษ หรือ 
บนกระดานดํา 
    5. ผูใหกําลังใจ ทําหนาทีแ่สดงการสนับสนนุ และการใหกําลังใจสมาชกิกลุม
โดยรักษาความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน 
   บทบาทของผูเรียน นิพา สาริพันธ (2549: 22)  
    1. ไววางใจซึ่งกันและกัน และพัฒนาทักษะการสื่อความหมาย 
    2. ในการทํากิจกรรมการเรียนแตละครั้ง สมาชิกคนหนึ่ง จะทําหนาที่เปนผู 
ประสานงาน คนหนึ่งทําหนาที่เลขานุการกลุม สวนสมาชิกที่เหลือทําหนาที่เปนผูรวมทีม สมาชิกทุกคน
ตองไดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 
    3. ใหเกียรติและรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกกลุมทุกคน 
    4. รับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและเพื่อน  ๆในกลุม ผูเรียนจะรวมทํากิจกรรม 
กําหนดเปาหมายของกลุม และเปลี่ยนความรูและวัสดุอุปกรณ ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ดแูลกันใน
การปฏิบัติงานตามหนาที่ และชวยกันควบคุมเวลาในการทํางาน 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา บทบาทของครูและผูเรียน มีความสําคัญมากในการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือใหประสบความสําเร็จ เพราะถาปฏิบัติตามของบทบาทของตนแลว จะชวยใหการจดั 
การเรียนรูงายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.5.3 ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมเดิม 
   พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร (2533: 35 – 36) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางการจดั 
การเรียนรูแบบรวมมือกับการจัดการเรียนรูแบบกลุมเดิมไว ดังนี ้
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     1. การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืสมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียน
รวมกัน 
     2. สนใจในการทาํงานของตนเอง เทากบัการทาํงานของสมาชิกกลุม สวน
การจัดการเรยีนรูเปนกลุมแบบเดิม สมาชิกกลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน สมาชิกกลุมแตละคน
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีการใหคําแนะนํา ชมเชย เสนอแนะการทํางานกลุมของสมาชิก 
ในการจดัการเรียนรูเปนกลุมแบบเดิมนัน้ สมาชิกกลุมแตละคนไมรับผิดชอบการทํางานของตนเอง
เสมอไป บางครั้งขอใสช่ือของตนเองโดยทีไ่มไดทํางาน 
     3. ในการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืนั้น สมาชกิมคีวามสามารถทีแ่ตกตางกนั 
แตในการจัดการเรียนรูเปนกลุมแบบเดิมนัน้ สมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกนั 
     4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําในกลุมการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอื 
ในขณะที่ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมแบบเดิม 
     5. สมาชิกกลุมในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุน ให
กําลังใจในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทกุคน 
ทํางานกลุมในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจแบงงาน
กันไปทําและเอาผลงานมารวมกัน 
     6. จุดมุงหมายของการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือนั้น คือ การใหสมาชิก
ทุกคนใช 
     7. ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรกัษาสัมพันธภาพ
ที่ดีตอสมาชิกกลุมในการจดัการเรียนรูเปนกลุมแบบเดิมนัน้ จุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น
นักเรียนจะไดทักษะทางสังคม (Social Skills) ที่จําเปนตองใชในขณะทํางานกลุม แตทักษะเหลานี้จะ
ถูกละเลยสําหรับการจัดการเรียนรูเปนกลุมแบบเดิม 
     8. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จะเปนผูใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ  
     9. สังเกตการณทํางานของสมาชิกในกลุม ในขณะที่ครูในการจัดการเรียนรู
เปนกลุมแบบเดิมไมสนใจนักเรียนในขณะทํางานกลุม 
     10.  ในการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ ครูเปนผูกาํหนดวิธีการในการทํางาน
กลุม เพื่อใหกลุมดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการจัดการเรียนรูเปนกลุมแบบเดิมนั้น 
ครูไมสนใจวิธีการในการดําเนินงานภายในกลุม ใหสมาชิกทุกคนจัดการกันเอง 
  นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือทําใหเกิดผลกับผูเรียน ดังนี ้
   1. ผลดานพุทธิพิสัย 
    1.1 มีความคงทนในการเรียนรู 
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    1.2 สามารถนําสิ่งที่เรียนรูแลวไปใชทําใหเกิดการถายโอนขอเท็จจริงมโนมติ
และหลักการ 
    1.3 มีความสามารถทางภาษา 
    1.4 สามารถแกปญหาได 
    1.5 มีทักษะความรวมมือในการทํางาน 
    1.6 มีความคิดสรางสรรค 
    1.7 เกิดความตระหนักและรูจักใชความสามารถของตนเอง 
    1.8 มีความสามารถในการแสดงบทบาทที่ไดรับมอบหมาย 
   2. ผลดานจิตพิสัย 
    2.1 มีความสนุกสนานและเกิดความพอใจในการเรียนรู 
    2.2 มีเจตคติที่ดีตอโรงเรียน 
    2.3 มีความสามารถในการควบคมุอารมณ 
    2.4 ลดความอคติและความลําเอียง 
    2.5 รูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง 
    2.6 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
    2.7 ยอมรับการพฒันาทักษะระหวางบุคคล 
  1.5.4 ประโยชนของการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื 
   1.5.4.1 สงเสริมใหเกดิการเรียนรูทีด่ีขึ้นและความรูนั้นคงทนกวา 
   1.5.4.2 รูจักใชเหตุผลมากขึน้มีความเขาใจในเรื่องลึกซึ่งและมีความคิดสรางสรรค 
มากกวา 
   1.5.4.3 มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกในการเรียนรูมากขึ้น 
   1.5.4.4 สนใจทํางานและลดความไมเปนระเบยีบของหองเรียนได เพราะทุกคน 
ทํางานรวมกนั 
   1.5.4.5 ไดแนวคิดและความสามารถจากเพื่อนมากขึ้น 
   1.5.4.6 ยอมรับความแตกตางระหวางเพื่อนในดานตางๆ เชน ลักษณะนิสัย เพศ 
ความสามารถ ระดับของสังคม และความแตกตางอื่นๆ ซ่ึงวิธีนี้ชวยใหเขาใจกันดีขึ้น 
   1.5.4.7 มีการชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆ 
   1.5.4.8 มีสุขภาพจิต การปรับตัว และการทํางานในสภาพที่เปนธรรมชาติดี 
   1.5.4.9 ใชความสามารถของตนเองใหกับเพื่อนอยางเต็มที ่
   1.5.4.10 มีทักษะดานสงัคมเพิ่มขึ้น 
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 จากทีก่ลาวมาทัง้หมดสรุปไดวา ความแตกตางระหวางการจดัการเรยีนรูแบบกลุมเดิมกับการจดั 
การเรียนรูแบบรวมมือนั้นมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน เชน วิธีการจัดแบงกลุม การกําหนด
หนาที่ของสมาชิกแตละคนอยางชัดเจน และไดพัฒนาทักษะทางสังคม เปนตน 
 1.6 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค Teams–Game–Tournament (TGT) 
  1.6.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับ TGT 
   TGT เกิดเพราะครูเผชิญกับปญหาการขาดแรงจูงใจในนักเรียน และมีผลงานวิจัยที่
นาตื่นเตนของนักจติวทิยาสาขาตางๆในเรื่องนี้ปรากฏออกมาในปลายทศวรรษที1่960 ซ่ึงวาดวยปญหา
ตอไปนี้ 
   1.6.1.1 คานิยมในนักเรียนไมไดรับการกระตุนใหใฝ รูเชิงวิชาการ 
   1.6.1.2 ระดับความสามารถที่แตกตางกันหลากหลายในชั้น เรียน 
   1.6.1.3 ผลการจัดการเรียนรูแบบแขงขันที่ปรากฏในหนังสือของ TGT มีผลดี
ปรากฏชัดในผลการวิจัยที่ปรากฏใน 3 โรงเรียน 
  1.6.2 ลักษณะของ TGT 
   รูปแบบการจัดการเรียนรูรวมมือแบบ TGT มีองคประกอบ 3 ประการ (เกษม วิจิโน. 
2535: 15 – 17 ;  อางอิงจาก Allenand ; others.  1970: 319 – 326) คือ 
    ทีม (Teams) แบงนักเรยีนออกเปน 4 – 5 กลุม แตละกลุมจะมีนักเรียนหลากหลาย
ทั้งเรื่องของระดับผลสัมฤทธิ์ เชื้อชาติ และเพศ โดยอุดมคติ แตละทมีจะมีผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน อยางไรก็ดีแตละกลุมตองประมาณวา มีความสามารถทางการเรียนพอๆ กัน 
ตลอดชวงของการใช TGT สมาชิกจะสังกัดกลุมอยางถาวร แตละกลุมจะไดรับการฝกฝนที่เหมือนกัน
หรือสอนกัน และในกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทบทวนสิ่งที่ครูสอน 
    เกม (Games) เกมที่ใชเปนการฝกทักษะ ซ่ึงเนนที่เนื้อหาหลักสูตร นักเรียนจะ
ไดตอบปญหาเกมบนบัตร หรือเอกสาร ที่มีแตละทักษะ ซ่ึงเนนเฉพาะกฎเกณฑพืน้ฐานสําคัญ คือ 
การแขงขันกัน 
    การแขงขันกัน (Tournament) การฝกในกลุมจะมีการแขงขัน การแขงขันจะมี
สัปดาหละ 1 คร้ังหรือ 2 คร้ัง โดยใหงานชนดิทีแ่ตละกลุมตองแขงขันกัน แตละกลุมจะไดรับการประเมิน
คราวๆ ในระดับผลสัมฤทธิ์วา ทีมไหนจะไดคะแนนสูงสุด แตละคาบเรียนในปลายคาบเรียนนักเรียน
หรือผูเลนทุกคนจะไดเปรียบเทียบคะแนนของแตละกลุมวากลุมใดคะแนนที่ดีที่สุด ปานกลาง หรือ ต่ํา 
กลุมไดคะแนนสูงสุด ได 6  คะแนน ปานกลาง 4 คะแนน และต่ําได 2 คะแนน คะแนนนี้ จะบวกแยก
คะแนนสมาชกิแตละคนและมกีารบวกรวมกบัครั้งกอน  ๆ แลว จะมีการปรบัวิธีการและเกดิการแลกเปลีย่น
ความรูกัน ผลคะแนนจะประกาศในลักษณะจดหมายขาว สัปดาหละครั้ง 
  1.6.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
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   1.6.3.1 การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้น 
    1.6.3.1.1 ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยการอภิปรายซักถาม 
    1.6.3.1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
    1.6.3.1.3 นําเขาสูบทเรียน เพื่อใหนักเรยีนมีความพรอมและเราความสนใจที่จะ
เรียนโดยการเลือกใชกิจกรรมตางๆ เชน การอภิปรายซักถาม ใชภาพเปนสื่อประกอบ เปนตน 
   1.6.3.2 การเรียนกลุมยอย 
    1.6.3.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยคละเพศและความสามารถ 
ซ่ึงในกลุมจะประกอบไปดวยนกัเรียนที่มคีวามสามารถ เกง ปานกลาง ออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 
โดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ผานมานํามาจัดกลุมนกัเรียน 
    1.6.3.2.2 ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารับใบความรูและใบงาน 
    1.6.3.2.3 นักเรียนภายในกลุมชวยกันศึกษาใบความรู และรวมกนัทําใบงาน
โดยสมาชิกภายในกลุมจะแบงหนาที่ และปฏิบัติตามหนาที่เวียนไป ดังนี้ 
     สมาชิกคนที่ 1 มีหนาที่อานคําถามและแยกประเด็นที่โจทยกําหนด หรือ
ส่ิงที่เปนประเด็นสําคัญของคําถาม 
     สมาชิกคนที่ 2  วิเคราะหหาแนวทางตอบคําถามอธิบายใหไดมาซึ่งแนวคําตอบ 
หรืออธิบายใหไดมาซึ่งคําตอบที่โจทยถาม 
     สมาชิกคนที่ 3  รวบรวมขอมูลและเขียนคําตอบ 
     สมาชิกคนที่ 4  สรุปขั้นตอนทั้งหมด ตรวจคําตอบ 
    1.6.3.2.4 ครูสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนักเรียนแตละกลุม และกระตุน
ใหนักเรยีนทกุคนรวมมือกันทําแบบฝกหัด ชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน ชวยอธิบายจนเขาใจ ผลสําเร็จของ
กลุมนั้น จะขึ้นอยูกับสมาชิกแตละคนภายในกลุมดังนั้นทุกคนตองรวมมือกัน 
    1.6.3.2.5 เมื่อนกัเรยีนทําใบงานเสรจ็แลวมารับใบเฉลยไปตรวจใบงานที่ไดทํา
ไปแลว 
    1.6.3.2.6 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป 
   1.6.3.3 การแขงขันเกมทางวิชาการ 
    1.6.3.3.1 ใหนักเรียนแตละกลุม ซ่ึงมีความสามารถแตกตางกันแยกยายกันไป
แขงขันตามโตะที่จัดไวตามความสามารถ กลุมแขงขันจะมีแผนผัง ดังนี้ 
     โตะหมายเลข 1 เปนโตะแขงขันสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดบั
เกง 
     โตะหมายเลข 2 เปนโตะแขงขันสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดบั
ปานกลาง 
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     โตะหมายเลข 4 เปนโตะแขงขันสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดบั
ออน 
    1.6.3.3.2 ดําเนินการแขงขันตามขั้นตอน 
     1.6.3.3.2.1 ครูแจกซองคําถามใหทุกโตะ 
     1.6.3.3.2.2 ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวาทุกคนจะผลัดกันเปนผูอานคําถาม
และผูอานคําถามมีหนาที่อานคําเฉลย และใหคะแนนผูที่ตอบถูกตามลําดับ 
    1.6.3.3.3 เร่ิมการแขงขัน 
     1.6.3.3.3.1 นักเรียนคนที่  1 หยิบซองคําถาม  1 ซอง เปดอานคําถามแลว
วางกลางโตะ 
     1.6.3.3.3.2 นักเรยีนอีก 3 คน แขงขันกันตอบคําถาม โดยเขียนคําตอบลงใน
กระดาษของตนสงใหคนที่ 1 อาน 
     1.6.3.3.3.3 คนที่อานคําถามทําหนาทีใ่หคะแนนตามลําดบัคนที่สงกอนหลัง 
      ผูที่ตอบถูกคนแรกได 2 คะแนน 
      ผูที่ตอบถูกคนตอมาได 1 คะแนน 
      ผูที่ตอบผิดไมไดคะแนน 
     1.6.3.3.3.4 สมาชิกในกลุมแขงขัน จะผลัดกันทาํหนาที่อานคําถาม จน
คําถามหมด โดยใหทุกคนไดตอบคําถามจํานวนเทากัน 
     1.6.3.3.3.5 ใหทุกคนรวมคะแนนของตนเอง โดยมีสมาชิกทุกคนในกลุม
รับรองกันวา ถูกตอง  การคิดคะแนนจะไดคะแนนเพิ่ม เชน 
      ผูที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละโตะจะไดคะแนนเพิ่ม  10  คะแนน 
      ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 1 จะไดคะแนนเพิม่             8  คะแนน 
      ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 2 จะไดคะแนนเพิม่             6  คะแนน 
      ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 3 จะไดคะแนนเพิม่             4 คะแนน 
   1.6.3.4 การยกยองทีมที่ประสบผลสําเร็จ 
    นักเรียนที่ไปทําการแขงขันกลับเขากลุมเดิม นําคะแนนการแขงขันของแตละคน
มารวบรวมเปนคะแนนของกลุม ครูแจงผลการแขงขันพรอมกับกลาวชมกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด  
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2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีนักศึกษาหลายทานใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังนี้ 
   ศุภพงค คลายคลึง (2548: 27) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถงึ ผลสําเรจ็
ที่เกิดจากพฤตกิรรมการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมากทั้งองคประกอบ
ที่เกี่ยวของกับสติปญญา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ 
   ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 27) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากประพฤติการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมาก
ทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกบัสติปญญา และองคประกอบที่ไมใชสติปญญา ซ่ึงสามารถสังเกตและ
วัดไดดวยเครือ่งมือทางจิตวทิยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ 
   ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 200) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ
การเรียนรูจากการฝกฝนอบรมหรือการจัดการเรียนรู 
   วิทยาศาสตรในความหมายปจจุบัน หมายถึง สวนที่เปนความรูทางวิทยาศาสตรที่
ไดรับการตรวจสอบอยางมีระบบจนเปนที่เชื่อถือได ไดแก ขอเท็จจริง มโนมติ หลักการ กฎ ทฤษฎี 
สมมติฐาน และสวนที่เปนกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (สมจิต สวธนไพบูลย.  2526: 94) 
กลาววา ความรูทางวิทยาศาสตร คือ สวนที่ผลผลิตทางวิทยาศาสตรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการใช
กระบวนการแสวงหาความรู ดําเนินการคนควา สืบเสาะ ตรวจสอบ จนเปนที่เชื่อถือได ความรูนั้นก็
จะถูกรวบรวมไวเปนหมวดหมู ซ่ึงสรุปความสัมพันธได ดังนี้ (สมจิต สวธนไพบูลย.  2526: 9) 
                                                                                                          
                           
 
 
 
         
       
                  
                                                                                                                          
                               

ภาพประกอบ 2   แสดงความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตร 
ที่มา: สมจิต สวธนไพบูลย.  (2526).  วิทยาศาสตรสําหรับครูประถม.  หนา 9 – 11. 

ทฤษฎี 

อนุมาน+จินตนาการ-ขั้น
สํารวจหรือความคิด
สรางสรรค 

     ขอเท็จจริง      สมมติฐานมโนมติ 
อุปมาน 

อุปมาน 

     อนุมาน 
ความรูวิทยาศาสตร กฎ หลักการ 
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  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการคิด และการทําอยางมีระบบ
การคนหาขอเท็จจริง หาความรูตางๆ จากปรากฏการณธรรมชาติ และจากสถานการณที่อยูรอบตัวเรา
ดวยวิธีการทารวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ (สมจิต สวธนไพบูลย.  2526: 9) 
   1. ระบุปญหา 
   2. ตั้งสมมติฐาน 
   3. พิสูจนหรือทดลอง 
   4. สรุปผลและการนําไปใช 
  ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนั้น นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว 
ผลของการศึกษาคนควา จะมีประสิทธิภาพเพียงไร ขึ้นอยูกับคุณลักษณะนิสัยของบคุคลนั้นๆ เปน
องคประกอบดวย คุณลักษณะนิสัยที่กอใหเกิดประโยชนในการเสาะแสวงหาความรูนี้ เรียกวา 
“จิตวิทยาศาสตร”  ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี ้
   1. มีความละเอียดถ่ีถวน 
   2. มีความอดทน 
   3. มีเหตุผล ไมเชื่อส่ิงใดงาย โดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ 
   4. มีใจกวาง รับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน ไมยึดมัน่ในความคิดของตนเองเพยีงฝายเดยีว 
   5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
   6. มีความกระตือรือรนที่จะคนหาที่จะคนควาหาความรู 
   7. มีความซื่อสัตยสุจริต 
   8. ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหม 
 จากที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เปน
ความรูทางวทิยาศาสตรทีเ่กดิจาการสะสม และเชือ่มโยงสาระสาํคัญที่คนพบ และพิสูจนแลวตองไมใช
องคประกอบทางสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา สามารถสังเกตและวดัไดดวยเครื่องมอื
ทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานตาง  ๆแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ
การเรียนรูจากการฝกฝนอบรม 
 2.2 ความมุงหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  สสวท (อรอุมา กาญจนี.  2549: 26 ; อางอิงจาก สสวท.) ไดกําหนดเปาหมายของการจัด 
การเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษา ดังนี้ 
   1. เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในวิทยาศาสตร 
   2. เพื่อใหเขาใจขอบเขตธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
   3. เพื่อใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจิตนาการ ความสามารถในการแกปญหา และ 
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การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
   5. เพื่อที่ตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ
สภาพแวดลอมในเชิงทีมีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
   6. เพี่อนําความรูความเขาใจเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคมและการดํารงชีวิต 
   7. เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน   
ไดมีนักวิชาการกลาวไว ดังนี้ 
  บลูม (Bloom. 1965: 201) ไดกลาวถึงลําดบัขั้นของที่ใชในการเขยีนวตัถุประสงคเชิง
พฤติกรรมดานความรูคิดไว 6 ขั้น ดังนี้ คือ 
   ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจาํความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาแลวโดยตรง 
ในขั้นนี้ รวมถึงการระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตางๆไปจนถึงเกณฑทฤษฎีจากคํารา ดังนั้นขั้นความรู
ความจําจึงจัดไดวา เปนขั้นต่ําสุด 
   1. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่ไดเรียน
หรืออาจแปลกความจากตัวเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในขั้นนี้ถือวา เปนขั้นที่สูงกวา
การทองจําตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 
   2. การนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถทีจ่ะนาํความรูที่นกัเรยีนไดเรียนมาแลวไปใช
ในสถานการณใหมดังนั้น ในขั้นนี้ จึงรวมถงึความสามารถมนการเอากฎ มโนทศัน หลักสําคัญวิธีการ 
นําไปใช การเรยีนรูในขั้นนี้ถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดีเสยีกอน จงึจะนําไปใช
ได ดังนั้น จึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ 
   3. การวเิคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเปนองคประกอบ
ยอยๆ เหลานั้น เพื่อที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆ ในขั้นนี้ จึงรวมถึงการแยกแยะหา
สวนประกอบยอยๆ หาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้น ตลอดจนหลักสําคัญตางๆ ที่เขามา
เกี่ยวของ การเรียนรูในขั้นนีถื้อวา สูงกวาการนําไปใช และตองเขาใจทั้งเนื้อหา และโครงสรางของ
บทเรียน 
   4. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆมาประกอบกนัเปน
ส่ิงใหม การสงัเคราะหจงึเกี่ยวกบัการวางแผน การอกแบบการทดลอง การตั้งสมมตฐิาน การแกปญหา
ที่ยากการเรียนรูในระดับนี้ เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรคในอันที่จะสรางแนวคิด หรืแบบแผน
ใหมๆ ขึ้นมาดังนั้น การสังเคราะหเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหนึ่ง 
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   5. การประเมินคา หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาตางๆ ไมวา
จะเปนคําพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจ ดังกลาวจะตองวางแผนอยูบนเกณฑ
ที่แนนอน เกณฑดังกลาว อาจจะเปนสิ่งที่ขึ้นมาเองหรือนํามาจากที่อ่ืนก็ได การเรียนรูในขั้นนี้ถือวา
เปนการเรียนรูขั้นสูงสุดของความจํา 
  คลอฟเฟอร (ภพ เลาหไพบูลย.  2542: 295 – 304 ;  อางอิงจาก Klopfer.  1971) ไดกลาวถึง
การประเมินผลการเรียนดานสติปญญาหรือความรูความคิดในวิชาวิทยาศาสตรเปน 4 พฤติกรรม ดังนี้ 
   1. ความรูความจํา 
   2. ความเขาใจ 
   3. กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
   4. การนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช 
  เพื่อความสะดวกในการประเมนิผล จึงไดทําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวชิาวทิยาศาสตร 
ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สําหรับเปนเกณฑวดัความสามารถ
ดานตางๆ 4 ดาน คือ (ประวิตร ชูศิลป.  2524: 25) 
   1. ดานความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาแลว 
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ 
และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   3. ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตร 
ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป หรือสถานการณที่คลายคลึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา 
ไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การสืบเสาะหาความรู โดยผานการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมีระบบ จนเกิดความคลองแคลวชํานาญ 
สามารถเลือกใชกิจกรรมตาง  ๆไดอยางเหมาะสม สําหรับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรประกอบดวย 
ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู 
ทักษะการจดักระทําสื่อความหมายขอมูล ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปรทักษะการตั้งสมมติฐาน 
ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
 จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจยัไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรทัง้ 4 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยพิจารณาใหครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรูวทิยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกัน เพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the 
Advancement of Science - AAAS) ไดพฒันาโปรแกรมวิทยาศาสตร และตัง้ชื่อโครงการนีว้า วิทยาศาสตร
กับการใชกระบวนการ (Science: A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวา โครงการซาปา (SAPA) 
โครงการนี้ แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970 ไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ 
ประกอบดวย ทักษะพื้นฐาน 8 ทักษะ และทกัษะขัน้พืน้ฐานผสมผสาน 5 ทักษะ ดังนี้ (ภพ เลาหไพบูลย. 
2542: 14 – 29) 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พืน้ฐาน 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการวดั 
   3. ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข 
   4. ทักษะการจําแนกประเภท 
   5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกบัสเปส และสเปสกับเวลา 
   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมลู 
   7. ทักษะการลงความคิดเห็นขอมูล 
   8. ทักษะการพยากรณ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้บูรณาการ 
   1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   2. ทักษะการกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ 
   3. ทักษะการกําหนดและควบคมุตัวแปร 
   4. ทักษะการทดลอง 
   5. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงสรุปขอมูล 
   6. ทักษะการสังเกต (Observation) 
   

   1. ทักษะการสังเกต  
     การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
รวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ล้ินและผิวกาย เขาไปสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณ โดยไมใสความคิดเห็นของ
ผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ไดจากการสังเกต อาจแบงออกไดเปนประเภท คือ ขอมูลเชิงคุณภาพขอมูลเชิง
ปริมาณ (โดยการกะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถทีแ่สดงวา เกดิทกัษะ
แลว คือ      
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     1.1 ช้ีบงและบรรยายคณุสมบตัิของสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับรูปราง กล่ิน รส เสียง 
และบอกหนวยมากๆ เขาไว 
     1.2 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณโดยการกะประมาณ 
    1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
   2. ทักษะการวัด (Measurement) 
    การวัด หมายถึง การเลือก และการใชเครื่องมือวัดหาปริมาณสิ่งของตาง  ๆออกมา
เปนตัวเลขทีแ่นนอนไดอยางเหมาะสม และถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือ 
    2.1 เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
    2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
    2.3 บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือไดถูกตอง 
    2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูม ิปริมาตร น้ําหนัก และ 
อ่ืนๆ ไดถูกตอง 
    2.5 ระบุหนวยตัวเลขที่ไดจากการวัดได 
   3. ทักษะการคํานวณ (Using Number) 
    การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดงจํานวน
ที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการ บวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉล่ีย ความสามารถที่แสดงวา เกิดทักษะ
แลว คือ 
    3.1 การนับ ไดแก 
     3.1.1 การนับสิ่งของไดถูกตอง 
     3.1.2 การใชตัวเลขแสดงจํานวนทีน่ับได 
     3.1.3 ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกนั 
     3.1.4 ตัดสินวาของในกลุมใดมจีํานวนเทากันหรือตางกัน 
    3.2 การหาคาเฉลี่ย 
     3.2.1 บอกวิธีหาคาเฉลี่ย 
     3.2.2 หาคาเฉลี่ย 
     3.2.3 แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย 
   4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) 
    การจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพวก หรือเรียงลําดับวัตถุ หรือส่ิงของ 
ที่อยูในปรากฏการณโดยเกณฑดังกลาว อาจจะใชความเหมอืน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใด
อยางหนึ่งก็ได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
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    4.1 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
    4.2 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
    4.3 เกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
   5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/space 
Relationship and Space-time Relationship)  
     สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางนั้นครอบครองอยูจะมีลักษณะเชนเดียวกบัวัตถุ
นั้น โดยทั่วไปแลว สเปสของวัตถุมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว ความสูง ความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนง
ที่ยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     5.1 ช้ีบงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติที่กําหนดใหได 
    5.2 วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุ หรือรูป 3 มิติ ที่กําหนดได 
    5.3 บอกชื่อของรูปทรง และรูปทรงเรขาคณิตได 
    5.4 บอกความสัมพันธของรูป 2 มิติได เชน ระบุรูป 3 มิต ิที่เห็นเนื่องจากการ 
หมุนรูป 2 มิติ เมื่อเห็นเงา (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ (3 มิติ) เปนตนกําเนิดเงา 
    5.5 บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ (3 มิติ) ออกเปน 2 สวน 
    5.6 บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 
    5.7 บอกไดวาวัตถุหนึ่งยูในตําแหนง หรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 
    5.8 บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจก และภาพที่ปรากฏในกระจกวา
เปนซายหรือขวาของกันและกันได ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก ความสัมพันธ
ระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่
เปลี่ยนไปกับเวลา 
    5.9 บอกความสัมพันธระหวางการเปลีย่นแปลงตําแหนงที่อยูของวตัถุกับเวลา
ได 
    5.10 บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือปริมาณของสิ่ง 
ตางๆ กับเวลาได 
   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and 
Communication) 
    ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจาก 
การสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่นๆมาจัดกระทําเสียใหม เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย
ของขอมูลชุดนี้ดีขึ้นโดยอาจเสนอในรูปของ ตาราง แผนภูม ิ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียน
บรรยาย เปนตน ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
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    6.1 เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลใหเหมาะสม 
    6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 
    6.3 ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
    6.4 เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได 
    6.5 บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยขอความที่เหมาะสม กะทดัรัด จน 
ส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
    6.6 บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อความหมายให 
ผูอ่ืนเขาใจได 
   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) 
    การลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นใหกับขอมูล
ที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกต โดยใช
ความรูหรือประสบการณมาชวย 
   8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) 
    การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนที่จะทดลอง โดยอาศัย 
ปรากฏการณทีเ่กดิขึ้นซ้ําๆ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนัน้ๆมาชวยในการสรปุ การพยากรณ
เกี่ยวกับตวัเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟทําได 2 แบบ คือ  การพยากรณภายในขอบเขต
ของขอมูลที่มีอยู กับการพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูลที่อยู ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะ
แลว คือ 
    8.1 การทํานายทัว่ไป เชน ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ กฎ หรือ
ทฤษฎีที่มีอยูได 
    8.2 การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ เชน 
     8.2.1 ทํานายผลที่จะเกิดภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
     8.2.2 ทํานายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้บูรณาการ 
   1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation   Hypothesis) 
    การตั้งสมมติฐาน คือ  คําตอบที่คิดไวลวงหนา  มักกลาว เปนขอความที่บอก 
ความสัมพนัธระหวางตวัแปรตน (ตวัแปรอสิระ) กบัตวัแปรตาม  สมมตฐิานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิดก็ได  
ซ่ึงทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว ความสามารถ
ที่แสดงวา เกิดทักษะแลว คือ สามารถหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู 
และประสบการณเดิม 
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   2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
    การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายหรือขอบเขต 
ของคําตางๆ (ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันหรือสามารถสังเกตหรือวัดได 
   3. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  (Identifying and Controlling Variables) 
     การกําหนดตัวแปร  หมายถึง  การชี้บงตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  และตัวแปรที่
ตองควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ 
     ตัวแปรตน  คอื  ส่ิงที่เปนสาเหตุทําใหเกดิผลตางๆ  หรือส่ิงที่เราตองการ
ทดลองดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนัน้หรือไม 
     ตัวแปรตาม  คอื  ส่ิงที่เปนผลเนื่องมาจากตวัแปรตน  เมื่อตวัแปรตนหรือ
ส่ิงที่เปนสาเหตุเปลี่ยนไป  ตวัแปรตามหรือส่ิงที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
     ตัวแปรควบคุม คือ การควบคุมสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทําให 
ผลการทดลองคลาดเคลื่อน  ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกนั   
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทกัษะแลว คือ ช้ีบงและกําหนดตวัแปรตน ตวัแปรตาม  
และตัวแปรที่ตองควบคุมได 
   4. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
    การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบสมมติฐานที่ตั้งได 
การทดลองประกอบดวยกิจกรรม  3  ขั้นตอน คือ 
    4.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือ
ทดลองจริงเพื่อกําหนดสิ่งเหลานี้ 
    4.2 วิธีการทดลอง  ซ่ึงเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
    4.3 อุปกรณ  หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
    4.4 การปฏิบัติการทดลอง  หมายถึง  การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
    4.5 การบันทึกการทดลอง  หมายถึง  การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง  
ซ่ึงอาจเปนผลจากการสังเกต  การวัด  และอื่นๆ  
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     1. การออกแบบการทดลอง โดยกําหนดวิธีการทดลองไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  โดยคํานึงถึง  ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  และตัวแปรที่ตองควบคุมดวย 
     2. ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดอยางถูกตองเมาะสม 
     3. บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง   
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   5. ทักษะการตคีวามหมายขอมูลและลงขอสรปุ (Interpreting  data  and  conclusion) 
    การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปรความหมายหรือบรรยายคุณลักษณะ
และสมบัติของขอมูลที่มีอยู การตีความหมายในบางครั้ง อาจตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อ่ืนๆ ดวย  ทักษะการสังเกต  ทักษะการคํานวณ  เปนตน 
    การลงขอสรุป  หมายถึง  การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด ความสามารถ
ที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    5.1 แปลความหมาย หรือบรรยายลักษณะและคุณสมบัติของขอมูลที่มีอยูได  
(การตีความหมายขอมูลที่ตออาศัยการคํานวณ) 
    5.2 บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได  
  ทักษะดังกลาว เปนทักษะที่ใชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ในการศึกษา 
วิทยาศาสตรจะตองใหนักเรียนไดทั้งความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู สมจิต สวธนไพบูลย  
(2526: 11) ไดสรุปความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  3  ความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
ที่มา :  สมจิต  สวธนไพบูลย.  วิทยาศาสตรสําหรับครูประถม.  หนา  12. 

 

 

 

 
ปญหาเกี่ยวกับ 
    -  วัตถุ 
    -  เหตุการณ 
    -  ปรากฏการณ   
       ทางธรรมชาติ 
 

 
กระบวนการแสวงหาความรู 
ทางวิทยาศาสตร 
    -  วิธีการทางวิทยาศาสตร 
    -  เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความรูทางวิทยาศาสตร 
    -  ขอเท็จจริง     
    -  ทฤษฎี 
    -  มโนมติ          
    -  กฎ  
    -  สมมติฐาน 
    -  หลักการ 
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3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 3.1 ความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ความสามารถในการแกปญหา เปนกระบวนการทางความคิดที่มีความสําคัญ เนื่องจาก
เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับมนุษยในการดําเนินชีวิต และเปนทักษะที่ตองมีการฝกฝนอยูเสมอ ผูที่มีความสามารถ
ในการแกปญหาไดจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ดังนั้น บุคคลจึงตองมีความรูในการแกปญหา 
ไดรับการฝกฝนในการแกปญหา นอกจากนี้ ความสามารถในการแกปญหายังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อีก 
เชน ความสามารถของเชาวปญญา การเรียนรู และประสบการณเดิม เปนตน สําหรับความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
  กาเย (บุญนํา อินทนนท. 2551: 65 ;  อางอิงจาก Gagne. 1970: 63) ไดกลาววา ความสามารถ
ในการคิดแกปญหา เปนแบบของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศยัการเรียนรูประเภทหลักการ ที่มคีวาม 
เกีย่วของกันตัง้แตสองประเภทขึน้ไป และใชหลักการนั้นผสมผสานกนัจนเปนความสามารถชนดิใหม 
ที่เรียกวา ความสามารถดานการแกปญหา โดยการเรียนรูประเภทหลักการนี้ ตองอาศัยหลักการเรียนรู
เปนพื้นฐานของการเรียนรูประเภทนี้ กานเยไดอธิบายวา เปนการเรียนรูอีกประเภทหนึ่ง ที่ตองอาศัย
ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 
  กูด (บุญนํา อินทนนท. 2551: 65 ; อางอิงจาก Good. 1973: 518) กลาววา วิธีทางวิทยาศาสตร 
คือ การแกปญหานั่นเอง ซ่ึงการแกปญหาเปนแบบแผน หรือวิธีดําเนนิการซึ่งอยูในสภาวะทีย่ากลําบาก 
ยุงยาก หรืออยูในสภาวะทีพ่ยายามตรวจขอมลูที่หามาได ซ่ึงความเกีย่วของกับปญหามีการตั้งสมมติฐาน 
และมีการตรวจสมมติฐานภายใตการควบคุม มีการเก็บรวบรวมขอมูลจาการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ
และทดสอบสมมติฐานนั้นวาเปนจริงหรือไม 
  รุงชีวา สุขดี (2531: 35) กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนทักษะอยางหนึ่ง
ที่จะตองฝกฝนอยูเสมอ และความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบคุคลยังขึ้นอยูกบัองคประกอบ
หลายๆ ดานดวยกัน คือ 
   1. ประสบการณของแตละบุคคล หรือความรูเดิม 
   2. วุฒิภาวะของสมองและความสามารถทางสติปญญา 
   3. สภาพการณทีแ่ตกตางกัน 
   4. กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
   5. ความสามารถในการมองเหน็ลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 
  นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: 48) ไดสรุปไววา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปน
พฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่บุคคลเลือกกระทําหรือปฏิบัติ ในการหาทางออกกับปญหาหรือสถานการณ
ตางๆ ที่ตองเผชิญ มีลักษณะเฉพาะเอกัตบุคคล เปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู ความคิด และ
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เปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองฝกฝน และควรฝกใหกับนักเรียน ความสามารถในการคิดแกปญหายังขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายดาน เชน ความรูหรือประสบการณเดิม ความสามารถทางสติปญญาเปนตน 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของความสามารถของการคิดแกปญหา หมายถึง 
ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดลอม
ใหผสมกลมกลืนกลับมาสูสภาวะที่เราคาดหวัง 
  อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 62) สรุปไววา ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
หมายถึง การนาํความรูทางวทิยาศาสตรมาใชการคิดแกปญหาที่พบ เพื่อใหบรรลุจุดหมายตามที่ตองการ 
 จากความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่นักการศึกษาไดกลาว
มาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถ
ในการนําความรู และวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาที่พบ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคตามที่ตองการ 
 3.2 การเรียนการสอนกับการแกปญหา 
  ความสามรถในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้น จะแตกตางกันออกไป เพราะคนเรา
จะมีความสมารถในการคิดแกปญหาไดดีหรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นมีระดับสติปญญา ความรู 
อารมณ และประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนมีผลตอความสามารถในการคิดแกปญหาของ
นักเรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการเรียนการสอนกับการแกปญหา ดังนี ้
  ความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองมีการฝกฝนอยูเสมอ แมวาครู
ไมอาจจะฝกฝนใหนักเรยีนมทีักษะในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเดยีวกับที่เราฝกใหเด็ก
เลนดนตรี แตการใหเด็กมีโอกาสฝกฝนอยูเสมอนั้นยอมเปนประโยชนแกเด็กอยางแนนอน วิธีการตางๆ 
ที่ครูจะชวยฝกใหเดก็มีความสามารถในการคิดแกปญหาไดนั้น มังกร ทองสุขดี (2552: 5 – 10) กลาวไว
ดังนี้ 
   1. ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบนี้เปนวิธีการที่
ใชกนัมานาน เปนวิธีที่มีประโยชนอยูเสมอ การทาํงานชวยใหเรามปีระสบการณเพิ่มขึน้ยอมจะชวยให
เรามีหนทางในการคิดแกปญหามากขึ้น 
   2. ฝกใหเด็กมีการทดสอบอยูเสมอ (The Testimonial Process) บางครั้งครูอาจ
กําหนดปญหาใหนักเรยีนชวยกันหาคําตอบ โดยแนะใหนกัเรียนกระทํากจิกรรมบางอยาง หรือการแสดง
การสาธิต เพื่อใหนักเรียนหาคําตอบใหได นักเรียนที่มีโอกาสฝกการคิดแกปญหาอยูเสมอนั้น อาจหา
แนวทางตางๆ ชวยไดเปนอยางดี การสอนเนื้อหาวิชา บางครั้งครูไมอาจทําการทดลองได เชน การวัด
ระยะทางจากโลกกับดวงดาวในทองฟา ใหนกัเรียนคิดแกปญหา โดยการทดลองคนควาจากแหลงวิชาการ
ตางๆ 
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   3. ฝกใหนักเรียนเปนผูมีเหตุผลแกตนเอง (The Innate Process) การฝกแบบนี้เปน
การฝกใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง บางครั้งอาจเปนการเชื่อแบบลางสังหรณ ซ่ึงเปนสัญชาติญาณ
ของตนเอง มีนักวิทยาศาสตรหลายอยางที่เกิดจากลางสังหรณ เชน กรณีที่ ชวาป (Schwab) ไดคนพบ
จุดดับในดวงอาทิตย 
   4. ใหรูจักการวจิารณ (Critical thinking) จอหน ดิวอ้ี นกัการศึกษาผูมีช่ือเสียงได
กําหนดวิธีการคิดแกปญหาโดยการวิเคราะหปญหาออกเปนขั้นๆ ดังนี ้
    4.1 การกําหนดปญหา 
    4.2 รวบรวมขอเท็จจริง 
    4.3 ตั้งสมมติฐาน 
    4.4 ประเมินผล 
  วิธีการคิดแกปญหาโดยวิธีนี้ ครูควรฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถนําไปใช
ในอนาคตไดอีกดวย นอกจากนั้นครูควรแนะหาทางชวยใหนักเรียนรูจกัคิดหรือทําในเรื่องเหลานี้โดย 
   1. ฝกใหรูจักวิเคราะห-สังเคราะห (Analysis-Synthesis) 
   2. ฝกใหรูจักฝกความเห็น (Suggestion) 
  การฝก หรือกระตุนฝกใหนกัเรียนรูจกัแสดงความคิดเหน็อยูเสมอนั้น เปนการชวยให
นักเรียนไดฝกการใชความคิดของตนเอง เพราะการคิดชวยใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ดีกวาการฝก
ใหนกัเรียนใชแตความจําเพียงอยางเดยีว ครูตองคอยชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ เพราะนักเรียนอาจแสดง 
ออกทางความคิดเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 
  สายหยดุ สมประสงค (2523: 67 – 90) ไดกลาววา การทีเ่ด็กสามารถแกปญหาไดนั้น
ผูสอนตองจักสภาพการณภายนอกเพื่อยั่วยใุหผูเรียนไดใชกระบวนการเหลานั้นแกปญหา เชน 
   1. จัดสถานการณใหมๆ มีวิธีการแกปญหาไดหลากหลายวิธี เพื่อใหผูเรียนฝกฝน
ในการคิดหาวิธีการแกปญหา 
   2. ปญหาที่ผูสอนนํามาใหฝกนั้น นอกจากจะเปนปญหาแปลกใหมที่ผูเรียนยังไม
ประสบมากอนแลว ควรเปนปญหาทีไ่มพนวิสัยของผูเรียนทีจ่ะแสดงความสามารถในการคิดแกปญหา
ได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ปญหานั้นตองอยูในกรอบทักษะของเชาวปญญาของผูเรียน 
   3. การฝกแกปญหา ผูสอนควรจะแนะนําใหนกัเรียนไดเรียนรู และเขาใจปญหาให
ถองแทเสียกอนวาเปนปญหาเกี่ยวกับอะไร ถาปญหาใหญใหแตกออกเปนปญหายอยๆ แลวคิดแกปญหา
ยอยแตละปญหา 
   4. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือส่ิงแวดลอมที่เปนสภาพภายนอกของผูเรียน
ใหเปนไปในทางที่เปลี่ยนแปลงไดไมตายตวั ผูเรียนจะเกดิความรูสึกวาเขาสามารถคิดคน เปลี่ยนแปลง
อะไรไดบางในบทบาทตางๆ 
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   5. ใหโอกาสผูเรียนไดคดิอยูเสมอ โดยผูสอนไมควรบอกวิธีแกปญหาโดยตรงๆ แก 
ผูเรียน ดงันัน้ ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการคิดแกปญหาจากสถานการณตาง  ๆที่หลากหลาย
ดวยกิจกรรมหรือกลยุทธที่เหมาะสม 
  ทิศนา แขมมณี (2548: 9 – 14) ไดกลาวถึง กระบวนการสําคัญของครูที่จะชวยสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดความคิดมี ดังนี้ 
   1. การสังเกต / การสงสัย 
   2. การอยากรูคําตอบในสิ่งที่สงสัย 
   3. การแสวงหาคําตอบในเรื่องที่สงสัย 
   4. การคาดคะเนคําตอบในเรื่องที่สงสัย โดยเรื่องโยงความรูและประสบการณเดิม 
การใชเหตุผล การคิดริเร่ิม การใชจินตนาการ 
   5. การรวบรวมขอมูลในเรื่องทีส่งสัย โดยวางแผนเกบ็รวบรวมขอมูล การแจกแจง 
ขอมูล การกําหนดแหลงขอมูล การลงมือเก็บขอมูล 
   6. การพิจารณาขอมูลและสรุปขอมูลในเรื่องที่สงสัย โดยการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ 
การแยกแยะขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การใชเหตุผล การประเมินขอมลู 
และการลงสรุปขอมูล 
   7. การทดสอบคําตอบในเรื่องที่สงสัย และสรุปผลการทดลอง 
   8. การสรุปคําตอบในเรื่องที่สงสัย 
  สุวัฒน มุทธเมธา (2523: 205 – 206) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนเพื่อแกปญหา 
มีดังนี้ 
   1. ปลอยใหนักเรียนคิดดวยตนเองมากที่สุด 
   2. ควรสงเสริมใหกําลังใจเมื่อนักเรียนทําผิดพลาดหรือคิดไมถูกตอง 
   3. ครูควรใหขอเสนอแนะอภิปราย ซักถามใหนักเรียนคิดถานักเรียนคิดไมออก 
   4. ครูควรสงเสรมิ สนับสนนุใหนกัเรยีนคดิ หรือใชวิธีใหมแกปญหา หากนักเรียน
ยังใชวิธีเดิม ซ่ึงเปนวิธีที่ไมสามารถแกปญหาได 
   5. ครูควรเสนอแนะวิธีการใหมใหนักเรียนพิจารณาทดลอง ถานักเรียนทอถอยจะ
เลิกแกปญหา เนื่องจากมองไมเห็นแนวทาง 
   6. ถานักเรียนสับสน เบื่อหนาย หงุดหงิด ครูแนะนําใหนักเรยีนพักสักครู 
   7. ครูควรแนะนําสงเสริมใหนักเรียนเห็นวา การมีใจกวาง มองหลายมุม ยอมรับ 
ความคิดเห็น ไมยึดมั่นวิธีไดวิธีหนึ่ง จะชวยแกปญหาไดดีขึ้น 
   8. ครูควรสงเสรมิใหนกัเรยีนหาเหตุผล คดิเดา ลองผิดลองถูกในการแกปญหาบาง 
   9. ครูควรสงเสริมใหนกัเรียนมีทศันคติในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 
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   10. ครูไมควรหัวเราะเยาะใหนักเรียนเสียหนา หรือเกิดความละอาย เมื่อนักเรียน
เสนอวิธีหรือขอมูลไมถูกตองเหมาะสม เพราะจะทําใหนักเรียนไมกลาคิดไมกลาแสดงออก 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับการแกปญหาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การฝก 
การคิดแกปญหาของผูเรียนนั้นจะดีหรือไมด ีไดผลหรือไมนัน้ ผูสอนมีสวนสําคัญมากในการจัดบรรยากาศ
การเรยีนการสอนที่เปนภาวะกระตุนยัว่ยุใหผูเรียนฝกคดิ การใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนการสงเสริม
การคิดแกปญหาของนักเรียน เพราะหากครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอน เสนอปญหาที่ผูเรียนไมสนใจ
ก็มักสงผลใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมอยากหาคําตอบ หรือปญหาที่ครูใหนั้นมีความ
ยากจนเกนิไปไมเหมาะกับระดับสติปญญาของผูเรียนจะทําใหเกดิความทอแทไมอยากแกปญหานัน้อกี
ซ่ึงทําใหการฝกแกปญหาของนักเรียนนัน้ลมเหลว ครูควรแนะนําหรือชวยเสนอแนะเกีย่วกับการแกปญหา
ใหกับนักเรยีน หรือใหกําลังใจกับนกัเรียน เพื่อใหนกัเรียนพยายามหาแนวทางในการแกปญหาใหลุลวง
ไปได 
 3.3 กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ไดมีนักศกึษาและนักจิตวิทยาหลายทาน ไดเสนอแนวคดิเกีย่วกับวิธีการ และขั้นตอน 
ในการแกปญหาไวหลายแนวคิด เชน 
  ดิวอ้ี (กิ่งฟา สินธุวงษ.  2525: 5 – 6 ;  อางอิงจาก Dewey.  1971: 139)ไดเสนอวิธีการ 
แกปญหาที่เรียกวา Dewey’s Problem Solution  ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การรับรูและเขาใจปญหา เมื่อมีปญหาเกดิขึน้ คนสวนใหญจะพบความตึงเครยีด 
ความสงสัย และความยากลําบากที่จะตองแกปญหานั้นใหหมดไป ในขั้นตนผูพบปญหาจะตองรับรู 
และเขาใจในตัวปญหานั้นกอน 
   2. การระบุและแจกแจงลักษณะของปญหา ปญหาที่เกิดขึน้มีลักษณะที่แตกตางกัน
มีระดับความยากงายที่แกไขไดตางกัน จึงตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 
    2.1 ตัวแปรตน หรือองศประกอบอะไรบาง 
    2.2 มีอะไรบางที่ ตองทําในการแกปญหา โดยที่อาจจะเปนการระบุปญหาได 
ไมแจมชัดเปนตน 
    2.3 ตองขจัดการมองปญหาในวงกวางออกไป โดยใหมองเฉพาะสิ่งที่เรามอง
ไมเห็นชัดที่ เปนตัวปญหา ถาขจัดสิ่งนั้น ไดก็จะแกปญหาได 
   3. การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน 
     3.1 จะมีวธีิการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหานั้นอยางไร ใครจะเปนผูใหขอมูล
เหลานั้น 
     3.2 สรางสมมติฐานหรือคําถามที อาจเปนไปไดเพื่อชวยแกปญหา 
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   4. การเลือกวิธีแกปญหา หลังจากไดความคิดวาจะแกปญหาอยางไรแลวลองพิจารณา 
ดูวา ควรจะใชวิธีการใดไดบาง 
   5. การทดลองนําเอาวิธีการแกปญหามาใช 
  เวียร (บุญนํา อินทนนท. 2551: 70 ; อางอิงจาก Weir. 1974: 18) ไดเสนอขัน ตอนใน
การแกปญหา 4 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นที่ 1  ขั้นระบุปญหา 
   ขั้นที่ 2  ขั้นวิเคราะหปญหา 
   ขั้นที่ 3  ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา 
   ขั้นที่ 4  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ 
  เวียร (บุญนํา อินทนนท. 2551: 70 ; อางอิงจาก Weir. 1974: 17) ไดสรุปขั้นตอนในการ
แกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรมีอยู 4 ขั้นตอน คือ 
   1. ขั้นระบุปญหา (Statement of the Problem) 
   2. ขั้นวเิคราะหปญหา (Defining the Problem or Distinguishing Essential Features) 
   3. ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา (Searching for and Formulating a Hypothesis) 
   4. ขั้นตรวจสอบวิธีการ (Verifying the Solution) 
  บลูม (บุญนํา อินทนนท. 2551: 70 – 71 ; อางอิงจาก Bloom. 1956: 62) ไดช้ีใหเห็นวา 
ขั้นตอนของขบวนการคิดแกปญหานั้น มี 6  ขั้นตอน คือ 
   ขั้นที่ 1  เมื่อผูเรียนไดตอบปญหา ผูเรียนจะคิดคนสิ่งที่เคยพบ เคยเห็น และเกี่ยวของ
กับปญหา 
   ขั้นที่ 2  ผูเรียนจะไดประโยชนจากขั้นที่ 1 มาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นใหม 
   ขั้นที่ 3  การแยกแยะของปญหา 
   ขั้นที่ 4  การเลือกใชทฤษฎี หลักการ ความคิดและวิธีการท  ีเหมาะสมกับปญหา 
   ขั้นที่ 5  การใชขอสรุปของวิธีการมาแกปญหา 
   ขั้นที่ 6  ผลที่ไดจากการแกปญหา 
  ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 232 – 234) ไดกลาววา ขั้นตอนในการแกปญหานัน้ อาจแจกแจง
ไดมากหรือนอยกวา 4 ขั้น ก็ได แลวแตความละเอียดในการแบง และไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
   1. การระบุปญหา ส่ิงที่สําคัญในขั้นตอนนี ้คือ ความสนใจที่มตีอผูพบเหน็ ซ่ึงเกิด
เนื่องมาจากความอยากรูอยากเห็น และทักษะในการสังเกต 
   2. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซ่ึงในทางวิทยาศาสตร 
เรียกวา สมมติฐาน 
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   3. การทดลอง เปนการกาํหนดวธีิการแกปญหา โดยอาศัยทกัษะในการควบคมุตัวแปร 
การสังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความหมาย อธิบายขอมูล เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้ง ไว 
 จากวิธีการแกปญหาที่นักการศึกษาไดกลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวา ขั้นตอน หรือ 
วิธีการในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้น มีไดหลากหลายวิธีการ แตการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
จะตองเปนวิธีการที่มีระบบในการคิด และตองอาศัยความรู ประสบการณเขามาใชในการแกปญหาดวย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําขัน ตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เพราะมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน 
 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อรษา เจริญพร (2524: 101) ศึกษาผลของเงื่อนไขการแขงขันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของกลุมที่มีการแขงขัน และกลุมที่ไมมีการแขงขันไมแตกตางกัน 
   เกษม วิจิโน (2535: 107) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร และการให 
ความรวมมือตอกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ 
TGT กับกิจกรรมการเรียนตามคูมือครูของ สสวท. พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
การใหความรวมมือตอกลุมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   รัตนา  เจียมบุญ  (2540: 53)  ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช TGT กับการสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใช TGT และนักเรียนที่เรียนตามคูมือครูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   รังษิพร จันทรกลม (2547: 70 ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่องพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมโดย
การสอนแบบเทคนิค ที จี ที กับการสอนแบบเทคนิคศกึษากรณีตวัอยาง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค ที จี ที และนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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  งานวิจัยตางประเทศ 
   ดูบอยส (Dubois. 1990: 408) ไดศึกษาวิธีสอนแบบ STAD และ TGT โดยศึกษา
กลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 นักเรียนเรียนรูจากครูที่ผานการอบรมการสอนทั้งสองแบบ และใช
วิธีสอนทั้งสองแบบ กลุมที่ 2 นักเรียนเรียนรูจากครูที่ผานการอบรมการสอนทั้งสองแบบ แตไมใชวิธี
สอนทั้งสองแบบ กลุมที่ 3 นักเรียนเรียนรูจากครูที่ไมผานการอบรมวิธีสอนทั้งสองแบบ ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนกลุมที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกับกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตเจตคติทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกัน 
   สปูลเลอร (Spuler. 1993: 1715) ไดสังเคราะหงานวิจัยแบบเมตา เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลการเรียนแบบ STAD และ TGT ของนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ผล
ปรากฏวา วิธีการสอนแบบ TGT นั้นทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น
กวาวิธีการสอนแบบ STAD อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สุนทรี วัฒนพันธุ (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการตัดสนิใจของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทการทดลองกับที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 ปการศกึษา 2534 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี อําเภอโพธิ์ทอง จงัหวัดอางทอง  
จํานวน 70 คน กลุมทดลองสอนโดยใชชุดกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ประเภททดลอง กลุมควบคุม
สอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของ
นักเรียน  ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   นุศรา  เอี่ยมนวรัตน (2542: บทคัดยอ) ไดศกึษาเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
และเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน
กับการสอนโดยครูเปนผูสอน ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
แบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และเจตคติ
ตอส่ิงแวดลอมของนกัเรยีนทีไ่ดรับการสอน โดยใชชุดกจิกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดย 
ครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01   
   บรรณรักษ แพงถ่ิน (2539: 68) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคตทิางวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  
และความคงทนในการเรยีนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ือง พชื สัตว ของนกัเรียน ช้ันมัธยมศกึษา
ปที่ 6 ที่เรียนโดยใชชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความคงทนในการเรียน 
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สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   รัตนะ บัวรา (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยในชุดการเรียนโดยตนเองกับการสอนตามคูมือครู จํานวน 76 คน ผลการวิจัย พบวา ความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง ตามการสอน ตามคูมอืครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   กัญญา ทองมั่น (2534: 83) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรู ที่ทําการทดลองแบบไมกําหนดแนวทางและกําหนดแนวทาง ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   โอลาลินอย (Olalinoye. 1979: 4348 – A) ไดทําการวจิัยเพื่อเปรยีบเทยีบผลการสอน  
3  แบบ  คือ  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนวทาง (Guided  Inquiry) การสอนปกติ  
(Traditional) และแบบสืบเสาะหาความรูที่นักเรียนเปนผูดําเนินการเอง (Inquiry Role Approach) ใน
วิชาฟสิกสโดยใหกลุมควบคุมไดรับการสอนปกติ กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ที่มีการชี้แนะแนวทางและกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่นกัเรยีนเปนผูดาํเนนิการ
เอง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสามกลุมแตกตางกัน 
   สมิท (Smith. 1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนทีม่ีเจตคต ิและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 โดยแบงเปน
กลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย กลุมที่สองไดรับการสอนแบบใหลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมที่สามไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เครื่องมือ
ที่ใชเปนวิธีการทดสอบภาคสนามซึ่งเรียกวาการประเมินผลวิทยาศาสตรโดยใชวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
แบบบูรณาการ (IASA) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักที่ไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองสูง
กวานักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบบรรยาย 
 4.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   รัตนะ บัวรา (2540: 104) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชชุดการเรียนดวยตนเอง ซ่ึงเปนกลุมทดลอง และการสอนตาม 
คูมือครู ซ่ึงเปนกลุมควบคมุ ผลการศกึษาพบวา ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติที ระดับ.01 
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   มนวภิา ออนศรี (2540: 79 – 80) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรกับความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรยีนชนั มัธยมศกึษาปที่ 3 
พบวา ทักษะกระบวนการ มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .01 โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการจําแนกประเภทสงผล 
ตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .01 สวนดานการ 
สังเกต การจัดกระทําสื่อความหมายขอมูล และดานการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป สงผลตอ 
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .05 สวนทักษะอื่นๆ 
สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   ฮูเวอร (Hoover.  1999: CD-ROM) ศึกษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบ ที่มีตอ 
ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการระลึกได โดยทําการทดลองกับนกัเรยีน 3 กลุม 
กลุมแรกเรยีนดวยการอธิบายทีใ่ชตวัอักษรอยางเดยีว กลุมที่สองเรียนดวยการอธิบายที่ใชตวัอักษรและ
ตาราง กลุมที่สามเรียนดวยการอธิบายอักษรและแผนผังที่เปนระบบ ใชเนื้อหาเรื่องกลูโคส พบวา 
ความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 
   จอลลี่  (Jolly.  1999: CD – ROM)  ทําการศึกษาผลการใชแผนผังมโนมติที่มีตอ 
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 แบงเปนกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม กลุมทดลองไดใชวิธีสอนโดยแผนผังมโนมติ กลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ 
ทําการทดสอบกอนเรียน และใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห จากนั้นทดสอบหลังการเรียน พบวา ความสามารถ 
ในการแกปญหาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และไมพบความแตกตาง เพศหญิง และ 
เพศชาย ในเรื่องความสามารถในการแกปญหา 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. เนื้อหาที่ใชในการวิจยั 
  3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมประชากรเปาหมาย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   ภาคเรียนที่ 2    
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมทุรสาคร จํานวน 1 หองเรียน  
จํานวน 31 คน  
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลาย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 4 : 
แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง แรงมวลและการเคลื่อนที่ 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลา ใน
การทดลอง 16 คาบ  คาบละ 60 นาที 
 แบบแผนการวิจัย 
  การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงดําเนินการทดลองโดยใชแบแผน 
การทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design โดยมีแบบแผนการทดลอง ดัง ตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design 
 

กอนการทดลอง ตัวแปรอิสระ หลังการทดลอง 
   

T1 X T2 
   

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
  T1  แทน  การทดสอบกอนการทดลอง 
  X  แทน  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
  T2 แทน  การทดสอบหลังการทดลอง 

 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1. แผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที ่
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
  1. ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม จังหวดั
สมุทรสาคร 
  3. ศึกษาหลักการการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนคิ TGT  จากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ 
  4. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และหนวยการเรียนรู  
สาระที ่4  : แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที ่โดยมีหวัขอ
ดังตอไปนี้ 
    4.1 การหาแรงลัพธ 
   4.2 กฎการเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนิวตัน 
   4.3 กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
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   4.4 กฎการเคลื่อนที่ของที่สามของนิวตัน 
   4.5 แรงเสียดทาน 
   4.6 แรงตึงในเสนเชือก 
   4.7 การประยกุตใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตนั 
   4.8 การชั่งน้ําหนกัในลิฟต 
  5. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละเนื้อหา 
  6. สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 16 คาบ ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  
   6.1 สาระสําคัญ 
   6.2 จุดประสงคการเรียนรู 
   6.3 สาระการเรียนรู 
   6.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
   6.5 ส่ือการจัดการเรียนรู 
   6.6 การวัดผลประเมินผล 
 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
  1. นําแผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT และเอกสารประกอบการเรยีน
เสนอตอผูเชีย่วชาญทางดานการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหา  ความสอดคลองของจุดประสงคกับกระบวนการ
เรียนรู และภาษาที่ใช ประเมินคาเฉลี่ยความสอดคลอง ตรวจสอบคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
  2. นําแผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนคิ TGT ที่ปรับปรุงแลว ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาความเหมาะสมในระยะเวลาของกิจกรรม
ในขั้นตอนกระบวนการเรียนรูกับเวลาที่กาํหนด แลวนําแผนการจัดการเรียนรูมาแกไขปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น 
  3. นําแผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT ที่ปรับปรุงแลว นําเสนอให
กรรมการควบคุมสารนิพนธ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและโครงสรางทั้งคาํแนะนํา เพื่อ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชจริง 
  4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  การสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวทิยาศาสตรดําเนินการสรางแบบทดสอบ
ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบ และ
การเขียนขอสอบสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  2. ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 4 : แรงและ
การเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่จากหลักสูตร คูมือ และเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของของระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู 4 ดาน คือ  1) ดานความรูความจํา  2) ดานความเขาใจ   3) การนํา 
ไปใช  และ  4) ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง แรง มวล และกฎ
การเคลื่อนที่ จาํนวน 40 ขอ  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก แตละขอจะมีตัวเลือกที่เปน
คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคาํตอบเดียว  โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือ ถาตอบถูกให 1 คะแนน 
ถาตอบผิด หรือไมตอบให 0 คะแนน  โดยสรางแบบทดสอบใหตรงกบัผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
ครอบคลุมสาระการเรียนรู 
 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรดําเนินการ ตาม 
ขั้นตอนตอไปนี้ 
   1. นําแบบทดสอบที่ไดสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา ตัวเลือก และความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพื่อปรับปรุงขอบกพรองกอนนําไปใชจริง 
   2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการตรวจจากผูเชีย่วชาญ มา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําไปทดสอบกับนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 4  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
   3. นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิด 
หรือไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน แลวนํามาวิเคราะหโดยหาคาความยากงาย (p) 
และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ 
   4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดไปใชกับกลุมตวัอยาง
จริงตอไป 
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    ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส 
 

ดานความรู – ความจํา 

 1. วัตถุที่อยูในสภาพสมดุล ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
  (1) หยุดนิ่ง        (2) เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว 
  (3) เคลื่อนที่ดวยความเรงคงตัว   (4) หมุนดวยอัตราการหมุนคงตัว 
ขอใดถูกตอง 
  ก. ขอ (1) และ (2)      ข. ขอ (1) และ (4) 
  ค. ขอ (1) , (2) และ (3)     ง. ขอ (1) , (2) และ (4) 
 
ดานความเขาใจ 

 2. เม่ือออกแรงผลักวัตถุ แตวัตถุไมเคล่ือนท่ี แสดงวา 
  (1) ไมมีแรงกระทําตอวัตถุ 
  (2) แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุเปนศูนย 
  (3) วัตถุไมเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
ขอใดถูกตอง 
  ก. ขอ (1) , (2)       ข. ขอ (1) , (3) 
  ค. (2) , (3)        ง. ถูกทุกขอ 
 
ดานนําไปใช 
 3. นักดิ่งพสุธาคนหนึ่ง เมื่อกางรมชูชีพออกเขาจะเคลื่อนที่ลงมาดวยความเรงคงตัว ขอใด
กลาวได ไมถูกตอง 
  ก. ตองมีแรงกระทําตอนักดิ่งพสุธาในทิศขึ้นและลง 
  ข. แรงลัพธที่กระทําตอนักดิ่งพสุธาคือแรงดึงดูดของโลก 
  ค. ขนาดของการกระจัดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
  ง. ขนาดของความเรงเปนศูนย 
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ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 4. บอยโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่ง นักเรียนคิดวา ความเร็วของลูกบอลจะเปนไปตามขอใด 
ขณะถึงจุดสูงสุด 
  ก. ทั้งความเร็วและความเรงเปนศูนย 
  ข. ความเร็วเปนศูนย แตความเรงไมเปนศูนย 
  ค. ความเรงเปนศูนยแตความเร็วไมเปนศูนย 
  ง. ทั้งความเร็วและความเรงไมเปนศูนย 
 
 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ดําเนินการ
สรางตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหา 
  2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย
สถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 10 สถานการณ โดยแตละสถานการณจะ
ตั้งคําถาม 4 ขอ แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตามขั้นตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
   2.1 ขั้นระบุปญหา 
   2.2 ขั้นตั้งสมมติฐาน 
   2.3 ขั้นพิสูจนหรือทดลอง 
   2.4 ขั้นสรุปผลและนําไปใช 
 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางการสอนวทิยาศาสตร จํานวน 3 ทาน เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรมและคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
  2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแลว 
เสนอตอกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้งแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดสอบกับนักเรยีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  ที่ไมใชกลุมตวัอยาง  เพื่อหาคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ 
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  4. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน หลังจากนั้นวิเคราะหหา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนก โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ ใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน 
  5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไวไป 
ทดสอบกับนกัเรียนทีไ่มใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพื่อหาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบทั้งฉบบั
โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน 
  6. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ได ไปใชกับ
กลุมตัวอยางจริงตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. สุมนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน 
จํานวน 31 คน 
 2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 3. ดําเนินการสอนโดยผูวจิัยเปนผูสอนเองใชระยะเวลาในการสอน 4 คาบตอสัปดาห จํานวน 
16 คาบๆ ละ 60 นาที เปนเวลา 4 สัปดาห 
 4. เมื่อส้ินสุดตามกําหนดแลว  จงึทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ได มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT โดยใชคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
วิเคราะห โดยใชวิธีทางสถิติแบบ t–test Dependent Samples ตามสูตร ของ พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 
165 – 167) 
 2. ศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT โดยใชคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน วิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติแบบ t – test  Dependent Samples ตามสูตรของ พวงรัตน 
ทวีรัตน (2543: 165 – 167) 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 หาคาเฉลี่ยคํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 137) 
 

                                                             X =
n

X∑  

 
เมื่อ           X          แทน    คาเฉล่ียของคะแนน 

                                                  ∑ X       แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        n             แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 
  1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน คํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2540: 143) 
 

                                                           
)1(
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nn
XXn

DS  

    เมื่อ   S            แทน     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                                    n             แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
                                                  ∑ x      แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                                 ∑ 2x    แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2. สถิติใชทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู (สุธรรม สอนเถื่อน.  2548: 13) 
 

                                                         1E 100x

A
N

X∑=  

 

   เมื่อ  1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     ∑ X  แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองาน 
     A   แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองานทุกชิ้นรวมกัน 

   N   แทน  จํานวนผูเรียน 
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                             1002 x

A
N

X
E ∑=  

 
   เมื่อ  2E   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

∑ X  แทน  คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
B   แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
N   แทน  จํานวนผูเรียน 

 
  2.2 หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีสูตรดังนี้ 
 

                                                          
n

R
IOC ∑=  

  
   เมื่อ     IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

 ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 n   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 
  2.2 หาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการวิเคราะหขอสอบ
เปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% กลุมสูง – กลุมต่ํา และตารางสําเร็จรูปของจุง เตห ฟาน 
 

                                                             
N
RP =  

 
   เมื่อ  p  แทน  คาความยากงายของแตละขอ 

R  แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นถูก 
N  แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบนั้นทั้งหมด 
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2
n

RRr LH −
=  

 
   เมื่อ  r   แทน  คาอํานาจจําแนก 
     HR  แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 

 LR   แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
 n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 

 
  2.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร คูเดอร - ริชารดสัน สูตร
ที่ 20 โดยคํานวณ จากสูตร 
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   เมื่อ  ttr   แทน  คาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ 

 n   แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 
 p   แทน  สัดสวนผูที่ทําไดในขอหนึ่งๆ หรือ (n) 

         จํานวนคนที่ตอบถูก 
 จํานวนคนทั้งหมด 

     q   แทน  สัดสวนผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ หรือ 1-P 
 2

tS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 ทดสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถใน 
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชการทดสอบแบบกลุมตัวอยางไม
อิสระจากกัน   (t-test Dependent Samples) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 166) 
โดยคํานวณจากสูตร 
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   เมื่อ   t   แทน  คาที่ใชพิจารณา t-Distributions  
(ผลตางของคะแนนแตละคู) 

     D   แทน  ผลตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน 
 
 ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบ 
     กอนเรียนและหลังเรียน 

     ∑ 2D  แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนน 
         ทดสอบของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
     n   แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่อยูในกลุมตัวอยาง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n  แทน  จํานวนผูเรียนในกลุมตวัอยาง 
 k  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t   แทน  คาพิจารณาในการแจกแจงแบบทีใน (t – distribution) 
 df   แทน  คาชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of freedom) 
 **   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามขัน้ตอน ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนที่ 
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT โดยใชสถิต ิt-test Dependent Sample 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT โดยใชสถิติ t-test Dependent Sample 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัด 
     การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT โดยใชสถิติ t-test Dependent Samples 
 

กลุมทดลอง n X  S.D. t 
     

ทดสอบกอนเรียน 32 15 3.03 
ทดสอบหลังเรียน 32 22.59 1.64 

14.79** 

     

 

(t.01 df = 31 = 2.457) 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนคิ TGT มีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับ 
     การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT  

 

กลุมทดลอง n X  S.D. t 
     

ทดสอบกอนเรียน 32 16.65 2.48 
ทดสอบหลังเรียน 32 26.00 2.39 

13.56** 

     

 

(t.01 df = 31= 2.457) 
 
 จากตาราง 3 แสดงวา ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรกอนเรยีนและหลงัเรยีน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ความสามารถดานความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศกึษาคนควาครั้งนี ้ เปนการวิจยัเชิงทดลองเพือ่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และความ 
สามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได ดังนี ้

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี ้  
 1. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนคิ TGT 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 

สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนทีไ่ดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT  มีความสามารถ ใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมประชากรเปาหมาย 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมทุรสาคร มีจํานวน 1หองเรียน  
จํานวน 32 คน  
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เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 4 :  
แรงและการเคลื่อนที่ หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1. แผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 
พบวาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูมีคา E1 / E2 = 80.45/82.25 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบปรนัย จํานวน 40 ขอ ชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก พบวาคาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.41 – 0.67 คาอํานาจจําแนก  ( r ) มีคา 
0.22 – 0.67 และคาความเชือ่มั่น มีคาเทากับ 0.61 
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบปรนัย จํานวน  
32 ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก พบวาคาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.22 – 0.79 คาอํานาจ
จําแนก  ( r ) มีคา 0.21 – 0.79 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีคา 0.77 

 

วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน 
จํานวน 32 คน 
 2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 3. ดําเนินการสอนโดยผูวจิัยเปนผูสอนเองใชระยะเวลาในการสอน 4 คาบตอสัปดาห จํานวน 
16 คาบ ๆ ละ 60 นาที เปนเวลา 4 สัปดาห 
 4. เมื่อส้ินสุดตามกําหนดแลว จงึทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ได มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
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วิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามขัน้ตอน ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียน และหลังเรยีนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT  โดยใชสถิต ิt-test Dependent Sample 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT โดยใชสถิต ิ t-test Dependent Sample 
 

สรุปผล 
 การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทาง 
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
สรุปผลได  ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT  มีความสามารถ ใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 ไดรับการสอนแบบรวมมอื โดยใช
เทคนิค TGT  ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี ้
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 4 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 1 จากผลการวิจัยดังกลาว สรุปได ดงันี้ 
  นักเรียนทีไ่ดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีขั้นตอน คือ การนํา 
เสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้น โดยครูจะทําการเสนอบทเรียนใหกับนกัเรียนโดยใชคําถามที่กระตุน 
นักเรียนหรืออาจใชภาพประกอบเพื่อเราความสนใจนกัเรียน การเรียนกลุมยอย ในขั้นนีจ้ะแบงนักเรยีน
ตามความสามารถ โดยจะแบงเปนกลุม กลุมละ 4 คน ซ่ึงภายในกลุมจะประกอบไปดวย นักเรียนที่
เรียนเกง ปานกลางและออน และทกุคนจะมีหนาที่แตกตางกนัไปคือ สมาชิกภายในกลุมจะแบงหนาที่
และปฏิบัติตามหนาทีเ่วยีนไป ดังนี้สมาชกิคนที่ 1 มีหนาที่อานคําถามและแยกประเดน็ที่โจทยกําหนด 
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หรือส่ิงที่เปนประเด็นสําคัญของคําถาม สมาชิกคนที่ 2 วิเคราะหหาแนวทางตอบคําถาม อธิบายให
ไดมาซึ่งแนวคาํตอบ หรืออธิบายใหไดมาซึง่คําตอบที่โจทยถาม สมาชิกคนที่ 3  รวบรวมขอมูล และ
เขียนคําตอบสมาชิกคนที่ 4 สรุปขั้น ตอนทั้งหมด ตรวจคําตอบ การแขงขันเกมทางวิชาการ จะมกีาร
แยกยายนักเรียนแตละกลุมไปทําการแขงขนั โดยจะจัดแบงเปนโตะตามความสามารถ การยกยองกลุม
ที่ประสบผลสําเร็จ เมื่อทําการแขงขนัเสรจ็แลวนกัเรยีนแตละคนจะนําคะแนนทีต่นเองไดมา รวมเปน
คะแนนของกลุม และการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT เปนการจดัการเรียนรู โดยมี
องคประกอบทีสํ่าคัญ ซ่ึงไดแก กลุม ในแตละกลุมจะมนีักเรยีนหลากหลาย ทั้งเรื่องของระดับความสามารถ 
และเพศโดยนกัเรียนภายในกลุมจะมีทั้ง นักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออน และทุกคนจะชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันนักเรยีนทุกคนในการทํากิจกรรมหรือใบงาน อีกทั้ง มีการทบทวนสิ่งที่ครูสอน ทําให
นักเรียนภายในกลุมเขาใจบทเรยีนไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากทบทวนหรอืการอธิบายในสิง่ที่นักเรยีนบางคน
ไมเขาใจนั้น ใชภาษาที่ส่ือสารหรืออธิบายที่เขาใจงายกวาครูอธิบาย และตอมาคือเกม เกมที่ใชเปน
ในการแขงขนันั้น เปนสิ่งที่จะประเมนิความรูความเขาใจในบทเรียนทีน่กัเรียนไดเรียนผานมา ยังชวยให
นักเรยีนเกดิความสนกุสนาน รูสึกตื่นตวัในการแขงขัน การแขงขนัจะมกีารแขงขนัตามระดับความสามารถ
ของตนเอง จึงไมเกิดขอไดเปรียบเสียเปรยีบกัน ซ่ึงสอดคลองกับ เกษม วิจิโน (2535: 15 – 17) ที่
กลาวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้วา ประกอบไปดวย ทีมหรือกลุมซึ่งจะแบงนักเรียนตามความสามารถ 
เกมใชฝกทกัษะของนักเรยีน และการแขงขัน เมื่อเรียนจบ จะมีการประเมิน โดยการแขงขัน การจดั 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT สมาชิกกลุมจะมีความรับผิดชอบรวมกันสนใจการทํางาน
ของตัวเองเทาๆ กับงานกลุม สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกันแลกเปลี่ยนบทบาทหนาที่กัน
ชวยเหลือซ่ึงกนั และความสําเร็จของกลุมนั้นขึ้นอยูกับสมาชิกภายในกลุม ดังนั้นการเรียนดวยวิธีนี้
ทุกคนตองรวมมือกันเรียนจงึทําใหประสบความสําเร็จได และยังมกีารเสริมแรงใหกับนักเรยีน โดย
การใหรางวัลซ่ึงรางวัลเปนตัวกระตุนทําใหนักเรยีนเกิดความพยายามและกระตือรือรนในการเรยีน 
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนนุวานกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอที ่2  จากผลการวจิัยดังกลาว สรุปได ดังนี้ 
  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 4 ขั้น ไดแก ขั้นระบุปญหา คือ ความสามารถในการบอกปญหาที่สําคัญที่สุดภายในขอบเขต
ของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให นักเรียนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจ ในการตอบคําถาม และการสรางความรูดวยตนเอง 
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ทําใหนกัเรียนเกิดความภาคภมูิใจไดรับการยอมรับจากเพื่อนในกลุมการมีเสรีภาพในการแสดงความคิด
ในการแกปญหา ขั้นวิเคราะหปญหา คือ ความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริง หรือสาเหตุที่เปน 
ไปไดของปญหาจากขอเทจ็จริง ตามสถานการณ เปนการจัดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนสามารถบอก
ขอเท็จจริงของปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหสาเหตุที่แทจริงหรือสาเหตุที่เปนไปไดของปญหา
จากขอเทจ็จริงตามสถานการณ ขั้นกําหนดวิธีการเพือ่แกปญหา คือ ความสามารถในการวางแผน เพื่อ 
ตรวจสอบสาเหตุของปญหา หรือขอเท็จจริงหรือเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูวิธีการแกปญหาที่ 
ระบุไว ซ่ึงเนนใหนักเรยีนไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง การมีสวนรวมในการสรางความรู 
การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และการแลกเปลี่ยนความรู การไดเคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรูกระบวนการ
ตางๆ เชน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา กระบวนการจัดการ เปนตน และการนําความรู
ไปใชขั้นการตรวจสอบผลลัพธ คือ ความสามารถในการอธิบายไดวา ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนด
วิธีการเพื่อแกปญหานั้น สอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไวหรือไม และผลที่ไดจะเปนอยางไร
นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน เพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริง หรือเพื่อหา
ขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูวิธีการแกปญหาที่ระบุไว 
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนนุวานกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
TGT มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการวิจยัจะเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค TGT  มีผล 
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังนั้นครูผูสอนควร
จะนําไปปรับใชในการจดักจิกรรมการเรยีนรูของตนเอง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพฒันาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.2 ในการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT ครูควรกระตุนให 
นักเรียนเห็นความสําคัญของการทํางานเปนกลุมรวมกัน และย้าํวา ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับ
นักเรียนทุกคนภายในกลุม ดังนั้นทกุคนตองรูวา ควรจะปฏิบัติตัวอยางไรที่จะทาํใหเกิดการเรยีนรู
อยางถูกวิธี ตรงตามเปาหมาย และเกิดประสิทธิภาพ 
  1.3 ครูควรแนะนําใหนกัเรียนตระหนกัในเรื่องความซื่อสัตย หากยังตอบคําถามไมครบ 
ไมควรนําเฉลยไปตรวจคําตอบ 
  1.4 ในการแขงขนัเกมนั้น ครูตองควบคุมและคอยดูแลชั้นเรยีนใหด ี เพราะในขณะที ่
นักเรียนทําการแขงขันนั้น นักเรียนจะสงเสยีงดังและทําใหเกิดความวุนวายได 
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 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู โดยการจดัการเรียนรูแบบ 
รวมมือโดยใชเทคนิค TGT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนกัเรยีนในระดบัชั้นอืน่ๆ เชน ช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 – 2  และชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 – 6  
หรือใชในบทเรียน เร่ืองอื่นๆ เชน ดาราศาสตร ชีววิทยา เคมี  เปนตน 
  2.2 ควรมกีารศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใช 
เทคนคิ TGT รวมกับทกัษะกระบวนการคดิในรปูแบบตางๆ เชน คิดสรางสรรค คิดสังเคราะห เปนตน 
  2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากความสามารถในการแกปญหา ทาง
วิทยาศาสตร เชนความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ความซื่อสัตย 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือทีใ่ชในงานวจิัย 
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           อาจารยสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
           โรงเรียนบานปลองเหล่ียม 
           วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    
           สาขาปฐมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
อาจารยศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ      ครูชํานาญการพิเศษ     
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           โรงเรียนบานปลองเหล่ียม 
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           สาขาหลักสูตรและการนิเทศ    
           มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
อาจารยดํารงศกัดิ์  มีวรรณ       ครูชํานาญการ 
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           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอยางแบบประเมินของเครือ่งมือที่ใชในการวิจยั 
   -  แบบประเมนิแผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
   -  แบบประเมนิแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   -  แบบประเมนิแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
ของกลุมทดลอง : ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 

 
โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

 
ชื่อเร่ือง :  การศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   
                  ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื โดยใชเทคนคิ TGT 
 
ผูวิจัย : นางสาววนิุรักษ  สุขสําราญ 
 วิชาเอกการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชี่ยวชาญ 
 ช่ือ-สกุล (ผูเชี่ยวชาญ) ......................................................................................................... 
 ตําแหนง ............................................................................................................................. 
 วุฒิการศึกษา ....................................................................................................................... 
 สถานที่ทํางาน .................................................................................................................... 
 

 
 
 

 
        ลงชื่อ ............................................................................ 
         (……………..…………….……..........................) 

                   ผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
ของกลุมทดลอง : ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 

 
โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

คําชี้แจง 
 1. การประเมินการสอนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ เพื่อวิเคราะห
หาคา IOC พิจารณารายละเอยีดสาระสําคัญ ดังนี ้
  1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูตอจุดประสงค 
  1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูตอเนื้อหา 
  1.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TGT 
  1.4 ความเหมาะสมและความถูกตองของภาษาที่ใชในการจัดการเรียนรู 
 2. การลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร ใชเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี ้
  +1   =   มีความเหมาะสม มีความสอดคลองของแผนการสอน 
  0   =   ไมแนใจ 
  -1   =   ไมมีความเหมาะสม ไมมีความสอดคลองของแผนการสอน 
 3. เมื่อพิจารณาแลวทําเครื่องหมาย   ลงในแบบประเมิน และขอความกรุณาแกไขความ  
ถูกตอง ความเหมาะสมลงในแผนการสอน 
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ตาราง 4 บันทึกการลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินแผนการจัดการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตร 
       ของกลุมทดลอง : สอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 

 

ดานความเหมาะสมและความสอดคลอง 

แผนการจัด 
การเรียนรูตอ 
จุดประสงค 

แผนการจัด 
การเรียนรู 
ตอเนื้อหา 

กิจกรรมตาม
รูปแบบการจดั 
การเรียนรูแบบ 
รวมมือโดยใช
เทคนิค TGT 

ความถูกตอง 
ของภาษาที่ใช
ในแผนการจัด 
การเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

รวม 

              

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1              
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2              
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3              
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4              
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5              
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6              
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7              
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8              

              

 
ขอเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
       ลงชื่อ ...................................................................... ผูประเมิน 
        (…………………………………...................) 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 
 

ชื่อเร่ือง :  การศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   
                  ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื โดยใชเทคนคิ TGT 
 
ผูวิจัย : นางสาววนิุรักษ  สุขสําราญ 
 วิชาเอกการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชี่ยวชาญ 
 ช่ือ-สกุล (ผูเชี่ยวชาญ) ......................................................................................................... 
 ตําแหนง ............................................................................................................................. 
 วุฒิการศึกษา ....................................................................................................................... 
 สถานที่ทํางาน .................................................................................................................... 
 

 
 
 

 
        ลงชื่อ ............................................................................ 
         (……………..…………….……..........................) 

                   ผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 

 
โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

 

คําชี้แจง 
 แบบประเมินนี้ เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ เพื่อใชประเมินดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของแบบทดลอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื 
ซ่ึงเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม 
จังหวดัสมุทรสาคร 
 

คําชี้แจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
เร่ือง แรง มวลและการเคลื่อนที่ เปนแบบปรนัย 5 ตัวเลือก มีขอสอบทั้งหมด 40 ขอ 
 ในการทําการวจิันครั้งนี้ผูวิจยัจําแนกพฤติกรรมการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
โดยมีรายละเอียดพฤติกรรม ดังนี ้
  1. ความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาแลวเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง ขอตกลง คาํศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
  2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมายขยายความ และ 
แปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎทีางวิทยาศาสตร 
  3. ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใช
ในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป หรือสถานการณที่คลายคลึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
  4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการสืบเสาะ 
หาความรูโดยผานการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมีระบบจนเกิดความคลองแคลวชํานาญสามารถ 
เลือกกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกับ
เนื้อหาในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภททักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการตีความหมายขอมูล และ 
ลงขอสรุป 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 

โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 
 

คําชี้แจง 
 โปรดพิจารณา และประเมนิรายการแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาสาสตรใน 
ดานความชดัเจนในขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองกับจดุประสงคของ กิจกรรม 
ความสอดคลองของพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยขอความกรุณาเขียน ลงในชอง ระดับความคิดเห็น 
ตามแนวความคิดของทาน โดยกําหนดไว ดังนี ้
 + 1 หมายถึง  เมื่อแนใจวา ขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 
   0   หมายถึง   เมื่อไมแนใจวา ขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 
 - 1  หมายถึง  เมื่อแนใจวา ขอสอบนั้นไมสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 91 

ตาราง 5  บันทึกการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       วิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 

ดานความเหมาะสมและความสอดคลอง 
ความชัดเจน 
ของคําถาม 

ความเหมาะสม
ของตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองของ 
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

ขอ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
             

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ดานความเหมาะสมและความสอดคลอง 
ความชัดเจน 
ของคําถาม 

ความเหมาะสม
ของตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองของ 
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

ขอ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
             

21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             
32             
33             
34             
35             
36             
37             
38             
39             
40             
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ดานความเหมาะสมและความสอดคลอง 
ความชัดเจน 
ของคําถาม 

ความเหมาะสม
ของตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองของ 
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

ขอ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
             

41             
42             
43             
44             
45             
46             
47             
48             
49             
50             

 
ขอเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
       ลงชื่อ ...................................................................... ผูประเมิน 
        (…………………………………...................) 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 
 

โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 
 

ชื่อเร่ือง :  การศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   
                  ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื โดยใชเทคนคิ TGT 
 
ผูวิจัย : นางสาววนิุรักษ  สุขสําราญ 
 วิชาเอกการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชี่ยวชาญ 
 ช่ือ-สกุล (ผูเชี่ยวชาญ) ......................................................................................................... 
 ตําแหนง ............................................................................................................................. 
 วุฒิการศึกษา ....................................................................................................................... 
 สถานที่ทํางาน .................................................................................................................... 
 

 
 
 

 
        ลงชื่อ ............................................................................ 
         (……………..…………….……..........................) 

                   ผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 

 

โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 
 

วัตถุประสงค 
 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ เพื่อใชประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
TGT ซ่ึงเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากลุมตัวอยาง ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานปลองเหลี่ยม จังหวัดสมทุรสาคร 
 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร (Problem Solving Ability in Science) 
หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ตองอาศัยกระบวนการทางสมองของบุคคล รวมทัง้พฤติกรรม ที่
ซับซอนตาง  ๆอันเปนผลมาจากพัฒนาการทางสติปญญามาแกปญหาที่ประสบในสถานการณที่กําหนดให
ที่ผูวิจัยพัฒนาจากแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของมนวิภา ออนศรี (2541) 
โดยการระบุประเด็นที่สอดคลองกับปญหาตามขั้นตอนการแกปญหาของ เวียร (Weir.  1974: 16-17) 
ดังนี ้
  1. ขั้นการระบุปญหา (Statement of the Problem) หมายถึง ความสามารถในการระบุ
ปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณที่กําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 
  2. ขั้นการวเิคราะหปญหา (Defining the Problem) หมายถึง ความสามารถในการระบุ 
สาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกดิปญหา โดยพจิารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณทีก่ําหนดให 
  3. ขั้นการกาํหนดวิธีแกปญหา (Scorching for and Formulation a Hypothesis) หมายถึง 
ความสามารถในการวางแผน หรือเสนอแนวทางในการวิธีการปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหา หรือ 
เสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 
  4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (Verify the Solution) หมายถึง ความสามารถในการอภิปราย
ไดวา ผลที่เกิดจากการกําหนดวิธีแกปญหานั้นสอดคลองกับปญหาที่ระบุหรือไม หรือผลที่ไดจะเปน
อยางไร 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 

 

 
โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

 

คําชี้แจง 
 โปรดพิจารณาและประเมินรายการแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง การเรียน
วิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT  ในดานการใชคําเหมาะสม 
ความถูกตองของเนื้อหา ความเหมาะสมกับระดับนักเรียน โดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองระดับ
ความคิดเหน็ของทาน โดยกําหนดไว ดังนี ้
  + 1 หมายถึง  เห็นดวย 
    0   หมายถึง  ไมแนใจ 
  - 1  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
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ตาราง 6  บันทึกความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 
       ทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 

รายการประเมนิ 

ความชัดเจน
ของคําถาม 

การใชภาษา 
เหมาะสม 

ความสอดคลอง
กับผลการเรียนรู 

ที่คาดหวัง 

ความสอดคลอง
กับความสามารถ

ในการคิด
แกปญหาทาง 
วิทยาศาสตร 

ระดับความคดิเห็น 

สถานการณ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
             

สถานการณที่ 1             
สถานการณที่ 2             
สถานการณที่ 3             
สถานการณที่ 4             
สถานการณที่ 5             
สถานการณที่ 6             
สถานการณที่ 7             
สถานการณที่ 8             
สถานการณที่ 9             
สถานการณที่ 10             

 
ขอเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
        ลงชื่อ .................................................................. ผูประเมิน 
            (…………………………………………) 
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ภาคผนวก ค 
 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
    เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ และแบบทดสอบวดัความสามารถ ในการแกปญหา 
    ทางวิทยาศาสตร 
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ตาราง 7 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
       เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 
 

ผูเชี่ยวชาญ แผนการจัด 
การเรียนรู คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คา IOC 

     

1 +1 +1 +1 1.00 
2 0 +1 +1 0.67 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 0 0.67 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 8  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
       เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่  
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
คาIOC 

ผลการ
ประเมิน 

      

1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5 -1 +1 +1 0.67 ใชได 
6 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
8 +1 -1 +1 0.33 ตัดทิ้ง 
9 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
13 -1 +1 0 0.00 ตัดทิ้ง 
14 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
16 -1 +1 +1 0.67 ใชได 
17 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
21 0 +1 +1 0.67 ใชได 
22 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
23 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
คาIOC 

ผลการ
ประเมิน 

      

26 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
28 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
29 +1 0 0 0.33 ตัดทิ้ง 
30 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
32 0 +1 +1 0.67 ใชได 
33 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
34 +1 -1 +1 0.33 ตัดทิ้ง 
35 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
36 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
37 +1 +1 0 0.67 ใชได 
38 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
41 0 +1 +1 0.67 ใชได 
42 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
44 -1 +1 +1 0.33 ตัดทิ้ง 
45 +1 0 +1 0.67 ใชได 
46 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
47 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
48 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
49 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
50 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตาราง 9 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง 
       วิทยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 
สถานการณ ขอที่ 

1 2 3 
IOC สถานการณ ขอที่ 

1 2 3 
IOC 

            

1 +1 +1 +1 1.00 1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 0 +1 0.67 2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 3 +1 0 +1 0.67 

1 

4 +1 +1 +1 1.00 

6 

4 +1 +1 +1 1.00 
1 +1 +1 +1 1.00 1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 0 0.67 2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 0 0.67 3 +1 +1 +1 1.00 

2 

4 +1 +1 +1 1.00 

7 

4 +1 +1 +1 1.00 
1 +1 +1 0 0.67 1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 0 +1 0.67 2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 0 0.67 3 +1 +1 0 0.67 

3 

4 +1 +1 0 0.67 

8 

4 +1 +1 +1 1.00 
1 +1 +1 +1 1.00 1 +1 0 +1 0.67 
2 +1 +1 +1 1.00 2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 3 +1 +1 +1 1.00 

4 

4 +1 +1 +1 1.00 

9 

4 +1 0 +1 0.67 
1 +1 +1 +1 1.00 1 +1 +1 0 0.67 
2 +1 +1 +1 1.00 2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 0 +1 0.67 3 +1 +1 +1 1.00 

5 

4 +1 +1 +1 1.00 

10 

4 +1 0 +1 0.67 
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ภาคผนวก ง 
 
 - ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลือ่นที่ 
 - คาความเชื่อมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 
 - ตารางผลการวิเคราะหคาคาความยากงาย (p) และอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  วัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 - ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 
  ทางวิทยาศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 104 

ตาราง 10  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
       ทางการเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ จํานวน 50 ขอ 
 

ขอที่ 
คาความยาก 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
ผล 

การประเมิน 
ขอที่ 

คาความยาก 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) 

ผล 
การประเมิน 

        

1 0.67 0.30 ใชได 26 0.51 0.56 ใชได 
2 0.50 0.37 ใชได 27 0.42 0.22 ใชได 
3 0.59 0.26 ใชได 28 0.47 0.67 ใชได 
4 0.53 0.40 ใชได 29 0.44 0.15 ปรับปรุง 
5 0.51 0.22 ใชได 30 0.51 0.56 ใชได 
6 0.55 0.22 ใชได 31 0.52 0.37 ใชได 
7 0.46 0.18 ปรับปรุง 32 0.45 0.30 ใชได 
8 0.48 0.40 ใชได 33 0.62 0.22 ใชได 
9 0.43 0.18 ปรับปรุง 34 0.49 0.15 ปรับปรุง 
10 0.47 0.33 ใชได 35 0.48 0.33 ใชได 
11 0.41 0.26 ใชได 36 0.49 0.37 ใชได 
12 0.49 0.30 ใชได 37 0.55 0.37 ใชได 
13 0.47 0.22 ใชได 38 0.48 0.03 ปรับปรุง 
14 0.59 0.22 ใชได 39 0.52 0.33 ใชได 
15 0.42 0.18 ปรับปรุง 40 0.52 0.22 ใชได 
16 0.52 0.40 ใชได 41 0.43 0.15 ปรับปรุง 
17 0.42 0.11 ปรับปรุง 42 0.49 0.40 ใชได 
18 0.55 0.33 ใชได 43 0.46 0.26 ใชได 
19 0.46 0.26 ใชได 44 0.41 0.03 ปรับปรุง 
20 0.55 0.30 ใชได 45 0.50 0.26 ใชได 
21 0.49 0.22 ใชได 46 0.50 0.26 ใชได 
22 0.46 0.40 ใชได 47 0.50 0.22 ใชได 
23 0.43 0.37 ใชได 48 0.42 0.30 ใชได 
24 0.43 0.30 ใชได 49 0.42 0.44 ใชได 
25 0.43 0.44 ใชได 50 0.48 0.40 ใชได 

        

 
หมายเหตุ คัดเลือกขอสอบไว 40 ขอ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน = 0.61 
 การหาคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยใช 
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สูตร KR-20 (Kuder-Richardson) มีสูตร ดงันี้ 

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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−
= ∑

21
1 t

tt S
pq

n
nr  

 
   เมื่อ  ttr  แทน  คาความเชื่อมัน่แบบทดสอบ 
     n  แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 
     p  แทน  สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ นั่นคือ  

        
งหมดจํานวนคนทั้

ทําถูกจํานวนคนที่  

     q  แทน  สัดสวนผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ หรือ p−1  
     2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 
  การคํานวณหาคาความแปรปรวน 
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22
2

−
−
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แทนคาในสูตรความเชื่อมั่น 
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⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

−
=

63.32
28.131

131
31

ttr  

 
   59.003.1 xrtt =  
 
   61.0=ttr  
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
       ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  จํานวน 40 ขอ 

 

สถานการณ ขอที่ p r 
ผล 

การประเมิน 
สถานการณ ขอที่ p r 

ผล 
การประเมิน 

          

1 0.66 0.65 ใชได 1 0.47 0.72 ใชได 
2 0.79 0.31 ใชได 2 0.59 0.23 ใชได 
3 0.71 0.68 ใชได 3 0.79 0.31 ใชได 

1 

4 0.54 0.49 ใชได 

6 

4 0.33 0.32 ใชได 
1 0.43 0.67 ใชได 1 0.79 0.57 ใชได 
2 0.52 0.37 ใชได 2 0.66 0.65 ใชได 
3 0.28 0.22 ใชได 3 0.52 0.22 ใชได 

2 

4 0.48 0.58 ใชได 

7 

4 0.25 0.28 ใชได 
1 0.37 0.59 ใชได 1 0.74 0.41 ใชได 
2 0.22 0.21 ใชได 2 0.70 0.33 ใชได 
3 0.33 0.25 ใชได 3 0.54 0.34 ใชได 

3 

4 0.27 0.32 ใชได 

8 

4 0.56 0.52 ใชได 
1 0.53 0.79 ใชได 1 0.58 0.33 ใชได 
2 0.61 0.61 ใชได 2 0.36 0.51 ใชได 
3 0.48 0.44 ใชได 3 0.47 0.50 ใชได 

4 

4 0.44 0.24 ใชได 

9 

4 0.41 0.75 ใชได 
1 0.47 0.79 ใชได 1 0.45 0.33 ใชได 
2 0.79 0.57 ใชได 2 0.54 0.33 ใชได 
3 0.71 068 ใชได 3 0.61 0.36 ใชได 

5 

4 0.69 0.70 ใชได 

10 

4 0.70 0.36 ใชได 
          

 
หมายเหตุ คัดเลือกขอสอบไว 32 ขอ 
 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร = 0.77 
 การหาคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
โดยใชสูตร KR-20 (Kuder-Richardson) มีสูตรดังนี้ 
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    เมื่อ  ttr  แทน  คาความเชื่อมัน่แบบทดสอบ 
      n  แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 
      p  แทน  สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ นั่นคือ 

         
งหมดจํานวนคนทั้

ทําถูกจํานวนคนที่  

      q  แทน  สัดสวนผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ หรือ p−1  
      2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 

 
  การคํานวณหาคาความแปรปรวน 
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  แทนคาในสูตรความเชื่อมั่น 
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ภาคผนวก  จ 
 
 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 
    กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 - ตารางคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรยีน 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 
     เทคนิค TGT 
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ตาราง 12  แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
       กอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 

ลําดับที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 

     

1 23 26 3 9 
2 19 21 2 4 
3 15 21 6 36 
4 13 22 9 81 
5 13 23 10 100 
6 17 21 4 16 
7 18 22 4 16 
8 16 23 7 49 
9 18 28 10 100 
10 19 23 4 16 
11 10 21 11 121 
12 17 23 6 36 
13 15 24 9  81 
14 18 24 6 36 
15 16 23 7 49 
16 12 21 9 81 
17 12 24 12 144 
18 18 22 4 16 
19 12 21 9  81 
20 14 25 11 121 
21 12 24 12 144 
22 13 23 10 100 
23 11 22 11 121 
24 17 22 5 25 
25 12 21 9 81 
26 16 22 6 36 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ลําดับที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 

     

27 18 21 3  9 
28 11 22 11 121 
29 12 22 10 100 
30 15 23 8  64 
31 15 22 7 49 
32 13 21 8 64 

     

    Σ 480 723 243 2107 
     

X  15 22.59 7.59 65.84 
     

S.D. 3.03 1.64 2.90 - 
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ตาราง 13  แสดงคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที4่    
        กอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 
 

ลําดับที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 

     

1 17 28 11 121 
2 18 25 7 49 
3 19 27 8 64 
4 13 23 10 100 
5 18 28 10 100 
6 18 28 10 100 
7 16 23 7 49 
8 13 28 15 225 
9 16 31 15 225 
10 12 27 15 225 
11 25 27 2 4 
12 11 22 11 121 
13 12 23 11 121 
14 18 27 9 81 
15 20 27 7 49 
16 13 29 16 256 
17 12 26 14 196 
18 22 27 5 25 
19 17 30 13 169 
20 10 25 15 225 
21 18 24 6 36 
22 25 27 2 4 
23 18 26 8 64 
24 16 24 8 64 
25 15 26 11 121 
26 18 28 10 100 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

ลําดับที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 

     

27 10 24 14 196 
28 19 23 4 16 
29 21 28 7 49 
30 21 26 5 25 
31 15 21 6 36 
32 17 24 7 49 

     

    Σ 533 832 299 3265 
     

X  16.65 26.00 9.34 102.03 
     

S.D. 2.48 2.39 3.90 - 
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ภาคผนวก ฉ 
 
 - ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนคิ TGT 
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 
 - แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT 

 
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่                  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หนวยการเรยีนรูที่ 3 แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 
เร่ือง  กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน        เวลา  2  ช่ัวโมง 
 

 

สาระสําคัญ 
 จากการศึกษาพบวาวตัถุเมื่อถูกแรงภายนอกที่มีคาไมเปนศูนยมากระทํา และแรงภายนอก
นั้น มีคามากพอ จะทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากเดิม เชน ถาเดิมวัตถุหยุดนิ่งเมื่อถูกแรง
ภายนอกกระทาํจะสงผลใหวตัถุเคลื่อนที่ หรือเดิมถาวัตถุเคลื่อนที่อยูแลวเมื่อถูกแรงภายนอกกระทํา
ก็จะสงผลใหวตัถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น หรือชาลง หรือหยดุนิ่งก็ได ซ่ึงการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เดมิ
ของวัตถุจะมากหรือนอยจึงขึ้นกับปริมาณของแรงภายนอกที่มากระทําตอวัตถุและมวลของวัตถุ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในกฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
 2. นักเรยีนสามารถอธิบายสถานการณเพื่อนาํไปสรุปกฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนวิตันได 
 3. นักเรียนสามารถยกตัวอยางการเคลื่อนที่ในชีวิตประจําวนัที่สอดคลองกับการเคลื่อนที่
ตามกฎขอที่สองของนิวตันได 
 

สาระการเรียนรู 
 นิวตันไดใหความสัมพันธระหวางแรงกับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุไววา “ถา 
แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ มีคาไมเปนศูนย วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลือ่นที่” นั่นคือ ความเร็วของ
วัตถุอาจจะเพิม่ขึ้นหรือลดลง หรืออาจเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ เรียกวา “วัตถุเคลื่อนที่ดวย
ความเรง” เมื่อแรงลัพธที่กระทํามีคาไมเปนศูนยจะเกิดการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ จากรูปจะเหน็วา
แรงรวมทางดานขวามือมีคามากกวาแรงรวมทางดานซายมือ จึงทําใหเกิดการเคลื่อนที่ไปทางขวามอื
ดวยความเรงคาหนึ่ง โดยความเรงนี ้จะมีคามากหรือนอยขึน้อยูกับขนาดของแรงลัพธทีก่ระทําตอวตัถุ 
และมวลของวตัถุ จากความสัมพันธระหวางแรง มวล และความเรงขางตนสามารถสรุปเปน "กฎ
การเคลื่อนที่ ขอที่ 2 ของนิวตัน" ไดวา "เมื่อมีแรงลัพธที่มีขนาดไมเปนศูนยมากระทํากับวัตถุจะทํา
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ใหวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรงในทศิทางเดยีวกับแรงลัพธทีม่ากระทาํ และขนาดของความเรงจะแปรผนั
ตรงกับขนาดของแรงลัพธ และแปรผกผนักับมวลของวัตถุ" โดยมีความสัมพันธตามสมการ  
 
  ∑ = maF  

  ∑F   คือ แรงลัพธ  มีหนวยเปนนวิตนั (N) 
  m    คือ มวล มีหนวยเปนกิโลกรัม (kg) 

  a    คือ  ความเรง มีหนวยเปน เมตร/วนิาที2 (m/s2) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนท้ังชัน้ 
  1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนที่เรียนผานมาแลวในเรื่อง กฎการเคลื่อนที่
ขอที่หนึ่งของนิวตัน 
  2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับแรงกระทําตอวัตถุในชีวิตประจาํวันวา ถา
เราออกแรงลัพธกระทําตอวัตถุแลวแรงเหลานั้นมีคาไมเปนศูนยจะสงผลตอวัตถุอยางไรบาง 
  4. ครูอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ และความสัมพันธ 
ระหวางแรงลัพธ มวล และความเรงของวตัถุ 
  5. ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายวา เมื่อมแีรงลัพธ ซ่ึงมีขนาดไมเปนศูนยมากระทํา
ตอวัตถุเกิดความเรงในทิศเดียวกับแรงลัพธที่มากระทําและขนาดของความเรงจะแปรผันตรงกับขนาด 
ของแรงลัพธและจะแปรผกผันกับมวลของวตัถุ จะทําใหวตัถุเกแรงที่กระทําตอวตัถุกอนเดียวมากกวา 
1 แรง เราสามารถรวมแรงเหลานั้น หรือหาแรงลัพธของแรงเหลานั้นดวยวิธีการทางเวกเตอร ซ่ึงจะ
ไดศึกษากันในวันนี ้
 การเรียนกลุมยอย 
  1. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยคละเพศคละความสามารถ ซ่ึงในกลุม
จะประกอบไปดวย นักเรยีนที่มีความสามารถ เกง ปานกลาง ต่ํา ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 โดยใช
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนที่ผานมานํามาจัดกลุมนักเรียน 
  2. ใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับใบความรูและใบงานที่ 3 เร่ืองกฎการเคลื่อนที่
ขอที่สองของนิวตัน  
  3. นักเรยีนภายในกลุมชวยกนัศกึษาใบความรูและรวมกนัทําใบงาน โดยสมาชิกภายใน
กลุม จะแบงหนาที่และปฏิบตัิตามหนาที่เวยีนไป ดังนี ้
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   สมาชิกคนที่ 1 มีหนาที่อานคาํถามและแยกประเด็นที่โจทยกําหนด หรือส่ิงที่เปน
ประเด็นสําคัญของคําถาม 
   สมาชิกคนที่ 2 วิเคราะหหาแนวทางตอบคําถามอธิบายใหไดมา ซ่ึงแนวคําตอบ หรือ
อธิบายใหไดมาซึ่งคําตอบที่โจทยถาม 
   สมาชิกคนที่ 3 รวบรวมขอมลูและเขียนคําตอบ 
   สมาชิกคนที่ 4 สรุปขั้นตอนทั้งหมด ตรวจคําตอบ 
  4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนของนักเรียนแตละกลุมและกระตุน
ใหนกัเรยีนทกุคนรวมมือกันทําใบงาน ชวยเหลือซ่ึงกันและกนั อธิบายซึง่กันและกัน ผลสําเร็จของกลุม
นั้น จะขึ้นอยูกบัสมาชิกในกลุมดังนั้นทุกคนตองรวมมือกัน 
  5. เมื่อนักเรียนทาํใบงานเสร็จแลวนําใบเฉลยไปตรวจใบงานที่ไดทําไปแลว 
  6. ครูและนักเรยีนรวมกนัอภิปรายและสรุป กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
 การแขงขนัเกมทางวิชาการ 
  1. ใหนกัเรียนแตละกลุม ซ่ึงมีความสามารถแตกตางกันไปแยกยายกันไปแขงขันในโตะ
ที่จัดไวตามความสามารถ กลุมแขงขันจะมแีผนผัง ดังนี ้
   โตะหมายเลข 1 เปนโตะแขงขันสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถในระดบัเกง 
   โตะหมายเลข 2 เปนโตะแขงขนัสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถในระดบัปานกลาง 
   โตะหมายเลข 3 เปนโตะแขงขนัสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถในระดบัปานกลาง 
   โตะหมายเลข 4 เปนโตะแขงขันสาํหรับผูเรียนที่มีความสามารถในระดบัออน 
  2. ดําเนินการแขงขันตามขั้นตอน 
   ครูแจกซองคําถามใหทุกโตะ 
   ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวาทุกคนจะผลัดกันเปนผูอานคําถามและผูอานคําถาม
มีหนาที่อานคาํเฉลยและใหคะแนนผูที่ตอบถูกตามลําดับ 
  3. เร่ิมการแขงขนั 
   ผูเรียนคนที่ 1 หยิบซองคําถาม 1 ซอง เปดอานคําถาม แลววางกลางโตะ 
   ผูเรียนอีก 3 คน แขงขันกนัตอบคําถาม โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ
ของตนสงใหคนที่ 1 อาน 
   คนที่อานคําถามทําหนาที่ใหคะแนนตามลําดับคนที่สงกอนหลังผูที่ตอบถูกคน
ตอมาได 1 คะแนน   ผูที่ตอบผิดไมไดคะแนน 
   สมาชิกในกลุมแขงขันจะผลัดกันทําหนาที่อานคําถามจนคําถามหมดโดยใหทุก
คนไดตอบคําถามจํานวนเทากัน 
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   ใหทุกคนรวมคะแนนของตนเอง โดยมีสมาชิกทุกคนในกลุมรับรองกันวาถูก
ตองการคิดคะแนนจะไดคะแนนพเิศษเพิ่มดังนี ้
    ผูที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละโตะจะไดคะแนนเพิ่ม 10  คะแนน 
    ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 1 จะไดคะแนนเพิม่  8  คะแนน 
    ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 2 จะไดคะแนนเพิม่  6  คะแนน 
    ผูที่ไดคะแนนรองอันดับ 3 จะไดคะแนนเพิม่  4  คะแนน 
 การยกยองกลุมท่ีประสบผลสําเร็จ 
  นักเรียนที่ไปทําการแขงขันกลับเขากลุมเดิม นําคะแนนการแขงขันแตละคนมารวม
เปนคะแนนของกลุม  ครูแจงผลการแขงขันพรอมกับกลาวชมกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 
 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรูที ่3 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
 2. ใบงานที่ 3 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
 3. ใบเฉลยที่ 3 เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
 4. คําถามที่ใชในการแขงขัน เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุมโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดย
ผลการสังเกตอยูในระดับพอใชขึ้นไป 
 2. ตรวจใบงาน 
 3. การแขงขันเกม 
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ใบความรูที่ 3  
เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ขอท่ีสองนิวตัน 

 
 นิวตันไดใหความสัมพันธระหวางแรงกับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุไววา “ถา
แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคาไมเปนศูนย วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนท่ี” นั่นคือ ความเร็วของ
วัตถุอาจจะเพิม่ขึ้น หรือลดลงหรืออาจเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ เรียกวา “วัตถุเคล่ือนท่ีดวย
ความเรง” 
 จากความสัมพนัธระหวางแรง มวล และความเรง สามารถสรุปเปน "กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 
ของนิวตัน" ไดวา "เม่ือมีแรงลัพธท่ีมีขนาดไมเปนศูนยมากระทํากับวัตถุ จะทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีดวย
ความเรงในทิศทางเดียวกับแรงลัพธท่ีมากระทํา และขนาดของความเรงจะแปรผันตรงกับขนาดของ 
แรงลัพธ และแปรผกผันกับมวลของวัตถ"ุ โดยมีความสัมพันธตามสมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพความเรงแปรผกผันกับมวล 
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ตัวอยางการคํานวณกฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
 
 

ตัวอยางที่  1  
 นักบินอวกาศหญิงหามวลของตัวเธอเองบนอวกาศ  เพราะไมสามารถจะชั่งหามวลในอวกาศ
ได  โดยเธอนั่งบนเกาอี้ที่ติดกบัสปริง ถาเกาอี้มีมวล  15  kg  ขณะกําลังเคลื่อนที่ดวย ความเรง  24  mm/s2  
ใหสปริงมีแรงดึงกลับ  1.8  N  จงหาวา มวลของเธอเปนเทาไร 
 
 วิธีทํา 
  จากกฎขอที่สองของนิวตัน   F  =  ma       

   ยายขางจะได  ;       m    =   
a
F  

 

    m   =   31024
8.1

−x
                                  

  
                                      m   =     75   kg 

 ซ่ึงเปนมวลที่รวมมวลของเกาอี้ดวย ดังนั้น ตองลบมวลของเกาอี ้15  kg  ออก = 75 – 15 = 60 
   จะไดมวลของนักบินอวกาศมีคาเทากับ 60 kg 
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2
a

ตัวอยางที่ 2 
 วัตถุหนึ่งถูกแรง 100 นิวตัน กระทําแลวเกิดความเรง 10 เมตร/วินาที2 ถาวัตถุกอนนี้ถูกแรง 
50 นิวตัน กระทําจะเกิดความเรงเทาใด 
 
วิธีทํา 
 จากกฎขอที่สองของนิวตัน       maF =                         
  จาก    maF =  

  ไดวา   1
F    =   

1
ma  …………..(1) 

      
1

F    =   
2

ma       …………..(2) 

 

   (1)  ÷  (2) :  
1

2

F

F
   =  

1

2

a

a
 

 

                                            =  10
100
50 x                       

                                 
2

a      =   5 เมตร/วนิาที 2 

 
    ดังนั้น จะเกิดความเรง 5 เมตร/วินาที 2 
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ใบงานที่ 3 
เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ขอท่ีสองของนิวตัน 

 
 

ขอท่ี 1  มวล 6 กิโลกรัม ตองการใหเคลื่อนที่ดวยความเรง 5 m/s2 จะตองออกแรงกระทาํเทาใด 
(วาดรูปประกอบ) 

 
 
 

 
 
 
 โจทยกําหนด 

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

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

........................................................................................................................................... 
 
 วิธีทํา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ขอท่ี 2  แรงสองแรงมีขนาด 3 นิวตัน และ 4 นิวตัน กระทําตอวัตถุมวล 2 กิโลกรัม จะทําใหวตัถุ มี
ความเรงเทาใด ถา 
 ก. แรงทั้งสองกระทําในทิศเดยีวกัน 
 ข. แรงทั้งสอบกระทําในทิศตรงขามกัน 
 ค. แรงทั้งสองกระทําในทิศตั้งฉากกัน 
 
โจทยกําหนด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
วิธีทํา 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ขอท่ี 3   ถาออกแรงกระทาํตอวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ทําใหวัตถุมีความเรง 4 m/s2 ถาใชแรงนี ้กระทํา 
ตอมวล 12 กิโลกรัม มวลนี้จะมีความเรงเทาใด 
 
โจทยกําหนด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
วิธีทํา 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ครั้งที่ ................................................ 

 
พฤติกรรมท่ีสังเกต 

กลุมที่ ความซื่อสัตย 
5 คะแนน 

ความรับผิดชอบ 
5 คะแนน 

ตรงตอเวลา 
5 คะแนน 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

รวม    

 
เกณฑการประเมิน 
 0 – 5   คะแนน หมายถึง  ตองปรับปรุง 
 6 – 10 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
 11 – 15 คะแนน หมายถึง  ดี 
 
ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................…………… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร 
หนวยการเรยีนรูท่ี 3 เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  

 

คําชี้แจง 
 1. ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย    ลงใน
กระดาษคําตอบ 
 2. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิด 5 ตัวเลือก จาํนวน 40 ขอ ใชเวลาในการทํา
แบบทดสอบ 90 นาที 
 3. หามนักเรยีนทาํเครื่องหมายหรือเขียนสิ่งใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 

1. ขอความใดตอไปนี้ไมใชลักษณะของแรงคูกิริยา - ปฏิกิริยาตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่สามของนิวตัน      
 ก. ขนาดเทากนั 
 ข. มีทิศตรงกันขามกัน 
 ค. ผลรวมของแรงเปนศูนย 
 ง. เกิดขึ้นไดในกรณีวัตถุสัมผัสกัน 
 จ. เกิดขึ้นไดในกรณีที่วัตถุไมสัมผัสกัน 
 

2. เมื่อเราตกจากที่สูงกระทบพืน้จะรูสึกเจ็บนัน้อาจอธิบายไดดวยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขอใด 
 ก. กฎขอที่หนึ่ง 
 ข. กฎขอที่สอง 
 ค. กฎขอที่สาม 
 ง. ทั้งกฎขอหนึ่งและขอสอง 
 จ. ทั้งกฎขอหนึ่งและขอสาม   
 

3. ขณะที่รถโดยสารเบรกอยางกะทันหันคนที่อยูในรถจะพุงไปขางหนาเหตุการณที่เกดิขึ้นนี้อธิบาย
ดวยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขอใด   
 ก. กฎขอที่หนึ่ง 
 ข. กฎขอที่สอง 
 ค. กฎขอที่สาม 
 ง. ทั้งกฎขอหนึ่งและขอสอง 
 จ. ทั้งกฎขอหนึ่งและขอสาม 
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4. วัตถุกอนหนึ่งเมื่อถูกแรง 50 นิวตัน กระทําจะเคลื่อนที่ดวยความเรง 4 เมตร/วินาที2 อยากทราบวา
วัตถุนี้มีมวลกีก่ิโลกรัม   
 ก. 0.50  กิโลกรัม 
 ข. 11.50  กิโลกรัม 
 ค. 12.50  กิโลกรัม 
 ง. 13.50  กิโลกรัม 
 จ. 14.50 กิโลกรัม 
 
5. วัตถุมีมวล 5 กโิลกรัม ตกจากดาดฟาสูง 50 เมตร ขณะลอยอยูในอากาศมีแรงกระทําตอวัตถุเทาใด 
 ก. 50  นิวตัน 
 ข. 100  นิวตัน 
 ค. 50  นิวตัน 
 ง. 300  นวิตัน 
 จ. 500  นิวตัน      
 
6. วัตถุมวล 20 กิโลกรัมวางอยูบนพื้นราบถูกแรง 100 นิวตนั กระทําในแนวขนานกับพืน้ ทําใหวัตถุ
เคลื่อนที่ไดระยะทางเทาไรในเวลา 20 วินาที 
 ก. 100  เมตร 
 ข. 300  เมตร 
 ค. 500  เมตร 
 ง. 700  เมตร 
 จ. 1,000 เมตร                          
 
7. วัตถุกอนหนึง่มีมวล 20 กิโลกรัม เดิมอยูนิ่ง ตอมแีรงกระทํากบัวัตถุนี ้8 วินาที ปรากฏวามีความเรว็
เปน 24 เมตร/วินาที จงหาแรงที่มากระทํากับวัตถุมีคาเทาใด 
 ก. 20  นิวตัน 
 ข. 40  นิวตัน 
 ค. 60  นิวตัน 
 ง. 80  นิวตัน 
 ค. 100  นิวตัน 
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8. ถาวัตถุหนึ่งถูกแรง 100 นิวตนั กระทําแลวเกดิความเรง 10 เมตร/วินาที2 ถาวตัถุกอนนี้ถูกแรง 50 นิวตนั 
กระทําจะทําใหความเรงเทาใด 
 ก. เมตร/วินาที2 
 ข. 3  เมตร/วินาที2 
 ค. 4  เมตร/วินาที2 
 ง. 5  เมตร/วินาที2 
 จ. 6  เมตร/วินาท ี
 
9. แรง 20 นิวตัน กระทําตอวัตถุกอนหนึ่งใหเคลื่อนที่ในเวลา 10 วินาทวีัตถุเคลื่อนที่ไปได 40 เมตร
จงหามวลของวัตถุกอนนี ้
 ก. 10  กิโลกรัม 
 ข. 15  กิโลกรัม 
 ค. 20 กิโลกรัม 
 ง. 25 กิโลกรัม  
 จ. 30  กิโลกรัม    
 
10. วัตถุมวล 2 กิโลกรัม ถูกแรง10 นิวตันกระทําในทิศทางเดยีวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซ่ึงขณะนั้น
มีความเร็ว 10  เมตร/วินาที  อีก 4 วินาที ตอมาวัตถุจะเคลื่อนที่ไปไดระยะทางเทาใด 
 ก. 40  เมตร 
 ข. 50  เมตร 
 ค. 60  เมตร 
 ง. 70  เมตร 
 จ. 80  เมตร                        
11. จงหาขนาดเวกเตอรลัพธของเวกเตอรขนาด 10 หนวย เทากัน 2 เวกเตอร ซ่ึงทํามุม 120oซ่ึงกันและกัน 
 ก. 1.5 หนวย   
 ข. 10 หนวย   
 ค. 15  หนวย   
 ง. 20  หนวย  
 จ. 25  หนวย  
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12. ปริมาณใดในทางฟสิกส ที่บอกใหเราทราบวา วัตถุใดมคีวามเฉื่อยมากนอยเพียงใด 
 ก. แรง 
 ข. น้ําหนกั 
 ค. ความเรง  
 ง. มวล 
 จ. ความเร็ว 
 
13. กฎขอที่ 1 ของนิวตัน คืออะไร 
 ก. กฎของแรงกิริยา 
 ข. กฎของมวลสาร 
 ค. กฎของธรรมชาติ 
 ง. กฎของความเฉื่อย 
 จ. กฎของแรงปฏิกิริยา 
 
14. ใชมาตัวหนึ่งลากรถ แรงที่ทําใหมาเคลื่อนทีไ่ปขางหนา คอื 
 ก. แรงที่มากระทาํตอรถ 
 ข. แรงที่รถกระทาํตอมา 
 ค. แรงที่มากระทาํตอพื้น 
 ง. แรงที่โลกกระทําตอมา 
 จ. แรงพื้นกระทําตอเทามา  
 
15. แรง 2 แรง ขนาด 15 นิวตนั และ 20 นิวตัน จะมีแรงลัพธขนาดนอยที่สุดกี่นวิตัน 
 ก. 0  นิวตัน 
 ข. 5  นิวตัน 
 ค. 10  นิวตัน 
 ง. 15  นิวตัน 
 จ. 20  นิวตัน   
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16. เมื่อตกตนไมลงมากระทบพืน้จะรูสึกเจ็บ สาเหตุที่เจ็บอธิบายไดดวยกฎทางฟสิกสขอใดตอไปนี ้
 ก. กฎขอที่หนึ่งของนิวตัน 
 ข. กฎขอที่สองของนิวตัน 
 ค. กฎขอที่สามของนิวตัน 
 ง. กฎแรงดึงดดูระหวางมวลของนิวตัน 
 จ. กฎธรรมชาติของการเคลื่อนที ่ 
 
17. เชือกเสนหนึ่งทนแรงดึงไดมากที่สุด 600 นวิตัน นําไปฉุดวัตถุมวล 50 กิโลกรัม ซ่ึงวางบนพื้น
ระดับล่ืนในแนวระดับ จะทาํใหวัตถุมีความเรงมากที่สุดกี่เมตร/วินาที2 
 ก. 1.6  เมตร/วินาที2 
 ข. 2.8  เมตร/วินาที2  
 ค. 6.4  เมตร/วินาที2 
 ง. 10  เมตร/วินาที2  
 จ. 12  เมตร/วินาที2     
 
18. ขอความใดที่ไมถูกตอง ตามลักษณะของแรงที่กลาวถึงในกฎขอที ่3 ของนิวตัน 
 ก. ประกอบดวยแรงสองแรง 
 ข. มีขนาดเทากนัและมีทิศตรงกันขาม 
 ค. เปนแรงที่ทําใหแรงลัพธบนวัตถุมีคาเปนศนูย 
 ง. เปนแรงที่กระทําบนวัตถุตางชนิดกัน 
 จ. เปนแรงที่กระทําตอวัตถุที่เคลื่อนที่ไดทั้งภายในและภายนอกโลก 

 
19. รถบรรทุกคันหนึ่งลากจูงรถพวงมาดวย 1 คัน ขณะที่รถบรรทุกแลนดวยความเรงไปบนถนนที่
อยูในแนวราบ แรงที่รถบรรทุกกระทําตอรถพวง 
 ก. เทากับ แรงที่รถพวงกระทําตอรถบรรทุก 
 ข. มากกวา แรงทีร่ถพวงกระทําตอรถบรรทุก 
 ค. นอยกวา แรงที่รถพวงกระทําตอรถบรรทุก 
 ง. เทากับ แรงที่ถนนกระทาํตอรถบรรทุก 
 จ. มากกวา แรงทีร่ถพวงกระทําตอแรงโนมถวงของโลก   
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20. จากรูปนักเรียนผลักกําแพงดวยแรงขนาด 2 นิวตัน แรงฏิกิริยาของแรงนี้เกิดขึน้ที่ไหน 
ก. แพง 

 ข. ลอรถ 
 ค. พื้นที่ลอรถทับอยู  
 ง. มือนักเรียน 
 จ. แรงดึงดูดของโลก   
 
21. ผูโดยสารนั่งอยูในรถยนตทีก่ําลังวิ่งผานทางโคง ไปทางซายดวยขนาดความเร็วคงที่ สังเกตเห็น
วัตถุที่หอยอยูบนเพดานรถ ทางดานหนาของผูโดยสารกําลังรวงหลนลงสูพื้น เขาสงัเกตเหน็การรวง
หลนเปนอยางไร ถาทางโคงนี้ไมไดยกพืน้ใหเอยีง 
 ก. เคลื่อนที่ตรงสูพื้นรถ 
 ข. เคลื่อนที่เบนไปซายตรงสูพื้นรถ 
 ค. เคลื่อนที่เบนไปทางซายเปนแนวตรง 
 ง. เคลื่อนที่เบนไปทางขวาเปนแนวตรง                               
 จ. เคลื่อนที่เบนไปทางขวาเปนทางโคงวงกลม 
 
22. แขวนวตัถุดวยเชือก จากเพดานแรงปฏิกิริยาตามกฏขอที ่3 ของนวิตนัของแรง ซ่ึงเปนน้าํหนกัของ
วตัถุคือ 

ก. รงที่เสนเชือกกระทําตอเพดาน 
 ข. แรงที่เสนเชือกกระทําตอวัตถุ  
 ค. แรงโนมถวงทีว่ัตถุกระทําตอโลก 
 ง. แรงโนมถวงทีโ่ลกกระทําตอวัตถุ 
 จ. แรงที่วัตถุกระทําตอเสนเชือก       
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23. เดก็ชายผูหนึ่งถือลูกโปงทีบ่รรจุดวยแกสฮีเลียมขึ้นไปบนรถประจําทางคนัหนึ่งเมื่อข้ึนไปนั่งเรยีบรอย 
เขาก็ผูกเชือกลูกโปงเขากับราวพนกัที่นั่งขางหนาเขา ขณะที่รถแลนไปเรื่อยๆ เด็กชายกน็ั่งตัวตรง
บนเบาะทีน่ั่งและลูกโปงก็ลอยต้ังตรงในอากาศ ถาคนขับตองเหยยีบเบรคกะทันหนั ทานคิดวาจะ
เห็นสภาพการณบนรถประจาํทางคันนี้เปน 
 ก. ทั้งศีรษะเดก็ และลูกโปงเอนไปทางหลังรถ (คือ ตรงขามกับทิศทางที่รถกําลังแลนไปอยู) 
 ข. ทั้งศีรษะเดก็ และ ลูกโปงเอนไปทางหนารถ 
 ค. ทั้งศีรษะเดก็ และ ลูกโปงเอนไปทางหลังรถ 
 ง. ศีรษะเดก็เอนไปทางหนารถ แตลูกโปงเอนไปทางหลังรถ 
 จ. ศีรษะเดก็เอนไปทางหลังรถ แตลูกโปงเอนไปทางหนารถ   
 
24. พิจารณาเหตุการณตอไปนี ้
 (1) ผูโดยสารที่อยูในรถที่กําลังแลนอยู จะเซไปทางขวาเมื่อรถเล้ียวซาย 
 (2) นักวิ่ง 100 เมตร ในการแขงขนัซีเกมสทุกคนตองใชเทาถีบตัวพุงตวัออกไป 
  ขางหนาเมื่อไดยินเสยีงปนสญัญาณใหเร่ิมวิ่ง 
 เมื่อนําเหตกุารณขางตนมาพจิารณาตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เหตกุารณในขอ (1) 
และ (2) จะเปนไปตามกฎขอใด ตามลําดบั 
 ก. ขอ 1 และ 2  
 ข. ขอ 3 และ 2 
 ค. ขอ 1 และ 3  
 ง. ขอ 2 และ 3 
 จ. ทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 
 
25. สถานการณใดอธิบายไดดวยกฎการเคลื่อนที่ขอ 2 ของนิวตัน 
 1) คนยืนในรถและรถกําลังเคลื่อนที่ไปขางหนา เมื่อรถหยุดกระทันหนั คนในรถเซไป 
  ขางหนา 
 2) เมื่อคนโดยสารลงจากรถประจําทางในขณะที่รถยังเคลื่อนที่อยู คนโดยสารจะเซไป 
  ขางหนา 
 3) เมื่อใชชางลากซุง ซุงเคลื่อนที่ไปได 
 4) นักเรียนยนืบนสเกต โดยหนัหนาเขาหากาํแพง แลวใชฝามือผลักกําแพง ปรากฏวา
ตัวนักเรียนเคลื่อนที่ถอยหลังหางจากกําแพงได   
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 คําตอบที่ถูกตองคือขอใด 
 ก. 1 และ 2 
 ข. 1 และ 3 
 ค. 2 และ 3 
 ง. 3 และ 4 
 จ. 2, 3 และ 4 
 
26. วัตถุอันหนึ่งมมีวล 3 กิโลกรัม บนโลก เมื่อนําวัตถุนี้ไปดาวจูปเตอร ซ่ึงม ีg เปน10 เทาของโลก 
วัตถุนี้ จะมีมวลเปนกี่กิโลกรัม 
 ก. 3.0  กิโลกรัม 
 ข. 9.8  กิโลกรัม 
 ค. 30  กโิลกรัม 
 ง. 98  กิโลกรัม    
 จ. 300  กิโลกรัม 
 
27. นักบินอวกาศมวล 75 kg ซ่ึงน้ําหนกัตัวของเขาบนดาวเคราะหดวงหนึ่งพบวาหนัก 225 N
ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของดาวเคราะหนั้นเปนกี ่m/s2 
 ก.   เมตร/วินาที2 
 ข. 3  เมตร/วินาที2 
 ค. 5  เมตร/วินาที2 
 ง. 7  เมตร/วินาที2 
 จ. 10 เมตร/วินาที2 
 
28. แรงขนาด 6 และ 8 นิวตัน กระทําตอมวล 2 กโิลกรัม ในแนวขนานกับพืน้ราบ ถาแรงทั้งสองตั้งฉาก
ตอวัตถุจะเคลื่อนที่ดวยความเรงเทาไร 
 ก. 5  เมตร/วินาที2 
 ข. 4  เมตร/วินาที2 
 ค. 3   เมตร/วินาที2 
 ง. 2  เมตร/วินาที2 
 จ. 1  เมตร/วินาที2 
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29. วางมวล 10 กิโลกรัม ไวบนกระดานลื่น เมื่อเอียงกระดานทํามุม 30o กับแนวราบ มวลจะเคลื่อนที่
ดวยความเรงกีเ่มตร/วินาที2 
 ก. 1  เมตร/วินาที2 
 ข. 3   เมตร/วินาที2 
 ค. 5   เมตร/วินาที2 
 ง. 7   เมตร/วินาที2  
 จ. 9   เมตร/วินาที2 
 
30. แทงไมมวล 5 , 3 และ 2 กิโลกรัม วางติดกนับนพื้นเกล้ียงถาออกแรงผลัก 10 นิวตัน ดังรูปจงหา
ขนาดของแรงที่แทงไม 2 กิโลกรัม กระทําตอแทงไม 3 กิโลกรัม 
 ก. 2.0  นิวตัน 

ข. 3.0  นิวตัน 
 ค. 5.0  นิวตัน 
 ง. 8.0  นิวตัน  
 จ. 10.0  นิวตัน   
 
31. จากรูป มวลขนาด 10 , 8 และ 6 กิโลกรัม วางบนพื้นที่ไมมคีวามฝดออกแรงขนาด 120 นิวตัน 
ลากมวลทั้งสามไป จงหาวาขนาดของแรงดงึในเสนเชือก T1 และ T2 มีคากี่นิวตนั 

ก. T1 = T2 = 60 
 ข. T1 = T2 = 120 
 ค. T1 = 90 , T2 = 50    
 ง. T1 = 60 , T2 = 90  
 จ. T1 = 50 , T2 = 90  
 
32. ถา T1 = 4 นิวตัน และพืน้ไมมีความเสียดทาน ถาตองการใหวัตถุทั้งสามเคลื่อนที่ดวยความเรง a 
เมตรตอวินาที2 แรง Pตองมีขนาดกี่นวิตัน 

ก. 7  นิวตัน 
ข. 9.3  นิวตัน 
ค. 17  นิวตัน 
ง. 22.6  นิวตัน 

 จ. 27  นิวตัน    

5 kg 
4 kg 

8 kg 37o 
T1 T2

P 
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33. นักกระโดดรมมวล 65 กิโลกรัม ลงถึงพื้นดินดวยการยอตัว ขณะยดืตัวข้ึนจุดศูนยกลางมวลของ
รางกายมีขนาดของความเรง 30 เมตรตอวนิาที2 แรงที่พืน้กระทําตอเทาของนักกระโดดรมคนนี้เปน
เทาใด 
 ก. 650  นิวตัน  
 ข. 1,300  นิวตัน 
 ค. 1,950  นิวตัน 
 ง. 2,450  นิวตัน 
 จ. 2,600  นิวตัน   
 
34. นายแดงยนือยูบนตาชั่งสปริงในลิฟต ถาลิฟตอยูนิ่งๆ นายแดงอานน้ําหนักตัวเองได 56 kg ถา
ลิฟตเคลื่อนที่ลงดวยความเรง 2 m/s2 นายแดงจะอานน้ําหนัก ตัวเองจากตาชั่งนั้นไดกีก่ิโลกรัม 
 ก. 0  กิโลกรัม 
 ข. 44.8  กิโลกรัม 
 ค. 50  กิโลกรัม 
 ง. 67.2  กิโลกรัม    
 จ. 70  กิโลกรัม   
 
35. ยอดรักหนัก 65 กิโลกรัม แบกกลองหนกั 20 กิโลกรัม ยืนอยูในลิฟตทีก่าํลังเคลื่อนที่ลงถาเขา
ตองออกแรง แบกกลอง 160 นิวตัน จงหาอัตราเรงของลิฟตวามีคากีเ่มตร/วินาที2 
 ก. .5  เมตร/วินาที2 
 ข. 1 เมตร/วินาที2 
 ค. 2 เมตร/วินาที2 
 ง. 4 เมตร/วินาที2 
 จ. 7 เมตร/วินาที2    
 
36. จากขอที่ผานมา อยากทราบวาแรงที่พื้นลิฟตกระทําตอเทาของยอดรัก มีคากี่นิวตนั 
 ก. 600  นิวตัน 
 ข. 620  นิวตัน 
 ค. 650  นิวตัน 
 ง. 680  นิวตัน   
 จ. 720  นิวตัน   
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37. แทงไม 2 อัน A และ B มีน้ําหนัก 2 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัม ผูกติดกนัดวยเชือกเบาถูกลากดวย
แรง F ไปบนพืน้ไมทีอ่ยูในแนวระดับซึ่งมสัีมประสิทธิ์ความเสยีดทาน สถิตเปน 0.7 และ สัมประสิทธิ์
ความเสียดทานจลนเปน 0.4 จงหาขนาดของแรง F ที่จะทําใหแทงไมทั้งสอง เคลื่อนที่ไปบนพืน้ดวย
ความเร็วคงที ่
 ก. 24  นิวตัน   

ข. 42   นวิตัน  
 ค. 2.4  นิวตัน   
 ง. 4.2  นิวตัน 
 จ. 28  นิวตัน     
 
38. มวล 10 และ 15 กิโลกรัม วางบนพื้นฝดตอกันดวยเชือกเบา ออกแรง 300 นิวตันดึงในแนวราบ
ทําใหระบบมีความเรงคงที่  ถาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลนมีคา 0.5 ทุกผิวสัมผัส จงคํานวณ
ความเรงของระบบ 

ก. 7 เมตร/วินาที2 
 ข. 5 เมตร/วินาที2 
 ค. 3 เมตร/วินาที2  
 ง. 1 เมตร/วินาที2 
 จ. 0.8  เมตร/วินาที2    
 
39. วัตถุ 15 2 กิโลกรัม วางบนระนาบเอยีงฝดทํามุม 45o กับแนวราบออกแรง F ดึงวัตถุขนานกับ
ระนาบเอียง ถาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตมีคา 0.5 จงหาแรง F ที่พอด ีทําใหวตัถุขยับขึน้ 
 ก. 75 นิวตัน  

ข. 50 นิวตัน  
 ค. 175 นิวตัน  
 ง. 225 นิวตัน 
 จ. 275  นิวตัน     
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40. นาย ก. สามารถกระทําแรงตอเชือกที่ผูกติดกับกระดานเลือ่นไดสูงสุด 500 N  เชือกทํามุม 30o 
กับแนวระดับ ถาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลนระหวางพื้นกับกระดานเลื่อนเปน 0.25 จงหามวล
มากที่สุดของ กระดานเลื่อนที่นาย ก. สามารถลากไปดวยอัตราเร็วคงที ่
 ก. 127  กิโลกรัม 
 ข. 135  กิโลกรัม 
 ค. 147  กิโลกรัม 
 ง. 173  กิโลกรัม 
 จ. 198  กิโลกรัม     
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 4 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบปรนัยซ่ึง ประกอบดวยสถานการณและตวัคําถามใหผูเรียน 
ตอบคําถามในขอบเขตขอมูลหรือขอเท็จจรงิที่กําหนดใหตามสถานการณเทานัน้ในหนึ่งสถานการณ 
จะประกอบไปดวยขอคําถาม 4 ขอ ผูเรียนตองตอบใหครบทุกขอคําถามในขอหนึ่งๆ จะตรวจให
คะแนนขอละ 1 คะแนนเทานั้น 
 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 8 สถานการณ ขอคําถามทั้งหมด 32 ขอ รวมคะแนนเต็ม 32 
คะแนน ใหเวลา 30 นาท ี
 3. ใหผูเรียนกาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียง 
คําตอบเดียว 
 4. คิดใหรอบคอบกอนตอบ ถามีปญหาใหถามครูหรืออาจารยผูคุมสอบ 
 5. เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
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สถานการณท่ี 1  ใชตอบคําถามขอที่ 1 – 4  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 1. ขอใดเปนปญหาที่สําคัญท่ีสุดในสถานการณนี ้
  ก. กระจกรถยนตแตกเพราะอะไร 
  ข. ใครเปนคนทําใหกระจกแตกราว 
  ค. ทําไมแสงแดดทาใหกระจกแตก 
  ง. ดินนามันออนตัวเพราะอะไร 
 2. ขอใดคือสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ 
  ก. แสงแดดทําใหกระจกแตกราว 
  ข. อุณหภูมิของอากาศในรถสูงขึ้น 
  ค. อุณหภูมิของอากาศนอกรถสูงขึ้น 
  ง. ดินน้ํามันไดรับความรอนจึงออนตัว 
 3.  นักเรียนคิดวาจะแกปญหาในสถานการณท่ีกลาวมาอยางไร 
  ก. ใชวัสดุทํากระจกใหหนาขึน้ 
  ข. เวลาจอดรถใหลดกระจกลงเล็กนอย  
  ค. ปลูกตนไมเยอะๆ เพื่อใชรมเงาไวจอดรถ  
  ง. เปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไวเพื่อลดอุณหภมูิในรถ 
 4. จากการที่นักเรียนเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณขางตน ผลท่ีเกิดขึ้นจะเปนอยางไร  
  ก. ทําใหมีรมเงาสาหรบัจอดรถ  
  ข. ทําใหไดกระจกที่หนาขึ้นไมแตกงาย  
  ค. ทําใหภายในรถมีอากาศเย็นอยูตลอดเวลา  
  ง. อากาศภายในรถระบายออกมาขางนอกชวยใหกระจกไมแตกราว 
 

      
ตอนเชาวนัอังคารสุทินาไดจอดรถทิ้งไวหนาสถานีตํารวจเพื่อไปทําธุระ กอนลงจากรถสุทินา

ไดหมุนกระจกรถขึ้นทั้งหมด เพื่อปองกันการขโมยรถและสิ่งของในรถ พอพักกลางวันจะขับรถกลับ
บาน แตสุทินาตกใจอยางมากเมื่อพบวากระจกรถยนตดานขางแตกเปนรอยแตกราว จึงไดสอบถาม
เจาหนาทีต่ํารวจและผูที่อยูในบริเวณใกลเคียง จึงไดทราบวาไมมีใครมาเลนใกลๆ รถยนตหรือขวางปา
กระจกเลย เมื่อเปดประตูเขาไปดานในรถ สุทินาพบวาดนิน้ํามันทีว่างอยูในรถยนตมีสภาพออนนิม่ 
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สถานการณท่ี 2   ใชตอบคําถามขอที่ 5 – 8  
 
  

 
 
 
 
  
 
 5. ปญหาที่เกิดขึ้นกับณัฐพลคอือะไร  
  ก. ณัฐพลสูบบุหร่ีกับนรากรณ  
  ข. ณัฐพลไมชอบคนสูบบุหร่ี  
  ค.  ณัฐพลไมสบายใจทีน่รากรณสูบบุหร่ี  
  ง.  ณัฐพลไมกลาปฏิเสธคาชักชวนของนรากรณ 
 6. เหตุใดณัฐพลจึงประสบกับปญหาดังกลาว  
  ก. ณัฐพลเกรงใจนรากรณ  
  ข.  ณัฐพลกลัวนรากรณสบประมาท  
  ค.  ณัฐพลกลัวเพือ่น ๆ เห็นแลวไปฟองครู  
  ง.  ณัฐพลกลัวพอแมจะรูวาตนเองสูบบุหร่ี 
 7. ถานักเรียนเปนณัฐพลนักเรียนจะแกปญหาดังกลาวอยางไร  
  ก. พยายามทําใหนรากรณเลิกสบูบุหร่ี  
  ข. ปฏิเสธพรอมกับบอกเหตุผล  
  ค. สูบบุหร่ีกับนรากรณบางบางครั้ง  
  ง. บอกใหครูทราบวานรากรณสูบบุหร่ี 
 8.  จากวิธีท่ีนักเรียนเลือกเพื่อแกปญหานี ้ผลจะเปนอยางไร  
  ก. นรากรณถูกลงโทษ  
  ข.  นรากรณไมตองซื้อบุหร่ีเอง  
  ค.  ณัฐพลถูกนรากรณตัดขาดจากการเปนเพื่อนสนิท  
  ง.  ณัฐพลไมตองสูบบุหร่ีและอาจชวยใหนรากรณเลิกบหุร่ีได 
 
 

ณัฐพลเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่มีความประพฤติดีและขยนัเรียน ณัฐพลมีเพื่อนที่
สนิทมากคนหนึ่ง คือ นรากรณ บานของทั้งสองคนอยูใกลกัน มักจะไปไหนมาไหนดวยกัน วันหนึ่ง
ณัฐพลไปเขาหองน้ําของโรงเรียน พบวานรากรณกําลังแอบสูบบุหร่ีอยู เมื่อนรากรณเห็นณฐัพล  จึง
ชวน   ณัฐพลสูบบุหร่ีดวยกนั ณัฐพลรูสึกอึดอัดเปนอยางมาก ไมอยากสูบบุหร่ีแตเกรงใจเพื่อน ไมรูวา
จะทําอยางไรดี 
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สถานการณท่ี 3   ใชตอบคําถามขอที่ 9 – 12  
 
 
 
 
 
 
 
 9. ขอใดเปนปญหาสําคัญของสถานการณนี ้ 
  ก. การถูกรถชน  
  ข.  การหยดุเรียน  
  ค.  การวิตกกังวลเรื่องสอบ  
  ง.  การไมเขาใจเนื้อหาที่เรียนใหม 
 10. ปญหาจากสถานการณนีน้าจะเกิดจากสาเหตุใดมากที่สดุ  
  ก. ความประมาท  
  ข. ไมสอบถามจากเพื่อนๆ 
  ค.  การเรียนไมทนัเพื่อน  
  ง.  การหยดุเรียนไปหนึ่งเดือน 
 11. จากปญหาที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดวาควรใชวิธีการแกปญหาอยางไร  
  ก. ตั้งใจเรียนใหมากขึ้น  
  ข.  คนควาเพิ่มเตมิใหมากขึน้  
  ค. ใหอาจารยและเพื่อน ๆ อธิบายเพิ่มเติมใหฟง  
  ง.  ขามถนนโดยใชทางมาลายหรือสะพานลอย 
 12. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลท่ีไดจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร  
  ก.  ทําขอสอบได  
  ข.  ไดอานหนังสือใหม ๆ  
  ค.  เขาใจสิ่งที่เรียนมากขึ้น  
  ง.  ความวิตกกังวลในเรื่องสอบนอยลง 
 
 
 

 

วันหนึ่งน้ําทิพยถูกรถชนขณะที่กําลังเดนิขามถนน เปนสาเหตุใหขาหักและตองหยุดเรียนไป
หลายสัปดาหเพื่อรักษาตวั เมื่อกลับมาเรียนอีกครั้งเขารูสึกวาเขาเรยีนไมทันเพื่อนและไมคอยเขาใจใน
ส่ิงที่เรียนใหม จึงพยายามอานหนังสือใหมาก แตกย็ังไมเขาใจอยูด ีซ่ึงสรางความหนกัใจใหกับเขา
อยางมาก เพราะมีเวลาอีกเพยีงสามสัปดาหก็จะสอบกลางภาคแลว 
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สถานการณท่ี 4   ใชตอบคําถามขอที่  13 – 16  
 
 
 
 
 
 
  
 13. ขอใดเปนปญหาสําคัญของสถานการณนี ้
  ก. วิทยาการทางการเกษตรไมเจริญกาวหนา 
  ข.  ผลผลิตการเกษตรมีราคาตกต่ํา 
  ค.  ผลผลิตการเกษตรดอยคุณภาพ 
  ง.  จํานวนผลผลิตของเกษตรกรนอยลง 
 14. ปญหาจากสถานการณนีน้าจะเกิดจากสาเหตุใดมากที่สดุ 
  ก.  เกษตรกรยากจนไมมีทุนในการพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ 
  ข.  เกษตรกรขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มผลผลิต 
  ค.  รัฐบาลไมสนับสนุนดานการเกษตรอยางจริงจัง 
  ง.  การกดราคาคาผลผลิตของพอคาคนกลาง 
 15. จากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีการแกปญหาอยางไร 
  ก.  เกษตรกรตองรวมมือกันในรูปของสหกรณการเกษตร 
  ข.  ทางราชการจัดอบรมวิชาการเพิ่มผลผลิตแกเกษตรกร 
  ค.  รัฐบาลใหเกษตรกรกูเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อไปพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
  ง.  รัฐบาลวางนโยบายสนับสนนุการเกษตรเพื่อเปนเปาหมายหลักของประเทศ 
 16. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลท่ีไดนาจะเปนอยางไร 
  ก.  รัฐบาลไดมีการจัดผลิตภัณฑทางการเกษตรสงออกไปยังตางประเทศ 
  ข.  การรวมกลุมของเกษตรกร ทําใหมีอํานาจตอรองราคา 
  ค.  ผลผลิตมีคุณภาพด ีและราคาสูงขึ้น 
  ง.  ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

 
 

 

 

ชุมชนบานปลองเหลี่ยมเปนชุมชนที่ดอยพฒันา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรมีราคาตกต่ํา ไมแนนอน เพราะเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบของพอคาคนกลาง ซ่ึงเปนเชนนี้
มานานแลว 
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สถานการณท่ี 5   ใชตอบคําถามขอที่  17 – 20   
  
 
 
 
 
 
 17. ขอใดเปนปญหาสําคัญท่ีสุดในสถานการณนี้ 
  ก. ตนขาวแคระแกร็น 
  ข. การทํานาไดผลผลิตต่ํา 
  ค.   การใชพันธุขาวซ้ําเดิม 
  ง.   การปลูกขาวซ้าํๆ กันหลายป 
 18. นักเรียนจะบอกสาเหตุของปญหาวาเกิดขึ้นไดอยางไร 
  ก. ดินเสื่อมคุณภาพ 
  ข.  ไมมีแมลงผสมเกสร 
  ค. ขาวพันธุนี้ไมชอบน้ํา 
  ง.  พันธุขาวเสื่อมคุณภาพ 
 19. จากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีการแกปญหาอยางไร 
  ก. ปลูกขาวพันธุเดิม 2 แปลง แปลงแรกใหน้ําอุดมสมบูรณ อีกแปลงหนึ่ง 

 ขาดแคลนน้ํา 
  ข. ปลูกขาวพันธุเดิม 2 แปลง แปลงแรกใสปุย อีกแปลงหนึ่งไมใสปุย 
  ค. ปลูกขาวพันธุเดิม 2 แปลง แปลงแรกใชพนัธุขาวชนิดใหม อีกแปลงหนึ่ง 
   ใชพันธขาวชนิดเดิม 
  ง. ปลูกขาวพันธุเดิม 2 แปลง แปลงแรกฉีดพนดวยยาฆาแมลง อีกแปลงหนึ่ง 
   ไมฉีดอะไรเลย 
 20. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลท่ีไดนาจะเปนอยางไร  
  ก.  ตนขาวที่ปลูกพันธุไมด ี
  ข.   ขาวพันธุนี้ตองการปริมาณน้าํนอย 
  ค.   การใสปุยชวยใหขาวไดผลผลิตมากขึ้น 
  ง.  แมลงชวยผสมเกสรทําใหขาวไดผลผลิตมากขึ้น 
   

 

คณิน มีอาชีพเปนชาวนา เคามีนาอยู 20 ไร ในปแรกเคาปลูกขาวพันธุหนึ่งในทีน่าแหงนั้นตน
ขาวงอกงามดี และใหผลผลิตตอไรสูง ในปที่สองเคาปลูกขาวพนัธุเดิม แตตนขาวมีลักษณะลําตนเลก็
ลงใหผลผลิตต่ํากวาปแรก ตอมาในปที่สามปรากฎวาขาวพันธุเดมิที่เคาใชปลูกนั้นลําตนแคระแกร็น
ลงและใหผลผลิตต่ํากวาทุกๆ ป ที่ผานมา ทั้งๆที่น้ําอุดมสมบูรณและไมมีแมลงมารบกวนตนขาวเลย 
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สถานการณท่ี 6   ใชตอบคําถามขอที่  21 – 24  
 
 
 
 
 
 
   
 21. ขอใดคือปญหาของสถานการณนี้ 
  ก. ที่ทุงนามีแดดจัดและรอนมาก 
  ข. การใสเสื้อแขวนยาวทําใหรอน 
  ค.   ผาสีขาวรอนกวาผาสีดํา 
  ง.   ผาสีดํารอนกวาผาสีขาว 
 22. ปญหาจากสถานการณนีน้าจะเกิดจากสาเหตุใดมากที่สดุ 
  ก. ฤดูรอนแดดจึงรอนจัด 
  ข. การใสเสื้อผาทําใหไอน้าํระเหยชา 
  ค. สีขาวดูดกลืนความรอนไดดกีวาสีดํา 
  ง. สีดําดูดกลืนความรอนไดดีกวาสีขาว 
 23. จากปญหาที่เกิดขึ้น โกมลควรใชวิธีการแกปญหาอยางไร 
  ก. ถอดเสื้อออก 
  ข. ใสเสื้อสีขาวกบัเสื้อสีดําเปรียบเทียบ 
  ค. ใสเสื้อที่ช้ืนกบัเสื้อแหงเปรยีบเทียบกัน 
  ง. ใสเสื้อแขนสั้นกับเสื้อแขนยาวเปรยีบเทียบกนั 
 24. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลท่ีไดนาจะเปนอยางไร 
  ก. ทําใหทราบวาฤดูรอนแดดจดั 
  ข. ทําใหทราบวาสีดํากับสีขาวสีใดดูดกลืนความรอนไดดีกวากัน 
  ค.   ทําใหทราบวาไอน้ําระเหยชา จึงรอน 
  ง.   ทําใหทราบวาเสื้อแขนสั้นกบัเสื้อแขนยาวทําใหรอนตางกั 

 
 

 

เมื่อวันอาทิตยที่แลว โกมลไปชวยแมเกีย่วขาวในนา ตอนกลางวันที่ทุงนาอากาศรอนมาก 
เนื่องจากมแีสงแดดตลอดทัง้วัน โกมลสวมเสื้อสีขาวแขนยาว โกมลรูสึกรอนแทบทนไมได จึงถอด
เสื้อออก แลวนําไปวางไวใกลๆกับผาคลุมผมสีชมพูของแม หลังจากนั้นประมาณ 1 ช่ัวโมง โกมลก็
เดินมาเก็บผา เขาตองประหลาดใจมากเมื่อรูสึกวาเสื้อของเขารอนกวาผาคลุมผมของแม  



 145 

สถานการณท่ี 7   ใชตอบคําถามขอที่  25 – 28  
 
 
 
 
 
 25. ขอใดคือปญหาของสถานการณนี้ 
  ก. ธานินทรไมสบาย 
  ข. การฉีดยาทําใหเยน็ 
  ค.   แอลกอฮอลใชฆาเชื้อโรค 
  ง.   แอลกอฮอลทําใหเย็นกวาน้ํา 
 26. จากปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 
  ก. อากาศเปลี่ยนแปลง 
  ข. ยาที่ฉีดเขาไปทําใหเย็น 
  ค.   น้ําระเหยเรว็จงึทําใหเย็น 
  ง.   แอลกอฮอลระเหยเรว็จึงทําใหเยน็ 
 27. จากปญหาในขอ 26 นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบสาเหตุท่ีขึ้นไดอยางไร 
  ก.  เปรียบเทียบการฉีดยาทั้งกอนฉีดและหลังฉีดวาตอนไหนเย็นกวากัน 
  ข.   เทน้ําและแอลกอฮอลอยางละเทาๆกันลงในจานเล็กๆ สังเกตดวูาชนิดใด 
   ระเหยหมดกอนกัน ลงในจานเล็กๆ สังเกตดูวาชนดิใดระเหยหมดกอน 
  ค. วัดอณุหภูมิของอากาศ 
  ง. วัดอณุหภูมิของยา 
 28. ขอใดเปนผลจากการตรวจสอบสาเหตุในขอ 27 
  ก. ทําใหทราบวายาที่ใชฉีดมีอุณหภูมิต่ํา 
  ข.   ทําใหทราบวาการระเหยชาทําใหเย็นกวา 
  ค.   ทําใหทราบวาแอลกอฮอลกับน้ํา ชนิดใดระเหยเร็วกวากนั 
  ง.   ทําใหทราบวาความรูสึกของคนใชวดัอุณหภูมิไดไมแนนอน 
 
 
 
 

ธานินทรมีอาการปวย เมื่อพบหมอที่คลินิก หมอจึงฉีดยาให และกอนทีจ่ะฉีดยาหมอใชสําลี
ชุบแอลกอฮอลเช็ดบริเวณทีจ่ะฉีดยา  ธานนิทรรูสึกเย็นบริเวณที่ทาแอลกอฮอล เมื่อกลับมาบานเขา
ลองใชสําลีชุบน้ําเช็ดที่แขน ปรากฎวาน้ําไมเย็นเทากับแอลกอฮอล 
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สถานการณท่ี 8   ใชตอบคําถามขอที่  29 – 32  
 
 
 
 
 
 29. ขอใดคือปญหาของสถานการณนี้ 
  ก.   ลูกเหม็นกันแมลงสาบไมได 
  ข.   ลูกเหม็นทิ้งไวนาน ๆ ไมได 
  ค.   มีคนนําลูกเหม็นไปเก็บไวทีอ่ื่น 
  ง.   แมลงสาบหรือสัตวอ่ืนอาจกินลูกเหม็น 
 30. ปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 
  ก.  หนูและแมลงสาบกินลูกเหม็น 
  ข.   ลูกเหม็นตกลงไปดานลาง 
  ค.   ลูกเหม็นละลายเปนของเหลวแลวจึงระเหยไป 
  ง. ลูกเหม็นระเหยไปโดยไมตองเปนของเหลวกอน 
 31. นักเรียนจะตรวจสอบสาเหตุในขอ 30 ไดอยางไร 
  ก. วัดอณุหภูมิภายในตู 
  ข.   นําลูกเหม็นมาเผาไฟ เพื่อดกูารระเหย 
  ค.   คนหารองรอยวามีสัตวเล็กๆ คาบลูกเหม็นไป 
  ง.   นําลูกเหม็นวางทิ้งไว แลววดัขนาดทุกสัปดาห 
 32. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลท่ีไดนาจะเปนอยางไร 
  ก. ทําใหทราบวาแมลงบางชนิดกินลูกเหม็น 
  ข. ทําใหทราบวาลูกเหม็นละลายเปนของเหลวได 
  ค. ทําใหทราบวาความรอนทําใหลูกเหมน็ระเหยไดหรือไม 
  ง. ทําใหทราบวาลูกเหม็นระเหยไปโดยไมตอง เปนของเหลงกอนไดหรือไม 
 
 
 
 
 

 กฤติยานําลูกเหม็นใสไวในลิ้นชัก เพื่อกนัแมลงสาบ เมื่อทิ้งไว 4 สัปดาห กฤติยาสังเกตเห็น
ลูกเหม็นเหลืออยูเล็กนอยและไดแตกล่ินเทานั้น เธอไมเขาใจวาลูกเหมน็จะหายไปไดอยางไร โดยไม
ทิ้งรองรอยเปยกชื้นไวเลย เพราะครูเคยสอนวาของแข็งนั้นเมื่อละลายก็จะกลายเปนของเหลว 
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สถานการณท่ี 9   ใชตอบคําถามขอที่  33 – 36  
 
 
 
 
 
 33. ขอใดคือปญหาของสถานการณนี้ 
  ก. ทําไมแกวน้ําจงึแตก 
  ข. ทําไมแกวถูกน้ํารอนจึงแตก 
  ค.   ทําไมเมื่อแกวที่อยูในตูเย็นถูกน้ํารอนจึงแตก 
  ง. ไมสามารถสรุปได 
 34. สาเหตุของปญหาในขอ 33  คืออะไร 
  ก. แกวน้ําบางมากเกินไป 
  ข.   ความรอนทําใหแกวแตก 
  ค.   ความเยน็ทําใหแกวแตก 
  ง.   การขยายตวัและหดตวัอยางรวดเร็วของวัตถุ ทําใหแกวแตก 
 35. นักเรียนจะตรวจสอบสาเหตุดังกลาวไดอยางไร 
  ก.   เทน้ํารอนใสแกวตั้งทิ้งไวบนโตะ 
  ข.   เทน้ําเยน็ใสแกวตั้งทิ้งไวบนโตะ 
  ค.   ใสน้ําอุนเล็กนอยแลวเขยาใหทั่วแกว แลวจงึใสน้ํารอน 
  ง.   เทน้ํารอนและน้ําเย็นพรอมๆ กนัลงในแกวใบเดยีวกัน 
 36. ขอใดเปนผลจากการตรวจสอบสาเหตุในขอ 35 
  ก. ทําใหทราบวาแกวมีความบางมากจึงแตกงาย 
  ข. ทําใหทราบวาความรอนทําใหแกวแตก 
  ค.   ทําใหทราบวาความเยน็ทําใหแกวแตก 
  ง.   ทําใหทราบวาการขยายตวัและหดตวัอยางรวดเร็ว ทําใหแกวแตก 
 
 
 
 
 

 ชมพูนุชหยิบแกวน้ําออกจากตูเย็น หลังจากนั้นเทน้ํารอนใสลงไป ปรากฎวาแกวน้าํแตก
ทันที แตเมื่อชมพูนุชเทน้ํารอนใสแกวใบอื่น ที่ตั้งอยูขางนอกตูเย็นแกวก็ไมแตก ชมพูนุชเกดิความ
สงสัยมากกับเหตุการณดังกลาว 
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สถานการณท่ี 10   ใชตอบคําถามขอที่  37 – 40  
 
 
 
 
 37. ขอใดคือปญหาของสถานการณนี้  
  ก. อากาศรอนอยูเสมอ 
  ข.   หองครัวมีหนาตางนอย 
  ค.   หองครัวมีขนาดคับแคบ 
  ง.   ควัน ไอน้ํา และกลิ่นอาหารอบอวลภายในหองครัว 
 38. ปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 
  ก. ทิศทางลมไมดี 
  ข.   ผนังครัวดูดความรอน 
  ค.   การระบายของอากาศไมด ี
  ง.   มีความชื้นสูง เพราะไอน้ํามากจึงรอน 
 39. จากสถานการณดังกลาวนักเรียนจะตรวจสอบสาเหตุไดอยางไร 
  ก.   ติดพัดลมที่เพดาน 
  ข.   วัดอณุหภูมิของหองเสมอ 
  ค.   เจาะชองระบายอากาศที่เพดานหอง 
  ง.   ติดผนังหองดวยวัสดุที่สามารถดูดความรอนไดด ี
 40. ขอใดเปนผลจากการตรวจสอบสาเหตุในขอ 39 
  ก.   ทําใหทราบวาในครัวมีความรอนชื้นสูง 
  ข.   ทําใหทราบวาอุณหภูมิของหองสูงอยูเสมอ 
  ค.   ทําใหทราบวาหองครัวมีหนาตางนอยเกินไป 
  ง.   ทําใหทราบวาชองระบายอากาศที่เพดาน ทําใหอากาศถายเทไดดีขึ้น 
 
 
 
 

 หองครัวที่บานของนงลักษณคับแคบมาก มีหนาตาง 2 บาน เมื่อเวลาประกอบอาหารควัน
ไฟและไอน้ํา รวมทั้งกลิ่นอาหารจะลอยอบอวลอยูนาน ตลอดจนอากาศก็รอนดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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