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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังได้รับการจัด 
การเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 46 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  
แผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD จ านวน 20 แผน 
มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.81 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสาร 
ทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.85 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว และการทดสอบค่าทีแบบ
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เป็นอิสระจากกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
  The objectives of this research were to: 1) compare the mathematics achievements 
of grade 3 students after using Brain Based Learning (BBL) together with STAD 
techniques with the criterion of 70 percent of full marks, and 2) compare the 
mathematics communication abilities of grade 3 students before and after using  
Brain Based Learning (BBL) together with STAD techniques. The sample consisted of 46 
grade 3 students studying in the second semester of the academic year 2018 at Anuban 
Watnangnai School (Laietuppatham), under Angthong Primary Educational Service Area. 
They were selected using multi-stage random sampling. The research instruments were 
20 lesson plans for the Brain Based Learning (BBL) together with STAD techniques at 
the highest appropriate level, a mathematics achievement test with a reliability of 0.81 
and a mathematics communication ability test with a reliability of 0.85. The data were 
analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test for one sample and t-test 
for Dependent Samples. 

The research findings were as follows: 
1. The mathematics achievements of the grade 3 students after using Brain Based 

Learning (BBL) together with STAD techniques were higher than the criterion of 70 
percent of full marks at the 0.05 level of statistical significance. 

2. The mathematics communication abilities of the grade 3 students after using  
Brain Based Learning (BBL) together with STAD techniques were higher than before  
at the 0.05 level of statistical significance. 
 

Keywords: Brain Based Learning (BBL), STAD Techniques, Mathematics Achievements, 
 Mathematics Communication Abilities 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
โลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ ง เป็นผลมาจากความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิทยาการด้านต่าง ๆ ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับทิศทางในการ
พัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ ส่งผลให้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานทางการศึกษา มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย และเยาวชนของชาติเข้าสู่โลก 
ในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะด้านเทคโนโลยี มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ซึ่งการเรียนรู้ใน
กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นการขับเคล่ือนด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันด้วย
ศักยภาพความรู้และภูมิปัญญาผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ใน
แนวทางของตนเองตามความสนใจ อาจกล่าวได้ว่าทักษะทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นประกอบ
ไปด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์ การเป็น
ผู้น า การน าไปประยุกต์ใช้ การติดต่อส่ือสาร (ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว, 2551) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราท่ี 24 ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็น
การ ฝึก ทักษะกระบวนการ คิด  การ จัดการ  การ เผ ชิญสถานการณ์  และการประยุ ก ต์  
ใช้ความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหาได้ ดังนั้นในการศึกษาจึงได้มีการก าหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ โดยต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกาย และใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง  

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง 
ถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นการเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นตัวแทนวัตถุจริงในโลก เนื่องจากวัตถุท่ีอยู่ใน
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เป็นเพียงสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนวัตถุจริง ดังนั้นการคิดทางคณิตศาสตร์ 
จึงถือเป็นการคิดระดับสูง (เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 2555) ซึ่งจะเห็นได้จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง  โดยก าหนดสาระหลักท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน ดังนี้ 1) จ านวนและการด าเนินการ 
2) การวัด 3) เรขาคณิต 4) พีชคณิต 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ 6) ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
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และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551)  
 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลคะแนนเฉล่ียด้านค านวณ ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2559-2560 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียเพียงร้อยละ 38.04, 40.90 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉล่ียยัง
ต่ ากว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ และต่ ากว่าด้านอื่น ๆ (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ, 2560) จากผลการประเมินระดับชาติช้ีให้เห็นว่า ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ยังต่ าอยู่ ซึ่ง ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและระบบ
การศึกษาโดยรวม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคะแนนเฉล่ียท่ียังต่ ากว่าร้อยละ 50 คือ ความพร้อมของครูในด้าน
เนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการท่ีผู้วิจัย
ได้ท าการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น พบว่าในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ต้องการให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่ง เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่  
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และ 
การน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถน าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนแล้ว
ไปประยุกต์ใช้ได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้คิดหาแนวทางในการศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครู 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ให้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการศึกษารูปแบบการสอน กระบวนการต่าง ๆ 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสามารถในการ ส่ือสารทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

สภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนแบบ 
ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินการแก้ปัญหา การตัดสินใจและการวางแผน เพื่อน าไปสู่
การลงมือท าจริงตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้จะส่งผลให้เซลล์สมองได้รับ
การกระตุ้นให้ท างานและเกิดพัฒนาการ ท าให้เกิดปัญญาในการคิดวิเคราะห์และปัญญาในระดับท่ี
สูงขึ้น และเก็บความรู้ไว้ในความทรงจ าระยะยาว ท่ีพร้อมน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
มีอีกวิธีหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีแบ่งผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อท างาน องค์ประกอบท่ีส าคัญคือ การทบทวนบทเรียนท่ี
เรียนมาแล้ว น าเสนอเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอดใหม่ มีการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัด



 

 

3 

ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกัน จัดให้คละกันและช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก  
ในกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกันเรียนรู้ 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  
ท่ีเกี่ยวกับสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีจัดให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกันรวมกลุ่ม เพื่อร่วมมือกันท างานและร่วมมือกันเรียนรู้ การได้ท างานเป็นกลุ่ม จะเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD มาใช้ในขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความสามารถ
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น ท าให้การจัดการเรียนการสอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ให้สูงยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสามารถ
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD กับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ
เทคนิค STAD 

 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
        ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  

ร่วมกับเทคนิค STAD 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ทางคณิตศาสตร์ 
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1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1.4.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน 

(BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
ของคะแนนเต็ม 

1.4.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD มีความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 

 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาล
วัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 46 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) โดยมีข้ันตอนในการสุ่มดังนี้ 
 1)  สุ่มอ าเภอในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งมีท้ังหมด 7 อ าเภอ 
ได้อ าเภอวิเศษชัยชาญ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 2)  สุ่มกลุ่มโรงเรียนจากอ าเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งมีท้ังหมด 3 กลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่มโรงเรียน
วิเศษเมืองทอง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 3)  สุ่มโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง ซึ่งมีท้ังหมด 15 โรงเรียน ได้โรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 4)  สุ่มห้องเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ซึ่งมีท้ังหมด 5 ห้องเรียน 
มา 1 ห้องเรียน ได้นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 46 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) 

1.5.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 

1.5.3  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และ
เรื่องรูปเรขาคณิต 
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1.5.4  ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
 ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ
เทคนิค STAD เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 แผน ใช้เวลา 20 ช่ัวโมง และมีการทดสอบ 3 ช่ัวโมง รวม 23 ช่ัวโมง 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.6.1  การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี 6 ข้ันตอน ดังนี้  
 ขั้นท่ี 1  ขั้นเตรียมความพร้อม หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีท าให้สมองต่ืนตัว เตรียมพร้อม 
ท่ีจะเรียนรู้ ฝึกสมองซีกซ้ายซีกขวาให้ท างานประสานกัน เพื่อกระตุ้นสมองโดยการเคล่ือนไหวร่างกาย
ด้วยท่าทางต่าง ๆ พร้อมท้ังสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนและทบทวนความรู้เดิม
เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่เรื่องท่ีจะเรียนได้ 
 ขั้นที่ 2  ขั้นน าเสนอความรู้ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยน าเสนอความรู้ใหม่ สร้างความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะ หมายถึง ขั้นท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมเรียนรู้ และ
สร้างผลงาน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน  
ฝึกทักษะจากการลงมือท า ฝึกปฏิบัติ และใช้ความรู้นั้นท ากิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกทุกคนจะต้องท างาน
ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน 
 ขั้นท่ี 4  ขั้นสรุปความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันน าเนื้อหาสาระจากการ
เรียนรู้ มาสรุปเป็นความรู้รวบยอดอีกครั้งหนึ่ง  
 ขั้นท่ี 5  ขั้นการทดสอบย่อย หมายถึง ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อย หลังจาก
ผู้เรียนได้เรียนและทบทวนเป็นกลุ่มเสร็จแล้ว ผู้เรียนท าแบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกัน 
และน าไปหาคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน แล้วจึงหาคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 
ซึ ่งได้จากการน าคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน น ามาหาค่าเฉล่ียของคะแนน
ความก้าวหน้าของกลุ่ม และส าหรับกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดหรือถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับค าชมเชย 
รางวัล หรือติดประกาศท่ีบอร์ดในห้องเรียนในช่ัวโมงถัดไป 
 ขั้น ท่ี 6  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้  หมายถึง ขั้น ท่ี ผู้สอนมอบหมายงานให้ ผู้เรียนท า  
โดยน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมอบหมายให้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 1.6.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม  และเรื่อง
รูปเรขาคณิตของผู้เรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
โดยวัดพฤติกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทางพุทธิพิสัยเป็น 4 ระดับ คือ ความรู้ความจ าด้าน
การคิดค านวณ ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์  
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1.6.3  ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่ือความหมาย แสดงแนวคิด และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและมีขั้นตอน วัดจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน และน าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 1.7.2  เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ
ระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป 



 

 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการส่ือสารทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.2  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
2.3  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
2.4  การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
2.6  ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.1.1  ความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท า ให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

2.1.2  วิสัยทัศน์การเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยตระหนักถึง

ศักยภาพของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน
อย่างมีความสุข และส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์และตระหนักในคุณค่า  
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

2.1.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ไว้ 6 สาระ 14 มาตรฐาน  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวน 

ในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์

ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิง ท่ี 

ต้องการวัด 
มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 

reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
สาระท่ี 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้
แก้ปัญหา 
 สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ

แก้ปัญหา 
สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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2.1.4  คุณภาพของผู้เรียน 
จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
• มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ

ศูนย์ และการด าเนินการของจ านวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และ 
การหาร พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา 
และเงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้ 
• รวบรวมข้อมูล และจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวท่ีพบเห็น 

ในชีวิตประจ าวัน และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้ 
• ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  
และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ 
กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2.1.5  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 
ตารางที่ 2.1  สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก     

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณ
ของส่ิงของหรือจ านวนนับท่ีไม่เกนิหนึ่ง
แสนและศูนย์ 

• การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
• การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลข
ไทย 
• การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25  และ 
ทีละ 50 
• การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5                  
ทีละ 25 และทีละ 50 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 2.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ

ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย ์   
 

• หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  
และการใช้ 0 เพื่อยึดต าแหน่งของหลัก 
• การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย 
• การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้
เครื่องหมาย  =       >   < 
• การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้าจ านวน 

 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ ระหว่าง 

การด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 
ตารางที่ 2.2  สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ 

หารระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน  
และศูนย์ พร้อมท้ังตระหนักถึงความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

• การบวก การลบ 
• การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไม่เกิน
ส่ีหลัก 
• การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสอง
หลัก 
• การหารท่ีตัวตั้งไม่เกินส่ีหลักและตัวหาร 
มีหนึ่งหลัก  
• การบวก ลบ คูณ หารระคน 

2.  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ 
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 
  
 

• โจทย์ปัญหาการบวก 
• โจทย์ปัญหาการลบ 
• โจทย์ปัญหาการคูณ 
• โจทย์ปัญหาการหาร 
• โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
• การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  
การคูณ การหาร 
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สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 
 
ตารางที่ 2.3  สาระท่ี 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร  

และมิลลิเมตร เลือกเครื่องวัดท่ีเหมาะสม    
และเปรียบเทียบความยาว 

• การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร  
มิลลิเมตร) 
• การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่
เหมาะสม (ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว 
สายวัดชนิดตลับ) 
• การเปรียบเทียบความยาว 
• การคาดคะเนความยาว (เมตร 
เซนติเมตร) 

2.  บอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด 
เลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม และ 
เปรียบเทียบน้ าหนัก 

• การช่ัง (กิโลกรัม กรัม ขีด) 
• การเลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม                      
(เครื่องช่ังสปริง เครื่องช่ังน้ าหนักตัว  
เครื่องช่ังสองแขน เครื่องช่ังแบบตุ้มถ่วง) 
• การเปรียบเทียบน้ าหนัก 
• การคาดคะเนน้ าหนัก (กิโลกรัม) 

3.  บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร    
มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงท่ีเหมาะสม     
และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุใน  
หน่วยเดียวกัน 

• การตวง (ลิตร มิลลิลิตร) 
• การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร ช้อนตวง 
กระบอกตวง ถ้วยตวง เครื่องตวงน้ ามัน
เช้ือเพลิง และหยอดเครื่อง) 
• การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงของและ
ความจุของภาชนะ (หน่วยเดียวกัน) 
• การคาดคะเนปริมาตรของส่ิงของและ
ความจุของภาชนะ (ลิตร) 

4.  บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 
นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด 

• การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
(ช่วง 5 นาที) 
• การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 5.  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด 

ความยาว น้ าหนัก และเวลา 
• ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว 
(มิลลิเมตรกับเซนติเมตร เซนติเมตรกับ
เมตร) 
• ความสัมพันธ์ของหน่วยการช่ัง (กิโลกรัม
กับขีด ขีดกับกรัม กิโลกรัมกับกรัม) 
• ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (นาทีกับ
ช่ัวโมง ช่ัวโมงกับวัน วันกับสัปดาห์  
วันกับเดือน เดือนกับปี วันกับปี) 

6.  อ่านและเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด • การเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุดและ 
การอ่าน 

 
มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 
ตารางที่ 2.4  สาระท่ี 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.2 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 

การช่ัง การตวง เงิน และเวลา 
• โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว    
(บวก ลบ) 
• โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการช่ัง (บวก ลบ) 
• โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร และความจุ 
(บวก ลบ) 
• โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ) 
• โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

2.  อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย • การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 
3.  อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ 
เหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 

• การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 
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สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 
ตารางที่ 2.5  สาระท่ี 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ี  

เป็นส่วนประกอบของส่ิงของท่ีมี  
ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 

• รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหล่ียม               
รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม  
รูปแปดเหล่ียม 

2.  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกน  
สมมาตรจากรูปท่ีก าหนดให้ 

• รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

3.  เขียนช่ือจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ 
เส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์ 

• จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง  
จุดตัด มุม และสัญลักษณ์ 

 
มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และ

ใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
 
ตารางที่ 2.6  สาระท่ี 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.2 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้

ในแบบต่าง ๆ 
• การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 

2.  บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน  
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

• รูปเรขาคณิตสองมิติ 

 
สาระท่ี 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
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ตารางที่ 2.7  สาระท่ี 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  บอกจ านวนและความสัมพันธ์ใน    

แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ ๓      
ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 
ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และ 
แบบรูปซ้ า 

• แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ 3  
ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 
• แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 3 
ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50  
• แบบรูปซ้ า 

2.  บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป  
ของรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสีท่ีสัมพันธ์
กันสองลักษณะ 

• แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสี 
ท่ีสัมพันธ์กันสองลักษณะ เช่น 

 
 
สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที่ 2.8  สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 5.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1.  รวบรวมและจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นใน 
ชีวิตประจ าวัน 

• การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนก
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้
ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

2.  อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและ 
แผนภูมิแท่งอย่างง่าย 

• การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง 

 
สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ตารางที่ 2.9  สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 

2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

 
ที่มา : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
2.2  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
 2.2.1  ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 เคนย์ และเคนย์ (Caine and Caine, 1989, pp. 65-73) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างและหน้าท่ีการท างานของสมอง  
หากสมองยังปฏิบัติตามกระบวนการท างานปกติ การเรียนรู้ก็จะยังเกิดขึ้นต่อไป ทฤษฎีนี้เป็น 
สหวิทยาการเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด ซึ่งมาจากงานวิจัยทางประสาทวิทยา 
 อีริค เจนเซน (Jensen, 2000, p. 6) กล่าวว่า การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ 
การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ การเรียนรู้ของสมองเป็นการเรียนรู้ ท่ีต้องตอบค าถามท่ีว่า 
อะไรบ้างท่ีดีต่อสมอง ดังนั้นความหมายจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะ
ความรู้เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมการท างานของสมอง เช่น ความรู้ทางเคมีศาสตร์ ประสาทวิทยา 
จิตวิทยา สังคมศาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีววิทยา และชีวะประสาทวิทยาซึ่งเป็นการน าความรู้การท างาน
หรือธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 นิโคลิ คอน (Call, 2003, p. 9) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานคือการเรียนรู้ 
ท่ีอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวกับสมองมาช่วยเด็กให้เกิดการเรียนรู้  
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ท่ีถาวรมากท่ีสุดถ้ามีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีท่ีอยู่เบื้องหลังของ BBL ก็สามารถนาความรู้แนวคิดหรือ
ทฤษฎีท่ีหลากหลายเหล่านั้นไปใช้เพื่อฝึกหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ 
 อัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2550, น. 234) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยเข้าใจ
สมอง คือ การท าความเข้าใจหรือมีมุมมองต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยอิงอาศัยความรู้ความเข้าใจจาก
การท างานของสมอง ทัศนะต่อการเรียนรู้เช่นนี้ ท าให้การจัดการเรียนการสอนวางอยู่บนฐานของ
ความสนใจ และการใคร่ครวญว่าปัจจัยใดบ้างท่ีจะท าให้สมองมีการเปล่ียนแปลง โดยมีวงจร  
การท างานของกลุ่มเซลล์และเครือข่ายเซลล์ภายใจสมองท่ีพัฒนาขึ้น หรือว่าสมองมีปฏิกิริยาตอบรับ
ต่อการเรียนการสอนแบบใดอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใดขึ้นในสมองขณะท่ีเรียนรู้ และความรู้  
ความเข้าใจและความช านาญของผู้เรียนจะสะท้อนออกมาอย่างไรจากการเปล่ียนแปลงภายในสมอง 
และการเรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ควรจะใช้วิธีใดประเมิน 
 สถาบันวิทยาการเรียนรู้ (2550, น. 8) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ  
การน าองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ 
 เลขา มากสังข์ (2556) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การน าองค์
ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติของการท างานของสมอง มาใช้ในการจัดกระบวนการให้เกิดการ
เรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดส่ิงแวดล้อม การออกแบบ
และการใช้เครื่องมือ ส่ือ เพื่อท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มตมศักยภาพของสมอง บนความคิด
พื้นฐาน 3 ด้าน คือ อารมณ์ การฝึกปฏิบัติจริง และความคิดสร้างสรรค์ 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การน าความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสมองและการท างานของสมองมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ 
การเรียนการสอน โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดส่ิงแวดล้อม การออกแบบ 
การใช้เครื่องมือ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับภาวะการพัฒนาของสมอง ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนมีความสามารถสูงสุดเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  

2.2.2  หลักการและแนวความคิดพื้นฐานของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 เคนย์ และเคนย์ (Caine and Caine, 1990, pp. 66-70) แห่งมหาวิทยาลัยมนต์รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ได้เสนอหลักการ 12 ประการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยให้เลือกใช้
ข้อท่ีท าให้การเรียนรู้เกิดขึ้นมากท่ีสุด และการเรียนการสอนบรรลุผลสูงสุดเท่าใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
 1.  สมองมีระบบการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนมาก เพราะรวมไปถึงร่างกาย ใจ ความคิด อารมณ์
ส่ิงแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน (The brain is a parallel processor) 
 2 .   สมอ ง จะมี ก า ร เ รี ยนรู้ ถ้ า มี ปฏิ สั มพั นธ์ กั บ ผู้ อื่ นและ ใน สั งคม ส่ิ งแวด ล้อม  
(The brain/mind is social) 
 3.  สมองจะมีการแสวงหาความหมายความเข้าใจประสบการณ์ในชีวิตตลอดเวลา   
(The search for meaning is innate) 
 4.  การแสวงหาความหมายและความเข้าใจในประสบการณ์โดยจัดเป็นหมวดหมู่แบบแผน 
(The search for meaning occurs through patterning) 
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 5.  อารมณ์มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้ (Emotions are critical to patterning) 
 6.  การเรียนรู้ของสมองเจริญทุกคนพร้อมกันท้ังท่ีเป็นภาพรวมและท่ีเป็นส่วนย่อย  
(The brain processes parts and wholes simultaneously) 
 7.  การเรียนรู้ของสมอง เกิดจากการต้ังจุดสนใจเรื่องการศึกษา และเกิดจากส่ิงแวดล้อมท่ี
มิได้ต้ังใจ (Learning involves both focused attention and peripheral perception) 
 8.   การเรียนรู้ จะมีขบวนการ ท่ีรู้ โ ดยรู้ ตั ว  (มี จิตส านึก )  และการรู้ โดยไม่ รู้ ตั ว   
(จากจิตใต้ส านึก) (Learning is both conscious and unconscious) 
 9.  สมองมีความจ าเป็นอย่างน้อย 2 แบบคือความจ าเป็นแบบเช่ือมโยงมิติ/ระยะ ซึ่งบันทึก
ประสบการณ์ประจ าวันของเราและความจ าแบบท่องจ า ซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและทักษะแบบแยก
ส่ ว น  (There are at least two approaches to memory: spatial memory system, rote 
learning system) 
 10.  การเรียนรู้ของสมองเป็นไปตามพัฒนาการ (Learning is developmental) 
 11.  การเรียนรู้แบบซับซ้อนจะเรียนได้ดีในบรรยากาศท่ียั่วยุและท้าทาย ให้ เ ส่ียง  
แต่ถ้าบรรยากาศเครียดและกดดันมาก ๆ จะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้  (Complex learning is 
enhanced by challenge and inhibited by threat) 
 12.  สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะของตน (Each brain is unique) 
 นอกจากนี้ เคนย์ และเคนย์ (Caine and Caine, 1990) สรุปว่า ภาวะท่ีดีท่ีสุดในการ 
ใช้สมองของมนุษย์ คือ การใช้ขีดความสามารถทางสมองเพื่อเช่ือมโยง และการเข้าใจในส่ิงท่ีเป็น
เงื่อนไขสูงสุดในกระบวนการ มีองค์ประกอบ 3 ข้อ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  
ท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีซับซ้อน คือ 
 1.  การต่ืนตัวท่ีผ่อนคลาย (Relaxed alertness) คือ การพยายามลดความกลัวในตัว
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการต่ืนตัวแบบผ่อนคลาย เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเหมือนถูก
กดดัน แต่มีความท้าทายชวนให้ค้นคว้าหาค าตอบ 
 2.  การผสมผสานประสบการณ์ ท่ีลง ตัว  (Orchestrated Immersion in Complex 
experience) คือ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ต้องสัมพันธ์กับความรู้สึก ตระหนัก จดจ่อท่ีจะเรียนโดย
ผ่านการได้ยิน ได้ดม สัมผัส ได้ชิมรส และได้เคล่ือนไหวร่างกาย ได้เช่ือมโยงความรู้เดิมมาใช้กับ  
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีความกระตือรือร้นท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเข้ามาเผชิญหน้า ฝึกปฏิบัติค้นหาค าตอบ และ
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
 3.  การจัดประสบการณ์ท่ีเป็นกระบวนการอย่างกระตือรือร้น (Active Processing of 
experience) คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อนักเรียน ท าให้เกิดความรู้จากการ
กระท าด้วยตนเอง เป็นการให้เด็กลงมือทดลอง ประดิษฐ์ หรือได้เล่าประสบการณ์จริงท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้สอนใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนพิจารณา หรือค้นหาค าตอบอย่างกระตือรือร้น 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2549, น. 8-12) ได้อธิบายแนวคิดของการเรียนรู้
ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานว่า เป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินแก้ปัญหา การตัดสินใจและการวางแผน
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เพื่อไปสู่การลงมือท าจริงตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ส่งผลให้เซลล์สมอง 
100,000 ล้านเซลล์ ได้รับการกระตุ้นให้ท างานและเกิดการพัฒนาการ ท าให้เกิดปัญญา การคิด
วิเคราะห์ และปัญหาในระดับท่ีสูงขึ้น ๆ ครอบคลุมตามหลักการพหุปัญญาและเกิดความรู้ไว้ใน
ความจ าระยะยาวท่ีพร้อมน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และในการสอนแต่ละครั้งจะต้องค านึงถึง
ความคิดพื้นฐานตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้  คือ อารมณ์เป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้ 
ทุกขั้นตอน การเรียนรู้ต้องใช้ทุกส่วนท้ังการคิดความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อม ๆ กัน  
จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด กระบวนการและลีลาการเรียนน าไปสู่การสร้างแบบแผนอย่างมีความหมาย 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2548, น. 7) ได้ให้หลักการเรียนรู้ของผู้เรียนจากส่ิงท่ีท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดีโดยสมองเป็นฐาน มีดังต่อไปนี้ 
 1.  บรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ท่านั่ง ส่ือการเรียน
รอบข้าง ปัจจัยด้านครู 
 2.  การเรียนรู้แบบองค์รวม หรือการเรียนรู้ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก 
ความเช่ือ ปัญหาส่วนตัว และเจตคติ ล้วนมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ท้ังส้ิน 
 3.  สมองกับการนอนหลับ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความเครียด ความกังวล หรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ท าให้เกิดสภาพการเรียนรู้ท่ีไม่ดี การนอนหลับสนิทซึ่งเป็นการนอนพักผ่อน โดยไม่มี
ความเครียดใด ๆ ท้ังส้ิน เพื่อให้สมองสามารถใช้ระยะของการเคล่ือนตาเร็ว (Rapid Eye Movement-
rem Stages) ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สมองได้พักผ่อนและประมวลข้อมูลตามสบาย ไม่ต้องรีบร้อน 
ท าให้สมองมีเวลาท าความสะอาดจิตใจ (Mental House Cleaning) จัดเครือข่ายเซลล์สมองใหม่ 
และประมวลเหตุการณ์ทางอารมณ์ ดังนั้นจึงส่งเสริมให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลา
กลางคืน 
 4.  การต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ เป็นหมายเป็นส่ิงท่ีดี ซึ่งไม่จ าเป็นต้องยากเกินไปในการ
บรรลุ หรือง่ายเกินไปในการท างานให้ส าเร็จ เป้าหมายต้องเป็นส่ิงท านายได้และบรรลุได้ในเวลา
เดียวกัน ดังนั้น การต้ังเป้าหมายจ าเป็นต้องอยู่ในบริบทของระบบความเช่ือและความสามารถของ
นักเรียน ภายในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยเท่านั้น เป้าหายจึงจะบรรลุได้ 
 5.  อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เมื่อสมองรับรู้การตกใจหรืออันตราย ร่างกายจะมีปฏิกิริยา 
ตอบโต้โดยอัตโนมัติ ปรากฏการณ์ของสมองเช่นนี้ เรียกว่า การเปล่ียนลงต่ า (Downshifting)  
เมื่อสมองเปล่ียนลงต่ า จะท าให้ความสามารถในการเรียนรู้ การคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การหา
ข้อมูลข่าวสาร การคิดสร้างสรรค์ และทักษะการตัดสินใจลดต่ าลง 
 6.  โภชนาการกับการเรียนรู้ นักเรียนต้องได้รับการส่งเสริมให้เอาใจใส่ในการบริโภคอาหาร
และโภชนาการท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ละความสามารถในการคิด ส่ิงท่ี
สมองต้องการมากท่ีสุด คือ ออกซิเจน ถ้าสมองขาดออกซิเจนแล้ว ตัวถ่ายทอดเซลล์สมองอื่น ๆ  
อาจท าให้การเรียนรู้และการคิดช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ได้ สารไทโรซีน ซึ่งตามปกติพบในอาหารท่ีมีโปรตีนสูง 
ช่วยกระตุ้นความต่ืนตัวและการท างานของสมอง อาหารท่ีอุดมด้วยโปรตีน ได้แก่ ไข่ ปลา หมู ไก่  
โยเกิร์ต และเนยแข็ง เป็นต้น 
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 7.  ความต้ังใจในการเรียนรู้ การท าให้นักเรียนมีความต้ังใจและคงความต้ังใจไว้ เป็นภารกิจ
ท่ีท้าทายส าหรับครูอาจารย์ ระดับความต้ังใจมีขีดจ ากัดจากการเปล่ียนแปลงในด้านอารมณ์ ระดับ
กรดอามิโน ฮอร์โมน และเนื้อหาวิชา ตามปกติช่วงความสนใจของนักเรียนมีช่วงอยู่ระหว่าง  
20-25 นาที ระหว่างการเริ่มต้นเสนอเนื้อหากับการจบเสนอเนื้อหา และระหว่างการเสนอแนวคิด
ส าคัญกับการส่ังงานพิเศษแก่นักเรียน ดังนั้นครูอาจารย์ต้องมีส่ิงกระตุ้นท่ีแปลกใหม่ หรือมีความเข้ม
ทางอารมณ์ระดับสูง เพื่อให้ได้ความต้ังใจของผู้เรียน ในระหว่างท่ีมีการสอนหรือการอภิปรายนาน ๆ 
ครูอาจารย์ควรมีกิจกรรมการลดความเครียด เช่น การยืดเส้นแขน ขา 
 8.  ระดับความคงทนในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับวิธีการได้รับข้อมูลข่าวสรนั้น ซึ่งมีระดับอัตรา
ดังต่อไปนี้ การอ่าน 10% การได้ยิน 20% การเห็น 30% การฟัง การเห็น 50% การฟัง การเห็น การ
พูด 70% การฟัง การเห็น การพูด การท า 90%  
 9.  การเรียนรู้แบบเน้นการผ่อนคลาย การเรียนรู้จะท าได้ดีท่ีสุดเมื่อนักเรียนมีการเรียนรู้
แบบเน้นหรือมีใจจดจ่อ และการเรียนรู้แบบผ่อนคลายหรือกระจายท่ัวไปสลับกันไป เช่น มีเวลาคิด
เน้นหนัก 10 นาที และคิดกระจาย 2-5 นาที สลับกันไปตลอดช่วงการเรียน เวลาสูงสุดส าหรับ 
การเรียนรู้แบบเน้นประมาณ 20-25 นาที แล้วให้เวลาส าหรับการคิดแบบผ่อนคลายหรือคิดท่ัวไปอีก  
2-5 นาที ในกิจกรรมหรือการประมวลข้อมูลทางสมอง จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด 
 10.  การเรียนสามขั้นตอน ในห้องเรียนท่ัวไปปกติครูเป็นผู้ถ่ายทอดหรือเป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่นักเรียนหรือให้ปัจจัยป้อน ต่อมาอีกระยะหนึ่งท าการทดสอบหรือให้เด็กทบทวนหรือ
ท่องจ า เพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาท่ีได้เรียน หรือปัจจัยผลผลิต ส่วนส่ิงท่ีอยู่ระหว่างปัจจัยป้อนกับ
ปัจจัยผลผลิตคือ การบูรณาการ ซึ่งโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยป้อน ชีวิตของผู้เรียนถ้าปัจจัยป้อน
ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับชีวิตผู้เรียนแล้ว ปัจจัยผลผลิตคงได้น้อยมาก ดังนั้น  การเรียนรู ้
จึงมี 3 ข้ันตอน คือ ปัจจัยป้อน การบูรณาการ และปัจจัยผลผลิต 
 11.  การฟักตัวในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเพื่อให้แนวคิด ความรู้ และข้อมูลข่าวสารมี
การชะลดตัวหรือการปล่อยท้ิงไว้ชั่วขณะจนกว่ามีการเรียนรู้แจ้งหรือ “ระสบการณ์ อ๋อ ใช่เลย” ในส่ิงนั้น 
 12.  คุณสมบัติของข้อมูลข่าวสารท่ีท าให้จ าได้ดีท่ีสุด ถ้าข้อมูลข่าวสารมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 12.1  มีความสัมพันธ์กับประสารทสัมผัส โดยเฉพาะประสาทสัมผัสการเห็น 
 12.2  อยู่ในบริบทของอารมณ์ เช่น อารมณ์ความรัก อารมณ์สุข หรืออารมณ์โศกเศร้า 
 12.3  มีคุณสมบัติโดดเด่นหรือแตกต่าง 
 12.4  มีความสัมพันธ์อย่างหนักแน่น 
 12.5  มีความจ าเป็นต่อการอยู่รอด 
 12.6  มีความส าคัญในทางส่วนตัว 
 12.7  มีการท าซ้ าบ่อย 
 12.8  เป็นส่ิงแรกหรือส่ิงสุดท้ายในเวลาเรียน 
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 จากหลักการและแนวความคิดพื้นฐานของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สรุปได้ว่า 
หลักการของการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 คือการมองเห็น การฟัง การสัมผัส การชิมรส การดมกล่ิน เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ ตลอดจน
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและเหมาะสม การแสดงออกซึ่งความรักความเอาใจใส่ความรู้สึกท่ีอบอุ่น 
และการดูแลด้านภาวะโภชนาการ การจัดการกับความเครียดการออกกาลังกาย การสอน และการ
พักผ่อนล้วนมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ท้ั งส้ิน และการจัดประสบการณ์ท่ีซ้ า ๆ  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.3  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 จากหลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีนักวิชาการหลายท่านน าไปออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ดังนี้ 
 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2551, น. 64-65) ได้น าหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
มาจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นท่ีครูวางแผนในการสนทนากับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่เรื่องท่ีจะเรียนได้ 
 2.  ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีครูกับนักเรียนตกลงร่วมกันว่านักเรียนจะต้อง 
ท ากิจกรรมใดบ้าง อย่างไร และจะมีวิธีวัดและประเมินผลอย่างไร 
 3.  ขั้นเสนอความรู้ เป็นขั้นที่ครูจะต้องเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาสร้างเป็น
องค์ความรู้ใหม่ คือการสอนหรือการสร้างความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียนจนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ส่ิงท่ีเรียน 
 4.  ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นท่ีนักเรียนเข้ากลุ่มแล้วร่วมมือกันเรียนรู้และสร้างผลงานในขั้นนี้ 
ค าว่า ฝึกทักษะ หมายถึงการศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตจากส่ิงแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ การท าแบบฝึก การวาดภาพ และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จได้
ผลงานออกมา 
 5.  ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีตัวแทนแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการจับสลากออกมาเสนอ
ผลงานเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 6.  ขั้นสรุปความรู้ เป็นขั้นท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  แล้วให้นักเรียนท า 
ใบงานเป็นรายบุคลแล้วเปล่ียนกันตรวจ โดยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ให้นักเรียนแต่ละคน
ปรับปรุงผลงานตนเองให้ถูกต้อง ครูรับทราบแล้วเก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 
 7.  ขั้นกิจกรรมเกม เป็นขั้นท่ีครูจัดท าข้อสอบมาให้นักเรียนท า เป็นรายบุคคลโดยไม่ 
ซักถามกัน เสร็จแล้วส่งเป็นกลุ่มแล้วเปล่ียนกันตรวจเป็นกลุ่ม โดยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยให ้
แต่ละกลุ่มหาค่าคะแนนเฉล่ียบอกครูบันทึกไว้แล้วจึงประกาศผลเกม กลุ่มใดได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด
เป็นกลุ่มชนะเลิศ 
 8.  ขั้นประยุกต์ ใช้ความรู้เป็นขั้นท่ีครูหมอบหมายให้นักเรียนท าเด่ียว เป็นคู่ หรือกลุ่มก็ได้ 
โดยน าหัวข้อหรือประเด็นท่ีครูอยากรู้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยจัดท าเป็นผลงานอาจเป็นโครงงาน 
แผนผังความคิด หรือรายงานในรูปต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ 
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 การจัดกิจกรรมท้ัง 8 ขั้นตอนนี้สอดคล้องกับหลักการเรียนของ BBL คือ การเรียนเดิม 
โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้แม่นย าและจ าได้นาน 
 พรพิไล เลิศวิชา (2558, น. 26-33) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
5 ข้ันดังนี้ 
 1.  อุ่นเครื่อง (Warm-Up) กิจกรรมท่ีท าให้สมองต่ืนตัว เตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้วิชาต่อไป 
หรือระหว่างช่ัวโมงท่ีดีท่ีสุดก็คือ การ Warm-Up (อุ่นเครื่อง) ควรให้ท า Warm-Up เพื่อกระตุ้นสมอง 
การ Warm-Up นั้นท าได้ 3 วิธี คือ 
 1.1  Brain Exercise คือ การเคล่ือนไหวร่างกายข้ามแกนกลางของล าตัว เพื่อกระตุ้น
และพัฒนาสมองท้ังสองซีก 
 1.2  การเคล่ือนไหวเป็นจังหวะ คือ กิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ  
ของร่างกายอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง จังหวะ และท านอง ค าคล้องจอง หรืออุปกรณ์ประกอบการ
เคล่ือนไหว 
 1.3  ยืนเส้นยืดสาย คือ การยืดเหยียด นักเรียนควรได้ยืดเส้นยืดสาย หรือท่าโยคะ เช่น 
ท่าโยคะส าหรับเด็ก การเคล่ือนไหวร่างกายในท่วงท่าต่าง ๆ ท าให้สมองน้อยพัฒนา ร่างกายแข็งแรง 
และมีพัฒนาการดีข้ึน 
 2.  ขั้นน าเสนอความรู้ (Present) การน าเสนอความรู้ (การสอน) เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก
ทุกคนได้เรียนรู้อย่างประสิทธิภาพ โดยน าเสนอความรู้ใหม่ ผ่านส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เช่น ส่ือของจริง 
บัตรภาพ บัตรค า บัตรตัวเลข บทเพลง เป็นต้น 
 3.  ขั้นลงมือเรียนรู้-ฝึกท า-ฝึกฝน (Learn-Practice) การท่ีคุณครูน าเสนอความรู้ หรือท่ี
เรียกว่า “สอน” นั้น เป็นเพียงแต่การเสนอความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน แต่การเรียนรู้จริง ๆ 
อยู่ท่ีการลงมือท า การใช้ความรู้นั้นด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พานักเรียนไปดูของจริง ส ารวจและบันทึก
จากส่ิงท่ีพบเห็น ท ากิจกรรมจากใบงาน เช่น เล่นเกม ใช้อุปกรณ์เคาะลงบนโต๊ะหรือข้อความ ให้เด็กได้
เคล่ือนไหว และควรมีใบงานท่ีให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ 
 4.  ขั้นสรุปความรู้ (Summary) การน าประสบการณ์ท้ังหมดจากการเรียนรู้ มาสรุป 
รวบยอดเป็นความรู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรามักสังเกตได้ว่า นักเรียนอาจ
ท าการฝึกผิดพลาด ท าแบบฝึกหัดไม่ถูก สร้างความรู้จากConceptท่ีผิด เป็นต้น ความผิดพลาดเหล่านี้
จะปล่อยไปไม่ได้ การตรวจงานไม่ใช้การขีดถูกขีดผิดแล้วจบ แต่ต้องท างานแก้ไข ให้นักเรียนท าความ
เข้าใจเสียใหม่แก้ความเข้าใจผิดนั้น เราจะรู้ปัญหานี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีกิจกรรมหรือใบงาน 
 5.  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้  (Apply) เป็นขั้นท่ีครูมอบหมายงานให้นักเรียนท าเด่ียว  
ท าคู่ หรือกลุ่มก็ได้ โดยให้น าความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีครูมอบหมายให้ และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 
 อีริค เจนเซน  (Jensen, 2000) ได้เสนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานว่ามี  
5 ข้ันตอนเรียงล าดับได้ดังนี้ 
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 1.  ขั้นการเตรียมสมอง (Preparation) เป็นการเตรียมสมองส าหรับการเช่ือมโยง 
การเรียนรู้ ผู้สอนอาจจะให้ก าลังใจหรือกระตุ้นผู้เรียนด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้
มาแล้วและสอบถามความต้องการของผู้เรียนว่าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรในหัวข้ออีกบ้าง 
 2.  ขั้นให้ความรู้ใหม่ (Acquistion) แต่มีการเตรียมสมองเพื่อซึมซับข้อมูลใหม่ สมองจะ
เช่ือมโยงระหว่างข้อมูลความรู้เพิ่มเติมกับข้อมูลใหม่ตามความเป็นจริงอย่างสร้างสรรค์ 
 3.  ขั้นท าความเข้าใจอย่างละเอียด (Elaboration) ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการใช้ข้อมูลและ
ข้อคิดเห็น เพื่อสนับสนุนเช่ือมโยงการเรียนรู้และเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลท่ีผิดพลาด 
 4.  ขั้นจดจ าข้อมูลท่ีเรียนรู้ (Memory formation) สมองจะท างานภายใต้สถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น โดยดึงข้อมูลจากการเรียนรู้ทางอารมณ์และสภาพทางร่างกายของผู้เรียนในเวลานั้น มาใช้
แบบไม่รู้ ตัวเป็นไปโดยอัตโนมั ติ การสร้างความจ าเกิดขึ้น ท้ังในขณะท่ีผู้เรียนพักผ่อนและ 
นอนหลับ 
 5.  ขั้นบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Function Integration) ผู้เรียนจะประยุกต์
ข้อมูลเดิมมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ เช่น ผู้เรียนเคยเรียนการสอนเครื่องมือ อุปกรณ์ โดยการดูการซ่อม
เตาอบท่ีบ้านพัก แล้วเขาต้องสามารถประยุกต์ทักษะการซ่อมเตาอบไปซ่อมอุปกรณ์อื่นได้ด้วย 
 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานนั้นต้องใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น เกม เพลง 
การเรียนเป็นกลุ่ม และหลักการท่ีส าคัญของการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐานคือ เรียนซ้ า ย้ า ทวน ท่ีให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีจ าได้ และแม่นย าและน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และในการสอนแบบนี้
ผู้สอนสามารถปรับกิจกรรมหรือส่ือการสอนได้หลากหลายตามสภาพและสถานการณ์ 
 
2.3  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 2.3.1  ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 อดุสิทธิ์ คิดรัมย์ (2548, น. 6) ได้ให้ความหมายการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ว่าเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันในกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน 
 นภาพร สมบูรณ์สุข (2548, น. 8) ได้ให้ความหมายการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ว่า
เป็นการเรียนแบบร่วมมือวิธีหนึ่งท่ียึดผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มและเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
 ละออ ปิ่นทอง (2549, น. 5) ได้ให้ความหมาย การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ว่าเป็น
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 -5 คน โดยคละเพศ  
คละความสามารถ เช้ือชาติ คนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า กระท่ังคนท่ีอ่อนเกิดความเข้าใจอย่าง
แม่นย า เมื่อทดสอบย่อยต้องท าด้วยตนเองไม่มีการช่วยเหลือกันและกันแต่ละคนต้องท าคะแนนให้
ได้มากท่ีสุดเพื่อความส าเร็จของกลุ่มให้ได้รับการยกย่อง 
 จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละเพศ 
คละความสามารถ เช้ือชาติ ผู้เรียนท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันในกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 
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รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน รวมท้ังร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน  และยึด
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม เน้นการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อความส าเร็จของกลุ่มให้ได้รับการยกย่อง 

2.3.2  องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 สลาวิน ได้เสนอไว้เมื่อปี ค.ศ. 1980 มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ (Slavin, 
1980 อ้างในวาสนา ไตรวัฒนธงไชย, 2543, น. 39-40) 
 1.  การน าเสนอส่ิงท่ีต้องเรียน (Class presentation) ครูเป็นผู้น าเสนอส่ิงท่ีนักเรียนต้อง
เรียนไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์ ทักษะและ/หรือกระบวนการ การน าเสนอส่ิงท่ีต้องเรียนนี้อาจใช้  
การบรรยาย การสาธิตประกอบการบรรยาย การใช้วีดีทัศน์หรือแม้แต่การให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการ
ทดลองตามหนังสือเรียน 
 2.  การท างานกลุ่ม (Teams) ครูจะแบ่งนัก เรียน ออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยนักเรียนประมาณ 4-5 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน มีท้ังเพศหญิงและเพศชาย  
ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนกลุ่มได้ทราบถึงหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มว่านักเรียนต้องช่วยเหลือกัน  
เรียนร่วมกัน อภิปรายปัญหาร่วมกัน ตรวจสอบค าตอบของงานท่ีได้รับมอบหมายและแก้ไขค าตอบ
ร่วมกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องพยายามท างานให้ดีท่ีสุดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้ก าลังใจและท างาน
ร่วมกันได้ หลังจากครูจัดกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท างานร่วมกันจากใบงานท่ี
ครูเตรียมไว้จนส าเร็จ ครูอาจจัดเตรียมใบงานท่ีมีค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน  
เพื่อใช้เป็นบทเรียนของการเรียนแบบร่วมมือ ครูควรบอกนักเรียนว่าใบงานนี้ออกแบบมาให้นักเรียน
ช่วยกันตอบค าถาม เพื่อเตรียมตัวส าหรับการทดสอบย่อย สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะต้องช่วยกันตอบ
ค าถามทุกค าถาม โดยแบ่งกันตอบค าถามเป็นคู่ ๆ และเมื่อตอบค าถามเสร็จแล้วก็จะเอาค าตอบมา
แลกเปล่ียนกัน โดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันในการตอบค าถามแต่ละข้อ
ให้ได้ ในการกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 2.1  ต้องแน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถตอบค าถามแต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง 
 2.2  ให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถามทุกข้อให้ได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
นอกกลุ่มหรือขอความช่วยเหลือจากครูให้น้อยลง 
 2.3  ต้องให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถอธิบายค าตอบแต่ละข้อได้ ถ้าค าถามแต่
ละข้อเป็นแบบเลือกค าตอบ 
 3.  การทดสอบย่อย (Quizzes) หลังจากท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ครูก็ท าการทดสอบย่อยนักเรียน โดยนักเรียนต่างคนต่างท า เพื่อเป็นการประเมินความรู้ท่ีนักเรียนได้
เรียนมา ส่ิงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นความรับผิดชอบของนักเรียน 
 4.  คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน (Individual improvement score) คะแนน
พัฒนาการของนักเรียนจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนท างานหนักขึ้น ในการทดสอบแต่ละครั้งครูจะมี
คะแนนพื้นฐาน (Base score) ซึ่งเป็นคะแนนต่ าสุดของนักเรียนในการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง  
ซึ่งคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนนั้นได้จากคะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนพื้นฐาน
(คะแนนต่ าสุดในการทดสอบ) กับคะแนนท่ีนักเรียนสอบได้ในการทดสอบย่อย ๆ นั้น ส่วนคะแนน 
ของกลุ่ม (Team score) ได้จากการรวมคะแนนพัฒนาการของนักเรียนทุกคนในกลุ่มเข้าด้วยกัน 
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 5.  การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team recognition) โดยการประกาศคะแนนของกลุ่มแต่
ละกลุ่มให้ทราบ พร้อมกับให้ค าชมเชย หรือให้ประกาศนียบัตรหรือให้รางวัลกับกลุ่มท่ีมีคะแนน
พัฒนาการของกลุ่มสูงสุด คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนมีความส าคัญเท่าเทียมกับคะแนนท่ี
นักเรียนแต่ละคนได้รับจากการทดสอบ 

2.3.3  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 สลาวิน (Slavin, 1978, p. 129) ได้ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  ขั้นสอน ครูด าเนินการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนนั้น  ๆ  
อาจเป็นกิจกรรมท่ีครูบรรยายสาธิตใช้ส่ือประกอบการสอนหรือให้นักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง 
 ขั้นท่ี 2  ขั้นทบทวนความรู้ เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน ท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจว่า สมาชิกทุกคนจะต้องท างาน
ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการศึกษาเอกสาร และทบทวนความรู้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ 
การสอบย่อย ครูเน้นให้นักเรียนท าดังนี้ 
 2.1  ต้องให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องทุกข้อ 
 2.2  เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหา ให้นักเรียนช่วยเหลือกันภายในกลุ่มก่อนท่ีจะถาม
ครูหรือถามเพื่อนกลุ่มอื่น 
 2.3  ให้สมาชิกอธิบายเหตุผลของค าตอบของแต่ละค าถามให้ได้โดยเฉพาะ
แบบฝึกหัดท่ีเป็นค าถามปรนัยแบบให้เลือกตอบ 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นทดสอบย่อย ครูจัดให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย หลังจากนักเรียนได้เรียน
และทบทวนเป็นกลุ่ม เสร็จแล้วนักเรียนท าแบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกัน 
 ขั้นท่ี 4  ขั้นหาคะแนนพัฒนาการ คะแนนพัฒนาการเป็นคะแนนท่ีได้จากการพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างคะแนนท่ีต่ าสุดของการทดสอบครั้งก่อน ๆ กับคะแนนท่ีได้จากการทดสอบครั้ง
ปัจจุบัน เมื่อได้คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนแล้ว จึงหาคะแนนพัฒนาการของกลุ่มซึ่งได้
จากการน าคะแนนพัฒนาการของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน หรือหาค่าเฉล่ียของคะแนนพัฒนาการ
ของสมาชิกทุกคน 
 ขั้นที่ 5  ขั้นให้รางวัลกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนปรับปรุงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับค าชมเชย
หรือติดประกาศท่ีบอร์ดในห้องเรียน 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, น. 37-38) กล่าวว่า เทคนิคการสอนแบบ STAD หรือ 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) เทคนิคนี้พัฒนาเพิ่มเติมจากเทคนิค TGT แต่จะ
ใช้การทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขัน มีข้ันตอนกิจกรรม ดังนี้ 
 1.  ครูน าเสนอประเด็นเนื้อหาใหม่ โดยอาจน าเสนอด้วยส่ือท่ีน่าสนใจ ใช้การสอนโดยตรง
หรือตั้งประเด็นให้ผู้เรียนอภิปราย 
 2.  จัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน สมาชิกมีความสามารถคละกัน มีท้ังความสามารถ
สูง ปานกลาง และต่ า 
 3.  แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาทบทวนเนื้อหาท่ีครูน าเสนอจนเข้าใจ 
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 4.  ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
ท่ีเรียน 
 5.  ตรวจค าตอบของผู้เรียน น าคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม 
 6.  กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด (ในกรณีท่ีแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกไม่เท่ากัน ให้ใช้คะแนน
เฉล่ียแทนคะแนนรวม) จะได้รับค าชมเชย โดยอาจติดประกาศไว้ที่บอร์ดหรือป้ายนิเทศของห้องเรียน 
 ทิศนา แขมมณี (2558, น. 266-267) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.
ที.เอ.ดี. (STAD) ค าว่า “STAD” เป็นตัวย่อของ “Student Teams Achievement Divisions” 
กระบวนการ ด าเนินการมีดังนี้ 
 1.  จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน เราเรียกกลุ่มนี้ว่า 
กลุ่มบ้านของเรา (Home Group) 
 2.  สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกันเนื้อหา
สาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่งผู้เรียนอาจต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บคะแนนของตนไว้ 
 3.  ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการทดสอบรวบยอดและน าคะแนน
ของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement score) ซึ่งหาได้ดังนี้ 
 คะแนนพื้นฐาน : ไ ด้จากค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้ ง ท่ี ผู้ เรียน 
แต่ละคนท าได้ 
 คะแนนท่ีได้ : ได้จากการน าคะแนนทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน 
 คะแนนพัฒนาการ : ถ้าคะแนนท่ีได้คือ 
   -11 ขึ้นไป  คะแนนพัฒนาการ =  0 
   -1 ถึง -10  คะแนนพัฒนาการ = 10 
   +1 ถึง 10  คะแนนพัฒนาการ = 20 
   +11 ขึ้นไป  คะแนนพัฒนาการ = 30 
 4.  สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา น าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็น
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล 
 สุวรรณา จุ้ยทอง (2560, น. 368) กล่าวว่า การคิดคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคนใน
กลุ่ม คิดค านวณจากผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบย่อยกับคะแนนฐานของแต่ละคน  
ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
 ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า  0 คะแนน 
 ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 10 คะแนน 
 ได้คะแนนเท่ากับคะแนนฐาน   คะแนนความก้าวหน้า 15 คะแนน 
 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 20 คะแนน 
 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน  คะแนนความก้าวหน้า 30 คะแนน 
 หมายเหตุ : คะแนนท่ีน ามาเทียบค่าคะแนนความก้าวหน้าจะต้องมาจากคะแนนเต็ม 100 
 คะแนนทีมหรือกลุ่ม คิดจากคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคนจะน ามาเฉล่ียเป็นคะแนน
ความก้าวหน้าของกลุ่ม ซึ่งจะมีการก าหนดเกณฑ์ขึ้นเพื่อวัดระดับของกลุ่มและการให้รางวัล ดังนี้ 
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 ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ีย 15-19 คะแนน รางวัลเหรียญทองแดง 
 ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ีย 20-24 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 
 ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ีย 25-30 คะแนน รางวัลเหรียญทอง 
 คะแนนรวมทีมหรือกลุ่ม ทีมไหนได้คะแนนมากจะได้รับการยกย่อง 
 จากข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้
โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ซึ่งก าหนดให้นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกัน 
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เป็นเด็กเรียนเก่ง 1 คน เด็กเรียนปานกลาง 2 คน เด็กเรียนอ่อน 
1 คน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้น คือ การน าเสนอบทเรียนต่อท้ังช้ันเรียน การเรียน 
กลุ่มย่อย การทดสอบย่อย คะแนนในการพัฒนาตนเอง และกลุ่มท่ีได้รับการยกย่องและยอมรับ 
 
2.4  การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
 

ตารางที่ 2.10  วิเคราะห์ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักวิชาการและผู้วิจัย 
 

              นักวิชาการ 
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ขั้นอุ่นเครื่อง       
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน       
ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู ้       
ขั้นเสนอความรู้       
ขั้นฝึกทักษะ       
ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้       
ขั้นสรุปความรู้       
ขั้นกิจกรรมเกม       
ขั้นประยุกตใ์ช้ความรู้       

  
 จากตารางท่ี 2.10 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
มีข้ันตอนการสอน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  ขั้นอุ่นเครื่อง หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีท าให้สมองต่ืนตัว เตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้  
ฝึกสมองซีกซ้ายซีกขวาให้ท างานประสานกัน เพื่อกระตุ้นสมองโดยการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยท่าทาง 
ต่าง ๆ  
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 ขั้นที่ 2  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน หมายถึง ขั้นที่สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้สอนสนทนากับ
ผู้เรียน เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียนและสามารถเช่ืองโยงไปสู่เรื่องท่ีจะเรียนได้   
และทบทวนความรู้เดิม 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นเสนอความรู้  หมายถึง ขั้นท่ีผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  
โดยน าเสนอความรู้ใหม่ สร้างความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน 
 ขั้นท่ี 4  ขั้นฝึกทักษะ หมายถึง ขั้นท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรม เรียนรู้ และสร้างผลงาน 
จากการลงมือท า ฝึกปฏิบัติ และใช้ความรู้นั้นท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุปความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการเรียนรู้ 
มาสรุปรวบยอดเป็นความรู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  
 ขั้นท่ี 6  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนท า โดยน า
ความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมอบหมายให้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 หมายเหตุ 1.  ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้ของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ และธัญชนก  
โหน่งกดหลด เหตุผลท่ีไม่เลือก เพราะ ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนย่อยของขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 
   2.  ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของวิมลรัตน์  สุนทรโรจน์  และธัญชนก  
โหน่งกดหลด เหตุผลท่ีไม่เลือก เพราะ ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นขั้นตอนย่อยของขั้นฝึกทักษะ 
   3.  ขั้นกิจกรรมเกมของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ เหตุผลท่ีไม่เลือก เพราะ  
ขั้นกิจกรรมเกมเป็นขั้นตอนย่อยของขั้นฝึกทักษะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค STAD มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นสอน ผู้สอนด าเนินการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนนั้น ๆ 
 ขั้นท่ี 2  ขั้นเรียนรู้เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน ท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียนต่างกัน สมาชิกทุกคนจะต้องท างานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน  
 ขั้นท่ี 3  ขั้นทดสอบย่อย ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อย หลังจากผู้เรียนได้เรียน
และทบทวนเป็นกลุ่ม เสร็จแล้วผู้เรียนท าแบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกัน 
 ขั้นท่ี 4  ขั้นหาคะแนนพัฒนาการ คะแนนพัฒนาการเป็นคะแนนท่ีได้จากการพิจารณา 
ความแตกต่างระหว่างคะแนนของการทดสอบครั้งก่อน ๆ (คะแนนฐาน) กับคะแนนท่ีได้จากการ
ทดสอบครั้งปัจจุบัน เมื่อได้คะแนนพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนแล้ว จึงหาคะแนนพัฒนาการของ
กลุ่ม ซึ่งได้จากการน าคะแนนพัฒนาการของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน หรือหาค่าเฉล่ียของคะแนน
พัฒนาการของสมาชิกทุกคน 
 ขั้นท่ี 5  ขั้นให้รางวัลกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดหรือถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับค าชมเชย 
รางวัล หรือติดประกาศท่ีบอร์ดในห้องเรียน 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมอง
เป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD ดังตารางท่ี 2.11  
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ตารางที่ 2.11  การสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สมองเป็นฐาน (BBL) 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบเทคนิค STAD 

การจัดการเรียนรู้แบบ 
การใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  

ร่วมกับเทคนิค STAD 
ขั้นที่ 1  ขั้นอุ่นเครื่อง  

ขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อม 
ขั้นที่ 2  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 3  ขั้นเสนอความรู้ ขั้นที่ 1  ขั้นสอน ขั้นที่ 2  น าเสนอความรู้ 
ขั้นที่ 4  ขั้นฝึกทักษะ ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้เป็นกลุ่ม ขั้นที่ 3  กิจกรรมกลุ่ม 

ฝึกทักษะ 
ขั้นที่ 5  ขั้นสรุปความรู้  ขั้นที่ 4  สรุปความรู้ 
 ขั้นที่ 3  ขั้นทดสอบย่อย 

ขั้นที่ 5  การทดสอบย่อย 
ขั้นที่ 4  ขั้นหาคะแนน
พัฒนาการ 
ขั้นที่ 5  ขั้นให้รางวัลกลุ่ม 

ขั้นที่ 6  ขัน้ประยุกต์ใช้ความรู้  ขั้นที่ 6  การน าไปใช้ 
 
 จากตารางท่ี 2.11 ได้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ
เทคนิค STAD มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมความพร้อม หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีท าให้สมองต่ืนตัว เตรียมพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ ฝึกสมองซีกซ้ายซีกขวาให้ท างานประสานกัน เพื่อกระตุ้นสมองโดยการเคล่ือนไหวร่างกายด้วย
ท่าทางต่าง ๆ พร้อมท้ังสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนและทบทวนความรู้เดิม
เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่เรื่องท่ีจะเรียนได้  
 ขั้นที่ 2  ขั้นน าเสนอความรู้ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
โดยน าเสนอความรู้ใหม่ สร้างความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน 
 ขั้นที่ 3  ขั้นกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรม เรียนรู้ และ
สร้างผลงาน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน ฝึกทักษะ
จากการลงมือท า ฝึกปฏิบัติ และใช้ความรู้นั้นท ากิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกทุกคนจะต้องท างานร่วมกัน
เพื่อช่วยเหลือกันและกัน 
 ขั้นท่ี 4  ขั้นสรุปความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันน าเนื้อหาสาระจากการ
เรียนรู้ มาสรุปเป็นความรู้รวบยอดอีกครั้งหนึ่ง  
 ขั้นท่ี 5  ขั้นการทดสอบย่อย หมายถึง ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อย หลังจาก
ผู้เรียนได้เรียนและทบทวนเป็นกลุ่มเสร็จแล้ว ผู้เรียนท าแบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกัน 
และน าไปหาคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน แล้วจึงหาคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม  
ซึ่งได้จากการน าคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน น ามาหาค่าเฉล่ียของคะแนน
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ความก้าวหน้าของกลุ่ม และส าหรับกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดหรือถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับค าชมเชย 
รางวัล หรือติดประกาศท่ีบอร์ดในห้องเรียนในช่ัวโมงถัดไป 
 ขั้นท่ี 6  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนท า โดยน า
ความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมอบหมายให้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 
2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 2.5.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เวลมิเออร์ (Wehmeier, 2000, p. 9) ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความส าเร็จในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร
ประกอบด้วยส่วนส าคัญอย่างน้อย 3 ส่วน คือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของด้านอื่น ๆ 
 กู๊ด (Good, 1973, p. 7) ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จ
ในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร
ประกอบด้วยส่ิงส าคัญอย่างน้อย 3 อย่าง คือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของด้านต่าง ๆ 
 สมพร เช้ือพันธ์ (2547, น. 53) ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนท่ีได้จากการเรียนรู้ อันเป็นผลมา
จากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 ศิริพร มาวรรณา (2546, น. 35) ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นผลของ
การเรียนการสอนหรือความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการได้รับการฝึกฝนส่ังสอนในด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติท่ีได้พัฒนาขึ้นตามล าดับข้ันในวิชาต่าง ๆ 
 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีได้รับการ
พัฒนา ความรู้ ความจ า ด้านการค านวณ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การน าไปใช้การวิเคราะห์  
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้คะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบ 
 2.5.2  ลักษณะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.  ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถน าไปวัดในส่ิงท่ีเราต้องการวัดได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 2.  ความเช่ือมั่น (Reliability) แบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมั่น คือ สามารถวัดได้คงท่ี 
ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งก็ตาม เช่น ถ้าน าแบบทดสอไปวัดกับนักเรียนคนเดิมคะแนนจากการสอบท้ังสองครั้ง
ควรมีความสัมพันธ์กันดี เมื่อสอบได้คะแนนสูงในครั้งแรกก็ควรจะได้คะแนนสูงในการสอบครั้งท่ีสอง 
 3.  ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นแบบทดสอบท่ีมีค าถามชัดเจนเฉพาะเจาะจง  
ความถูกต้องตามหลักวิชา และเข้าใจตรงกัน เมื่อนักเรียนอ่านค าถามจะเข้าใจตรงกัน ข้อค าถามต้อง
ชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน 
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 4.  การถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงพฤติกรรมข้ันความรู้ความจ า โดยถามตามต าราหรือ
ถามตามท่ีครูสอน แต่พยายามถามพฤติกรรมขั้นสูงกว่าความรู้ความจ า ได้แก่ ความเข้าใจ  
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 
 5.  ความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) หมายถึง ข้อสอบท่ีบอกให้ทราบว่าข้อสอบนั้น  
มีคนตอบถูกมากหรือน้อย ถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อนั้นก็ง่ายและถ้ามีคนตอบถูกน้อยข้อสอบ 
ข้อนั้นก็ยาก ข้อสอบท่ียากเกินไปเกินความสามารถของนักเรียนจะตอบได้นั้นก็ไม่มีความหมาย เพราะ
ไม่สามารถจ าแนกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใครอ่อน ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบง่ายินไปนักเรียนตอบได้
หมดก็ไม่สามารถจ าแนกได้เช่นกัน ฉะนั้นข้อสอบท่ีดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะไม่ยากเกินไปไม่ง่าย
เกินไป 
 6.  อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง แบบทดสอบนี้สามารถแยกนักเรียนได้ว่า
ใครเก่งใครอ่อน โดยสามารถจ าแนกนักเรียนออกเป็นประเภท ๆ ได้ทุกระดับอย่างละเอียด ตั้งแต่
อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด 
 7.  ความยุติธรรม ค าถามของแบบทดสอบต้องไม่มีช่องทางช้ีแนะให้นักเรียนท่ีฉลาดใช้ 
ไหวพริบในการเดาได้ถูกต้องและไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเกียจคร้านซึ่งดูต าราอย่างคร่าว ๆ ตอบได้ 
และต้องเป็นแบบทดสอบท่ีไม่ล าเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี ต้องเป็นแบบทดสอบท่ีต้องมีความเท่ียงตรง  
ความเช่ือมั่น ความเป็นปรนัย ถามลึก มีความยากง่ายพอเหมาะ มีค่าอ านาจจ าแนก และมีความ
ยุติธรรม ซึ่ง ผู้วิ จัยได้ศึกษาและน าไปใช้ในการสร้า งแบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อให้ได้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรท่ี์มีคุณภาพ 

2.5.3  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ (พิชิต 
ฤทธิ์จรูญ, 2545, น. 97-99) 
 1.  วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างแบบทดสอบ ควรเริ่มต้น
ด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรม
ท่ีต้องการจะวัด ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้เป็นกรอบในการออกข้อสอบ โดยระบุจ านวนข้อสอบ
ในแต่ละเรื่องและพฤติกรรมท่ีต้องการจะวัดไว้ 
 2.  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลการเรียนรู้
ท่ีผู้สอนมุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งผู้สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน และการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 3.  ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตรและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบท่ีจะใช้วัดว่า
จะเป็นแบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ 
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 4.  เขียนข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนข้อสอบท่ี
ได้ศึกษามาแล้วในขั้นที่ 3 
 5.  ตรวจทานข้อสอบ เพื่อให้ข้อสอบท่ีเขียนไว้แล้วในขั้นท่ี 4 มีความถูกต้องตามหลักวิชา  
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบต้อง
พิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีกครั้งก่อนท่ีจะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 
 6.  จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบ
ท้ังหมด จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีค าช้ีแจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ 
(Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 
 7.  ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเป็นวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุ่ม ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มท่ีต้องการสอบจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบ
ให้มีคุณภาพโดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการทดสอบ
และวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อปรับปรุง
ข้อสอบและน าไปใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป 
 8.  จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มี
คุณภาพหรือมีคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดท้ิงหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึง
จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับจริงท่ีจะน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

2.5.4  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 บลูม  (Bloom, 1976 ,  p. 201)  ก ล่าวถึ ง ล า ดับขั้ นของกระบวนการทางปัญญา  
ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม ท่ีปรับปรุงใหม่ ยังคงมีล าดับข้ัน 6 ข้ัน ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 
 1.  จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้  
บอกได้ ระบุ บอกช่ือได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้ 
 2.  เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่าง 
สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 
 3.  ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา 
ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
 4.  วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลักษณะการ
จัดการ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ 
 5.  ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสิน 
ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 
 6. คิดสร้างสรรค์  (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) วางแผน 
ผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ 
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 วิลสัน (Wilson, 1971, pp. 643-696) ได้จ าแนกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทางด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) ไว้ 4 ระดับ คือ 

1.  ความรู้ความจ าและด้านการคิดค านวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ ถือว่า
เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับต่ าสุด แบ่งออกได้เป็น 3 ข้ัน ดังนี้ 
 1.1  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) ค าถามท่ี
วัดระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและความรู้พื้นฐาน 
 1.2  ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็น
ความสามารถในการระลึกหรือจ าศัพท์และนิยามต่าง ๆ ได้ โดยค าถามอาจจะเป็นการถามโดยไม่ต้อง
อาศัยการคิดค านวณ 
 1.3  ความสามารถในการ ใช้กระบวนการคิดค านวณ (Ability to Carry Out 
Algorithms) เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการท่ีได้เรียนมาแล้ว  
มาคิดค านวณ ข้อสอบวัดความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์ท่ีง่าย คล้ายคลึงกับตัวอย่างท่ีนักเรียนเคย
เรียนมาแล้ว 
 2.  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับความรู้
ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณ แต่ซับซ้อนกว่า แบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1  ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถท่ี
ซับซ้อนกว่าความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ซึ่งประมวลจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต้องอาศัยการ
ตัดสินใจในการตีความโดยใช้ค าพูดของตนเอง 
 2.2  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์ และการสรุปอ้างอิงเป็นกรณี
ท่ัวไป (Knowledge of Principle, Rules & Generalization) เป็นความสามารถในการน าเอา
หลักการ กฎและความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติ ไปสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการแก้ปัญหา 
ถ้าค าถามนั้นเป็นค าถามเกี่ยวกับหลักการและกฎท่ีนักเรียนเพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรก อาจจัดเป็น
พฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้ 
 2.3  ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (Knowledge of Mathematical 
Structure) ค าถามท่ีวัดพฤติกรรมระดับนี้เป็นค าถามท่ีวัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจ านวน และ
โครงสร้างทางพีชคณิต 
 2.4  ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบของปัญหา จากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง 
(Ability to Transform Problem Element form One Mode to Another) เป็นความสามารถ 
ในการแปลข้อความท่ีก าหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่ เช่น แปลภาษาพูดให้เป็นสมการ  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีง่ายท่ีสุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ 
 2.5  ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Line of Reasoning) 
เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากความสามารถในการ
อ่านท่ัว ๆ ไป 
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 2.6  ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  (Ability to 
Read; & Interpret a Problem) ข้อสอบท่ีวัดความสามารถในขั้นนี้ อาจดัดแปลงมาจากข้อสอบท่ีวัด
ความสามารถในขั้นอื่น ๆ  โดยให้นักเรียนตีความโจทย์ปัญหา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของข้อความ ตัวเลข 
ข้อมูลทางสถิติหรือกราฟ 
 3.  การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีนักเรียน
คุ้นเคย เพราะคล้ายกับปัญหาท่ีนักเรียนประสบอยู่ในโรงเรียน พฤติกรรมในระดับนี้แบ่งออกเป็น  
4 ข้ัน คือ 
 3.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายกับปัญหาท่ีประสบอยู่ในระหว่างเรียน 
(Knowledge of Solve Routine Problem) นักเรียนต้องอาศัยความสามารถในระดับความเข้าใจ 
และเลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา 
 3.2  ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Knowledge of Make Comparisons) เป็น
ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการ
แก้ปัญหานี้ อาจต้องใช้วิธีการคิดค านวณ และจ าเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวข้อง 
 3.3  ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Knowledge of Analyze Data) เป็น
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องในการหาค าตอบจากข้อมูลท่ีก าหนดให้ ซึ่งอาจต้องอาศัย
การแยกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องมาพิจารณาว่า อะไรคือข้อมูลท่ีต้องการเพิ่มเติม  
มีปัญหาอื่นใดบ้างท่ีอาจเป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาท่ีก าลังประสบอยู่ 
 3.4  ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกันและการสมมาตร 
(Knowledge of Recognize, Patterns, Isomorphism & Symmetries) เป็นความสามารถท่ีต้อง
อาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การระลึกถึงข้อมูลท่ีก าหนดให้ การเปล่ียนรูปปัญหา การจัด
กระท ากับข้อมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ์ 
 4.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีนักเรียนไม่เคยเห็น
หรือไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชา  
ท่ีเรียน พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งต้องใช้
สมรรถภาพสมองระดับสูง แบ่งเป็น 5 ข้ันคือ 
 4.1  ความสามารถในการแก้โจทย์ท่ีไม่เคยประสบมาก่อน (Knowledge of Solve 
non-routine problems) ค าถามในขั้นนี้ เป็นค าถามซับซ้อน ไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง  
ไม่เคยเห็นมาก่อน 
 4 . 2   คว ามสามารถ ในการ ค้นหาคว าม สัมพัน ธ์  ( Knowledge of Discover 
Relationships) เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่าง ๆ ท่ีโจทย์ก าหนดให้ แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้น
ใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ าความสัมพันธ์เดิมท่ีเคยพบมาแล้วมาใช้กับข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น 
 4.3 ความสามารถในการสร้ างข้อพิ สูจน์  (Knowledge of Construct Proofs)  
เป็นความสามารถท่ีควบคู่กับความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมในขั้นนี้ต้องการให้
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มีตอนใดผิดบ้าง 
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 4.4  ความสามารถในการวิจารณ์การพิสูจน์ (Knowledge of Criticize Proofs) 
ความสามารถในขั้นนี้เป็นการใช้เหตุผลท่ีควบคู่กับความสามารถในการเขียนพิสูจน์ แต่ยุ่งยากซับซ้อน
กว่า ความสามารถในขั้นนี้ต้องการให้นักเรียนมองเห็นและเข้าใจการพิสูจน์นั้นว่าถูกต้องหรือไม่ม ี
ตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ หลักการ กฎ นิยาม หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
 4.5  ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องของสูตร (Knowledge of 
Formulate & Validate Generalizations) นักเรียนต้องสามารถสร้างสูตรขึ้นมาใหม่  โดยใช้
ความสัมพันธ์กับเรื่องเดิมและต้องสมเหตุสมผลด้วย นั่นคือ การถามให้หาค าตอบและพิสูจน์ประโยค
คณิตศาสตร์ พร้อมท้ังแสดงการใช้กระบวนการนั้น 
 
2.6  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 2.6.1  ความหมายของการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
 อัมพร ม้าคะนอง (2553, น. 56) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการส่ือสาร 
ทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นความสามารถในการอธิบาย ช้ีแจง แสดงความเข้าใจหรือความคิดเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2554, น. 47) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร์ว่า ความสามารถในการจัดระบบและอธิบายแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ของ
ตนให้บุคคลอื่นรับรู้ไ ด้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมเหตุสมผล โดยการอธิบายแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ สามารถอธิบายได้โดยการพูด การเขียน และการน าเสนอแนวคิดส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 79) ได้ให้ความหมายของ
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นความสามารถในการพูดการเขียนการใช้ศัพท์ 
สัญลักษณ์ ตัวแปร ตาราง กราฟ รูปภาพ และแบบจ าลอง เพื่อแสดงแนวคิดหรืออธิบายแนวคิดของ
ตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องมีความกระชับ ชัดเจน 
และเหมาะสม 
 ศศิธร แม้นสงวน (2556, น. 186) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการส่ือสาร 
ทางคณิตศาสตร์ ว่าหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยน าเสนอผ่าน
ช่องทางการส่ือสาร ต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การแสดงท่าทาง  โดยมี
การใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟังก์ชันและแบบจ าลองตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ มาช่วยในการส่ือความหมาย 
 สรุปได้ว่า ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่ือความหมาย แสดงแนวคิด และน าเสน อแนวคิด 
ทางคณิตศาสตร์ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและมีข้ันตอน 

2.6.2  ความส าคัญของการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
วราภรณ์ มีหนัก (2545, น. 62) ได้ให้ความส าคัญของความสามารถในการส่ือสาร 

ทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ท าให้ทุกเนื้อหาท่ีต้องการให้คิด
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
แท่ง ตาราง และกราฟ 

อัมพร ม้าคะนอง (2547, น. 103) ได้กล่าวว่า การส่ือสารทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญ 
ในการท าให้เกิดส่ิงต่อไปนี้ 

1.  ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เรียน 
2.  ส่งเสริมบริบทของการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
3.  เพิ่มความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ให้กับท้ังผู้ส่ือสาร และผู้รับสาร 
4.  ช่วยให้ผู้สอนมองเห็นความเข้าใจของผู้เรียน จะท าให้วางแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2554, น. 48) ได้ให้ความส าคัญของการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 

ไว้ดังนี้ การส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถูกต้องและลึกซึ้งในวิชา
คณิตศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งการท าให้ผู้สอนได้รู้ถึงความเข้าใจและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ได้อีกด้วย 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 59) ได้ให้ความส าคัญของ
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ว่าเป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจะช่วย
ให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือกระบวนการคิดของตนให้
ผู้อื่นได้รับรู้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ การท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย หรือการ
เขียนแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งกันและกันยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวาง 
ลึกซึ้ง และจดจ าได้นานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 Rowan and Morrow (1993, p. 7) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการส่ือสารทางคณิตศาสตร์
ไว้ดังนี้    
 1.  ช่วยปรับปรุงความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น  
 2.  ช่วยให้นักเรียนสามารถแบ่งปันความเข้าใจของตนเองให้เพื่อนได้  
 3.  ช่วยให้นักเรียนมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในฐานะของนักเรียน  
 4.  จะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนให้ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้น 
 5.  ช่วยให้ครูเข้าใจความคิดของนักเรียน ว่าควรจะแนะน านักเรียนในเรื่องใดบ้าง 
 สรุปได้ว่า ความส าคัญของความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะท่ีจ าเป็น
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จะท าให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ออกมาได้ รวมท้ังผู้สอนจะได้รู้ถึงความเข้าใจและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนอีกด้วย 

2.6.3  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 201 ) ไ ด้เสนอ แนวทางการพัฒนา

ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ว่า การฝึกความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์นี้
ควรท าอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกอยู่ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนคิด
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ตลอดเวลาท่ีเห็นปัญหาว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เขียนรูปแบบความสัมพันธ์
ของตัวแปรเป็นอย่างไร จะใช้ ภาพ ตาราง หรือกราฟใดช่วยในการส่ือความหมาย 
 วราภรณ์ มีหนัก (2545, น. 62) ได้เสนอแนวทางการพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการส่ือสาร 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 1.  ก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
 2.  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยครูช่วยชี้แนะ 
 การฝึกทักษะกระบวนการควรท าอย่างต่อเนื่องโดยสอดแทรกอยู่ทุกขั้นตอนของการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนคิดตลอดเวลาท่ีเห็นปัญหาว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น จะมีวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างไร เขยีนรูปภาพแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นอย่างไร จะใช้ภาพตาราง หรือกราฟใด
ช่วยในการส่ือความหมาย 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2554, น. 48-50) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะส่ือสาร คือผู้สอน โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจแนวคิด อธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์   
ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการอ่าน การพูด การ
เขียน และการน าเสนอ 
 2.  ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศหรือสภาพห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้มี 
การอธิบาย การถกเถียง การอภิปราย การแสดงเหตุผลร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีท าให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ค้นหาปัญหาร่วมกัน รวมถึงการให้ค าแนะน า 
จากผู้สอน อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอันลึกซึ้งในความคิดของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามหาก
ผู้สอนต้องการฝึกทักษะการส่ือสารให้กับผู้เรียน ผู้สอนควรลดปริมาณเวลาหรือปริมาณการพูดของ
ตนเองให้น้อยลง เพื่อให้ผู้เรียนได้ส่ือสารกันมากขึ้น 
 3.  ผู้สอนควรถามบ่อย ๆ และใช้ค าถามอย่างต่อเนื่อง ค าถามท่ีใช้ควรเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-Ended questions) เนื่องจากจะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างหลากหลายและสามารถน า
แนวคิดนั้นมาส่ือสาร และแลกเปล่ียนความรู้กับผู้อื่น 
 4.  ผู้สอนควรใช้เนื้อหาหรือเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องและใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น
คุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และเป็นเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้อง
และใกล้ตัวพวกเขา ท าให้การส่ือสารทางคณิตศาสตร์เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ 
 5.  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้นัก เรียนไ ด้มี ส่วนร่วมและตอบค า ถามต่าง ๆ เ ช่น  
“เกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ” “ท าไมคิดว่าส่ิงเหล่านั้นถูกต้อง” “คิดอย่างไรเกี่ยวกับ ...” 
ซึ่งล้วนเป็นค าถามท่ีก่อให้เกิดความคิด มีการส่ือสารออกมา หรือบางครั้งอาจให้ผู้เรียนอธิบาย
กระบวนการหรือวิธีการท่ีใช้ในการหาค าตอบ โดยให้เขียนเป็นประโยคส้ัน ๆ เช่น ท าอย่างไร ผลเป็น
เช่นไร ท าไมท า เช่นนั้น เป็นต้น 
 อัมพร ม้าคะนอง (2547, น. 103) ได้กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์นั้น อาจเริ่มต้นจากส่ิงง่าย ๆ เช่น ผู้สอนฝึกผู้เรียนให้แสดงความคิดเห็น 
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ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาของตนเอง ในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการ (Informal style) ซึ่งจะเป็นการ
แสดงความคิดเห็นท่ีเกิดขึ้นแรก ๆ (Initial thinking) หรือความรู้ท่ีตนเพิ่งสร้างขึ้นหรือรับมา การฝึก
ในลักษณะนี้ผู้สอนจะต้องมี ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาทางคณิตศาสตร์และความหมายท่ีแตกต่างกัน
ออกไปของศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากบางค าเมื่อไม่อยู่ในบริบททางคณิตศาสตร์ ก็อาจมี
ความหมายอื่นท่ีแตกต่างจากความหมายในบริบททางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เรียนใช้
ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ เช่นค าว่า คู่ หักออก ผลท่ีได้ เป็นต้น หลังจากฝึกการส่ือสารอย่างไม่เป็น
ทางการแล้ว ในล าดับต่อไปผู้สอนอาจฝึกให้ผู้เรียนส่ือสารอย่างเป็นทางการ (Formalstyle) ซึ่งเป็น
กระบวนการแสดงความเข้าใจกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน โดยใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนท่ีเป็น
ทางการ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารในลักษณะใด หากผู้สอนต้องการฝึกทักษะการส่ือสาร
ให้กับ ผู้เรียน ผู้สอนควรลดเวลาหรือปริมาณการพูดในห้องเรียนของตนให้น้อยลง เพื่อผู้เรียนจะได้
ส่ือสารกันมากขึ้น 
 สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 1.  การฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาของตนเองในลักษณะท่ี
ไม่เป็นทางการ (Informal style) ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีเกิดขึ้นแรก ๆ หรือความรู้ท่ีตนเพิ่ง
ได้รับมา แล้วในล าดับต่อไป ผู้สอนอาจฝึกให้นักเรียนส่ือสารอย่างเป็นทางการ (Forma style)  
โดยการพูดโดยใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ หรือการเขียนส่ือสารแสดงแนวคิด  
 2.  ใ ช้ก ลุ่มแบบร่วมมือและช่วยเหลือกัน  (Cooperative & Collaborative group)  
การจัดกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้เป็นโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจแนวคิด
อธิบายแนวคิดกันในกลุ่มและเป็นการส่งเสริมการส่ือสารโดยตรง 
 3.  ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศหรือสภาพห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
อธิบาย การถกเถียง การอภิปราย การแสดงเหตุผลร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีจะท าให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ค้นหาปัญหาร่วมกัน 
 4.  ผู้สอนควรถามบ่อย ๆ และใช้ค าถามอย่างต่อเนื่อง ค าถามท่ีใช้ควรเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-Ended question) โดยการฝึกความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์นี้ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องโดยสอดแทรกอยู่ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนคิดตลอดเวลาท่ีเห็น
ปัญหา ว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร เขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็น
อย่างไร จะใช้ภาพตาราง หรือกราฟใดช่วยในการส่ือความหมาย 

2.6.4  การวัดและประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
 อัมพร ม้าคะนอง (2547, น. 146) ได้กล่าวว่า แนวทางการประเมินผลความสามารถในการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน คือ การออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท ากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยการสืบค้น อภิปราย บรรยาย สาธิตความรู้ต่าง ๆ โดยกิจกรรมนั้น
เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในสภาพจริง ผู้เรียนจะสามารถส่ือสารความคิด แสดงความคิดเห็น อภิปราย 
แลกเปล่ียนการค้นหาความรู้ ตลอดจนสนับสนุนข้อคาดเดาต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกโดยการฟัง พูด อ่าน 
เขียน กิจกรรมท่ีกระท าเหล่านี้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการกระท าทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากการส่ือสาร
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น และถึงแม้ว่าวิชาคณิตศาสตร์จะมีความยากในการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ 
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ให้ถูกต้อง แต่บางครั้งการให้ผู้เรียนแสดงออกมาโดยใช้ค าพูดของตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจ 
แจ่มแจ้งขึ้น ซึ่งความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ สามารถประเมินได้จากการแสดง
ความหมาย และมโนทัศน์ท่ีผู้เรียนพูดออกมาการประเมินควรอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ของการส่ือสาร เช่น 
การส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารระหว่างการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และจากการท่ีการส่ือสาร 
หมายถึง การแสดงออกในรูปการใช้ศัพท์ เครื่องหมาย และโครงสร้างท่ีแสดงออกมา ถึงความเข้าใจใน
ส่ิงนั้น และความสัมพันธ์ของส่ิงนั้น จึงสรุปได้ว่า การส่ือสารทางคณิตศาสตร์เป็นการผสมผสาน
กลมกลืนระหว่างความรู้กับการกระท าทางคณิตศาสตร์ 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า แนวทางการประเมินความสามารถในการส่ือสาร 
ทางคณิตศาสตร์ มีดังนี้ 
 1.  การสังเกตและสอบถาม ขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
 2.  การตรวจผลงาน เป็นการพิจารณาถึงกระบวนการแก้ปัญหา โดยพิจารณาว่า นักเรียน
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร 
 ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน 
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 

2.6.5  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
 เกณฑ์การประเมิน (Rubric) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เกณฑ์ (Criteria) และระดับคุณภาพ
หรือระดับคะแนน โดยท่ัวไป เกณฑ์การประเมินมีอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ เกณฑ์การประเมินแบบ
ภาพรวม (Holistic rubric) และเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic rubric) ซึ่งในงานวิจัยนี้ 
จะใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์แบบภาพรวม  (Holistic rubric) 
ซึ่งมีนักการศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 94) ได้เสนอเกณฑ์ 
การประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการส่ือสารไว้ ในตารางท่ี 2.12 
 
ตารางที่ 2.12  เกณฑ์การประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการ

ส่ือสารของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การให้คะแนน 
3 
(ดี) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง น าเสนอข้อมูล 
ตามล าดับข้ันตอนชัดเจน และมีรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ 

2 
(พอใช้) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง น าเสนอข้อมูลได้ 
ชัดเจนบางประเด็น และยังขาดรายละเอียดในบางประเด็น 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง  
และการน าเสนอข้อมูลไม่ชัดเจน 
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 โรงเรียนวังไกลกังวล (2557, น. 184) ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถ 
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ดังตารางท่ี 2.13 
 
ตารางที่ 2.13  เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียน 

ไกลกังวล 
 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การให้คะแนน 
4 

(ดีมาก) 
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง ตามล าดับ 
ขั้นตอนเป็นระบบ ชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ์ 

3 
(ดี) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นล าดับข้ันตอนได้ 
ถูกต้อง ขาดรายละเอียดท่ีสมบูรณ์ 

2 
(พอใช้) 

พยายามใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงข้อมูล 
ประกอบชัดเจน เป็นบางส่วน 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ไม่ชัดเจน 

0 
(ไม่พยายาม) 

ไม่น าเสนอ 

 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 

โดยปรับปรุงจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนวังไกลกังวล โดยมี
รายละเอียด ดังตารางท่ี 2.14 
 
ตารางที่ 2.14  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน 

 
คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การให้คะแนน 

2 
(ดี) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง เขียนส่ือ 
ความหมายข้อมูลตามล าดับขั้นตอนถูกต้อง 

1 
(พอใช้) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
และเขียนส่ือความหมายไม่ชัดเจน หรือ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ 
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง แต่เขียนส่ือความหมายไม่ชัดเจน หรือ 
เขียนส่ือความหมายได้ชัดเจน แต่ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ 
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

0 
(ยังไม่พอใช้) 

ไม่น าเสนอ หรือใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ในการเขียนส่ือความหมายผิด 
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2.7  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ธันยาพร สมแหงม ยุภาดี ปณะราช และฐิติกร เพชร์มี (2560) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1   
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 มีทักษะการทางานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มมีความสามัคคีกันมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
คือ นักเรียนได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และนักเรียนมีการแก้ไขปัญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุ่ม  
ตามล าดับ และมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณิตศาสตร์สอนให้มีเหตุผลและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ ฉันรู้สึกว่าครูไม่ล าเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อได้เรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 
 ชไมพร รังสิยานุพงศ์ รัตนา ศรีทัศน์ และพินดา วราสุนันท์ (2559) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันม.5/3 ท่ีได้รับวิธีการสอนแบบ STAD มีคะแนนพัฒนาการระหว่าง
เรียนสูงขึ้นตามล าดับ และผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 รวมท้ังคะแนนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน ระหว่าง
จัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี และนักเรียนท่ีได้รับวิธีการ
สอนแบบ STAD มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป 
 ณัฐพล เฟื่องฟุ้ง (2559) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับ
มากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 อุ ไรรัตน์  เหล่าภัก ดี  (2559) ไ ด้ ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) จากการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL)  เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.08/85.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนดไว้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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หลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานโดยรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด  
 อังสนา ศรีสวนแตง (2555) ได้ศึกษาการได้รับผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL  
จากผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์
ปัญหาระคนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL ในระดับมาก (X̅ = 4.87, S.D. = 0.12) 
 ศิรินันทน์  ว่องโชติกุล (2559) ไ ด้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์   
โดยใช้สมองเป็นฐานระดับประถมศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
สมองเป็นฐานระดับประถมศึกษาท่ีมีความสอดคล้องและความเหมาะสมในท้ัง 7 องค์ประกอบหลักซึ่ง
ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาท่ีใช้ในการเรียนการสอน 4) ขั้นตอนท่ีใช้สอน
ประกอบด้วย ขั้นที่หนึ่ง คลายสมอง (Loosen the brain) ขั้นที่สอง เช่ือมโยงประสบการณ์ (Linking 
the experiences) ขั้นท่ีสาม เรียนรู้เนื้อหา (Learn the content) ขั้นท่ีส่ี น าพาปฏิบัติ (Leadthe 
practice) และ ขั้นท่ีห้า ความรู้คงอยู่ (Lifelong the knowledge) 5) ระบบสนับสนุน 6) การประเมินผล 
และ 7) ผลของการน าไปใช้ โดยรูปแบบการสอนมีความสอดคล้องและความเหมาะสมโดยรวมทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.44) และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
คะแนนเฉล่ียของเจตคติต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ระดับประถมศึกษา มีคะแนนเฉล่ียของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม (2558) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
มีประสิทธิภาพ 80.89/81.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ฤชามน ชนาเมธดิสกร (2559) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จากผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ  Polya 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
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สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  
 วัลยา บุญอากาศ (2556) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 สุมนา แก้วทาสี (2555) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค เอส.ที.เอ.ดี. (STAD) กับ เทคนิค เค.ดับเบิ้ลยู.ดี.แอล. (KWDL) จากผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค เอส.ที.เอ.ดี. กับ เทคนิค เค.ดับเบิ้ลยู.ดี.แอล. ไม่แตกต่างกัน  และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ขอ งนั ก เ รี ยนก ลุ่ม ท่ี จั ดก าร เ รี ยนรู้ แบบร่ ว มมื อ เทคนิค  
เค.ดับเบิ้ลยู.ดี.แอล. สูงกว่าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้  
แบบร่วมมือเทคนิค เอส.ที.เอ.ดี. 
 อัจฉราพรรณ อาโน (2555) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  
เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนท่ีก าหนดร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่าระดับดี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าระดับความพึงพอใจมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จักจ่ัน ก่ายโนนสูง (2555) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบรูปและ
ความสัมพันธ์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
การจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้แบบรูปและความสัมพันธ์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60.11 และ  
ร้อยละ 73.44 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  
ระดับ 0.05 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนปละหลังเรียนมี
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คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 53.11 และร้อยละ 72.56 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สุดารัตน์ ภิรมย์ราช (2555) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิค Think Talk Write ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบท่ีมีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เทคนิค Think Talk Write ร่วมกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบสอบมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสูงกว่ากว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.7.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 Zakaria (2010) ได้ศึกษาผลกระทบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง ผลการวิจัย
พบว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์และทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  สรุปว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ครูคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องรวมไว้ในการสอน 

 Madhu and Manju (2014) ได้ศึกษาผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับเพศของกลยุทธ์การเรียนรู้
ร่วมกัน (STAD and TAI) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่านักเรียน
ชายและหญิงได้เรียนรู้ผ่านกลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน TAI และ STAD มีคะแนนความสามารถ
ในการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าวิธีการสอนแบบเดิม ดังนั้นผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดของการศึกษาพบว่า  
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นส าหรับคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับ
วิธีการสอนตามปกติ 
 Kartikaningtyas, Kusmayadi, Riyadi (2017) ได้ศึกษาการเรียนรู้ เรื่องสมองโดยใช้
แนวทางตามบริบทเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
เรียนรู้ตามบริบทของBBL ดีกว่าการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยตรง หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ตาม
บริบทของBBL อาจเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นนวัตกรรมใหม่ 
 Fatima (2014) ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้เรื่องสมองท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 ในวิชาคณิตศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่าการทดลองกลุ่มทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม วิธีการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้ด้วยสมองต้องใช้
เวลามากขึ้นกว่าวิธีปกติ ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนกลุ่มทดลองแตกต่างกันไปมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม 
 Tinungki, Georgina (2015) ได้ศึกษาบทบาทของการเรียนแบบร่วมมือแบบมีส่วนร่วม
ของทีมท่ีช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในหัวข้อทฤษฎี
ความน่าจะเป็น ผลการศึกษาพบว่าการปรับปรุงความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนควรจะจับมือกับกระบวนการเรียนรู้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถโดยการใช้
รูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพูดคุยและโต้ตอบกันเพื่อให้ความสามารถในการ
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ส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น คือการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) 
 จากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้นกว่าเดิม และมีผลต่อความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนรู้
แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นั้นจะส่งเสริมและ
สามารถช่วยพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ด้วย และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น 



บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการส่ือสารทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1  การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.4  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 
3.1  การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 46 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) โดยมีข้ันตอนในการสุ่มดังนี้ 
 1)  สุ่มอ าเภอในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งมีท้ังหมด 7 อ าเภอ 
ได้อ าเภอวิเศษชัยชาญ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 2)  สุ่มกลุ่มโรงเรียนจากอ าเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งมีท้ังหมด 3 กลุ่มโรงเรียน ได้กลุ่มโรงเรียน
วิเศษเมืองทอง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 3)  สุ่มโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง ซึ่งมีท้ังหมด 15 โรงเรียน ได้โรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 4)  สุ่มห้องเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ซึ่งมีท้ังหมด 5 ห้องเรียน 
มา 1 ห้องเรียน ได้นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 46 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) 
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3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
การใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD จ านวน 20 แผน ใช้เวลา 20 ช่ัวโมง ดังนี้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  จุด     จ านวน  1  ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  เส้นตรง    จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  เส้นตรง (ต่อ)    จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4  รังสี     จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5  รังสี (ต่อ)    จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6  ส่วนของเส้นตรง   จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7  ส่วนของเส้นตรง (ต่อ)   จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8  จุดตัด    จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9  มุม     จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10  มุม (ต่อ)    จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11  รูปเรขาคณิตสองมิติ   จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12  รูปเรขาคณิตสองมิติ (ต่อ)  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ (ต่อ) จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 15  รูปท่ีมีแกนสมมาตร   จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 16  รูปท่ีมีแกนสมมาตร (ต่อ)  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 17  รูปท่ีมีแกนสมมาตร (ต่อ)  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 18  แบบรูปของรูปเรขาคณิต  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
            และรูปอื่น ๆ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 19  แบบรูปของรูปเรขาคณิต  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
            และรูปอื่น ๆ (ต่อ) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 20  แบบรูปของรูปเรขาคณิต  จ านวน  1  ช่ัวโมง  
            และรูปอื่น ๆ (ต่อ) 

 3.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องจุด 
เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ โดยวัดพฤติกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทางพุทธิพิสัยเป็น 4 ระดับ คือ 
ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ 

3.2.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ด้านการเขียน เป็นแบบทดสอบ
แบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ 
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3.3  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
การใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 2.  ศึกษารายละเอียดการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD 
 3.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 จ านวน 20 แผน รวม 20 ช่ัวโมง โดยแต่ละแผนประกอบด้วย สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการจัดการเรียนรู้ และ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จะเป็นไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขัน้ตอน ดังนี้  
 ขั้นท่ี 1  ขั้นเตรียมความพร้อม หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีท าให้สมองต่ืนตัว เตรียมพร้อม 
ท่ีจะเรียนรู้ ฝึกสมองซีกซ้ายซีกขวาให้ท างานประสานกัน เพื่อกระตุ้นสมองโดยการเคล่ือนไหวร่างกาย
ด้วยท่าทางต่าง ๆ พร้อมท้ังสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนและทบทวนความรู้เดิม
เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่เรื่องท่ีจะเรียนได้ 
 ขั้นที่ 2  ขั้นน าเสนอความรู้ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยน าเสนอความรู้ใหม่ สร้างความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะ หมายถึง ขั้นท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมเรียนรู้ และ
สร้างผลงาน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน  
ฝึกทักษะจากการลงมือท า ฝึกปฏิบัติ และใช้ความรู้นั้นท ากิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกทุกคนจะต้องท างาน
ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน 
 ขั้นท่ี 4  ขั้นสรุปความรู้ หมายถึง ขั้นท่ีผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันน าเนื้อหาสาระจากการ
เรียนรู้ มาสรุปเป็นความรู้รวบยอดอีกครั้งหนึ่ง  
 ขั้นท่ี 5  ขั้นการทดสอบย่อย หมายถึง ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อย หลังจาก
ผู้เรียนได้เรียนและทบทวนเป็นกลุ่มเสร็จแล้ว ผู้เรียนท าแบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกัน 
และน าไปหาคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน แล้วจึงหาคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 
ซึ ่งได้จากการน าคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน น ามาหาค่าเฉล่ียของคะแนน
ความก้าวหน้าของกลุ่ม และส าหรับกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดหรือถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับค าชมเชย 
รางวัล หรือติดประกาศท่ีบอร์ดในห้องเรียนในช่ัวโมงถัดไป 
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 ขั้น ท่ี 6  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้  หมายถึง ขั้น ท่ี ผู้สอนมอบหมายงานให้ ผู้เรียนท า  
โดยน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมอบหมายให้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 4.  น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD  
ท่ีผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม  
และความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/
แหล่งการเรียนรู้ และระยะเวลาท่ีใช้สอน ตลอดจนภาษาท่ีถูกต้อง 
 5.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปเสนอผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือจ านวน 5 คน เพื่อการตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงโดยใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนค าตอบดังนี้ 
 5   หมายถึง   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมาก 
 3   หมายถึง   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องปานกลาง 
 2   หมายถึง   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อย 
 1   หมายถึง   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด 
 เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00   แปลความว่า   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้อง 
 มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20   แปลความว่า   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40   แปลความว่า   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้อง 
 ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60   แปลความว่า   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80   แปลความว่า   ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้อง 
 น้อยท่ีสุด 
 ผลการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทุกองค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ส าหรับขั้นน าเสนอความรู้  ขั้นสรุปความรู้   
ขั้ นการทดสอบย่อย  ( X̅ = 4.60, S.D. = 0.55) และขั้ นกิ จกรรมก ลุ่ม ฝึก ทักษะ  ( X̅ = 4.80,  
S.D. = 0.45) มีระดับความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันมากท่ีสุด ส าหรับขั้นเตรียมความพร้อม  
(X̅ = 4.40, S.D. = 0.55) และขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (X̅ = 4.00, S.D. = 1.00) มีความเหมาะสมหรือ
สอดคล้องกันในระดับมาก 
 6.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out) จ านวน 2 แผน 
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (เอียดอุปถัมภ์) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 48 คน เพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้ ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาท่ีก าหนด 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 

7.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD ใช้ในการวิจัยต่อไป 
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 เกณฑ์การให้คะแนนความก้าวหน้า ดังนี้ 
 ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 00 คะแนน 
 ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 10 คะแนน 
 ได้คะแนนเท่ากับคะแนนฐาน   คะแนนความก้าวหน้า 15 คะแนน 
 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 20 คะแนน 
 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน  คะแนนความก้าวหน้า 30 คะแนน 
 หมายเหตุ: คะแนนท่ีน ามาเทียบค่าคะแนนความก้าวหน้าจะต้องมาจากคะแนนเต็ม 100 
 คะแนนทีมหรือกลุ่ม คิดจากคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคนจะน ามาเฉล่ียเป็นคะแนน
ความก้าวหน้าของกลุ่ม ซึ่งจะมีการก าหนดเกณฑ์ขึ้นเพื่อวัดระดับของกลุ่มและการให้รางวัล ดังนี้ 
 ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ีย 15-19 คะแนน รางวัลเหรียญทองแดง 
 ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ีย 20-24 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 
 ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ีย 25-30 คะแนน รางวัลเหรียญทอง 
 คะแนนรวมทีมหรือกลุ่ม ทีมไหนได้คะแนนมากจะได้รับการยกย่อง 

3.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องจุด 
เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 1 ฉบับ มีขั้นตอนการสร้าง
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครู แบบเรียน 
และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จากเอกสารและต าราเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2.  สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 3.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องจุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ โดยให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 4.  น าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ หลังจากนั้นน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ 
 5.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน 
ตรวจความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) คัดเลือกข้อสอบท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.50 ขึ้นไป 
โดยใช้เกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
 +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
  -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 



 50 

 น าผลการให้คะแนนของผู้เ ช่ียวชาญท้ัง 5 คน น ามาหาค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑ์ว่า
แบบทดสอบท่ีมีค่าเฉล่ียตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นแบบทดสอบท่ี
ใช้ได้ ผลการพิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
 6.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (เอียดอุปถัมภ์) จ านวน 39 คน ซึ่งเคยเรียน 
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต มาแล้ว น าผลการทดสอบ
มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาระดับความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
 7.  คัดเลือกข้อสอบจ านวน 30 ข้อ น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
อีกกลุ่มหนึ่ง พบว่ามีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.30-0.70 ค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่ระหว่าง 
0.20-0.80 และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ท้ังฉบับ โดยใช้สูตร (KR-20) ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson Method) เท่ากับ 
0.81  
 8.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3.3.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ทางด้านการเขียน เรื่องจุด  เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจ านวน  
10 ข้อ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และ
เรื่องรูปเรขาคณิต 
 2.  วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและก าหนดจ านวนข้อสอบ 
 3.  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต โดยเป็นแบบอัตนัยจ านวน 15 ข้อ 
และสร้างเกณฑ์การให้คะแนนวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน แล้วน า
แบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และช้ีแนะข้อบกพร่องพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 
 4.  ตรวจหาความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสาร 
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต และเกณฑ์การให้
คะแนน โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบรายข้อกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้ดัชนีวัดความสอดคล้อง (IOC) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
  -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
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 น าผลการให้คะแนนของผู้เ ช่ียวชาญท้ัง 5 คน น ามาหาค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑ์ว่า
แบบทดสอบท่ีมีค่าเฉล่ียความเห็นของผู้เช่ียวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ได้ 
ผลการพิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
 5.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี  
ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ท่ีผ่านการตรวจและแก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
 6.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ท่ีได้จากข้อ 5.  
ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (เอียดอุปถัมภ์) จ านวน  
39 คน ซึ่งเคยเรียน เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต มาแล้ว 
น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาระดับความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
 7.  คัดเลือกข้อสอบจ านวน 10 ข้อ น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
อีกกลุ่มหนึ่ง พบว่ามีค่าความยากง่าย (PE) อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.45-0.77 และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสาร 
ทางคณิตศาสตร์ท้ังฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) โดยการค านวณจากสูตร
ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.85 
 8.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน ดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน 
 

 

คะแนน (ระดับคุณภาพ) เกณฑ์การให้คะแนน 
2 
(ดี) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง เขียนส่ือ 
ความหมายข้อมูลตามล าดับขั้นตอนถูกต้อง 

1 
(พอใช้) 

ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
และเขียนส่ือความหมายไม่ชัดเจน หรือ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ 
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง แต่เขียนส่ือความหมายไม่ชัดเจน หรือ 
เขียนส่ือความหมายได้ชัดเจน แต่ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ 
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

0 
(ยังไม่พอใช้) 

ไม่น าเสนอ หรือใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ในการเขียนส่ือความหมายผิด 
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3.4  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยโดยการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ก่อนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
ผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ 
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
 2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมอง  
เป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD จ านวน 20 แผน เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม 
และเรื่องรูปเรขาคณิต ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 20 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561  
 3.  หลังจากทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงทดสอบหลังเรียน 
หลังจากท่ีไ ด้รับการ จัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD  
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ใช้เวลาแบบทดสอบละ 1 ช่ัวโมง  

4.  ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนน เพื่อน าไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีกลุ่มทดลอง
เพียงกลุ่มเดียว โดยมีรูปแบบการวิจัย ดังภาพท่ี 3.1 และภาพท่ี 3.2 
 
 ภาพท่ี 3.1  รูปแบบการวิจัยแบบ One group posttest design มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังการทดลอง จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มทดลอง X----------O2 

 
 X      หมายถึง  การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  
       ร่วมกับเทคนิค STAD 
 O2  หมายถึง      การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 
 
ภาพที่ 3.1  รูปแบบการวิจัยแบบ One group posttest design 
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 ภาพท่ี 3.2  รูปแบบการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลท้ังก่อนและหลังการทดลอง จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มทดลอง O1----------X----------O2 

 
 O1  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 
 X      หมายถึง  การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  
       ร่วมกับเทคนิค STAD 
 O2  หมายถึง      การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 
 
ภาพที่ 3.2  รูปแบบการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย (X̅), ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2  การทดสอบสมมติฐาน 
 1.  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD กับเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for One Sample) 
 2.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) 

 
3.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 3.7.1  สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1.1  ค่าร้อยละ (Percentage) โดยการค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, น. 104) 

P  =  
F

N
 × 100 

 
   เมื่อ P =   ร้อยละ 
    F =   ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N =   จ านวนความถ่ีท้ังหมด 
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 3.7.1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean)  โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 33) 
 

X̅  =  
∑ X

n
 

 
   เมื่อ X̅    =   ค่าเฉล่ีย 
    ∑ X =   ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
    n =   จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 
 3.7.1.3  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการค านวณ
จากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 60) 
 

S.D.  =  √
n ∑ X2 - (∑ X)2

n (n - 1)
 

 
   เมื่อ S.D. =   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ X =   ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
    (∑ X)2=  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมดยกก าลังสอง 
    ∑ X2 =   ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    n =   จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง หรือ จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 
 3.7.2  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.7.2.1  ค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยการค านวณจากสูตร  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539, น. 249) 

 

IOC = 
∑ R

N
 

 
เมื่อ IOC =   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 

       การเรียนรู้ 
   ∑ R =   ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
   N =   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
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 3.7.2.2  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 210) 

 

P = 
R

N
 

 
  เมื่อ P =   ค่าความยากง่าย 
   R =   จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นถูก 
   N =   จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นท้ังหมด 
 

 3.7.2.3  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 211) 

 

D = 
Ru - Rl

N
2

 

 
  เมื่อ D =   ค่าอ านาจจ าแนก 
   Ru =   จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 

Rl =   จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
N =   จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
  

 3.7.2.4  ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson Method)  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 198) 
 

สูตร KR-20      rtt = 
n

n -1
(1 - 

∑ pq

st
2 ) 

 
   เมื่อ rtt =   ค่าความเช่ือมั่น 

   n =   จ านวนข้อค าถาม 
   p =   สัดส่วนของคนท าถูกในข้อหนึ่ง ๆ 
   q =   สัดส่วนของคนท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ (q = 1 - p) 
   st

2 =   คะแนนความแปรปรวน 
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 3.7.2.5  ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร์  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) โดยการค านวณจากสูตร
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 200) 

 

α = 
n

n -1
(1 - 

∑ si
2

st
2 ) 

 
  เมื่อ α =   ค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 

    n  =   จ านวนข้อค าถาม 
   si

2 =   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
   st

2 =   คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 
 

 3.7.2.6  ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers, 1970 
อ้างในพร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544, น. 147)  

 

PE = 
Sh + Sl - (nt)(Xmin)

(nt)(Xmax - Xmin)
 

 
  เมื่อ PE =   ค่าความยากง่าย 
   Sh =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
   Sl =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
   Xmax =   คะแนนสูงสุดท่ีได้ 
   Xmin =   คะแนนต่ าสุดท่ีได้ 
   nt =   จ านวนคนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ารวมกัน 

 
 3.7.2.7  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ (Whitney and 
Sabers, 1970 อ้างในพร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544, น. 147)  
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r = 
Sh - Sl

(nh)(Xmax - Xmin)
 

 
  เมื่อ r =   ค่าอ านาจจ าแนก 

Sh =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
   Sl =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
   Xmax =   คะแนนสูงสุดท่ีได้ 
   Xmin =   คะแนนต่ าสุดท่ีได้ 
   nh =   จ านวนคนในกลุ่มสูง 
 

 3.7.3  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 3.7.3.1  โดยใช้สถิติ t-test for One Sample ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  
โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 134) 

 

t = 
X̅ - μ0

S

√n

       โดย df  =  n – 1 

 
  เมื่อ t =   ค่าท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
   X̅ =   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
   μ0 =   ค่าคงท่ีค่าหนึ่ง หรือ เกณฑ์ท่ีต้ังขึ้น 
   S =   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
   n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   df =   ค่าของช้ันแห่งความเป็นอิสระ 

 
 3.7.3.2  โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples ในการเปรียบเทียบคะแนน

เฉล่ียของแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 179) 
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     t = 
∑ D

√n ∑ D2 - (∑ D)2

n -1

       โดย df  =  n – 1 

 
   เมื่อ D =   ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
    n =   จ านวนคู่ 

df =   ค่าของช้ันแห่งความเป็นอิสระ 
 
 
 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัด  
การเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยล าดับ ดังนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 n  แทน    จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 X̅  แทน    ค่าเฉล่ีย 
 S.D. แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน    สถิติท่ีใช้ในการทดสอบค่าที  
 df  แทน    ความเป็นอิสระ 
 Sig. แทน    ค่านัยส าคัญจากการค านวณค่าที  
 *  แทน    ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
4.2  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

4.2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

4.2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ
เทคนิค STAD 
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4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
4.3.1  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง 

รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for One Sample) 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องจุด   

เส้นตรง รัง สี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 21 คะแนน 
X̅ S.D. df t Sig. 

24.48 1.96 45 12.015* .000 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD มีคะแนนเฉล่ีย 24.48 คะแนน 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
4.3.2  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด 

เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD ด้วยการ
ทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) 
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ตารางที่ 4.2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์  
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD  

 
คะแนน X̅ n S.D. df t Sig. 

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบการใช้สมองเป็นฐาน 

(BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
18.09 46 7.80 

45 21.383* .000 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบการใช้สมองเป็นฐาน 

(BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
40.98 46 5.86 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์   
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 18.09 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลังได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 
40.98 คะแนน แสดงว่า คะแนนความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
การใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ
เทคนิค STAD ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

5.1  วัตถุประสงค์การวิจัย 
5.2  สรุปผลการวิจัย 
5.3  อภิปรายผลการวิจัย 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

 
5.1  วัตถุประสงค์การวิจัย มี 2 ข้อ ดังนี้ 

5.1.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

5.1.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ
เทคนิค STAD 

 
5.2  สรุปผลการวิจัย 

จากการด าเนินการตามขั้นตอน และน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม 
และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้
สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD มีคะแนนเฉล่ีย 24.48 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.2.2  ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้
สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมอง 
เป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 18.09 
คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลังได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 40.98 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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5.3  อภิปรายผลการวิจัย 
5.3.1  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ

เส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD มีคะแนนเฉล่ีย 24.48 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตร์  
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD มีข้ันตอน 6 ข้ัน ประกอบไปด้วย 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมสมองให้พร้อมท่ีจะได้รับการเรียนรู้ ด้วยการท ากิจกรรมการ
เคล่ือนไหวร่างการด้วยท่าทางต่าง ๆ จะส่งผลให้สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาท างานประสานงานกัน
ได้ดี การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้นักเรียนผ่อนคลาย ครูผู้สอนจะสนทนากับนักเรียน
และทบทวนความรู้เดิมเพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่เรื่องท่ีจะ
เรียนได้ ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเสนอความรู้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยน าเสนอความรู้ใหม่ 
สร้างความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียน จนเกิดความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม
ฝึกทักษะ นักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรม เรียนรู้ และสร้างผลงาน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน 
ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน ฝึกทักษะจากการลงมือท า ฝึกปฏิบัติ และใช้ความรู้นั้น 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกทุกคนจะต้องท างานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ขั้นที่ 4 ข้ันสรุปความรู้ 
ครูผู้สอนและนักเรียนจะร่วมกันสรุปความรู้จากการเรียนรู้ มาสรุปรวบยอดเป็นความรู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
ขั้นท่ี 5 ขั้นการทดสอบย่อย จัดให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อย หลังจากนักเรียนได้เรียนและทบทวน
เป็นกลุ่มเสร็จแล้ว น าไปหาคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน แล้วจึงหาคะแนน
ความก้าวหน้าของกลุ่ม และส าหรับกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดหรือถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับค าชมเชย 
รางวัล หรือติดประกาศท่ีบอร์ดในห้องเรียนในช่ัวโมงถัดไปขั้นท่ี 6 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ครูผู้สอนจะ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนท า โดยน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมอบหมายให้ และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ท้ัง 6 ขั้นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ อีริค เจนเซน (Jensen, 2000) ท่ีกล่าวว่า  
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง เมื่อ
น ามาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ จะส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน 
(Roger Johnson) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน
ประมาณ 3-6 คนช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม โดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติท่ีมี
ผลการวิจัยช้ีชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมช้ัน มีผลต่อการ
เรียนรู้มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร รังสิยานุพงศ์ รัตนา ศรีทัศน์ และพินดา  
วราสุนันท์ (2559) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนช้ันม.5/3 ท่ีได้รับวิธีการสอนแบบ 
STAD มีคะแนนพัฒนาการระหว่างเรียนสูงขึ้นตามล าดับ และผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
รวมทั้งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พฤติกรรมการท างาน
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กลุ่มของนักเรียน ระหว่างจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
และนักเรียนท่ีได้รับวิธีการสอนแบบ STAD มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐพล เฟื่องฟุ้ง (2559) ท่ีได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  
ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันทน์  
ว่องโชติกุล (2559) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานระดับ
ประถมศึกษา พบว่า รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานระดับประถมศึกษาท่ีมีความ
สอดคล้องและความเหมาะสมในท้ัง 7 องค์ประกอบหลักซึ่งได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์  
3) เนื้อหาท่ีใช้ในการเรียนการสอน 4) ขั้นตอนท่ีใช้สอนประกอบด้วย ขั้นที่หนึ่ง คลายสมอง (Loosen 
the brain) ขั้นท่ีสอง เช่ือมโยงประสบการณ์ (Linking the experiences) ขั้นท่ีสาม เรียนรู้เนื้อหา (Learn 
the content) ขั้นท่ีส่ี น าพาปฏิบัติ (Leadthe practice) และขั้นท่ีห้า ความรู้คงอยู่ (Lifelong the 
knowledge) 5) ระบบสนับสนุน 6) การประเมินผล และ 7) ผลของการน าไปใช้ โดยรูปแบบการสอน
มีความสอดคล้องและความเหมาะสมโดยรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด (X̅ = 4.67,  
S.D. = 0.44) และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคะแนนเฉล่ียของเจตคติต่อรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ระดับประถมศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ียของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลยา บุญอากาศ (2556) ได้ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

5.3.2  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
การใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
เท่ากับ 18.09 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลังได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 40.98 คะแนน 
แสดงว่า คะแนนความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้
สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมอง 
เป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD ท่ีประกอบด้วย 6 ขั้นตอนนั้น  
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ท าให้สมองของนักเรียนพร้อมเรียนรู้ต้ังแต่ต้นช่ัวโมงของการเรียนการสอน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายและเป็นขั้นตอนตามล าดับ เกิดเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการได้ลงมือ
ปฏิบัติ ได้คิด ได้วิเคราะห์ และได้หาเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองของ เคนย์ และเคนย์ (Caine and Caine, 1990) ท่ีกล่าวว่า การ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการลดความกดดัน ความกลัวของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการต่ืนตัว
แบบผ่อนคลาย การผสมผสานประสบการณ์ท่ีลงตัว โดยการจัดประสบการณ์ให้มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึก ให้ตระหนักถึงส่ิงท่ีเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 โดยน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกับ
ความรู้ใหม่ มีความกระตือรือร้นท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเข้ามา ฝึกปฏิบัติค้นหา เกิดเป็นประสบการณ์ 
การเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มย่อย 
โดยการจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน ให้ช่วยกันเรียนรู้
และท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุกคนในกลุ่มต้องท างานร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมนั้นส าเร็จ จะเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ละออ ปิ่นทอง (2549) ท่ีได้ให้ความหมาย 
ไว้ว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ว่าเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้แบ่งเป็น
กลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละเพศ คละความสามารถ เช้ือชาติ คนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า 
กระท่ังคนท่ีอ่อนเกิดความเข้าใจอย่างแม่นย า เมื่อทดสอบย่อยต้องท าด้วยตนเองไม่มีการช่วยเหลือกัน
และกันแต่ละคนต้องท าคะแนนให้ได้มากท่ีสุดเพื่อความส าเร็จของกลุ่มให้ได้รับการยกย่อง  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราพรรณ อาโน (2555) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนท่ีก าหนดร้อยละ 75 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่าระดับดี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากอยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าระดับความพึงพอใจมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ภิรมย์ราช (2555) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิค Think Talk Write 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบท่ีมีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ  
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เทคนิค Think Talk Write ร่วมกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบสอบมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
และความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และสูงกว่ากว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการวิจัย 

ในครั้งต่อไป ดังนี้ 
5.4.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 5.4.1.1  ครูผู้สอนต้องศึกษา และท าความเข้าใจขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD เป็นอย่างดี เพื่อครูผู้สอนจะได้
น าไปจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนสูงสุด 
 5.4.2.2  ครูผู้สอนควรช้ีแจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD ท้ัง 6 ขั้นให้ชัดเจน และให้ ผู้เรียนเข้าใจก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้   
บอกบทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียน จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนด และบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 5.4.1.3  ในการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD  
ใช้เวลาจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก โดยแต่ละกระบวนการครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเวลาตามความ
เหมาะสม 
 5.4.1.4  ในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
แสดงทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เช่น กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด และ 
การเขียน โดยใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายหรือน าเสนอแนวคิดของ
ตนเองแก่ผู้อื่น  

5.4.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.2.1  ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ เช่น การแก้ปัญหา  
การเช่ือมโยง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 5.4.2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบปัญหาเป็นฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เป็นต้น  
 5.4.2.3 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
ไปใช้แก้ไขปัญหาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ กับนักเรียนระดับช้ันอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ข 
การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
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ตารางการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต  
(เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ) 
 

                          พฤติกรรม 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรม 

รว
ม 

(ข
้อ)

 

คว
าม

รู้
คว

าม
จ า

 

(ข
้อท

ี่) 

คว
าม

เข
้าใ

จ 
(ข

้อท
ี่) 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้
(ข

้อท
ี่) 

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์ 

(ข
้อท

ี่) 

1. เมื่อก าหนดจุด เส้นตรง รังสี 
และส่วนของเส้นตรงให้ สามารถ
เขียนช่ือและสัญลักษณ์แทนได้ 

1, 2 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 

11 

- - 10 

2. เมื่อก าหนดเส้นตรง รังสี หรือ
ส่วนของเส้นตรงสองเส้น ตัดกัน
หรือพบกันท่ีจุดใดจุดหนึ่งให้ 
สามารถบอกช่ือจุดตัดได้ 

12 8, 13 - - 3 

3. เมื่อก าหนดมุมให้ สามารถ
บอกช่ือจุดยอดมุม ช่ือมุม และ
เขียนสัญลักษณ์แทนมุมได้ 

14 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

- - 7 

4. เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสอง
มิติให้ สามารถบอกได้ว่ารูปใด
เป็น รูปวงกลม รูปวงร ี
 รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  
รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม  
รูปแปดเหล่ียม ฯลฯ 

22 21, 23 - - 3 

5. เมื่อก าหนดส่ิงของให้ สามารถ
บอกได้ว่าส่วนประกอบของ
ส่ิงของใดเป็น รูปวงกลม  
รูปวงรี รูปสามเหล่ียม  
รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม  
รูปหกเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม 
ฯลฯ 

- - 24 25 2 

6. เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสอง
มิติให้ สามารถเขียนรูปนั้นได้โดย
ใช้แบบของรูป หรือใช้วิธีการ
ลากเส้นต่อจุด  

26 - 27 28 3 
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                          พฤติกรรม 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรม 

รว
ม 

(ข
้อ)

 

คว
าม

รู้
คว

าม
จ า

 

(ข
้อท

ี่) 

คว
าม

เข
้าใ

จ 
(ข

้อท
ี่) 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้
(ข

้อท
ี่) 

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์ 

(ข
้อท

ี่) 

7. เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสอง
มิติให ้สามารถเขียนรูปเรขาคณิต
สองมิตินั้นในลักษณะต่างๆ ได้ 

- - 29, 30 - 2 

8. เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสอง
มิติให้ สามารถบอกได้ว่ารูปใด
เป็นรูปท่ีมีแกนสมมาตร และ 
บอกแกนสมมาตรได้ 

31 32, 34, 35 33 - 5 

9. เมื่อก าหนดแบบรูปของรูป
เรขาคณิตหรือแบบรูปอื่นๆ 
สามารถบอกรูปต่อไปท่ีอยู่ใน 
แบบรูปท่ีก าหนดให้ และบอก
ความสัมพันธ์ได้ 

- 36 37, 38 39, 40 5 

รวม 7 22 7 4 40 
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ตารางการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต 
(เป็นแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม (ข้อ) 

เมื่อก าหนดจุด เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรงให้ สามารถเขียนช่ือและ
สัญลักษณ์แทนได้ 

4 

เมื่อก าหนดเส้นตรง รังสี หรือส่วนของเส้นตรงสองเส้น ตัดกันหรือพบกันท่ีจุดใด 

จุดหนึ่งให้ สามารถบอกชื่อจุดตัดได้ 
1 

เมื่อก าหนดมุมให้ สามารถบอกช่ือจุดยอดมุม ช่ือมุม และเขียนสัญลักษณ์แทนมุมได้ 2 
เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสองมิติให้ สามารถบอกได้ว่ารูปใดเป็น รูปวงกลม  
รูปวงรี รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม ฯลฯ 

2 

เมื่อก าหนดส่ิงของให้ สามารถบอกได้ว่าส่วนประกอบของส่ิงของใดเป็น รูปวงกลม 
รูปวงรี รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม ฯลฯ 

1 

เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสองมิติให้ สามารถเขียนรูปเรขาคณิตสองมิตินั้นในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ 

1 

เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสองมิติให้ สามารถเขียนรูปนั้นได้โดยใช้แบบของรูป หรือใช้
วิธีการลากเส้นต่อจุด 

1 

เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสองมิติให้ สามารถบอกได้ว่ารูปใดเป็นรูปท่ีมีแกนสมมาตร 
และบอกแกนสมมาตรได้ 

1 

เมื่อก าหนดแบบรูปของรูปเรขาคณิตหรือแบบรูปอื่น ๆ สามารถบอกรูปต่อไปท่ีอยู่ใน
แบบรูปท่ีก าหนดให้ และบอกความสัมพันธ์ได้ 

2 

รวม 15 
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ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และ 
เรื่องรูปเรขาคณิต 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี  
ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อค าถามเป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
7. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
8. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
12. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
13. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
14. +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
15. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
16. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
17. +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
18. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
19. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
20. +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
21. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
22. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
23. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
24. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
25. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
26. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
27. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
28. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี  
ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อค าถามเป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ต่อ) 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

29. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
30. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
31. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
32. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
33. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
34. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
35. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
36. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
37. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
38. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
39. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
40. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง 
รังสี  ส่วนของเส้นตรง มุม และเ ร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ข้อค าถามเป็นแบบอัตนัย 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
4. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
8. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9. +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
10. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
12. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
13. +1 0 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
14. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
15. +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก  ง 
การวิ เคราะห์ ค่าความยาก ง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่ อมั่ น  

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม 
และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความ
เชื่อม่ัน (KR - 20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ข้อที่ 
ตัวเลือกที่
ถูกต้อง 

ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 

1. ง. 0.70 0.40 
2. ก. 0.55 0.50 
3. ง. 0.45 0.50 
4. ง. 0.40 0.60 
5. ค. 0.55 0.50 
6. ข. 0.50 0.60 
7. ก. 0.60 0.60 
8. ง. 0.50 0.40 
9. ง. 0.35 0.30 
10. ก. 0.45 0.30 
11. ง. 0.40 0.40 
12. ง. 0.62 0.70 
13. ข. 0.65 0.50 
14. ค. 0.60 0.80 
15. ข. 0.50 0.20 
16. ข. 0.55 0.30 
17. ค. 0.30 0.40 
18. ข. 0.70 0.40 
19. ค. 0.65 0.50 
20. ข. 0.70 0.40 
21. ข. 0.65 0.50 
22. ค. 0.60 0.40 
23. ค. 0.70 0.60 
24. ค. 0.60 0.40 
25. ง. 0.65 0.50 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความ
เชื่อม่ัน (KR - 20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 

 

ข้อที่ 
ตัวเลือกที่
ถูกต้อง 

ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 

26. ง. 0.65 0.50 
27. ง. 0.60 0.40 
28. ค. 0.65 0.50 
29. ค. 0.40 0.40 
30. ค. 0.45 0.30 

 
มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (KR-20) เท่ากับ 0.81 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (PE) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อม่ันโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) จากสูตรของครอนบัค (Cronbach) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เ ร่ืองจุด เส้นตรง รังสี   
ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (PE) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1. 0.70 0.60 
2. 0.56 0.55 
3. 0.30 0.60 
4. 0.62 0.77 
5. 0.31 0.45 
6. 0.47 0.50 
7. 0.70 0.60 
8. 0.25 0.50 
9. 0.75 0.50 
10. 0.53 0.50 

 
มีค่าความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) จากสูตรของครอนบัค 

(Cronbach) ของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.85 
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ภาคผนวก  จ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และแบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม 
และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มมุ และเรื่องรูปเรขาคณิต 

 
 ค าชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มี 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใช้เวลาท า 1 ช่ัวโมง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว  
โดยระบายค าตอบด้วยดินสอ  ก ข ค หรือ ง ลงในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง 
 
1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงต าแหน่ง คือข้อใด 
 ก.  รังสี ข.  ส่วนของเส้นตรง 
 ค.  เส้นตรง ง.  จุด 
 
2.  ข้อใดมีจุดปลายเพียงจุดเดียว 
 ก.  รังสี ข.  ส่วนของเส้นตรง 
 ค.  เส้นตรง ง.  มุม 
 
3.   
 สัญลักษณ์แทนรูปนี้คือข้อใด 

ก.  บป ข.  บป 
ค.  ปบ  ง.  ปบ 

 
4.   
 จากรูป เรียกว่าอะไร 
 ก.  รังสี คง 
 ข.  เส้นตรง คง 
 ค.  จุด ค  จุด ง 
 ง.  ส่วนของเส้นตรง คง 
 
5.  
 จากรูป มีส่วนของเส้นตรงกี่เส้น 
 ก.  2 เส้น ข.  3 เส้น 
 ค.  4 เส้น ง.  5 เส้น 
 
 
 
 

6. 
  
 
 มุมในรูปนี้เกิดจากอะไร 
 ก.  อน และ อย ข.  อบ และ อย 

ค.  บอ และ อย ง.  บอ และ ยอ 
 
จากรูป ตอบค าถามข้อ 7-8 
 
 
 
 
 
 
7.  รังสีทุกเส้นมีจุดปลายท่ีจุดใด 
 ก.  จุด A ข.  จุด B  
 ค.  จุด C ง.  จุด E 
8.  จากรูป ข้อใดเป็นจุดตัด 
 ก.  จุด E ข.  จุด D 
 ค.  จุด C ง.  จุด A 
9.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  จุดตัดใช้แสดงต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ 
 ข.  เส้นตรงเป็นเส้นท่ีส้ันท่ีสุดระหว่างจุด  
      2 จุด 
 ค.  เส้นตรงไม่สามารถต่อความยาว    
         ออกไปได้อีก 
 ง.  มุมเกิดจากรังสี 2 เส้นท่ีมีจุดปลาย 
        จุดเดียวกัน  

บ ป 

ค ง 
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10. 
  
 
 
 จากรูป มีรังสีท้ังหมดกี่เส้น 
 ก.  3 เส้น ข.  4 เส้น 
 ค.  5 เส้น ง.  6 เส้น 
 
11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  เส้นตรงมีความยาวไม่ส้ินสุด 
 ข.  จุดใช้แสดงต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ 
 ค.  เส้นตรงเป็นเส้นท่ียาวที่สุดระหว่าง 
         จุด 2 จุด 
 ง.  มุมเกิดจากรังสี 2 เส้นท่ีมีจุดเริ่มต้น 
         จุดเดียวกัน 
 
12. ข้อใดเกิดจุดตัด 
 ก. ข.   
 
 
 
 ค.   ง. 
 
 
13. ส่ิงใดไม่มีส่วนของเส้นตรงตัดกัน 
 ก.  ร่างแห ข.  แหวน 
 ค.  ขอบหน้าต่าง ง.  โต๊ะเรียน 
 
14. รูปในข้อใดคือ มุม 

ก.  ข.   
 
 
ค.   ง.   
 
 
 

15. 
 
 
 จากรูป จุดใดคือจุดยอดมุม 
 ก.  จุด ก ข.  จุด ข 
 ค.  จุด ค ง.  จุด ก และ จุด ค 
 
 
16. 
 
 มุมในรูปนี้เกิดจากรังสีอะไร 
 ก.  ทม กับ มน ข.  มท กับ มน 
 ค.  ทม กับ นม     ง.  มท กับ นม 
 
17. 
 
 
 จากภาพ ข้อใดผิด 
 ก.  เกิดมุม 3 มุม  
 ข.  จุดยอดมุม คือ จุด ข 
 ค.  สัญลักษณ์แทนมุม คือ  กขคง  
 ง.  ขก และ ขง  เป็นแขนของมุม 
 
18. รูป              เรียกว่ารูปอะไร 
 ก.  รูปสามเหล่ียม  
 ข.  รูปส่ีเหล่ียม 
 ค.  รูปห้าเหล่ียม  
 ง.  รูปหกเหล่ียม 
 
19. รูปท่ีมี 5 ด้าน 5 มุม เรียกว่ารูปอะไร 
 ก.  รูปสามเหล่ียม  
 ข.  รูปวงกลม 
 ค.  รูปห้าเหล่ียม  
 ง.  รูปหกเหล่ียม 
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20. ขอบนอกของธนบัตรยี่สิบบาท 
     เป็นรูปอะไร 
 ก.  รูปสามเหล่ียม ข.  รูปส่ีเหล่ียม 
 ค.  รูปหกเหล่ียม ง.  รูปแปดเหล่ียม 
 
21. ขอบนอกของส่ิงของในข้อใด 
     แตกต่างจากพวก 
 ก.       
 
 
  
 ข.  
 
 
  
 ค.       
 
 
  
 ง. 
 
 
22. ลากเส้นต่อจุดเป็นรูปสิบเอ็ดเหล่ียมได้ 
     ตามข้อใด 
 ก. ข.   
 
 
  
 ค.   ง.   
 
 
 
 
 
 
 

23. 
 
 
 
 
 
 จากภาพ ข้อใดถูกต้อง   
 ก.  รูปวงกลม 7 รูป  
 ข.  รูปวงรี 2 รูป 
 ค.  รูปสามเหล่ียม 7 รูป  
 ง.  รูปส่ีเหล่ียม 6 รูป 
 
24. รูปใดมีแกนสมมาตรแกนเดียว 

ก.  ข.   
 
 
ค.   ง.   

 
 
25. รูปใดต่อไปนี้มีแกนสมมาตร 
 ก.   ข.   
 
 
 ค.  ง.   
 
 
26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. รูปสมมาตรคือรูปท่ีแบ่งเป็น 2 ส่วน 
      ท่ีเท่ากันทุกประการและทับกันได้สนิท 
 ข. แกนสมมาตรคือเส้นท่ีท าให้ท้ัง 2 ข้าง 
      เท่ากันและทับกันสนิท 
 ค. รูปวงกลม เป็นรูปเรขาคณิตท่ีมีแกน 
     สมมาตรมากท่ีสุด 
 ง. รูปสมมาตร 1 รูป มีแกนสมมาตร  
     1 แกน 
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27. ข้อใดมีแกนสมมาตรเท่ากัน 
ก.  

 
 
 ข.  
 
 
 ค.        
 
 
 ง. 
 
 
28. 
  
 รูปท่ีหายไปคือรูปใด ตามล าดับ 
 ก.               และ  
 
 ข.               และ 
 
 ค.               และ   
 
 ง.               และ 
 
 
29. 
 
 รูปท่ี 24 ของแบบรูปต่อไปนี้ คือข้อใด 
 ก.  ข. 
 
 
 ค.  ง.           
 
 
 

30. 
 
 รูปท่ี 32 ของแบบรูปต่อไปนี้ คือข้อใด 
 ก.  ข. 
 
 ค.   ง.           
 

***************************** 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ 
2. ให้นักเรียนน าเสนอขั้นตอนในการหาค าตอบอย่างเป็นระบบ โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่ือความหมายและน าเสนอแนวคิด เพราะทุกส่วน 
มีผลต่อการให้คะแนน 

3. ในการประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์  จะพิจารณาลักษณะ 
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์จาก 

- การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
- แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
- การน าเสนอทางคณิตศาสตร์ 

4. ใช้เวลาในการท าแบบวัดความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 60 นาที 
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จากรูป จงตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 1.  จงเขียนสัญลักษณ์แทนสถานท่ีต่าง ๆ  

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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 2.  เขียนรูปจากสัญลักษณ์ท่ีก าหนดให้ 
 

 
1.   รด 

 
2.   กม 

 
3.   ฮก 

 
4.   A 
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 3.  จงวาดภาพจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ 
 3.1   รังสี AB มาตัดกับรังสี AC ท่ีจุดตัด A 

 

 
 
 

 3.2   บป  และ  ภม  ตัดกันท่ีจุดตัด  อ 
 
 

 
 

 3.3   เส้นตรง ตถ มาตัดกับเส้นตรง ทม ท่ีจุด ร 
 
 

 
 
 

 3.4   GH  ตัดกับ  WX  ท่ีจุดตัด  P 
 
 

 
 
 

 3.5   บด  และ  กข  ตัดกันท่ีจุดตัด  บ 
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 4.  วาดมุมท่ีประกอบด้วยแขนของมุมคือ รังสี อป กับ รังสี อน และเขียนสัญลักษณ์แทนมุม 
 

 
 
 

.......................................................................................................................................................... 
 5.  เขียนรังสี 5 เส้น ท่ีมีจุดปลายจุดเดียวกัน คือ จุด ป พร้อมเขียนสัญลักษณ์ 

 
 
 
 
 

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

 

 6.  ลากเส้นต่อจุด ให้เป็นรูปตามท่ีก าหนด 

 1. รูปเจ็ดเหล่ียม 2 รูป มีลักษณะแตกต่างกัน 

  
 
 
 
 
 
 2. รูปสิบเอ็ดเหล่ียม 2 รูป มีลักษณะแตกต่างกัน 
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 7.  วาดรูปเรขาคณิตสองมิติ ให้เป็นรูปตามท่ีก าหนด 
 

       1.  รูปสามเหล่ียม 2 รูป มีลักษณะแตกต่างกัน 

       2.  รูปส่ีเหล่ียม 2 รูป มีลักษณะแตกต่างกัน 

       3.  รูปห้าเหล่ียม 2 รูป มีลักษณะแตกต่างกัน 

 
  
 8.  ลากเส้นประแสดงแกนสมมาตรให้ครบ 
   1.       2.    
      
 
 
 
    
   3.          
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 9.  ประดิษฐ์รูป โดยใช้รูปเรขาคณิต อย่างน้อย 3 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
  
 10.  สร้างแบบรูปของรูปเรขาคณิตท่ีมีความสัมพันธ์ตามท่ีก าหนดให้ 
 

            1. รูปร่าง 
 
 
_______________________________________________________________ 

            2. สีและขนาด 
 
 
_______________________________________________________________ 
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ภาคผนวก  ฉ 
ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
และคะแนนความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 
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 ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เ ร่ืองจุด เส้นตรง รังสี  
ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD  
 

เลขที ่ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เลขที ่ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

1 21 26 24 
2 26 27 22 

3 25 28 26 
4 25 29 26 
5 23 30 26 
6 24 31 25 

7 21 32 25 

8 21 33 23 
9 24 34 26 
10 27 35 27 
11 27 36 22 
12 24 37 26 

13 23 38 26 
14 26 39 28 
15 21 40 27 
16 25 41 23 

17 21 42 26 
18 24 43 27 
19 24 44 24 
20 28 45 25 
21 24 46 23 

22 23          รวม              1126   คะแนน 

23 23          คะแนนเฉลี่ย   24.48   คะแนน 

24 26 

25 23 
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 ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD 
 

เลขที ่
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

1 9 36 
2 14 49 
3 11 39 
4 24 43 
5 11 43 
6 11 43 
7 13 35 
8 29 41 
9 20 38 
10 23 47 
11 20 48 
12 17 23 
13 10 36 
14 14 43 
15 9 28 
16 17 37 
17 16 34 
18 10 38 
19 24 45 
20 23 46 
21 7 39 
22 27 35 
23 5 33 
24 11 38 
25 24 37 
26 23 47 
27 22 39 
28 23 40 
29 14 42 
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 ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD (ต่อ) 
 

เลขที ่
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

30 19 46 
31 17 43 
32 16 43 
33 9 41 
34 14 38 
35 26 48 
36 17 39 
37 33 47 
38 36 47 
39 17 47 
40 32 43 
41 9 38 
42 19 50 
43 36 50 
44 23 50 
45 20 38 
46 8 35 
รวม 832 1885 

คะแนนเฉลี่ย 18.09 40.98 
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ภาคผนวก  ช 
การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตาราง 
ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการใช้
สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเร่ืองรูปเรขาคณิต 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสอดคล้องมากที่สุด 

 
ข้อ
ที่ 

รายการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู้ X̅ S.D. 
แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน และครบถ้วน 4.40 0.55 มาก 

2. ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเน้ือหา 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3. สาระส าคัญสอดคล้องกับเน้ือหา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4. สาระการเรียนรู้มคีวามถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับระดับชั้น 4.40 0.89 มาก 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใชส้มองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 
STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง  
มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
มี 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

   

 5.1 ข้ันเตรียมความพร้อม 4.40 0.55 มาก 

 5.2 ข้ันน าเสนอความรู้ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

 5.3 ข้ันกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

 5.4 ข้ันสรุปความรู้ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

 5.5 ข้ันการทดสอบย่อย 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

 5.6 ข้ันประยุกต์ใช้ความรู้ 40 1.00 มาก 

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

7. มีการวัดผลและประเมินผลตรงตามเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 

8. ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.55 มาก 
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ภาคผนวก  ซ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ

เทคนิค STAD เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องรูปเรขาคณิต  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบบันทกึคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10   เร่ือง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง จุด     เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่...........เดือน............พ.ศ………...     เวลา ......................... 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเปน็ฐานร่วมกับเทคนิค STAD  

 
 
   
 
 
 
สาระที่   3   เรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตัวชี้วัด  
 ค 3.1 ป.3/3 เขียนช่ือจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์ 

สาระที่  6   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด  
ค 6.1 ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   
ค 6.1 ป.3/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  

และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ  
 จุดใช้แสดงต าแหน่งต่าง ๆ สามารถเขียนช่ือและใช้สัญลักษณ์แทนได้ การก าหนดช่ือจุดช่วย
ให้เข้าใจตรงกันว่ากล่าวถึงจุดใด ช่ือจุดนิยมใช้เป็นตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกและก าหนดจุด เพื่อแสดงต าแหน่งได้ (K) 
 2. เมื่อก าหนดจุดให้ นักเรียนสามารถเขียนช่ือจุดและสัญลักษณ์แทนได้ถูกต้อง (P) 
 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน (A) 

 
สาระการเรียนรู้  

จุด และสัญลักษณ์ 
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กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
 - ให้นักเรียนท ากิจกรรมกระตุ้นสมองท่ีท าให้สมองต่ืนตัว โดยการเคล่ือนไหวร่างกายด้วย
ท่าทางต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลายตามใบกิจกรรมกระตุ้นสมองท่าท่ี 1 พร้อมท้ังสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้  
 - ครูช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

- ให้นักเรียนพิจารณาบัตรภาพส่ิงของช้ินหนึ่งบนกระดาน เช่น แก้วน้ า และดึงออก  
ให้นักเรียนช่วยกันช้ีว่า แก้วน้ าอยู่ในต าแหน่งใด ซึ่งต าแหน่งท่ีนักเรียนช้ีอาจไม่แน่นอน ครูจึงให้
นักเรียนช่วยกันคิดและอภิปรายว่าท าอย่างไรจึงจะรู้ต าแหน่งท่ีแน่นอนของแก้วน้ าได้ นักเรียนช่วยกัน
ตอบว่าให้ท าเครื่องหมายไว้ตามความคิดของแต่ละคน 
2. ข้ันน าเสนอความรู้ 
 - จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาบัตรภาพแก้วน้ าบนกระดาน โดยท าเครื่องหมายไว้ แล้วดึงออก 
ต่อไปให้นักเรียน 2-3 คน ออกมาช้ีต าแหน่งของแก้วน้ า ซึ่งจะช้ีได้ตรงกัน โดยครูแนะน าว่าให้ท า
เครื่องหมาย . ไว้ จะเรียก . นี้ว่าจุด เพื่อใช้แสดงต าแหน่ง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ให้นักเรียนพิจารณาบัตรภาพส่ิงของหลาย ๆ ส่ิงบนกระดาน ซึ่งได้เขียนจุดแสดงต าแหน่ง
ของส่ิงของเหล่านั้น จากนั้นครูดึงบัตรภาพออก และถามนักเรียนว่า ส่ิงของแต่ละช้ินอยู่ในต าแหน่งใด 
โดยครูแนะน าว่า ถ้าก าหนดช่ือจุดจะท าให้สะดวกในการบอกต าแหน่ง และเรานิยมใช้ตัวอักษรในการ
ต้ังช่ือจุด เช่น . ก อ่านว่า จุดกอ พร้อมให้นักเรียนช่วยกันก าหนดช่ือจุดบนกระดาน และให้ช่วยกัน
บอกว่าแต่ละจุดแสดงต าแหน่งของส่ิงใด เช่น 
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 - ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติม โดยให้นักเรียนดูรูปแผนท่ีท่ีระบุต าแหน่งต่าง ๆ แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันบอกว่า จุดท่ีครูก าหนดคือสถานท่ีใด เช่น  จุด A บ้านพักหลังเล็ก 3 ช้ัน , จุด B ห้องน้ า เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผนท่ีท่ีระบุต าแหน่งต่าง ๆ โดยใช้จุด 
 
  - ให้นักเรียนพิจารณาเรื่องจุดในหนังสือเรียนหน้า 186 
3. ขั้นกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะ 
 - ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน  
 - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบกิจกรรมเรื่องจุด ให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาร่วมกัน ท ากิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมท้ังอภิปรายหาค าตอบ โดยครูสอดแทรกค าถามปลายเปิดเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนี้ เราสามารถก าหนดจุดให้กับ  
ส่ิงใดได้อีกบ้าง นอกจากท่ีครูยกตัวอย่าง ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและเขียนน าเสนอใส่กระดาษฟลิป
ชาร์ท 
 - ครูสุ่มให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองหน้าช้ันเรียน  
4. ข้ันสรุปความรู้ 
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องจุดว่า จุดใช้แสดงต าแหน่งต่าง ๆ สามารถ
เขียนช่ือและใช้สัญลักษณ์แทนได้ การก าหนดช่ือจุดช่วยให้เข้าใจตรงกันว่ากล่าวถึงจุดใด ช่ือจุดนิยมใช้
เป็นตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย . ก อ่านว่า จุดกอ 
 

 A 

 B 
 F 

 C 

 E 

 D 
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5. ขั้นการทดสอบย่อย 
 - ให้นักเรียนแยกโต๊ะออกจากกัน เพื่อท าแบบทดสอบย่อยเรื่องจุดเป็นรายบุคคล โดยไม่มี 
การช่วยเหลือหรือปรึกษาหารือกัน 
 - ครูเก็บแบบทดสอบย่อยเรื่องจุด เพื่อน าไปตรวจค าตอบ และน าคะแนนไปคิดเป็นคะแนน
ความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน โดยน าคะแนนทดสอบย่อยท่ีนักเรียนได้มาเปรียบเทียบกับ
คะแนนฐาน ซึ่งคะแนนฐานได้มาจาก คะแนนการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร์  
จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อคิดคะแนนผลต่าง แล้วจึงน าไปเทียบกับเกณฑ์การคิดคะแนนความก้าวหน้า
รายบุคคล ตามท่ีแนบท้ายแผน 
 - จากนั้นครูน าคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกัน แล้วเฉล่ียเพื่อให้
ได้คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม พร้อมจดบันทึกคะแนนความก้าวหน้า แล้วจึงน าไปเทียบกับเกณฑ์
คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียของกลุ่ม ตามท่ีแนบท้ายแผน 
 - ครูจะกล่าวค าชมเชย มอบรางวัล หรือติดประกาศท่ีบอร์ดในห้องเรียน ส าหรับกลุ่มท่ีได้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในช่ัวโมงถัดไป 
6. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
 - ให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะหน้า 85-86 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
2. หนังสือแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
3. บัตรภาพ 
4. แผนท่ี 
5. กระดาษฟลิปชาร์ท 
6. ใบกิจกรรมกระตุ้นสมอง 
7. ใบกิจรรมเรื่องจุด 
8. แบบทดสอบย่อยเรื่องจุด 
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การวัดและประเมินผล 

การวัดผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด 
(วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้) 

วิธีวัดผล 
(สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด) 

เคร่ืองมือวัดผล 
(สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 

1.1 ด้านพุทธิพิสัย (K) 
   - นักเรียนสามารถบอกและ 
ก าหนดจุด เพ่ือแสดงต าแหน่งได้ 

 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
 

1.2 ด้านทักษะพิสัย (P) 
   - เมื่อก าหนดจุดให้นักเรียนสามารถ
เขียนชื่อจุดและสัญลักษณ์แทนได้
ถูกต้อง 

 
- การตรวจแบบฝึกทักษะ 
 

 
- แบบฝึกทักษะ 
 

1.3 ด้านจิตพิสัย (A) 
   - นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน 
การท างาน 

 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างาน 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. เกณฑ์การประเมินผล 
- ด้านพุทธิพิสัย (K) 
 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
นักเรียนสามารถบอก
และก าหนดจุด  
เพ่ือแสดงต าแหน่งได้ 

ตอบได้ชัดเจน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ถูกต้อง 
 

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
สมบูรณ ์

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
ไม่สมบูรณ ์

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน  
ไม่ถูกต้อง  
ไม่สมบูรณ ์
แต่แก้ไขได้ 
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- ด้านทักษะพิสัย (P) 
 

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
เมื่อก าหนดจุดให้
นักเรียนสามารถเขียน
ชื่อจุดและสัญลักษณ์
แทนได้ถูกต้อง 
 

ท าถูกต้อง 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  
ของคะแนนเต็ม 

ท าถูกต้อง 
ร้อยละ 51-79  
ของคะแนนเต็ม 

ท าถูกต้อง 
ร้อยละ 21-50  
ของคะแนนเต็ม 

ท าถูกต้อง 
ไม่เกินร้อยละ 20  
ของคะแนนเต็ม 

 
- ด้านจิตพิสัย (A) 
 

เกณฑ์การประเมินด้านจิตพิสัย 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

นักเรียนมีความ
มุ่งมั่น 
ในการท างาน  

 

 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
สม่ าเสมอ 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
บ่อยครั้ง 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
บางครัง้ 

ไม่มีความกระตือ 
รือร้นไม่ให้ความ
สนใจในการเรียน 

 
2. ผลการประเมิน (สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 
 

ด้านพุทธิพิสัย (K) ด้านทักษะพิสัย (P) ด้านจิตพิสัย (A) 

จากการสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้ นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

จากการตรวจแบบฝึกหัด 
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

จากการสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 
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บันทึกหลังสอน (ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา) 

 
ผลการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ /  แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

      ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 
              (..................................................) 
 
 
ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

          (..................................................)  
                           ............../......................./................... 
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แบบบันทึกผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10   เร่ือง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง จุด     เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่...........เดือน............พ.ศ………...     เวลา ......................... 
. 
 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 
ด้า

นพ
ุทธ

ิพิส
ัย 

(K
) 

ด้า
นท

ักษ
ะพ

ิสัย
 (P

) 

ด้า
นจิ

ตพ
ิสัย

 (A
) 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผ่า
น/

ไม
่ผ่า

น 

4 4 4 12 
        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
ระดับคุณภาพ      เกณฑ์การประเมิน 
4 หมายถึง ดีมาก     10 – 12  หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ดี        7 – 9   หมายถึง ดี 
2 หมายถึง พอใช้       4 – 6   หมายถึง พอใช้ 
1 หมายถึง ปรับปรุง     ต่ ากว่า 4 หมายถึง ปรับปรุง 
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ใบกิจกรรม กระตุ้นสมอง 
กลุ่มการเคลื่อนไหวสลับข้าง ( Cross Over Movement) 

เป็นการท างานของสมองท้ังสองซีกถ่ายโยงข้อมูลกันได้ 
 
ท่าท่ี 1  ยกขาขวางอให้ต้ังฉากกับพื้นพร้อมกับยื่นแขนท้ังสองออกไป

ด้านหน้า คว่ ามือลงขนานกับพื้น แกว่งแขนท้ังสองไปด้านข้างล าตัว ตรงข้ามกับ
ขาท่ียกขึ้น แกว่งแขนท้ังสองกลับมาอยู่ท่ีด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม 
แล้วเอามือลง เปล่ียนขาท าเช่นเดียวกัน 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 
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จากรูป จงเขียนช่ือจุดและสัญลักษณ์แทนจุด ท่ีแสดงต าแหน่งของสถานท่ีนั้น ๆ ให้ครบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ใบกิจกรรมเร่ือง จุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม....................... 

 ง 

 ข 
 ฉ 

 ค 

 จ 

 ก 
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จากรูป จงเขียนช่ือจุดและสัญลักษณ์แทนจุด ท่ีแสดงต าแหน่งของสถานท่ีนั้น ๆ ให้ครบ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

แบบทดสอบย่อยเร่ือง จุด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11   เร่ือง รูปเรขาคณิต     เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติ   เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่...........เดือน............พ.ศ………...     เวลา ......................... 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเปน็ฐานร่วมกับเทคนิค STAD  
 

   
 
 
 
 
สาระที่   3   เรขาคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตัวชี้วัด  
 ค 3.1 ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของส่ิงของท่ีมี

ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 

สาระที่  6   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด  
ค 6.1 ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   
ค 6.1 ป.3/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  

และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ  
 การจ าแนกชนิดของรูปหลายเหล่ียมใช้วิธีนับจ านวนด้านหรือจ านวนมุมของรูป 
  - รูปสามเหล่ียม มีด้าน 3 ด้าน มุม 3 มุม 
  - รูปส่ีเหล่ียม มีด้าน 4 ด้าน มุม 4 มุม 
  - รูปห้าเหล่ียม มีด้าน 5 ด้าน มุม 5 มุม   
   . 
   . 
   .  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายและจ าแนกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติได้ (K) 
 2. เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสองมิติให้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่ารูปใดเป็นรูปวงกลม รูปวงรี  
รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม ฯลฯ ได้ถูกต้อง (P) 
 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน (A) 
 
สาระการเรียนรู้  

รูปเรขาคณิตสองมิติ ได้แก่ รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม  
รูปหกเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม ฯลฯ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
 - ให้นักเรียนท ากิจกรรมกระตุ้นสมองท่ีท าให้สมองต่ืนตัว โดยการเคล่ือนไหวร่างกายด้วย
ท่าทางต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลายตามใบกิจกรรมกระตุ้นสมองท่าท่ี 11 พร้อมท้ังสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้  
 - ครูช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

- ให้นักเรียนพิจารณาบัตรภาพรูปปิดและรูปเปิดบนกระดาน และช่วยกันบอกว่ารูปใดเป็น 
รูปปิด รูปใดเป็นรูปเปิด โดยให้สังเกตเส้นตามขอบของรูปลากจากจุดเริ่มต้นแล้ววกกลับมาท่ีเดิม
เรียกว่ารูปปิด ถ้าเส้นขอบของรูปลากจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่วกกลับมาท่ีจุดเดิมเรียกว่ารูปเปิด 

 
2. ข้ันน าเสนอความรู้ 
 - น าบัตรภาพรูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม หลายๆ ขนาดมาติดบนกระดาน 
เช่น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 1  2  3  4  5   6 
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 - ให้นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มรูปท่ีมีมุมกับรูปท่ีไม่มีมุม แล้วถามนักเรียนว่ารูปท่ีไม่มีมุมแต่ละ
รูป เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใด เช่น 
 
 

เป็น รูปวงกลม 
 - จากนั้นให้นักเรียนพิจารณารูปท่ีมีมุม แล้วช่วยกันจ าแนกรูปตามจ านวนมุมท่ีเท่ากัน  
แล้วถามนักเรียนว่ารูปท่ีจ าแนกได้ เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใดบ้าง มีกี่ด้าน มีกี่มุม เช่น 
 
 
       เป็น รูปสามเหล่ียม 
             ม ี3 ด้าน   มี 3 มุม 
  
 - ให้นักเรียนพิจารณาบัตรภาพรูปห้าเหล่ียมหลายๆ ลักษณะบนกระดาน และให้บอกจ านวน
ด้านและจ านวนมุม แล้วถามนักเรียนว่า เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใด เพราะเหตุใด  
  
 
       เป็น รูปห้าเหล่ียม  
       เพราะ มี 5 ด้าน   มี 5 มุม 
 
 - น ารูปหกเหล่ียม รูปเจ็ดเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม และรูปหลายเหล่ียม มีให้นักเรียนพิจารณา 
ทีละรูป แล้วถามว่าเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใด เพราะเหตุใด เช่น 
 
      เป็น รูปแปดเหล่ียม 
      เพราะ มี 8 ด้าน   มี 8 มุม 
 

- ให้นักเรียนพิจารณาเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติในหนังสือเรียนหน้า 194 – 195  
3. ขั้นกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะ  
 - ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน  
 - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบกิจกรรมเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ  เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาร่วมกัน ท ากิจกรรม แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมท้ังอภิปรายหาค าตอบ  
 - ครูสุ่มให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองหน้าช้ันเรียน  
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4. ข้ันสรุปความรู้ 
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ ว่า การจ าแนกชนิด
ของรูปหลายเหล่ียมใช้วิธีนับจ านวนด้านหรือจ านวนมุมของรูป เช่น 
  - รูปสามเหล่ียม มีด้าน 3 ด้าน มุม 3 มุม 
  - รูปส่ีเหล่ียม มีด้าน 4 ด้าน มุม 4 มุม 
  - รูปห้าเหล่ียม มีด้าน 5 ด้าน มุม 5 มุม  
5. ขั้นการทดสอบย่อย 
 - ให้นักเรียนแยกโต๊ะออกจากกัน เพื่อท าแบบทดสอบย่อยเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติเป็น
รายบุคคล โดยไม่มีการช่วยเหลือหรือปรึกษาหารือกัน 
 - ครูเก็บแบบทดสอบย่อยเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ เพื่อน าไปตรวจค าตอบ และน าคะแนนไป
คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน โดยน าคะแนนทดสอบย่อยท่ีนักเรียนได้มา
เปรียบเทียบกับคะแนนฐาน ซึ่งคะแนนฐานได้มาจาก คะแนนการทดสอบย่อยครั้งก่อน เมื่อคิดคะแนน
ผลต่าง แล้วจึงน าไปเทียบกับเกณฑ์การคิดคะแนนความก้าวหน้ารายบุคคล ตามท่ีแนบท้ายแผน 
 - จากนั้นครูน าคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกัน แล้วเฉล่ียเพื่อให้
ได้คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม พร้อมจดบันทึกคะแนนความก้าวหน้า แล้วจึงน าไปเทียบกับเกณฑ์
คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียของกลุ่ม ตามท่ีแนบท้ายแผน 
 - ครูจะกล่าวค าชมเชย มอบรางวัล หรือติดประกาศท่ีบอร์ดในห้องเรียน ส าหรับกลุ่มท่ีได้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในช่ัวโมงถัดไป 
6. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
 - ให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะหน้า 107-110  

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
2. หนังสือแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
3. ใบกิจกรรมกระตุ้นสมอง 
4. ใบกิจรรมเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ 
5. แบบทดสอบย่อยเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ 
6. บัตรภาพรูปปิดและรูปเปิด 
7. บัตรภาพรูปเรขาคณิตสองมิติ 
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การวัดและประเมินผล 
การวัดผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด 
(วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้) 

วิธีวัดผล 
(สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด) 

เคร่ืองมือวัดผล 
(สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 

1.1 ด้านพุทธิพิสัย (K) 
   - นักเรียนสามารถอธิบายและ
จ าแนกชนิดของรูปเรขาคณิต 
สองมิติได้ 

 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
 

1.2 ด้านทักษะพิสัย (P) 
   - เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิตสองมิติให้ 
นักเรียนสามารถบอกได้ว่ารูปใดเป็น 
รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหก
เหลี่ยม ฯลฯ ได้ถูกต้อง 

 
- การตรวจแบบฝึกทักษะ 
 

 
- แบบฝึกทักษะ 
 

1.3 ด้านจิตพิสัย (A) 
   - นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน 
การท างาน 

 
- การสังเกตพฤติกรรมการท างาน 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. เกณฑ์การประเมินผล 
- ด้านพุทธิพิสัย (K) 
 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
นักเรียนสามารถ
อธิบายและจ าแนก
ชนิดของรูปเรขาคณิต 
สองมิติได้ 

ตอบได้ชัดเจน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ถูกต้อง 
 

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
สมบูรณ ์

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน แต่อยู่ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
ไม่สมบูรณ ์

ตอบได้ยังไม่
ชัดเจน  
ไม่ถูกต้อง  
ไม่สมบูรณ ์
แต่แก้ไขได้ 
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- ด้านทักษะพิสัย (P) 
 

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
เมื่อก าหนดรูปเรขาคณิต
สองมิติให้ นักเรียน
สามารถบอกได้ว่ารูปใด
เป็นรูปวงกลม รูปวงรี 
รูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม  
รูปห้าเหลี่ยม  
รูปหกเหลี่ยม ฯลฯ  
ได้ถูกต้อง 

ท าถูกต้อง 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  
ของคะแนนเต็ม 

ท าถูกต้อง 
ร้อยละ 51-79  
ของคะแนนเต็ม 

ท าถูกต้อง 
ร้อยละ 21-50  
ของคะแนนเต็ม 

ท าถูกต้อง 
ไม่เกินร้อยละ 20  
ของคะแนนเต็ม 

 
- ด้านจิตพิสัย (A) 
 

เกณฑ์การประเมินด้านจิตพิสัย 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

นักเรียนมีความ
มุ่งมั่น 
ในการท างาน  

 

 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
สม่ าเสมอ 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
บ่อยครั้ง 

มีความกระตือ 
รือร้นให้ความ
สนใจต่อการเรียน
บางครัง้ 

ไม่มีความกระตือ 
รือร้นไม่ให้ความ
สนใจในการเรียน 
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2. ผลการประเมิน (สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 
 

ด้านพุทธิพิสัย (K) ด้านทักษะพิสัย (P) ด้านจิตพิสัย (A) 

จากการสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้ นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

จากการตรวจแบบฝึกหัด 
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

จากการสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
นักเรียนได้คุณภาพ 

ระดับ 4 จ านวน...............คน 
ระดับ 3 จ านวน...............คน 
ระดับ 2 จ านวน...............คน 
ระดับ 1 จ านวน..............คน 

 
บันทึกหลังสอน (ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา) 

 
ผลการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ /  แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

      ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 
              (..................................................) 
 
 
ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

          (..................................................)  
                           ............../......................./................... 
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แบบบันทึกผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11   เร่ือง รูปเรขาคณิต     เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติ   เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่...........เดือน............พ.ศ………...     เวลา ......................... 
. 
 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

ด้า
นพ

ุทธ
ิพิส

ัย 
(K

) 

ด้า
นท

ักษ
ะพ

ิสัย
 (P

) 

ด้า
นจิ

ตพ
ิสัย

 (A
) 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผ่า
น/

ไม
่ผ่า

น 

4 4 4 12 
        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
ระดับคุณภาพ      เกณฑ์การประเมิน 
4 หมายถึง ดีมาก     10 – 12  หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ดี        7 – 9   หมายถึง ดี 
2 หมายถึง พอใช้       4 – 6   หมายถึง พอใช้ 
1 หมายถึง ปรับปรุง     ต่ ากว่า 4 หมายถึง ปรับปรุง 
 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 



 134 

 
ใบกิจกรรม กระตุ้นสมอง 

กลุ่มการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น (Energizing Movement) 
เป็นการกระตุ้นการท างานของกระแสประสาท ท าให้เกิดการกระตุ้น 
ความรู้สึกทางอารมณ์ และเกิดแรงจูงใจ ในการช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น 

 
ท่าท่ี 11  กดจุดต าแหน่งต่างๆ ในร่างกายท่ีจะกระตุ้นการท างาน 

ของสมอง 
     -  ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือวางท่ีต าแหน่งสะดือ ตามองตรงไป
ข้างหน้าไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูก เปล่ียนมือ ท าเช่นเดียวกัน 
     -  ใช้นิ้วช้ีและนิ้วกลางวางท่ีใต้คาง อีกมืออยู่ ท่ีต าแหน่งสะดือ หายใจ 
เข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ สายตามองจากไกลเข้ามาใกล้ เปล่ียนมือท าเช่นเดียวกัน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

ใบกิจกรรมเร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติ 

 
 
 
 
 

 
จงจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม....................... 
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จงบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติต่อไปนี้ 
 

1. 
 
 
 

…………………………………………. 

2. 
 
 
 

…………………………………………. 
3.  
 
 
 

…………………………………………. 

4. 
 
 

 
…………………………………………. 

5. 
 
 
 

…………………………………………. 

6. 
 
 

 
…………………………………………. 

7. 
 
 
 

…………………………………………. 

8. 
 
 
 

…………………………………………. 
9. 
 
 

 
…………………………………………. 

10. 
 
 
 

…………………………………………. 
 

 

แบบทดสอบย่อยเร่ือง รูปเรขาคณิตสองมิติ 
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
      กลุ่มท่ี 1 
 
คนท่ี 

คะแนนฐาน 
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลัง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

(100 คะแนน) 

เปรียบเทียบ
คะแนนฐาน 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

1 85 30 -55 0 
2 75 100 +25 30 
3 69 20 -49 0 
4 65 40 -25 0 
5 50 20 -30 0 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 30 
คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียของกลุ่ม 6 

อยู่ระดับ ไม่ได้เหรียญ 
 
 
 
 
 

      กลุ่มท่ี 2 
 
คนท่ี 

คะแนนฐาน 
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลัง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

(100 คะแนน) 

เปรียบเทียบ
คะแนนฐาน 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

1 30 100 +70 30 
2 100 100 - 15 
3 20 100 +80 30 
4 40 30 -10 10 
5 20 0 -20 0 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 85 
คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียของกลุ่ม 17 

อยู่ระดับ เหรียญทองแดง 
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      กลุ่มท่ี 3 
 
คนท่ี 

คะแนนฐาน 
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลัง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

(100 คะแนน) 

เปรียบเทียบ
คะแนนฐาน 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

1 100 90 -10 10 
2 100 90 -10 10 
3 100 85 -15 0 
4 30 45 +15 30 
5 0 20 +20 30 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 80 
คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียของกลุ่ม 16 

อยู่ระดับ เหรียญทองแดง 
 
 
 
 
 

      กลุ่มท่ี 4 
 
คนท่ี 

คะแนนฐาน 
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลัง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

(100 คะแนน) 

เปรียบเทียบ
คะแนนฐาน 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

1 90 95 +5 20 
2 90 90 - 15 
3 85 90 +5 20 
4 45 60 +15 30 
5 20 50 +30 30 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 115 
คะแนนความก้าวหน้าเฉล่ียของกลุ่ม 23 

อยู่ระดับ เหรียญเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาววทันยา  กฤตติกานนท์ 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 2 มกราคม 2534 
สถานท่ีเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 118/18 หมู่ท่ี 8 ต าบลหัวรอ  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2558 
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2559-ปัจจุบัน  

 
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ครู  
ท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 
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