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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง 
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดกับเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ประตูชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งก าลังศึกษา 
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 39 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เรื่อง   
การคูณ การหาร จ านวน 20 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณ การหาร มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85  และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) compare the mathematics 
reasoning ability of grade 4 students before and after using cooperative learning with 
the Think-Pair-Share technique, and 2) compare the mathematics learning achievements 
of grade 4 students after using cooperative learning with the Think-Pair-Share 
technique using a set criterion of 70 percent of the full marks. The sample used in 
this research consisted of 39 grade 4 students studying in the first semester of the 
academic year 2019 at Pratoochai School under Ayutthaya Primary Educational 
Service Area Office 1. They were selected using multi-stage random sampling. The 
research instruments were 20 lesson plans for cooperative learning with the Think-
Pair-Share technique on the topics multiplications and divisions, a mathematics 
achievement ability test on multiplications and divisions with a reliability of 0.85, and 
a mathematics learning achievement test on multiplications and divisions with a 
reliability of 0.80. The statistics used for the data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and t-test for one sample. 
 The research findings were as follows: 
 1) The mathematics reasoning ability of the grade 4 students after using 
cooperative learning with Think-Pair-Share technique was higher than before at the 
0.05 level of statistical significance. 
 2) The mathematics learning achievements of the grade 4 students after 
using cooperative learning with the Think-Pair-Share technique were higher than the 
criterion of 70 percent of the full marks at the 0.05 level of statistical significance  
(X  = 16.82, S.D.= 1.59). 
 
Keywords: Cooperative Learning, Think-Pair-Share, Mathematics Reasoning, Mathematics 

Learning Achievements  
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

สังคมในยุคศตวรรษที่ 21  เป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society) ผู้ที่จะประสบ
ความส าเร็จในสังคมของยุคใหม่จะต้องมีความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีวินัยและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสันติสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเป็นการจัด
การศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ตามปฏิญาณว่าด้วยการจัดการศึกษาของ  
UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21  ทุกประเทศให้ความสนใจต่อการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทุกเพศทุก
วัยทุกสมรรถนะ นโยบายด้านหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21  คือ การที่ประเทศไทยได้ตอบสนองต่อแนวคิดดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการพัฒนา
หลักสูตรที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถ
ปลูกร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2552, น. 2)  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
จากงานวิจัย Engauge 21st Century Skills (North Central Regional Education Laboratory 
and The Menteri Group, 2003, อ้างถึงใน วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์,  2554,   
น. 121)  ที่ได้น าเสนอทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตการเรียนรู้และการท างานในยุคเทคโนโลยี 
ทักษะหนึ่งที่ส าคัญ คือกระบวนการคิดสิ่งประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ( Inventive Thinking) ซึ่งเป็น
ความสามารถในการปรับตัว การจัดการกับความซับซ้อนและความสามารถในการชี้น าตนเอง ความ
อยากรู้ ใฝ่รู้ ความสร้างสรรค์ ซึ่งต้องใช้การคิดในระดับสูงและความมีเหตุผล (Higher - Order  
Thinking and Sound Reasoning) ร ว ม ทั้ ง ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( Effective 
Communication) การท างานเป็นทีม ความร่วมมือและทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม แล้วความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการคิดให้กับเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา  24 (2)  กล่าวถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 
มาตรา 24 (3) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น      รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2553, น. 302 - 303) จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ระดับขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 4  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ เป็นมาตรฐานที่ได้คะแนนต่ าสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับการประเมินและ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International  
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Student  Assessment หรือ PISA)  ผลการประเมินของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา 
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายความเข้มแข็งทางการศึกษาและไม่สามารถ
เตรียมเยาวชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต และจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-NET) ปี 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 704,633 คน มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 37.12 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งมี ผู้เข้าสอบ 450,953 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.55 ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ครู
ต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีลักษณะน่าสนใจ ท้าทายและสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียน 
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการแสดง
หรือการให้เหตุผล ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการเรียนคณิตศาสตร์ และยั งมีนักเรียนจ านวนมากไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ (วัชรี กาญจน์กีรติ, 2554, น. 64; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555ข, น. 1)  

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันไม่ควรหยุดแค่ในห้องเรียน แต่ต้องมีการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
ได้รับในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ระบุถึงองค์ความรู้ทักษะส าคัญ และคุณลักษณะของสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ว่าเป็นการน าความรู้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การ
ด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ มีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

จากผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของโครงการประเมินผลนักเรียนขององค์การ
พัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  (Organization for Economic Co-coperation and 
Development : OECD) ที่เน้นไปที่ความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และ
การสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ในขณะที่นักเรียนตั้งปัญหา แก้ปัญหา และตีความ โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย รวมถึงการใช้คณิตศาสตร์ ความผูกพันกับ
คณิตศาสตร์ เจตคติกับความรู้สึกที่ เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ( โครงการ PISA ประเทศไทย       
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2561) พบว่า ผลการประเมินการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยมีแนวโน้มลดลง นับจากการประเมินครั้งแรกใน PISA 2000 และต่อมา
ใน PISA 2003 ที่มีคณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลักเช่นเดียวกับใน PISA 2012 ส่วนใน PISA 2015 
แม้ว่าคณิตศาสตร์เป็นการประเมินรอง แต่ก็เป็นการติดตามและมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
แนวโน้มผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  ชี้ให้เห็นว่าการประเมินใน PISA 2000 (พ.ศ. 2543) 
แต่เก็บข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ก่อนการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542) นักเรียนมี
คะแนนดีกว่าสามปีต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของการปฏิรูปการศึกษา ในการประเมิน PISA 
2003 (พ.ศ. 2546) นักเรียนมีคะแนนลดลงมาก แต่เมื่อโรงเรียนและนักเรียนเริ่มปรับสมดุลให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้จนมาถึง PISA 2012 (พ.ศ. 2555) ซึ่งมีคณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลักอีกครั้ง 
จะเห็นว่าคะแนนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มาถึงใน PISA 2015 (พ.ศ. 2558) ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอีกหลายเรื่อง จะเห็นว่าคะแนนกลับลดลงอีก ความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ใน PISA 2012 จนถึง PISA 2015 คะแนนลดลง 11 คะแนน 



3 
 

ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยที่การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าว ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
นักเรียนทางด้านการคิดรวมทั้งการตระหนัก และค านึงถึงการสอดแทรกแนวคิดที่จะพัฒนา
ความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555ก, 
น. 3) ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะ
การแก้ปัญหาท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการ
วางแผน ตัดสินใจ การแก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน  ๆ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555ก, น. 1) ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 1-2) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นักการ
ศึกษาตะหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะส่งเสริมให้เกิดพัฒนาในทุก ๆ ระดับชั้น (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, 2555ข, น. 4)  ซึ่งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หนึ่ง ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาให้เกิดกับนักเรียนคือ การให้เหตุผล อันเป็นหัวใจส าคัญของการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม ซึ่งการให้เหตุผลเป็นเครื่องมือที่
จะเข้าใจนามธรรมนั้น (Russell, 1999, p. 1) และการให้เหตุผลยังเป็นพ้ืนฐานของการเรียนและการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนจะไม่สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้โดยปราศจากการให้
เหตุผล ซึ่งการแสดงเหตุผลที่ดีมีคุณค่ามากกว่าการที่นักเรียนหาค าตอบได้ (สภาครูคณิตศาสตร์
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) 

จากข้อมูลดังกล่าวสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากปัญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในห้องเรียน ซึ่งครูยังเน้นความจ ามากกว่ากระบวนการคิด เป็นการอธิบาย และ ซ่ึง
สอดคล้องกับรัสเชลล์ (Russell, 1999, p. 1) กล่าวว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นหัวใจส าคัญ
ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม ซึ่งการให้เหตุผลเป็น
เครื่องมือที่จะเข้าใจนามธรรมนั้น แสดงเหตุผลก ากับไว้โดยครูผู้สอนเอง และการด าเนินการสอนของ
ครูมีลักษณะของรูปแบบการสื่อสารทางเดียว ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การโต้ตอบ
ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นเพียงการซักถามที่อยู่ในรูปของประโยคปิด เช่น ใช่หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ 
เพียงเท่านั้น ไม่ได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่ช่างสังเกต รู้จักการส ารวจ การตั้งข้อคาดการณ์ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลเชิงพิสูจน์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งลักษณะการเรียนการสอนดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการ
ปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดการให้เหตุผลของนักเรียน อีกทั้งยังมีนักเรียนที่อ้างว่าคิดแก้ปัญหา
ได้หาเหตุผลได้แต่ไม่สามารถอธิบายหรือเขียนแสดงออกมาได้ จึงเป็นหน้าที่ของครูจะต้องช่วยกันคิด
แก้ปัญหาการสื่อสารต่อไป (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555ก, น. 73) วิชัย 
เสวกงาม (2557, น. 207-223) ได้กล่าวไว้ว่า การให้เหตุผลเป็นความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ที่ เป็นอิสระจากความรู้ เดิมที่ ได้มา การให้เหตุผลเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ในขณะที่ความสามารถในการให้เหตุผลนี้จะท าหน้าที่
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เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมต่อให้เด็กเกิดความสามารถในด้านอ่ืน ๆ ความสามารถในการให้เหตุผลในวัยเด็ก
สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและผลการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพได้   

ดังนั้นความสามารถในการให้เหตุผล นอกจากจะเป็นพ้ืนฐานและเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การพัฒนาระดับสติปัญญาและทักษะการคิดขั้นสูงแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเพ่ือการประกอบ
อาชีพและการลดพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคตอีกด้วย การสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล 
และสามารถใช้ชีวิตอย่างประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 นั้น ครูต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การสอนความรู้ในเนื้อหาผนวกกับการใช้
สถานการณ์ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนวินิจฉัยและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และสามารถดึงทรัพยากรมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจกฎและหลักการของอาชีพที่ผู้เรียนจะประกอบในอนาคตได้
อีกด้วย งานวิจัยของละออ เงินมาก (2550) พบว่า ปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขคือ นักเรียนขาดทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหา เมื่อวิเคราะห์สาเหตุย่อยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การจ าแนกแยกแยะเรื่องราวในโจทย์ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้อง ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งที่ท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่
พัฒนาอาจเกิดจากการจัดกิจกรรมของครูยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน วิธีการสอนที่เป็นการสอน
เนื้อหาวิชาและเป็นการท่องจ ามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท าให้นักเรียนท า
ข้อสอบแบบใช้ความจ าได้ดีกว่าการคิดวิเคราะห์ อันเนื่องมาจากไม่ได้เน้นกระบวนการให้นักเรี ยนได้
ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, 2554, น. 3) สอดคล้องกับการติดตามผลการประเมินการสอน
ของครูของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555ก, น. 129) ที่พบว่าวิธีการจัด
กิจกรรมของครูส่วนใหญ่ไม่ให้โอกาสนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการฝึกคิดวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหา  

นอกจากนี้ยังพบว่าครูไม่ได้ฝึกให้นักเรียนในการให้เหตุผลด้วยการอธิบายเป็นภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน ท าให้นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิดของตนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555ก , น. 152) และจากงานวิจัยของจรัญ 
กองศรีกุลดิลก (2546) ที่พบว่าการสอนของครู เน้นค าตอบที่ถูกต้องและมองข้ามความส าคัญของ
กระบวนการคิดของนักเรียน ละเลยว่าเด็กคิดค าตอบอย่างไร มีขั้นตอนการคิดอย่างมีเหตุผลหรือไม่ 
ซึ่งจากข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่านักเรียนมีปัญหาในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ นักเรียนขาดความเข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและไม่สามารถแสดง
แนวคิดหรือวิธี การแก้ปัญหาได้ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล ดังนั้นในการ
จะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงควรจะจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการให้
นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและให้เหตุผลในการท ากิจกรรมด้วย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของ
ครู จึงควรที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน และค านึงถึงการจัด
ประสบการณ์ที่คล้ายกับสภาพจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมากที่สุด คือ การจัดการเรียนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนที่เรียนอ่อนได้รับการเอาใจใส่จากครู
หรือเพ่ือน และช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตลอดเวลา คือ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เป็นเทคนิคที่ผู้สอนนิยมใช้คู่กับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ (รัชนี  ภู่พัชรกุล ,  
2551, น. 392) เทคนิคเพ่ือนคู่คิดนี้ใช้เมื่อต้องการให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
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 คิดอย่างมีเหตุผล  ฝึกทักษะการสื่อสาร การแสดงออกและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(กัญญา ชัยรัตน์,  2552) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิดที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการที่จะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนดีขึ้นอีกทั้งเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดจากเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ
เพ่ือนคู่คิด(Think-Pair-Share) จึงได้ริเริ่มข้ึนโดยศาสตราจารย์  Frank Lyman แห่งมหาวิทยาลัยแมรี
แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมกับครูระหว่าง
การเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาผู้เรียนใน
ทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ และการยอมรับซึ่งกันและกัน ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในความสามารถใน
การคิดอย่างมีเหตุผลโดยก าหนดแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม 
 
 

 
 

 
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

 
 

ความสามารถในการให้เหตุผลทาง 
คณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ 
 การหาร 
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1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1.4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

เพ่ือนคู่คิด มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

1.4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 กลุ่มโรงเรียนชัยวัฒนา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling) โดยมีขั้นตอน
ในการสุ่มดังนี้    

  1) สุ่มจากอ าเภอทั้งหมดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  จาก 9 อ าเภอ มา 1 อ าเภอ คือ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

  2) สุ่มกลุ่มโรงเรียนทั้งหมดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จาก 3 กลุ่มโรงเรียน มา 1 กลุ่ม
โรงเรียน คือ กลุ่มโรงเรียนชัยวัฒนา 

  3) สุ่มโรงเรียนทั้งหมดจากกลุ่มมาโรงเรียนชัยวัฒนา จาก 10 โรงเรียน มา 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนประตูชัย 

  4) สุ่มห้องเรียนทั้งหมดจากมาโรงเรียนประตูชัย จาก 8 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน คือ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 

1.5.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการให้เหตุผล และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ

คูณ การหาร 
1.5.3 เนื้อหาทีใ่ช้ในการทดลอง 
รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

- การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนมากว่าสี่หลัก  
- การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนมากว่าสองหลัก  
- การคูณจ านวนมากกว่าสองหลักกับจ านวนมากว่าสองหลัก  
- การหารที่ตัวตั้งมีมากกว่าสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก  
- การหารที่ตัวหารมีสองหลัก  
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- การหารที่ตัวหารมีสามหลัก  
- ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการ 
- แบบรูปของการคูณและการหาร  
- โจทย์ปัญหา  
- การสร้างโจทย์ปัญหา  

1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยจะด าเนินการทดลองสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

เรื่อง การคูณ การหาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง จ านวน 5 สัปดาห์ 
ซึ่งมีการทดสอบ 3 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 20 ชั่วโมง 
รวม 23 ชั่วโมง 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.6.1 การเรียนรู้ร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น   
กลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่มละ 4 - 5 คน ที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน
คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยสมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันรวมถึง
รับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตนเองและส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

1.6.2 การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) หมายถึง การเรียนแบบ
ร่วมมือโดยมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน 2 คน ที่จับคู่กันภายในกลุ่ม โดยจับคู่ในลักษณะ
คู่คิดที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยกิจกรรมการเรียนที่เริ่มจากครูเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือ
โจทย์ค าถาม เรื่อง การคูณ การหาร แล้วให้สมาชิกคิดหาค าตอบด้วยตนเอง หลังจากนั้นนักเรียนแต่
ละคนไปหาคู่ของตนเองที่จัดไว้ เพ่ือแลกเปลี่ยนค าตอบหรือความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อได้ข้อสรุป
ที่ตรงกันแล้ว น าค าตอบที่ได้มาส่งครู จากนั้นน าผลสรุปเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือหาข้อสรุปประเด็น
ค าถามของผู้เรียนทั้งชั้นเรียน 

1.6.3 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดย
ให้นักเรียนจับคู่กัน 2 คน ภายในกลุ่มที่คละความสามารถเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
มีการอภิปรายปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การคูณ การหาร โดยให้นักเรียนได้แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ และการสรุปที่สมเหตุสมผล ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้แบบฝึกการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

      ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น เล่นเกม ร้องเพลง จากนั้นทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 

      ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ พร้อมทั้ง
แสดงการหาค าตอบ ใช้ค าถามให้นักเรียนตอบ ฝึกให้นักเรียนใช้เหตุผลในการตอบค าถาม 

   ขั้นที่ 3 ขั้นเพ่ือนคู่คิด ครูตั้งประเด็นของปัญหาหรือเสนอสถานการณ์ปัญหา       
ให้นักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบของตนเองก่อน เมื่อได้ค าตอบของตนเองแล้ว จากนั้นให้นักเรียนน า
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ค าตอบมาอภิปรายร่วมกับคู่ของตน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหา
รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด พร้อมทั้งการให้เหตุผลประกอบ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร 

   ขั้นที่ 4 ขั้นท างานกลุ่ม เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันในคู่ของตนเองได้ข้อสรุปแล้ว ให้น ามาอภิปรายร่วมกันกับกลุ่มของตนเองและเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในกลุ่มได้ซักถามอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกครั้ง เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด แล้ว
น าค าตอบมาส่งที่ครู 

      ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป ครูได้ค าตอบของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูสุ่มกลุ่มออกมาน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนและให้เหตุผลของค าตอบ ถ้ากลุ่มใดที่ไม่ได้ออกมาน าเสนอมีเหตุผลของค าตอบที่แตกต่างกัน 
ให้กลุ่มนั้นออกมาน าเสนอจนได้ข้อสรุปประเด็นของค าถามที่ทุกกลุ่มมีเหตุผลที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 
โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือเสนอแนะรวมถึงอะไรเพ่ิมเติมจนได้ข้อสรุป 

      ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินผล วัดพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความ
ถูกต้องของแบบฝึกทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การตอบค าถาม การท าแบบฝึกทักษะ และ
แบบทดสอบ 

1.6.4 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการแสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด เรื่อง    
การคูณ การหาร การให้เหตุผลในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งมีการวิเคราะห์โจทย์เพ่ือน าไปสู่วิธีการหา
ค าตอบที่สมเหตุสมผล โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร อธิบาย
จนได้ข้อสรุปหรือตัดสินความถูกต้องของค าตอบอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งตรวจค าตอบได้และให้
เหตุผลประกอบได้อย่างสมเหตุสมผล การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบที่เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ เพ่ือวัดและประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในการ
เรียนได้เขียนเพ่ือแสดงถึงแนวคิดสร้างข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคิดของตนเองและเป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค 

1.6.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบท่ีเป็นข้อสอบแบบปรนัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งท าการทดสอบหลังการจัดการเรียน
การสอนสิ้นสุด  

 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1 ได้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดที่ส่งเสริมทักษะการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1.7.2 เป็นแนวทางให้ครูคณิตศาสตร์น ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ 
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1.7.3 เป็นแนวทางให้ครูน ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผล โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดที่มีต่อความสามารถใน

การให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษา 

2.1 ทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
      2.2.1 ความส าคัญของคณิตศาสตร์ 

2.2.2 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.2.3 มาตรฐานการเรียนรู้ 
2.2.4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2.2.5 คุณภาพผู้เรียน 

2.3  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
2.3.1 ความหมายของการให้เหตุผล 
2.3.2 ความส าคัญของการให้เหตุผล 
2.3.3 ประเภทของการให้เหตุผล 
2.3.4 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
2.3.5 การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

2.4 การเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
2.4.1 ความหมายของการเรียนรู้ร่วมมือ 
2.4.2 ลักษณะการเรียนรู้ร่วมมือ 
2.4.3 เทคนิควิธีการของการเรียนรู้ร่วมมือ 
2.4.4 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
2.4.5 ขั้นตอนของการจัดกิจการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
2.4.6 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.5.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.5.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.5.4 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1 ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีต มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี 
และทรัพยากรต่าง ๆ จากทั่วโลกอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต วิถีชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจาก
อดีต มีความเปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความส าคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสารที่หลากหลาย       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้จึงไม่สามารถใช้ความรู้และ
ทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้คน ซึ่ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
 2.1.1 ทักษะพ้ืนฐานในการรู้หนังสือ ได้แก่ สามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการ  
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 

2.1.2 ทักษะการคิด ได้แก่ สามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์  
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นต้น 

2.1.3 ทักษะการท างาน ได้แก่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการท างาน การ 
ติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี 
ริเริ่มงานและดูแลตนเองได้อดทนและขยันท างานหนัก สร้างหุ้นส่วนธุรกิจ เป็นต้น 

2.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการ 
สื่อสารสนเทศ เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี 
เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามรถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 

2.1.5 ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความ 
มั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ สามารถด ารงชีวิตด้วยความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย ค านึงถึงสังคม คิดถึง
ภาพรวมโลก มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม มีความเป็นไทย เข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม 
และแบ่งปันประสบการณ์ เป็นต้น 

การจัดศึกษาและการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะจ าเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีภาวะผู้น าการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่
อย่างมีความหมาย การเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่  ๆ 
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การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม และการเรียนรู้เพื่อการน าไปปฏิบัติ มุ่งสร้าง
การท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเองได้ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  

จากการศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไมใ่ช่การจดจ าเนื้อหาวิชา แต่เน้นการเรียนรู้
ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง และลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง รวมถึง
ต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มี
บรรยากาศเกื้อหนุนเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
2.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลก ในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้ มนุษย์มี
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน  

2.2.1 ความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก

คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้ก็ได้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็น
รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม รักความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วยุคโลกาภิวัตน์ 
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  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดขึ้น
ท าโดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ 
นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา 
การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน  

2.2.2 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาจัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ 

จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น  
  1) จ านวนและพีชคณิต ระบบจ านวนจริง สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง อัตราส่วน ร้อย

ละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ย
และมูลค่าของเงิน เมทริกซ์ จ านวนเชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและ
พีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  2) การวัดและเรขาคณิต ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ 
เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต
และสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การ
แปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสาม
มิติ และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  3) สถิติและความน่าจะเป็น การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับ
เบื้องต้น ความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น
ในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ 

2.2.3 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 
  มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การ

ด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้  
  มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและ

อนุกรม และน าไปใช้ 
  สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
  มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่

ต้องการวัด และน าไปใช้ 
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  มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิ เคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

  สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ  และใช้ความรู้ทางสถิติ ในการ

แก้ปัญหา 
2.2.4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในนี้ เป็นที่ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถต่อไปนี ้

  1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ 
วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร้อม
ทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 

  2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้
รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 

  3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ปัญหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ และน าไปใช้ในชีวิตจริง 

  4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน 
โต้แย้งเพ่ือน าไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 

  5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม เพ่ือสร้าง
แนวคิดใหม่เพ่ือปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ 

2.2.5 คุณภาพผู้เรียน 
  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  -  อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสาม

ต าแหน่ง อัตราส่วนและร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจ านวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร 
ประมาณผลลัพธ์ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

  - อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
เรขาคณิต สร้างรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  - น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง โดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม 
ตารางสองทาง และกราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ให้ความส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ระดับประถมศึกษา ได้แบ่งสาระการเรียนรู้เป็น 3 สาระ คือ จ านวนและพีชคณิต การวัดและ
เรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น ในการจัดการเรียนรู้ตามสาระดังกล่าว นักเรียนจะต้องมี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ ทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

 
2.3  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

2.3.1 ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการให้เหตุผล เป็นหนึ่งในทักษะ ของทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ตามที่ระบุไว้ในตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่ง
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการให้เหตุผลและการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ชอบใจ สาสิทธิ์  (2545) ได้กล่ าวถึงการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่ า  หมายถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถสรุป
ความคิดรวบยอดแล้วขยายหลักการไปสู่สิ่งอ่ืนได้ 

อริสรา ชมชื่น (2550) ให้ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผล โดยการจ าแนก
ข้อเท็จจริง ใช้หลักเหตุผลแบบนิรนัย และอุปนัยเพ่ือหาค าตอบ ตัดสินความถูกต้อง หรือข้อสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดที่สมเหตุสมผล และขยายหลักการไปสู่ความคิดอ่ืน ๆ ได้ 

โสมรัศมิ์ ดาหลาย (2551) กล่าวว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ในการท า
ความเข้าใจแนวคิด ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด และแก้ปัญหาที่เก่ียวกับแนวคิดนั้น 
 พรรณทิพา พรหมรักษ์ (2552) กล่าวว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถในการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการการวิเคราะห์ การหา
ความสัมพันธ์และแสดงข้อสรุปของข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งความสามารถในการพิจารณา 
และยืนยันข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555ข) กล่าวว่า การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์หรือความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ แจก
แจงความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยง เพ่ือท าให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ 

โอดาฟเฟอร์ และธอร์นควิสท์ (O’Daffer & Rudnick, 1993 อ้างถึงใน ณัฏฐปิญชาน์ 
 พิชญาชมชื่น, 2558) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง การใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในการท าความเข้าใจแนวคิด สร้าง
ข้อสรุปหรือสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับแนวคิด ความสัมพันธ์ของแนวคิด และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ
แนวคิดนั้น 
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อลิซ และชิเรล (Alice & Shirel, 1999 อ้างถึงใน จิตติมา ชอบเอียด, 2551) ได้กล่าวถึง
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนที่ท าให้การแก้ปัญหา
สมบูรณ์ นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาหรือวางแผนในการแก้ปัญหาได้ ถ้า
ปราศจากการให้เหตุผล กล่าวได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จะมีความส าคัญควบคู่ไปกับการ
แก้ปัญหา 

สตีฟฟ์ (Stiff, 1999 อ้างถึงใน สุดใจ พละศักดิ์, 2556) ได้กล่าวถึง การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ต้องตั้งอยู่บนศูนย์กลางการเรียนรู้ของวิชาคณิตศาสตร์ 
เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม และการให้เหตุผล คือ สิ่งที่ใช้คิดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของวัตถุประสงค์วิชาคณิตศาสตร์ 

จากการให้ความหมายการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักการศึกษาและนักวิจัยหลาย
ท่านสรุปได้ตามตารางท่ี 2.1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1 ตารางสังเคราะห์การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์         
หาความสัมพันธ์         
ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์     

    
แสดงข้อสรุปที่สมเหตุสมผล         

 

จากการให้ความหมายการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักการศึกษาและนักวิจัยหลาย
ท่าน จึงสรุปได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การแสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ และ
การสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด ซึ่งมีการวิเคราะห์โจทย์เพ่ือน าไปสู่วิธีการหาค าตอบที่
สมเหตุสมผล โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร อธิบายจนได้
ข้อสรุปหรือตัดสินความถูกต้องของค าตอบอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งตรวจค าตอบได้และให้เหตุผล
ประกอบได้อย่างสมเหตุสมผล 

ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การ
แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด เรื่อง การคูณ การหาร การให้
เหตุผลในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งมีการวิเคราะห์โจทย์เพ่ือน าไปสู่วิธีการหาค าตอบที่สมเหตุสมผล โดย
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ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร อธิบายจนได้ข้อสรุปหรือตัดสิน
ความถูกต้องของค าตอบอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งตรวจค าตอบได้และให้เหตุผลประกอบได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

2.3.2 ความส าคัญของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
การให้เหตุผลเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่ง

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถคิดค้นในสิ่งต่าง ๆ ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ ซึ่งมี
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการให้เหตุผลไว้ดังนี้ 

สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of 
Mathematics, 2000 อ้างถึงใน จิตติมา ชอบเอียด, 2551) ได้ก าหนดให้การให้เหตุผลและการพิสูจน์
ทางคณิตศาสตร์เป็นมาตรฐานหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และกล่าวว่าการให้เหตุผล
และการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์นั้น เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการแสดงออกถึงความเข้าใจอัน
ลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง และได้กล่าวถึงวิชาคณิตศาสตร์กับการให้
เหตุผลว่าจุดเน้นของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในระดับดังนี้  

เกรด 9-12 สนับสนุนให้นักเรียนได้ขยายทักษะการให้เหตุผล โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถ 
  1. สร้างและตรวจสอบข้อคาดเดา 
  2. ยกตัวอย่างคัดค้านได้ 
  3. แสดงการให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล 
  4. ตัดสินข้อโต้แย้งด้วยเหตุและผล 
  5. อ้างเหตุผลอย่างง่ายได้ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551ก) กล่าวถึงความสามารถในการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ เป็นทักษะที่นักเรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดความเชื่อมั่นความสามารถด้าน
เหตุผลและการคิด การตัดสินใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้นักเรียนมีสมรรถนะ
ของการรับรู้ในทางคณิตศาสตร์ จากระยะในการคิดและสามารถอธิบายให้เหตุผลต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนรับรู้
ข้อเท็จจริงได ้การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงตรรกะนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการด้านเชาว์
ปัญญา และการใช้ภาษาของนักเรียน นักเรียนในชั้นประถมศึกษาคิดเชิงรูปธรรม ซึ่งใช้รูปธรรมและ
กายภาพสนับสนุนเหตุผลของตน และพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษา ด้วยการถ่ายโยงการให้
เหตุผลที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนการให้เหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศไทยได้ก าหนด
ความส าคัญในการให้เหตุผลเป็นมาตรฐาน 1 ในสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน โดย
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในสาระที่ 6 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัดชั้นปี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปได้อย่างเหมาะสม 

เสาวรัตน์ รามแก้ว (2552) ได้ให้ความส าคัญของการให้เหตุผลไว้ว่า ความสามารถในการ
ให้เหตุผลเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้
นักเรียนมีความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง และท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

อัมพร ม้าคนอง (2553) ได้กล่าวว่า การให้เหตุผลของผู้เรียนมีความส าคัญต่อผู้สร้างในการ
ด าเนินต่อไปนี้ 
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   - อธิบายระดับพัฒนาการของผู้เรียนในทางการเรียนมโนทัศน์เฉพาะใด ๆ 
   - ระบุความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งเหตุผล 
   - วิเคราะห์แนวคิดใหม่ ๆ ที่เกิดจากการให้เหตุผลของผู้เรียนเพ่ือที่จะขยายความ และ

อภิปรายร่วมกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ 
   - ระบุโครงสร้างทางคณิตศาสตร์หรือประเภทของปัญหาที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง

แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มีความหมาย 
   - สถานสถานการณ์ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   - ตรวจสอบผลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในห้องเรียนที่มีต่อความคิดและความ

เข้าใจของผู้เรียน 
สถาบันส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้กล่าวว่า 

การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการวางแผนตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่นักเรียน
สามารถน าติดตัวไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการท างานและการด ารงชีวิต 
ดังนั้นการคิดอย่างมีเหตุจึงเป็นหัวใจส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สติกกินส์ (Stiggins, 1997 อ้างถึงใน ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น, 2558) ได้กล่าวว่า การ
ท าความเข้าใจโดยใช้เหตุผลช่วยให้นักเรียนเป็นนักคิดที่ ในบางโอกาสต้องใช้การให้เหตุผลในลักษณะ
การวิเคราะห์เพ่ือจะดูว่าส่วนปลีกย่อยต่าง ๆ เข้ากับภาพโดยรวมของสิ่งนั้นหรือไม่ ในบางโอกาสต้อง
ใช้การให้เหตุผลแบบเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง  

รัสเชลล์ (Russell, 1999) กล่าวว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นหัวใจส าคัญของการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม ซึ่งการให้เหตุผลจะเป็นเครื่องมือที่
ท าให้เข้าใจนามธรรมนั้น 

อาร์ทซ์ และชิเรล (Artzt & Shirel, 1999 อ้างถึงใน ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น, 2558) ได้
กล่าวถึงความส าคัญในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การให้เหตุผลเป็นส่วนที่ท าให้การแก้ปัญหา
สมบูรณ์ นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาหรือวางแผนในการแก้ปัญหาได้ หาก
ปราศจากการให้เหตุผล ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญควบคู่ไปกับ
การแก้ปัญหา 

จากความส าคัญของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่าน 
จึงสรุปได้ว่า การให้เหตุผลเป็นพ้ืนฐานของความรู้ในทุก ๆ ศาสตร์ ดังนั้น การให้เหตุทางคณิตศาสตร์
จึงเป็นทักษะที่นักเรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดความสารถด้านเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ การให้เหตุผลจึงเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นหัวใจส าคัญ
ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากการให้ผลทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบ และยังมีความส าคัญต่อการเรียนรู้เพราะจะช่วยให้นักเรียนมีสมรรถนะของการรับรู้ทาง
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คณิตศาสตร์ มีตรรกะในการคิดและสามารถอธิบายให้เหตุผลต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนรับรู้ข้อเท็จจริงได้ รวมทั้ง
จะเป็นการพัฒนาพ้ืนฐานแนวการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งจะมีคุณค่าต่อไป 

2.3.3 ประเภทของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สามารถจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ตามเหตุผลในการ

จ าแนกประเภท ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษา ได้จ าแนกประเภทของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ไว้ดังนี้ 

 วรรณี ธรรมโชติ (2550) แบ่งการให้เหตุผลเป็น 2 ลักษณะ คือ  
    1. การให้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการสรุปองค์ความรู้ใหม่ 

หรือสรุปผลการค้นหาความจริง โดยอาศัยข้อสังเกตดูผลการทดลองจากหลาย ๆ ตัวอย่าง จากกรณี
ย่อย ๆ แล้วสรุปเป็นความรู้ทั่วไป ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการให้เหตุผลแบบนี้ไม่ได้ถูกบังคับจากเหตุที่
ก าหนดให้ เนื่องจากเหตุแต่ละเหตุที่ก าหนดให้ หรือน ามาอ้างอิงเป็นอิสระต่อกัน  

    2. การให้เหตุผลเชิงนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการสรุปความรู้ใหม่ หรือ
ความจริงใหม่ ซึ่งเรียกว่า ผลสรุป ที่เป็นผลมาจากการน าข้อความที่ก าหนดให้ซึ่งยอมรับว่าเป็นจริง ซึ่ง
เรียกว่า เหตุ ถ้าเหตุที่ก าหนดให้บังคับให้เกิดผลสรุป แสดงว่า การให้เหตุผลดังกล่าวสมเหตุสมผล แต่
ถ้าเหตุที่ก าหนดให้ไม่สามารถจะบังคับให้เกิดผลสรุปได้ แสดงว่า การให้เหตุผลดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล 

 สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2551) กล่าวถึง การให้เหตุผลที่ใช้กันอยู่มี 2 แบบ คือ  
    1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Deductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลที่อ้างอิง

ข้อมูลจากการสังเกตหรือทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อย และสรุปเป็นความรู้ทั่วไป  
    2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Inductive Reasoning) เป็นการสรุปความรู้โดยอาศัย

การยอมรับความรู้ชุดหนึ่งมาก่อน 
 อ าพล ธรรมเจริญ (2551) แบ่งวิธีการให้เหตุผลออกเป็น 3 แบบ คือ  
  1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Inductive Reasoning) เป็นวิธีการให้เหตุผลที่มีเหตุ

เป็นหลักเกณฑ์ หรือข้อสรุปที่เป็นจริง หรือยอมรับกันแล้วว่าถูกต้อง และมีเหตุย่อย ๆ ที่เป็นเงื่อนไข
ของเหตุใหญ่ซึ่งจะสรุปได้ตามผลของเหตุใหญ่นั้น  

  2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Deductive Reasoning) เป็นวิธีการให้เหตุผลที่มีเหตุ
ย่อยหลาย ๆ เหตุ และเหตุย่อยแต่ละเหตุเป็นอิสระต่อกัน เหตุย่อยเหล่านี้จะรวมกันก่อให้เกิดผลสรุป  
   3. การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ (Intuitive Reasoning)  วิธีการให้เหตุผลแบบนี้
เป็นการสรุปผลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบ เทียบเคียง หรือการคาดคะเน โดยที่เหตุ
ต่าง ๆ อาจจะยังมีไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดเหตุผลนั้นขึ้น เหตุต่าง ๆ ที่น ามาเป็นข้อสรุปเกิดจากการที่
บุคคลนั้นได้สะสมประสบการณ์ต่าง ๆ ไว้ซึ่งอาจปรากฏชัดเจน หรืออาจจะเป็นเหตุที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้
ส านึกไม่ปรากฏออกมา 

 สถาบันส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555ข) ได้
จ าแนกการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นกระบวนการที่ใช้การสังเกตหรือการทดลองหลาย
ครั้ง แล้วรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาหาแบบรูปที่จะน าไปสู่ข้อสรุปที่เชื่อได้ว่าน่าจะมีความถูกต้อง ความ
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เป็นจริง และความเป็นไปได้มากที่สุด แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง และยังไม่พบข้อขัดแย้ง 
เรียกข้อสรุปนั้นว่า ข้อความคาดการณ์ 

  2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นกระบวนการที่ยกเอาสิ่งที่รู้ว่าเป็นจริงหรือยอมรับว่า
เป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ ใช้เหตุผลตามหลักคณิตศาสตร์ อ้างจากสิ่งที่รู้ว่าเป็นจริง เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป
หรือผลสรุปที่เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ส่วนของเหตุหรือสมมติฐาน และ
ส่วนของผลหรือข้อสรุป 

 บารูดี (Baroody, 1993) ได้จ าแนกประเภทของการให้เหตุผลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. การให้เหตุผลแทนสหัชญาณ (Intuitive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลที่คนเรา

มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจ ดังนั้น จึงตัดสินใจบนข้อมูลที่เห็นและตามความรู้สึกของตนเอง การ
ให้เหตุผลแบบสหัชญาณนี้จึงเป็นเหตุผลที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏหรือข้อสันนิษฐาน ซึ่งสิ่งที่ปรากฏหรือ
ข้อสันนิษฐานนี้อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี 

  2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการใช้การสังเกตเป็น
พ้ืนฐานในการให้เหตุผลเพื่อค้นหารูปแบบหรือสร้างข้อคาดการณ์แล้วสรุปเป็นกรณีทั่วไป ทั้งนี้ได้มีการ
ให้ความหมายของการให้เหตุผลแบบอุปนัยในลักษณะที่คล้าย ๆ กัน เช่น การให้เหตุผลแบบอุปนัย
เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ช่วยให้คนเราสามารถสร้างหรือสรุปจากประสบการณ์เดิม โดยการให้
เหตุผลแบบอุปนัยเกิดจากการน าเสนอข้อมูลของสมาชิกบางส่วนมาสร้างเป็นนัยทั่วไป เกี่ยวกับ
สมาชิกตัวอ่ืนหรือสมาชิกทั้งหมดของเซต อาจกล่าวได้ว่า การให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นกระบวนการ
การตั้งสมมติฐานที่เป็นกฎทั่วไปซึ่งแทนลักษณะร่วมกันของกลุ่มของวัตถุสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะ จึงเป็นการหาสมบัติร่วมกัน หารูปแบบ กฎ และข้อสรุปจากตัวอย่างที่ต่างกัน  

  3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานข้อตกลงหรือกฎ ซึ่งยอมรับว่าเป็นจริงแล้ว หรือท่ีเรียกว่า เหตุ อาจกล่าวได้ว่า 
การให้เหตุผลเชิงนิรนัยมีลักษณะตรงข้ามกับการให้เหตุผลแบบอุปนัย เพราะการให้เหตุผลแบบอุปนัย
มีจุดเริ่มต้นจากกรณีเฉพาะไปสู่ข้อสรุปที่เป็นกรณีท่ัวไป แตก่ารให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การใช้ความรู้
จากกรณีทั่วไปในการแก้ปัญหาในกรณีเฉพาะ โดยเชื่อว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็นการให้เหตุผลที่
น่าเชื่อถือที่สุดเนื่องจากเป็นการให้เหตุผลที่สร้างบนพื้นฐานทางตรรกศาสตร์ 

 สติกกินส์ (Stiggins, 1997 อ้างถึงใน ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น, 2558) ได้กล่าวถึง
การให้เหตุผลหลัก ๆ 3 ประเภท ได้แก่ การให้เหตุผลแบบวิเคราะห์ การให้เหตุผลแบบเปรียบเทียบ 
และการให้เหตุผลในการประเมิน โดยได้อธิบายไว้ดังนี้  

  1. การให้เหตุผลแบบวิเคราะห์ (Analytical Reasoning) คือ การให้เหตุผลโดย
พิจารณาส่วนย่อยหรือส่วนประกอบ ซึ่งประกอบการเป็นสิ่งนั้น ๆ เป็นการศึกษาลงลึกในส่วนย่อย ๆ 
เมื่อต้องการศึกษาสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งก็ใช้การวิเคราะห์เพ่ือศึกษารายละเอียด หรือในกรณีที่ต้ องการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา แล้วน าความรู้และการให้เหตุผล
มาใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ  

  2. การให้เหตุผลแบบเปรียบเทียบ (Comparative Reasoning) คือ กระบวน
การศึกษาว่าสิ่งนั้น ๆ มีอะไรที่เหมือนกัน มีอะไรที่ต่างกัน ในบางครั้งต้องศึกษาส่วนที่ต่างกัน บางครั้ง
ต้องศึกษาส่วนที่เหมือนกัน การใช้การให้เหตุผลวิธีนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจสิ่งที่ต้องการ
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เปรียบเทียบอย่างลึกซึ้ง มีข้อตกลงอย่างชัดเจนว่าอย่างไรที่ถือว่าเป็นเหมือนกัน อย่างไรที่ถือว่าต่างกัน
ก่อนที่จะท าการเปรียบเทียบ  

  3. การให้เหตุผลในการประเมิน (Evaluative Reasoning) คือ การใช้เหตุผล
ประเมินเมื่อตัดสินคุณค่าหรือความถูกต้องโดยใช้เหตุผล อาศัยความสมเหตุสมผลเป็นเครื่องตัดสิน  
นอกจากนี้สติกกินส์ยังได้กล่าวถึงการให้เหตุผลในลักษณะอ่ืน  ๆ อีก ได้แก่ การสังเคราะห์ 
(Syntheszing) เป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ มาหลอมรวมเป็นข้อสรุป หรือเป็นการน าข้อมูลจากหลายๆ 
แหล่งมาท าความเข้าใจและหาข้อสรุป เช่น การสอนแบบเป็นหัวเรื่อง (Thematic) ที่น าการให้เหตุผล
และความรู้จากหลาย ๆ สาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษา มาบูรณาการใช้การให้
เหตุผลมาแก้ปัญหาทางสังคมหรือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น การจ าแนก (Classifying) เป็นการจัดแบ่ง
ประเภท เช่น การจ าแนกประเภทของพืช ประเภทของสัตว์ ซึ่งการจ าแนกรายลักษณะนี้ผู้จ าแนกต้อง
รู้จักแต่ละประเภทที่ต้องการจ าแนกเป็นอย่างดี และอาศัยการให้เหตุผลในการจ าแนกการอนุมาน 
(Inferential) เป็นการให้เหตุผลให้ได้มาเป็นผลผลิต เช่น ได้หลักการข้อสรุปเป็นการหากรณีทั่วไปจาก
ฐาน กล่าวคือใช้ความจริงจากกรณีหนึ่ง ๆ น าไปสู่กฎหรือหลักการทั่วไป และในทางกลับกันการให้
เหตุผลที่อ้างอิงกฎหรือกรณีทั่วไป เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาก็ถือเป็นการให้เหตุผลแบบอนุมาน 

 ไอส์เซ็นค์ และคนอ่ืน ๆ  (Eysenck et al., 1972) ได้แบ่งประเภทการคิดหาเหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ออกเป็น 2 วิธี ดังนี้  

  1. การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการคิดหาเหตุผลจาก
การอ้างประโยค (Premise) ไปยังข้อสรุป (Conclusion) โดยข้อสรุปนี้มีความสมเหตุสมผล ถ้าการ
สรุปนั้นไม่สมเหตุสมผลที่ก าหนด เรียกว่า ไม่สมเหตุสมผล  

  2. การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning) เป็นการคิดที่เริ่มจาก
ข้อเท็จจริง  ย่อย ๆ แล้วพยายามหากฎหรือหลักทั่วไปเพ่ือรวบรวมส่วนย่อยเข้าด้วยกันเป็นส่วนรวม 

 โอดาฟเฟอร์ และฟาเรส (O’Daffer & Phares, 1990) กล่าวว่ามีทักษะการให้เหตุผลที่
มีความส าคัญต่อความส าเร็จทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอยู่ 2 ประเภท คือ  

  1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ทีเ่น้นในการใช้ข้อมูลที่เก่ียวกับการอธิบายสมบัติและโครงสร้างหลักการใหม่ค้นหารูป
ทั่วไปรูปแบบทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถานการณ์ และในการอธิบายสมบัติและโครงสร้างต่าง  ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การสรุปเป็นมโนมติ หรืออาจกล่าวได้ว่า การให้เหตุผลแบบอุปนัย เกิด
จากผลของกรณีเฉพาะหลาย ๆ กรณี แล้วน าไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป  

  2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเน้นการใช้ข้อความ หรือแบบรูปที่เป็นจริงสมเหตุสมผลอยู่แล้ว เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป
จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นการพิสูจน์ข้อสรุปและตัดสินความถูกของขั้นตอนการคิด การให้เหตุผลแบบ
นี้เป็นการให้เหตุผลระบบตรรกะ เป็นการให้เหตุผลโดยใช้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน คือ 
อนิยาม นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท อาจกล่าวได้ว่า การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นการให้เหตุผลที่ใช้
ข้อสรุปที่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปเป็นหลัก แล้วจะได้ผลสรุปของกรณีที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เป็ นจริง
เสมอ 
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   จากการศึกษารูปแบบของการให้เหตุผลของนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่าน จึงสรุป
ได้ว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

  1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นกระบวนการที่ใช้การสังเกตหรือการทดลอง 
หลาย ๆ ครั้งแล้วรวบรวมข้อมูล เพ่ือหาแบบรูปที่จะน าไปสู่ข้อสรุปซึ่งเชื่อว่า น่าจะถูกต้อง น่าจะเป็น
จริง มีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริงและยังไม่พบข้อขัดแย้ง เรียกข้อสรุปนั้นว่า 
ข้อความคาดการณ์ 

  2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นกระบวนการที่ยกเอาสิ่งที่รู้ว่าเป็นจริงหรือยอมรับว่า 
เป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ แล้วใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์อ้างจากสิ่งที่รู้ว่าเป็นจริงนั้นเพ่ือน าไปสู่
ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ 

 ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น  
2 แบบ คือ  

  1. การให้เหตุผลเชิงอุปนัย หมายถึง การสรุปผลโดยใช้การสังเกตเพ่ือค้นหาแบบรูป 
หรือสร้างข้อคาดเดาแล้วสรุปเป็นกรณีทั่วไป 

  2. การให้เหตุผลเชิงนิรนัย หมายถึง การสรุปผลโดยใช้ข้อความที่ก าหนดให้ซึ่ง 
ยอมรับว่าเป็นจริงหรือที่เรียกว่าเหตุแล้วใช้หลักตรรกศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

2.3.4 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถน ามาพัฒนาให้

เพ่ิมพูนขึ้นได้ โดยมีครูผู้สอนคอยชี้แนะ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาการทางด้านการให้เหตุผล ซึ่งนักวิชาการ และนักการศึกษาหลายท่าน ได้เสนอแนวทางส าหรับ
การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

อัมพร ม้าคนอง (2553) เสนอแนะว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนจะพัฒนาขึ้นได้ ครูควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งในบริบททางคณิตศาสตร์และ
บริบทอ่ืน ๆ รวมทั้งพยายามใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนแสดงเหตุผลได้อย่างต่อเนื่อง เช่น “ท าไม” 
“เพราะอะไร” “ถ้าเงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นรู้ได้อย่างไร” โดยครูต้องให้ความส าคัญ
กับทุกเหตุผล ไม่เฉพาะเหตุผลที่ถูกต้องหรือสมเหตุสมผลเท่านั้น ซึ่งการให้นักเรียนได้อธิบาย ชี้แจง
เหตุผล จะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนการท างานเพ่ือสะท้อนความคิดของตนและที่ส าคัญ คือ นักเรียน
จะได้ข้อสรุปหรือตัดสินความถูกต้องของสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากกว่าที่จะเชื่อตามที่ครูบอกหรือ
ตามท่ีหนังสือเขียนไว้ 

สถาบันส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555ข) ได้ให้หลัก
ในการพัฒนาการให้เหตุผลว่ามีหลักที่ส าคัญดังนี้ 

   1. ควรจัดประสบการณ์ให้สม่ าเสมอทุกระดับชั้น 
   2. การให้เหตุผลสามารถพัฒนาได้โดยสอดแทรกทุกหน่วยการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสม 
   3. ระดับการให้เหตุผลควรให้สอดคล้องกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน 
   4. การให้เหตุผลควรจัดได้มีประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่เด็กก่อนวัยอนุบาลจน

ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งควรจะปลูกฝังให้เกิดเป็นนิสัย 
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   5. ควรให้นักเรียนได้ตระหนักว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเหตุผลควรจะบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้ส่งเสริมการฝึกการให้เหตุผล 

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2551)  กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลควรเริ่มจากการ
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลจากบรรยากาศท่ีสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนและพูดอธิบายและ
แสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างมีอิสระ แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือค าตอบของปัญหาและที่แจ้งเหตุ ผล
ร่วมกัน และควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการผสมผสานการฝึกการคิด และการให้เหตุผลควบคู่กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาตามปกติ 

โรแวน และโมร์โรว์ (Rowan & Morrow, 1993 อ้างถึงใน ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น, 
2558) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก ครูต้องจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียน ให้เห็นว่าการให้เหตุผลเป็นสิ่งที่ส าคัญมากกว่าการได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง และบรรยากาศ
ในชั้นเรียนต้องไม่ท าให้นักเรียนรู้สึกหวาดกลัว แต่เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พูดอธิบาย
และแสดงเหตุผลของแนวคิด ได้กระท า และสรุปพร้อมทั้งการยืนยันข้อสรุปของแนวคิดนั้น ๆ 

แบรนดท์ (Brandt, 1984 อ้างถึงใน สมเดช บุญประจักษ์, 2540) ได้กล่าวว่าการคิดกับการ
ให้เหตุผลมีส่วนสัมพันธ์กัน และเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้นักการ
ศึกษาจึงให้ความส าคัญเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดอย่าง
มีเหตุผลมากขึ้น โดยได้พยายามศึกษาทดลอง เพ่ือหาว่าทักษะการคิดอะไรที่จ าเป็น และเป็นพ้ืนฐาน
ของการคิดอย่างมีเหตุผล สอนอย่างไรจึงท าให้เกิดทักษะที่ต้องการเหล่านี้ ได้มีการกล่าวถึงแนวการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 3 แนวทาง คือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้คิด (Teaching for  
Thinking) แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การคิด (Teaching of thinking) และแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการคิด (Teaching about Thinking) 

   1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้คิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางนี้เน้น
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาวิชา โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในด้านการคิดของนักเรียน 

   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางนี้ มี
จุดเน้นกระบวนการทางสมองที่น ามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะ โดยเน้นไปที่ทักษะการคิดหรือเป็น
แนวทางท่ีสอนทักษะการคิดโดยตรง แนวทางไกลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันหลายแนวทาง ตามความเชื่อพ้ืนฐานของผู้ที่จัดสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
นี้เป็นแนวทางท่ีใช้การคิดเป็นเนื้อหาสาระของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งให้นักเรียนได้รู้ถึงสิ่งที่
เป็นความคิดของตัวเอง โดยรู้ว่าตนก าลังคิดอะไรต้องการรู้อะไร และในขณะที่ก าลังคิ ดอยู่นั้นรู้อะไร
และไม่รู้อะไร ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดของตนเองอันก่อให้เกิด
ทักษะที่เรียกว่า การสังเคราะห์ ความคิดของตนเอง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
คิดนี้เริ่มเป็นที่สนใจของนักการศึกษาทั่วไปเพ่ิมขึ้น โดยเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ท าให้นักเรียนสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบการคิดของตัวเองได้ในขณะที่ท าการคิด ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหา
ข้อบกพร่องของตนเองได้ทั้งนี้เพ่ือหาทางแก้ไขได้สูงสุด 
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    จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ของนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่าน จึงสรุปได้ว่า การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เพราะว่าจะ
ช่วยให้นักเรียนไม่รู้สึกหวาดกลัว นักเรียนได้พูด ได้อธิบาย ได้ชี้แจงเหตุผล และเสนอแนวคิด จะช่วย
ให้นักเรียนได้ข้อสรุปหรือตัดสินความถูกต้องด้วยตนเอง 

 ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปว่า แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ควรเริ่มจากการส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผล โดยที่ผู้สอนจะต้อง
สอดแทรกการให้เหตุผลลงไปในเนื้อหา และบรรยากาศในห้องเรียนควรเป็นบรรยากาศที่สนับสนุนให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด การคิดอย่างมีเหตุผลควรพัฒนาได้โดยใช้กิจกรรมผสมผสานกับการฝึก
การคิดควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นปกติ 

2.3.5 การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
Cooney et al. (1999 อ้างถึงใน พร้อมพรรณ อุดมสิน และอัมพร ม้าคนอง, 2547) ได้

กล่าวไว้สรุปได้ว่า ความสามารถการให้เหตุผลของผู้เรียนควรพิจารณา ดังนี้  
1. การใช้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) เพ่ือสร้างแบบรูปและข้อคาดการณ์  
2. การใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) ในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้าง

เหตุสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ  
3. การใช้เหตุผลเชิงสัดส่วน (Proportional reasoning)  
4. การใช้เหตุผลเชิงปริภูมิ (Spatial reasoning) ในการแก้ปัญหา 
นอกจากนี้ พร้อมพรรณ อุดมสิน และอัมพร ม้าคนอง (2547) ยังกล่าวเพ่ิมเติมไว้สรุปได้ว่า 

การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลของผู้เรียน อาจประเมินได้จากการสังเกตการพูด หรือการ
เขียน หรือการกระท าทางคณิตศาสตร์ (Doing mathematics) โดยปกติแล้วผู้เรียนจะสามารถสร้าง
ข้อคาดการณ์จากตัวอย่างที่ผู้เรียนได้เห็นหรือได้ลงมือท า แล้วเกิดการพัฒนาข้อโต้ แย้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความรู้และข้อเท็จจริงที่มีผู้เรียน อาจใช้สัญชาตญาณ (Intuition) เกี่ยวกับเหตุผลเชิงปริภูมิได้ในการ
แก้ปัญหา ซึ่งในการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นั้นท าได้หลายวิธี เช่น  
การอภิปราย การอธิบายค าตอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 1.  การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) 
 ตัวอย่างที่ 1 นักเรียน 5 คนได้คะแนนจากการสอบเป็น 62 ,75 ,80 ,92 และ 96 จงหา

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 5 คน และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 5 คนจะเพ่ิมขึ้นเท่าใดเมื่อแต่ละ
คนได้คะแนนเพิ่มขึ้นให้เท่ากันดังต่อไปนี้  

  1 คะแนน  
  5 คะแนน  
  8 คะแนน  
  x คะแนน 
 จงเขียนข้อสรุปในกรณีที่นักเรียนแต่ละคนได้คะแนนเพ่ิมขึ้นเป็น x คะแนน และ

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่แต่ละคนไม่พุ่งขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยตัวใหม่ 
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 ตัวอย่างที่ 2 จงพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ แล้วเขียนสรุปสิ่งที่ค้นพบพร้อมทั้งให้เหตุผลว่า
เป็นจริงอย่างไรโดยการพิสูจน์ 

  32 – 1 = 8 
  52 – 1 = 24 
  72 – 1 = 48 
  92 – 1 = 80 
  112 – 1 = 120 
2. การใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning)  
ตัวอย่างที่ 1 นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่า ถ้าเพ่ิมคะแนนให้นักเรียนแต่ละคนคนละเท่า ๆ กัน จะ

ท าให้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเท่ากับคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนเพ่ิมขึ้น จงเขียน
ข้อสรุปหรือข้อคัดค้านที่น่าเชื่อถือได้ 

ตัวอย่างที่ 2  ท่านเชื่อหรือไม่ว่าจ านวนก าลังสองสมบูรณ์ (ยกเว้น1) มีตัวประกอบ 3 ตัว 
ถ้าจริง   จงพิสูจน์ หรือยกตัวอย่างค้านเมื่อไม่จริง 

3. การใช้เหตุผลเชิงสัดส่วน (Proportional reasoning)  
    ตัวอย่างที่ 1  การเพ่ิมเงินเดือน 10 % ตามด้วยการตัดเงินเดือน 10 % ท าให้เงินเดือน
เพ่ิมข้ึนหรือเงินเดือนลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าเปรียบกับการตัดเงินเดือน 10 % ตามด้วยการเพ่ิม
เงินเดือน 10 % และจงอธิบายว่าเมื่อใดที่ท้ังสองแบบได้รับผลเท่ากัน 
    ตัวอย่างที่ 2 มีนักเรียนจ านวนเท่าใดในห้องเรียนที่ถนัดมือซ้าย ให้นักเรียนพิจารณาวิธีการ
ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่ถนัดมือซ้าย และใช้เหตุผลเชิงสัดส่วนหาจ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียนที่ถนัด
มือซ้าย 
 4. การใช้เหตุผลเชิงปริภูมิ (Spatial reasoning) 
    ตัวอย่างที่ 1 จะต้องตัดตามขวางรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ดังภาพอย่างไรจึงจะได้รูปเหลี่ยม
ดังต่อไปนี้ 
   - รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   - รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
   - รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว   - รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 
   - รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
 
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541) การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล
ความสามารถ 6 ด้านคือ  
    1. ด้านการจ าแนกประเภท (Classification) เป็นความสามารถในการพิจารณา
เปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ ว่าอะไรเหมือนกัน มีอะไรต่างกัน เพ่ือน ามาสร้างกลุ่มหรือพวกขึ้น จะได้
สามารถเปรียบเทียบว่าอะไรแตกต่างจากกลุ่ม หรืออะไรมีคุณสมบัติเหมือนกันกับกลุ่มที่ก าหนดให้  
ความสามารถด้านนี้เป็นความสามารถในการแยกและวิเคราะห์คุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ  
    2. ด้านการอุปมาอุปไมย (Analogy) เป็นความสามารถด้านวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
หมายถึง ความสามารถในการพจิารณาความเกี่ยวข้องกันของค า 2 ค า อ้างอิงไปยังความหมายของค า
อีก 2 ค า โดยผู้ที่จะมีความสามารถด้านอุปมาอุปไมยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้
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ความหมายว่าเหมือนหรือต่าง โดยท าได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถจัดกลุ่มของความหรือมโนภาพ
นั้น ๆ ได้อย่างดีด้วยจึงจะสามารถเอามาเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยได้เก่ง  
    3. ด้านอนุกรมภาพหรืออนุกรมมิติ สามารถในการค้นหาระบบความสัมพันธ์ของรูปภาพซึ่ง 
มีทั้งอนุกรมธรรมดาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส่วนอนุกรมที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะมี
ความสัมพันธ์กันในหลายทิศทางจากอนุกรมหลายมิติ  
    4. สรุปความเป็นแบบทดสอบที่อาศัยภาษาค่อนข้างมากแต่ก็เป็นการใช้ภาษาเพ่ือไล่เลียง 
เหตุผลโดยโครงสร้างตัวค าถามคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งคือตรรกศาสตร์ การเขียนข้อสอบแบบนี้จะ
ประกอบด้วยเหตุใหญ่และเหตุย่อย เมื่อมีเหตุมาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็สามารถประเมินแล้วสรุปได้
ว่าเป็นอย่างไร  
    5. ด้านตัวร่วมหรือตัวต่าง เป็นแบบทดสอบที่จะยกสิ่งต่าง ๆ มาให้พิจารณาส่วนใหญ่เป็น 
ค าหรือจะใช้พากย์แห่งก็ได้เมื่อยกมาแล้วให้ผู้สอบพิจารณาดูตัวร่วมของมันว่าน่าจะเป็นอย่างไรก็จะ
สามารถหาตัวร่วมหรือมโนทัศน์ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ทุก ๆ ท าให้ดีอาจจะต้องใช้จิ นตนาการโยง
ความสัมพันธ์แต่ละสิ่งอย่างดี แล้วน ามาผสมกลมกลืนเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ตรงกัน
ในทันท ี 
    6. ด้านการวิเคราะห์จุดประสงค์ของแบบทดสอบนี้จะให้พูดออกคิดหาความสัมพันธ์ 
เกี่ยวข้องของตัวแปรจากสถานการณ์ที่สมมุติขึ้นมา ซึ่งจะสร้างสถานการณ์จะต้องเขียนให้มีความ
เกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อน มิฉะนั้นก็ไม่ได้ใช้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ 
 บุญชม ศรีสะอาด(2526) กล่าวว่าความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลนั้นอาจเป็นทั้งแบบ
อนุมานอุปมานหมูเหตุผลทั่วไปโดยแบ่งลักษณะของข้อสอบวัดสมรรถภาพทางเหตุผลดังนี้  
    1. แบบอุปมาอุปไมย (Analogy) มี 2 แบบใหญ่ คือ แบบที่เป็นภาษา และแบบที่เป็น 
รูปภาพหลักการ ก็คือจะให้ความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับความสัมพันธ์ที่ก าหนดให้  
    2. แบบจัดประเภทหรือจัดเข้าพวก (Classification) จะให้คิดพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดที่เป็น 
ประเภทเดียวกันกับสิ่งอ่ืนหรือมีสิ่งใดที่แตกต่างไม่เข้าพวกกับสิ่งอ่ืน ๆ มีทั้งท่ีเป็นรูปภาพกับแบบที่ถาม
เป็นภาษาแบบที่เป็นรูปภาพจะมีทั้งชนิดที่เป็นภาพที่มีความหมายและหน้าที่ไม่มีความหมาย  
    3. แบบสรุปความ (Inference) จากก าหนดข้อความมาให้แล้วให้พิจารณาว่าจะต้องสรุป 
ความอย่างไรถงึจะถูกต้องตามหลักเหตุผลมากที่สุด  
    4. แบบเรียงล าดับ (Series) มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพ 
    5. แบบแผนภาพทาง ตรรกศาสตร์ (Logical Diagrams) จะมีแผนภาพ 5 ภาพ แต่ละภาพ 
แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ ของ 3 พวก ที่ก าหนดให้โดยจะมีภาพหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง 3 พวกนั้นได้ถูกต้องที่สุด  
    6. แบบวิเคราะห์เหตุผล (Analytical Reasoning) จะมีข้อความหรือชุดของข้อความเป็น 
ข้อ ๆ ให้พิจารณาแล้วตอบค าถามโดยยึดข้อความนี้ชุดของข้อความดังกล่าวเป็นหลัก 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2555) ได้กล่าวว่า การประเมิน
ความสามารถในการให้เหตุผลนอกจากจะพิจารณาความสามารถในการให้เหตุผลผู้ประเมินควร
ค านึงถึงความสามารถในด้านต่อไปนี้ด้วย  
    1. การใช้พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการให้เหตุผล  
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    2. การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์สร้างข้อคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้น  
    3. การประเมินข้อโต้แย้งหาคณิตศาสตร์และการพิสูจน์  
 ในการประเมินผลควรจะค านึงถึงจุดมุ่งหมายในการประเมินว่าประเมินเพ่ืออะไรเช่น 
    - ประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ เพ่ือให้รู้ว่านักเรียนพร้อม
ที่จะเรียนคณิตศาสตร์เรื่องนั้น ๆ หรือไม่เพ่ือน ามาใช้คาดการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้ว
น ามาออกแบบกิจกรรมการประเมินเพ่ือจุดประสงค์ในลักษณะนี้จะประเมินด้วยการวิเคราะห์เก็บ
ข้อมูลเป็นรายละเอียดในแง่มุมต่าง ๆ ตามที่ต้องการทราบ 
    - ประเมินเพื่อวัดความสามารถในการให้เหตุผล การประเมินเพ่ือจุดประสงค์ใดอาจใช้การ
ให้คะแนนทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการให้เหตุผล ซึ่งครูอาจใช้การประเมินแบบองค์
รวมโดยใช้เกณฑ์ที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วหรืออาจจะตั้งเกณฑ์ขึ้นเองจากประสบการณ์จริงที่พบได้จาก
นักเรียน 
 การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลใช้วิธีการให้คะแนนแบบก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน(Rubric) เพ่ือมุ่งที่จะขจัดปัญหาที่เกิดจากการให้คะแนนป้องกันความล าเอียงและเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมตลอดจนสร้างระบบการประเมินจะน าไปสู่การพัฒนา 

จากการศึกษาการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักการศึกษา
และนักวิจัยหลายท่าน คือ สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดย
ประเมินได้จากการสังเกต การเขียน รวมถึงการแสดงแนวคิด มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือ
ป้องกันความล าเอียงและเสริมสร้างความเป็นธรรมตลอดจนสร้างระบบการประเมินจะน าไปสู่การ
พัฒนา 
 ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบที่เป็นข้อสอบแบบอัตนัยเพ่ือวัดและประเมิน
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในการเรียนได้เขียนเพ่ือแสดงถึงแนวคิด
สร้างข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคิดของตนเองและเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและให้
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค ในการตรวจแบบวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานวิจัยครั้งนี้ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงเกณฑ์การตรวจแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 

คะแนน/ความหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

4/ดีมาก แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและสามารถอธิบาย
เหตุผลได้อย่างชัดเจน 

3/ดี  แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและสามารถ
อธิบายเหตุผลได้บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

คะแนน/ความหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

2/พอใช้ แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องและสามารถ
อธิบายเหตุผลได้ชัดเจน 

1/ควรแก้ไข แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถ
หาข้อสรุปได้แสดงความพยายามในการอธิบายเหตุผล 

0/ต้องปรับปรุง ไม่สามารถแสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ข้อสรุปได้และไม่แสดงความ
พยายามในการอธิบายเหตุผล  

 
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555ข) 
 
2.4  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 

2.4.1 ความหมายของการเรียนรู้ร่วมมือ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมการ

เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่วมกันปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบหนึ่ง  

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2551) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมมือเป็นกลุ่มเล็ก    
แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น
ก าลังใจให้แก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบต่อการเรียนของตน แต่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียนของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ของแต่
ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม 

สุมาลี ชัยเจริญ (2551) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถในการเรียน ให้ช่วยเหลือกันใน
การท างานกลุ่ม แก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม โดยน าความรู้ที่มีอยู่เดิมผสมผสานกับความรู้ใหม่ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน สามารถที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชาและทุก
ระดับชั้น 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2553) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้าง
ที่ชัดเจน มีการท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน มีความ
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รับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ทิศนา แขมมณี (2559) การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่ม
ที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 - 6 คน ช่วยเหลือการเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  

Johnson & Johnson (1996 อ้างถึงใน ชลธิชา ทับทวี, 2554) ให้ความหมายการเรียนรู้
แบบร่วมมือว่า หมายถึง วิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเรียน แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่ม
ละ 3-5 คน สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม คละเพศ  เชื้อชาติ ความสามารถทางการเรียน โดยเฉพาะการคละ
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง ต่ า ในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นสัดส่วน 1:2:1 คือ เก่ง 
1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน สมาชิกในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รับฟังความคิดเห็น
กัน ช่วยเหลือกันและกัน สมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของ
ตนเอง 

สลาวิน (Slavin, 1990 อ้างอิงใน ชลธิชา ทับทวี, 2554) ได้เสนอแนะว่าวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมมือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน สมาชิกใน
กลุ่มจะต้องช่วยกัน เรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลส าเร็จ และยังได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ที่
สอนในแบบดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี การยอมรับ
ผู้อื่นมากขึ้น สร้างความม่ันใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตนเอง  

เธาส์แซนด์ และคนอ่ืน ๆ  (Thousand, et al., 2002) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นการเรียนรู้โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือสนับสนุนการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่คละ
ความสามารถทางการเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกภายในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดจากการศึกษา
การเรียนรู้แบบร่วมกัน ของนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่าน 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมมือเป็น
กลุ่ม ท างานร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของงาน สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน ปรึกษา ช่วยเหลือ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และความคิดเห็น 

ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่มละ 4 คน ที่มีความรู้ความสามารถแตกต่าง
กันคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยสมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
รวมถึงรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตนเองและส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ประสบความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

2.4.2 ลักษณะการเรียนรู้ร่วมมือ 
มีนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศกล่าวถึงลักษณะของการเรียนแบบร่วมมือไว้

ดังนี้ 
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อาโจส และจอยเนอร์ (  Ajose and Joyner,  1990 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2550) 
สรุปว่า วิธีสอนแบบร่วมมือกัน เป็นกระบวนการที่นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันมารวมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ ท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันโดยที่การเรียนแบบร่วมมือกันจะต้อง
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญดังนี้ 

    1. การพ่ึงพาอาศัยกัน 
    2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างใกล้ชิด 
    3. ความรับผิดชอบต่อการท างานกลุ่ม ต่อตนเอง และสมาชิกกลุ่ม 
    4. การใช้ทักษะทางสังคม 
    5. การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1991) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของ

การเรียนแบบร่วมมือไว้ 5 ประการดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้สึกพ้ืนฐานการทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มของนักเรียน (Positive  

interdependence)  วิธีการที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพ่ึงพากัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีการพ่ึงพากันเด็กด้านการได้รับประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน เช่น รางวั ลหรือคะแนน 
และพ่ึงพากันในด้านกระบวนการท างานเพ่ือให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย มีการก าหนด
บทบาทของแต่ละกลุ่มที่เท่าเทียมกันและสัมพันธ์ต่อกันท าให้งานส าเร็จ และการแบ่งงานให้นักเรียน
แต่ละคนมีลักษณะต่อเนื่อง ถ้าขาดสมาชิกคนใดท าให้งานด าเนินต่อไปไม่ได้ 

 2.  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการระหว่างเรียน (Face-to-face promotive 
interaction)  คือ นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เหตุผลซึ่งกันและกัน ให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการท างาน สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริมและให้ก าลังใจซึ่งกัน
และกัน ในการท างานและการเรียนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม 

 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual accountability) คือ ความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ต้อง
รับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะรู้ว่าใครต้องการ
ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องใด มีการกระตุ้นกันและกันให้ท างานที่ได้รับมอบหมายให้
สมบูรณ์ มีการตรวจสอบ แน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้อง
มีความม่ันใจ พร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคลเพ่ือเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
ความรับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่ม 

 4. ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย (Interpersonal  and  small 
group skills) การท างานกลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการท างาน
กลุ่ม เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นนักเรียนจะต้องท าความรู้จักกัน 
เรียนรู้ลักษณะนิสัยและสร้างความไว้วางใจต่อกันและกัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5. กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการท างานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการ
ที่จะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ โดยสมาชิกกลุ่ม
ต้องท าความเข้าใจเป้าหมายการท างาน ปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผนร่วมกัน และที่ส าคัญ
จะต้องมีการประเมินงานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม ประเมินบทบาทของสมาชิก    
ว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการท างานของตนได้ดีขึ้นได้อย่างไร สมาชิกในกลุ่มช่วย
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร ดังนั้น
กระบวนการกลุ่มจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่ม 

คาแกน (Kagan, 1994) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือว่าต้องมี
โครงสร้างที่ชัดเจน มีแนวคิดส าคัญ 6 ประการดังนี้ 

   1. เป็นกลุ่ม (Team) ซ่ึงเป็นกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมือ
อย่างเท่าเทียมกัน ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกัน 

   2. มีความตั้งใจ (willing) เป็นความตั้งใจที่ร่วมมือ ในการเรียนและท างาน ช่วยเหลือกัน
และกัน มีความยอมรับซึ่งกันและกัน 

   3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพ่ือให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 

   4. มีทักษะ (Skills)  เป็นทักษะทางสังคม รวมทั้งทักษะการสื่อความหมาย การช่วยสอน
และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   5. มีหลักการส าคัญ 4 ประการ  (Basic principles) เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นการเรียนเป็น
กลุ่มหรือการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบร่วมมือมีหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 

      5.1 การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive  interdependence)  การ
ช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ และตระหนักว่าความส าเร็จของแต่ละคน  คือ
ความส าเร็จของกลุ่ม 

      5.2 ความรับผิดชอบรายบุคคล ( Individual accountability) ทุกคนในกลุ่มมี
บทบาทหน้าที่ ความส าเร็จในการค้นคว้าท างาน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนเหมือนกัน ซึ่ง
ถือว่าเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 

      5.3 ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม (Equal participation) ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการท างาน ท าได้โดยก าหนดบทบาทของแต่ละคน 

      5.4 การมีปฏิสัมพันธ์ไปพร้อม ๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคน
จะต้องท างาน คิด อ่าน ฟัง ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กัน 

   6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือ
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นค าสั่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เทคนิคต่าง  ๆ จะต้อง
เลือกใช้ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการแต่ละเทคนิคนั้นออกแบบได้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต่างกัน 

สลาวิน (Slavin, 1995a) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือไว้ 6 ประการ 
ดังนี้ 

 1. เป้าหมายของกลุ่ม (Group goals) หมายถึง มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การยอมรับ
ผลงานของกลุ่ม 



32 
 

 2.  การรับผิดชอบเป็นบุคคล (Individual accountability) หมายถึง ความส าเร็จของ
กลุ่ม ซึ่งขึ้นกับผลการเรียนรู้รายบุคคลของสมาชิกในกลุ่ม รายงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล  
ผลการประเมินของรายบุคคล จะมีผลต่อคะแนนความส าเร็จของกลุ่ม 

 3. โอกาสในความส าเร็จเท่าเทียมกัน (Equal opportunities for success) หมายถึง 
การที่นักเรียนได้รับโอกาสที่จะท าคะแนนให้กับกลุ่มของตนเองได้เท่าเทียมกัน 

 4. การแข่งขันเป็นทีม (Team competition) การเรียนแบบร่วมมือ จะมีการแข่งขัน
ระหว่างทีม ซึ่งหมายถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในทีม 

 5. งานพิเศษ (Task specialization) หมายถึง การออกแบบงานย่อย ๆ ของแต่ละกลุ่ม 
ให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มของตน 
ให้ประสบผลส าเร็จ ลักษณะงานเป็นการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีการตรวจสอบความถูกต้อง 

 6. การดัดแปลงความต้องการของแต่ละบุคคลให้ เหมาะสม (Adaptation to 
individual needs) หมายถึง การเรียนแบบร่วมมือแต่ละประเภท จะมีบางประเภทได้ดัดแปลงการ
สอนให้เหมาะความต้องการแต่ละบุคคล 

ทิศนา แขมมณี (2559) ท าแผนบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบร่วมกันมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

 1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
    1.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งทางด้านความรู้ และทักษะกระบวนการ   

ต่าง ๆ 
    1.2 ก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็กประมาณ 3 - 6 คน กลุ่มขนาด 4 คน 

จะเป็นขนาดท่ีเหมาะสมที่สุด 
    1.3 ก าหนดองค์ประกอบของกลุ่ม หมายถึง การจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มซึ่งอาจท าโดย  

การสุ่ม คือการเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่คละกัน
ในด้านต่าง ๆ 

    1.4 ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด และมีส่วนในการท างานอย่างทั่วถึง ครูควรมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการท างานให้ทุก
คน และบทบาทหน้าที่นั้น ๆ จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงาน อันเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม บทบาทหน้าที่
ของสมาชิกต้องอยู่ในลักษณะที่ต้องพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกัน  

    1.5 จัดสถานที่ให้เหมาะในการท างานและการมีปฏิสัมพันธ์  ครูจ าเป็นต้องคิด
ออกแบบการจัดห้องเรียนหรือสถานที่ท่ีใช้ในการสะดวกต่อการท างานกลุ่ม 

    1.6 จัดสาระ วัสดุ งานที่จะให้ผู้เรียนท า วิเคราะห์สาระ/งาน/หรือวัสดุที่ท าให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ และจัดแบ่งสาระหรืองานนั้นในลักษณะที่ให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนในการช่วยเหลือกลุ่ม
พ่ึงพากันในการเรียนรู้ 

 2. ด้านการสอน 
    ครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    2.1 อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับงานกลุ่ม ครูควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียน เหตุผล

ในการด าเนินการต่าง ๆ รายละเอียดของงานและข้ันตอนในการท างาน 
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    2.2 อธิบายเกณฑ์การประเมินผลงาน ผู้ เรียนจะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่า 
ความส าเร็จของงานอยู่ตรงไหน งานที่คาดหวังจะมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ที่จะใช้ในการวัด
ความส าเร็จของงานคืออะไร 

    2.3 อธิบายถึงความส าคัญและวิธีการของการพ่ึงพาและเกื้อกูล ครูควรอธิบาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา บทบาทหน้าที่ และระบบการให้รางวัลประโยชน์ที่กลุ่มจะได้รับในการ
ร่วมมือกันเรียนรู้ 

    2.4 อธิบายวิธีการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม 
    2.5 อธิบายถึงความส าคัญวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่แต่ละ

คนได้รับมอบหมาย 
    2.6 ชี้แจงพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 3. ด้านการควบคุมก ากับและการช่วยเหลือกลุ่ม 
    3.1 ดูแลให้สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 
    3.2 สังเกตการท างานร่วมกันของกลุ่ม โดยตรวจสอบว่า สมาชิกมีความเข้าใจในงาน 

หรือบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ให้แรงเสริม และบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 

    3.3 เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานและการ
ท างาน เมื่อพบว่ากลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ครูสามารถเข้าไปชี้แจง สอนซ้ า หรือให้ความช่วยเหลือ
อ่ืน ๆ 

    3.4 สรุปการเรียนรู้ ครูควรให้กลุ่มประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบร่วมกัน 
เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้มีความชัดเจนขึ้น 

 4. การการประเมินและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
    4.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทางด้านปริมาณและ

คุณภาพ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน     
    4.2 วิเคราะห์กระบวนการท างานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ครูควรจัดให้ผู้เรียน

มีเวลาในการวิเคราะห์การท างานของกลุ่ม และพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มมีโอกาสเรียนรู้
ที่จะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม 

จากการศึกษาลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมกัน ของนักการศึกษาและนักวิจัย พบว่าการจัด
ชั้นเรียน เป็นสิ่งที่ครูจ าเป็นต้องท าในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกัน โดยทั่วไปครูแต่ละคนสามารถคิด
วางแผนออกแบบลักษณะชั้นเรียนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตน โดยอาศัยวิธีการและเทคนิค
ต่าง ๆ เข้ามาช่วยอย่างหลากหลาย แตกต่างกันออกไป 

ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปว่า ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะแบ่งกลุ่ม
นักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่มละ 4 คน ที่มีความรู้ความสามารถ
แตกต่างกันคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยสมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและ
กันรวมถึงรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตนเองและส่วนรวมเพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ประสบความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
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2.4.3 เทคนิควิธีการของการเรียนรู้ร่วมมือ 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning Techniques)  ประกอบด้วย

เทคนิควิธีสอนหลาย ๆ แบบ ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นแนวคิดของนักการศึกษาหลาย
ท่าน  เช่น Slavin,  Johnson และ Johnson, Kagan  เป็นต้น ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ ดังกล่าว ก็คือ
เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division)  หรือที่เรียกว่า เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
เทคนิค TGT (Team – Games – Tournaments) หรือที่เรียกว่า เทคนิคการแข่งขัน เทคนิค CIRC 
(Cooperative Integrated Reading And Composition) หรือเรียกว่า เทคนิคการบูรณาการ    
การอ่านและการเขียน เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เทคนิค NHT (Number Heads Together)  และ
เทคนิคการศึกษาแบบกลุ่ม GI (Group Investigation) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเทคนิคจะมีขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้ทุกเทคนิควิธีเช่น STAD, TGT, GI, NHT 
หรือ CIRC ฯลฯ จะต้องเริ่มต้นด้วยการสอนของครูเสมอ ดังนั้น ครูต้องสอนหรือให้ความรู้แก่นักเรียน
ในสาระส าคัญต่าง ๆ อาจจะน ากระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพของนักการศึกษาหรือผลจากการ
วิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนต่าง ๆ มาปรับใช้ก็ได้ เช่น กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพของโรเซนไซน์ 
และคนอ่ืน ๆ กระบวนการสอนของเมเดลินอันเดอร์ หรือรูปแบบวิธีสอนอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

 2.4.3.1 การสืบสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation)  
 Sharon et al. (1992) เลขเสนอรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบนี้ เน้นการสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญของทักษะการคิด
ระดับสูง เช่น การวิเคราะห์และประเมินผล ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ โดยใช้การสืบค้นแบบ
ร่วมมือกัน เพื่ออภิปรายเป็นกลุ่ม รวมทั้งวางแผนเพื่อผลิตโครงการของกลุ่ม การสืบสวนสอบสวนเป็น
กลุ่ม มีลักษณะการเรียนรู้ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนร่วมกันเสนอหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาค้นคว้าจากสิ่งที่ได้เรียน 
 2. ผู้เรียนจะมีการแบ่งกลุ่มกันเอง โดยผู้เรียนจะเลือกเข้ากลุ่มตามหัวข้อที่ตนเอง 

ต้องการศึกษา มีสมาชิกประมาณ 4-6 คน จ านวนสมาชิกในกลุ่มของแต่ละหัวข้ออาจมีจ านวนไม่
เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของหัวข้อที่จะศึกษา แต่ละกลุ่มควรมีผู้เรียนที่มีความสามารถที่
หลากหลาย 

 3. ครูจะแนะน าวิธีท างานกลุ่ม การสืบค้น การรวบรวมข้อมูลความรู้ในแต่ละหัวข้อ 
 4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาในหัวข้อของตน และแบ่งการท างาน 

ตามที่วางแผนไว้ หรือแต่ละคู่ในกลุ่มจะเลือกหัวข้อย่อย (Subtopic) และเลือกวิธีแสวงหาค าตอบใน
เรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง จากนั้นสมาชิกแต่ละคนหรือแต่ละคู่จะเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการ
ท างานให้กลุ่มทราบ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 

 5. กลุ่มกับประเมินผลงาน การท างาน และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการรายงานของ 
สมาชิกแต่ละคนหรือสมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มที่ได้เลือกหัวข้อย่อยไปศึกษา และรวบรวมจัดท ารายงาน
ของกลุ่มจากนั้นน าเสนอให้เพื่อนทั้งชั้นเรียนฟัง 
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 2.4.3.2 การเรียนการสอนแบบกลุ่มแข่งขันแบบแบ่งผลสัมฤทธิ์ (Student Teams 
Achievement Division: STAD)  

 Slavin (1995b) ได้เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การเรียนแบบร่วมมือ ที่ใช้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ หรือหลังจากที่ครูได้สอน
ผู้เรียนทั้งชั้นไปแล้ว และต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าร่วมกันภายในกลุ่ม สืบเนื่องจากสิ่งที่ครูได้
สอนไป ซึ่งใช้ได้กับทุกวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง เกิดความคิด
รวบยอด ค้นหาสิ่งที่มี ค าตอบ ชัดเจน แน่นอน การเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD มีลักษณะการ
เรียนรู้ดังนี้ 

 1. ผู้อธิบายงานที่ต้องการในกลุ่ม ลักษณะการเรียนภายในกลุ่ม กฎ กติกา ข้อตกลงใน
การท างานกลุ่มได้แก่ 

  1.1 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เพ่ือนเกิดการ 
เรียนรู้ 

  1.2 งานกลุ่มเสร็จ คือการที่สมาชิกทุกคนท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นและ 
เข้าใจงานที่ท าอย่างชัดเจน 

  1.3 หากมีปัญหาอะไร ให้ปรึกษา ถามเพ่ือนในกลุ่มก่อนที่จะถามครู 
  1.4 ปรึกษาและท างานกันเงียบๆ ไม่รบกวนกลุ่มอื่น 
  1.5 เมื่อท างานเสร็จ คือทุกคนในกลุ่มพร้อมได้รับการทดสอบหรือการประเมินจาก 

คร ู
 2. ครูเป็นผู้ก าหนดกลุ่ม โดยผู้เรียนจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่มคละเพศ คละ 

ความสามารถ ในกลุ่มหนึ่งจะมีสมาชิก 4-5 คน หรือขึ้นอยู่กับจ านวนหัวข้อที่นักเรียนได้ศึกษา 
 3. หลังจากท่ีครูสอนเนื้อหาตามบทเรียนแล้ว มีการมอบหมายใบงาน แบบฝึกหัด ให้กับ 

ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยกันในกลุ่มของตนเอง แล้วผู้เรียนต้องพยายามที่จะช่วยเหลือให้สมาชิกทุกคน
เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบตามใบงาน แบบฝึกหัด ที่ผู้เรียน
แต่ละคนได้คิดค าตอบขึ้นมา และอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 

 4. มีการประเมินในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนไป โดยทดสอบคะแนนเป็นรายบุคคลและน า 
คะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมารวมเป็นคะแนนของกลุ่มและหาค่าเฉลี่ย กลุ่มที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ที่
ก าหนดจะได้รับรางวัลหรือมีการประกาศผลในที่สาธารณะ เช่น  บอร์ดของโรงเรียน หรือวาสารของ
โรงเรียนองค์ประกอบของรูปแบบ STAD  

 2.4.3.3 การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team – Games – Tournaments : TGT) 
 Hopkins (cited in De Vries et al., 1980) ได้เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนในกลุ่มเล็ก  ๆ 
คละความสามารถ เพศ เช่นเดียวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มการแข่งขันแบบแบ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยมีความแตกต่างกันที่การเข้าร่วมกลุ่มจะมีลักษณะถาวรกว่า โดยสมาชิกแต่ละ
คนของกลุ่มหนึ่ง ๆ ต้องแข่งขันตอบค าถามกับสมาชิกของกลุ่มอ่ืนที่ตกแข็ง (Tournament Tables) 
เป็นรายสัปดาห์ โดยนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ เดียวกันจะแข่งขันกันเพ่ือท าคะแนนให้กลุ่มของตน 
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การเรียนรู้แบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมมีลักษณะการเรียนรู้ 
ดังนี้  

 1. การจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม โดยให้ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกันอยู่กลุ่ม 
เดียวกันซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยสมาชิกของกลุ่มจะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
ตามกติกาของการจัดการเรียนการสอน ช่วยเหลือการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนต้อง
พยายามท าให้ดีที่สุดเพื่อความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม 

 2. ก าหนดให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มแข่งขันการตอบค าถามหรือโจทย์ที่ครูเตรียมไว้ให้โดย 
แต่ละโต๊ะจะมีโจทย์ค าถามที่มีระบบความยากง่ายไม่เหมือนกัน ตามระดับความสามารถในกลุ่มของ
ผู้เรียนที่แข่งขันกันนั้น 

 3. จะจัดการแข่งขันกี่รอบก็ได้ แต่ละรอบจะใช้โจทย์ค าถามกี่ข้อก็ได้ แต่ไม่ควรมาก 
เกินไป ปกติจะใช้เวลาในการแข่งขันรอบหนึ่ง ๆ ประมาณ 10-15 นาที การแข่งขันในแต่ละรอบจะมี
การเปลี่ยนโจทย์ค าถามเป็นชุดใหม่ทุกครั้ง 

 4. ในการแข่งขันจะมีกติกาที่ชัดเจน และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบจะมีการ  
ย้ายหรือเปลี่ยนผู้ เรียนไปแข่งขันอย่างโต๊ะอ่ืน  ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกท าโจทย์ที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของเขามากยิ่งขึ้น 

 5. เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่ก าหนดไว้ มีการประเมินผลส าเร็จของกลุ่ม โดยน า 
คะแนนที่สมาชิกไปแข่งขันมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม และหาค่าเฉลี่ย กลุ่มที่มีคะแนนหรือค่าเฉลี่ย
สูงสุดจะได้รับการยอมรับเป็นทีมชนะเลิศ และทีมที่ได้อันดับรองชนะเลิศลงมา จากนั้นให้มีการ
ประกาศผลการแข่งขันในที่สาธารณะ เช่น บอร์ดในชั้นเรียน บอร์ดของโรงเรียน หรือวารสารของ
โรงเรียน และมีการบันทึกสถิติไว้ด้วย 

 2.4.3.4 การเรียนการสอนกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Indivdualization: TAI)  

 Slavin (1995a) ได้เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มเพ่ือน
ช่วยเหลือเพ่ือนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและการเรียนการสอนแบบรายบุคคลเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนด้วย
ตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทักษะ และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีวิธี แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรียนรู้ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเรียนรู้แบบการเรียนแบบการเรียนการสอน
กลุ่มเพ่ือนช่วยเหลือเพ่ือนเป็นรายบุคคลมีลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้  

 1. การทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียน 
 2. ให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม โดยก าหนดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันท างานร่วมกัน 

 ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน 
 3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาการเป็นคู่ ๆ จะเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนต่างศึกษา 

เอกสารของครูและฝึกหัดท าตาม ในเวลาเรียนนักเรียนต้องมีความร่วมมือกัน เมื่อท างานเสร็จ
เรียบร้อยให้เซ็นชื่อก ากับว่าปฏิบัติงานนั้นผ่านเรียบร้อยแล้ว ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อจนครบทุกกิจกรรม
หรือหัวข้อที่ครูก าหนดไว้ และรวมตัวท างานกลุ่มร่วมกันเป็นการสังเคราะห์ความรู้ทั้งหมดจากที่ผู้เรียน
ได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติในคู่ของตนมาก่อนแล้วนั่นเอง 
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 4. ระหว่างที่ผู้เรียนช่วยกันเรียนภายในคู่และภายในกลุ่ม ครูจะใช้เวลานี้ทยอยเรียก
ผู้เรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสามารถระดับใกล้เคียงกันมาครั้งละ 4-6 คน เพ่ือให้ความรู้เสริมให้
เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เรียน 

 5. หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ได้เรียนร่วมกับเพ่ือน ผ่านทุกจุดประสงค์หรือ
ทุกกิจกรรมร่วมกันทุกคน และได้เรียนจากครูเป็นกลุ่มย่อยแล้ว เมื่อจบหน่วยการเรียนจะมีการ
ประเมินผลสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนไปทั้งหมด โดยการทดสอบรายบุคคลและน าคะแนนจากทดสอบของ
นักเรียนแต่ละคนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม 

 2.4.3.5 การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน (Coopreative 
Integrated Reading and Composition: CIRC) 

 Stevens et al. (1987) ได้เสนอการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการ
เขียน ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีพ้ืนฐานเดิมจากการมุ่งเพ่ือใช้ในการเรี ยน
การสอนภาษา เพ่ือพัฒนาทักษะสัมพันธ์ของการพูด อ่าน เขียน ไปพร้อม ๆ กัน การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน มีลักษณะการเรียนรู้ดังนี้ 

 1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถกลุ่มละ 4 คน 
 2. ภายในกลุ่มผู้เรียนจับคู่กัน ร่วมกันศึกษากิจกรรม ทบทวน และทดสอบไปทีละเรื่อง

หรือทีละจุดประสงค์ เมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อย จนเข้าใจทั้งคู่ดีแล้ว ให้เซ็นชื่อก ากับว่าผ่านการเรียน
เรื่องนั้นหรือจุดประสงค์นั้นแล้ว จากนั้นเรียนเรื่องใหม่หรือจุดประสงค์ใหม่จนครบตามท่ีครูก าหนดไว้ 

 3. จากนั้นให้ผู้เรียนมารวมกลุ่มกันอีกครั้ง เพ่ือท างานร่วมกันตามที่ครูก าหนดจนงาน
กลุ่มเสร็จเรียบร้อย ในขณะท างานสมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติตามบทบาทที่ครูก าหนดเพื่อให้การท างาน
กลุ่มมีประสิทธิภาพ 

 4. เมื่อทุกกลุ่มศึกษาทุกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย นั่นคือ การพร้อมรับการประเมินจากครู 
การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียนเป็นการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ ดังนั้นจึง
ไม่ควรสอนเป็นกลุ่มใหญ่ จึงได้ก าหนดให้ผู้ เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน เรียนไปทีละกิจกรรม ทีละ
จุดประสงค์ ทีละเรื่อง และกิจกรรมหรือเรื่องที่จะให้ผู้เรียนเรียนเป็นคู่นั้นจะเป็นกิจกรรมเรื่องเล็ก  ๆ 
ถึงแม้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียนจะน ามาใช้ในการเรียนการสอนภาษา 
แต่หลักการและวิธีการของการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน สามารถน าไปใช้ได้
ในวิชาอ่ืน ๆ ที่มีจุดประสงค์เพ่ือต่อการจัดกิจกรรมแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและ
การเขียน เพราะทักษะทางภาษาถือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ส าหรับทุกวิชาอยู่แล้ว 

 2.4.3.6 เทคนิคการต่อบทเรียน (Jigsaw)  
 Aronson et al. (1978) ได้เสนอเทคนิคการต่อบทเรียน ซึ่งการเรียนแบบนี้ บางที

เรียกว่าการเรียนแบบต่อชิ้นส่วน หรือการศึกษาเฉพาะส่วน การเรียนการสอนเทคนิคการต่อบท มี
ลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. เป็นวิธีการที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถและเพศ 
 2. ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกัน โดยผู้สอนให้เนื้อหา 1 เรื่อง 

ส าหรับ 1 กลุ่ม และแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ถ้าจ านวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ให้แต่ละคนในกลุ่ม
ศึกษาเฉพาะในหัวข้อนั้น ๆ คนละ 1 หัวข้อ โดยผู้เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนเอง
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ได้รับมอบหมาย สมาชิกที่อยู่ต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในข้อเดียวกันจะร่วมกันศึกษาเรียกว่า กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ จะแนะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อของตนเองไปเสนอแก่สมาชิกในกลุ่ม ให้เพ่ือนในกลุ่มได้รู้
เนื้อหาครบทุกหัวข้อ 

 3. หลังจากจบบทเรียนแล้วมีการทดสอบรายบุคคลตามเนื้อหาทุกหัวข้อ และน าคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนกลุ่ม 

 2.4.3.7 การเรียนด้วยกัน (Learning Together) 
 Johnson and Johnson (1991) ได้เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบเรียนด้วยกัน 

ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ซึ่ง
รูปแบบการเรียนด้วยการนี้ จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ เน้นการสร้างกลุ่มเพ่ือท า
กิจกรรมก่อนที่จะท างานร่วมกันจริง และเน้นการอภิปรายในกลุ่มว่าสมาชิกท างานช่วยกันได้ดีเพียงใด 
การเรียนรู้แบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนด้วยกัน มีลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้  

 1. ครูก าหนดโครงงานให้นักเรียนท า ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมา
ก่อน ก าหนดว่าให้ท าโครงงานอะไร แต่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดของงาน เพ่ือให้นักเรียนได้มีความคิด
สร้างสรรค์ผลงานเอง อาจจะเป็นโครงงานขนาดใหญ่ที่ต้องท าทั้งชั้นเรียน แต่ต้องมีการแบ่งงานกันท า
ในส่วนต่าง ๆ และน ามารวมกัน และจะต้องรับรู้ในงานส่วนอื่น ๆ ของเพ่ือนนักเรียนคนอื่นที่ท าด้วย 

 2. การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มโดยคละความสามารถ ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ   
3-5 คน และท าโครงงานตามที่ครูได้ก าหนดไว้ให้ จากนั้นร่วมกันวางแผนการท างานมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจน 

 3. โครงงานที่ท านั้นมีลักษณะที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สมาชิกกลุ่มมี
ความรับผิดชอบในงานส่วนของตนเอง เมื่อท างานในส่วนของตนเองเสร็จ แล้วจะน างานของทุกคนมา
รวมเป็นงานกลุ่ม ดังนั้นความส าเร็จของกลุ่มเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มทุกคน 

 4. มีการน าเสนอผลงานเมื่องานเสร็จสิ้นลง โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมปรึกษาถึงวิธีการ
น าเสนอผลงาน และวิธีการท างานของกลุ่ม 

 5. ครูเป็นผู้ประเมินผลการท างานของกลุ่มโดยเน้นผลงานและกระบวนการท างานซึ่ง
วิธีการประเมินโดยคัดเลือกตัวแทนกลุ่มออกมาสอบถามเกี่ยวกับงานที่ได้ท าและกระบวนการท างาน
ของกลุ่ม  

 2.4.3.8 การเรียนแบบ Team Interview 
 Kagan (1992) ได้เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบ การเรียนแบบ Team 

Interview ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีวิธีการที่น่าสนใจ เพราะเป็นการฝึกทักษะการเรียนและ
ทักษะทางสังคมแก่ผู้เรียน ฝึกการยอมรับซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ฝึกค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการตั้งค าถาม การสัมภาษณ์เพ่ือ
สืบค้นข้อมูลจากตัวบุคคล รวมทั้งมีโอกาสฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างครบถ้วน การเรียน
แบบ Team Interview มีลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. ผู้ก าหนดเรื่องที่จะให้ผู้เรียนศึกษาภายในกลุ่ม ซึ่งจ านวนของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจะ
ขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะให้ผู้เรียนศึกษา 
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 2. ผู้เรียนจะเลือกศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อน จากนั้นให้เพ่ือนมาสัมภาษณ์ตน และมี
การสรุปความรู้ทั้งหมด ซึ่งทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วนในเรื่องที่ศึกษาตามที่ครู
ก าหนด โดยรับความรู้จากกันและกันจากการสัมภาษณ์ 

 2.4.3.9 Think-Pair-Share 
 Kagan (1992) ได้เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบ Think-Pair-Share มีการรวม

โครงสร้างของทั้ง 3 ขั้นตอน ของการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนตามรูปแบบ Think-Pair-Share 
ลักษณะการเรียนรู้ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1  จะเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนรายบุคคลคิดเรียบ ๆ เกี่ยวกับค าถามของผู้สอน 
  ขั้นที่ 2  จะมีการจับคู่กันคิดซึ่งมีการดูแลช่วยเหลือ ตลอดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  ขั้นที่ 3  ผู้เรียนผู้นั้นจะมีการตอบสนองความคิดของคู่ตนเองไปอย่างคู่อ่ืนๆ และ

เพ่ือนสมาชิกทั้งหมด 
 2.4.3.10 3 By 3 By 3 
 Jacobs et al. (1996) ลักษณะการเรียนการสอนตามรูปแบบ 3 By 3 By 3 ซึ่งมี

ลักษณะกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับรูปแบบ Team Interview ในระหว่างการสอนจะให้ผู้เรียนได้ตั้ง
ค าถามจากสิ่งที่เรียนเหมือนกัน แต่รูปแบบ 3 By 3 By 3 จะเน้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามที่สร้างสรรค์
มากกว่า คือนอกเหนือจากสิ่งที่ผู้เรียนก าลังเรียนอยู่ในขณะนั้น การเรียนตามรูปแบบ 3 By 3 By 3 มี
ลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. ก าหนดให้ผู้เรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้าง ๆ เข้ากลุ่มกัน กลุ่มละ 3 คน 
 2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ต่างคนต่างตั้งค าถามจากสิ่งที่ได้ฟังครูอธิบาย 
 3. น าค าถามของแต่ละคนมาร่วมพิจารณาหาค าตอบ 
 4. ครูส่งค าถามของผู้เรียนมาร่วมกันพิจารณาหาค าตอบ 
 5. ค าถามบางข้อที่ผู้เรียนช่วยกันหาค าตอบไม่ได้ ครูจะหยิบยกมาอธิบายชี้แจง  
จากการศึกษาเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักการศึกษา พบว่ารูปแบบแต่ละรูปแบบ

จะมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสม  
ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยคิดว่า ผู้วิจัยเลือกรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

เพ่ือนคู่คิด ในการจัดกิจการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.4.4 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดไว้ดังนี้  ค าว่าเทคนิค  

“Think-Pair-Share” มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้หลายค า เช่น เทคนิคคู่คิด เทคนิคคู่คิดอภิปราย คิด
และคุยกัน และเพ่ือนคู่คิด เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยเป็นผู้
ก าหนดขึ้นผู้วิจัยจึงใช้ท าแทน “Think-Pair-Share” ว่า “เทคนิคเพ่ือนคู่คิด” ซึ่งมีลักษณะการจัด
กิจกรรม 4 ประการคือ 

   1. การคิดด้วยตนเอง 
   2. ให้ผู้เรียนร่วมกันจับคู่และเปลี่ยนความคิด 
   3. ให้ผู้เรียนแต่ละคู่แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มของตนเอง 
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   4. การน าค าตอบมาอภิปรายในกลุ่มใหญ่ 
ความหมายของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
มิลลิส และคอทเท็ล (Millis & Cottell, 1998 อ้างถึงใน ชลธิชา ทับทวี, 2554) ได้กล่าวถึง

เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด(Think-Pair-Share) ซึ่งกล่าวถึงเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือน
คู่คิดว่า ในการเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคู่คิดนั้น ครูตั้งค าถามที่ต้องใช้ความเข้าใจ มาเป็น
ค าถามแบบการสอบสวนให้นักเรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนร่วมชั้น
อีกคนหนึ่งเพ่ืออภิปรายการตอบค าถามเมื่อได้ข้อสรุปนักเรียนยกมือเสนอค าตอบตอบเพ่ือนในชั้น
เรียนและก่อนที่ครูจะให้นักเรียนคู่นั้น เสนอค าตอบควรรอเวลาให้นักเรียนคิดค าตอบให้ได้ก่อน และ
เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสในการท่องค าตอบกับเพ่ือนก่อนที่จะพูดในชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ
สื่อสารทางวาจาและความม่ันใจ 

นิวชาวเวลล์ (New South Wales, 2006 อ้างถึงใน ชลธิชา ทับทวี, 2554) ได้กล่าวถึง
เทคนิคเพ่ือนคู่คิดว่า เป็นการให้นักเรียนแต่ละคนใช้ความคิดของตัวเองหรือแก้โจทย์ปัญหาอย่าง  
เงียบ ๆ จากนั้นจึงจับคู่และแบ่งปันความคิดหรือหาค าตอบของตนเองกับคนที่อยู่ ใกล้ ๆ แต่ละคู่ควร
จะเตรียมตัวน าเสนอความคิดหรือค าตอบของคู่ของตนให้กับเพ่ือนทั้งชั้นเรียนได้รับฟัง อาจกล่าวได้ว่า
หมายถึงให้แต่ละทีมเรียนรู้จักเพ่ือนร่วมทีมซึ่งกันและกัน 

สุขวิมล เขี้ยวแก้ว และอุสมาน สารี (2541) ได้กล่าวถึงเทคนิคเพ่ือนคู่คิดว่า เป็นเทคนิคที่
เริ่มต้นจากปัญหาหรือโจทย์ค าถามให้ผู้เรียนทุกคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อน หลังจากนั้นผู้สอนให้
สัญญาณให้ผู้เรียนจับคู่กันเพ่ือแลกเปลี่ยนค าตอบหรือความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แล้วจึงน าค าตอบ
ของแต่ละคู่มาอภิปรายร่วมกัน 4 คน เพ่ือสรุปเป็นค าตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดก่อนจะน า
ค าตอบนั้นมาเสนอหน้าชั้น 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2544) ได้กล่าวถึงรูปแบบเทคนิคเพ่ือนคู่คิดว่า กิจกรรมนี้เป็น     
กลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างเสรี ให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้อมการแสดง
ความคิดเห็นก่อนที่ผู้สอนจะได้แนวความคิดจากผู้เรียน กลยุทธ์นี้ใช้ได้ง่ายและประสบผลส าเร็จอย่าง
สูงในทุก ๆ วิชาและทุกระดับชั้นของผู้เรียน โดยเริ่มต้นจากให้ผู้เรียนตั้งใจฟังค าถามของผู้สอนและให้
เวลาผู้เรียนคิดประมาณ 2-5 นาที แล้วให้ผู้เรียนจากผู้เพ่ือนในห้อง เพ่ือให้อภิปรายความคิดที่เกี่ยวกับ
ค าตอบของค าถามนั้น โดยอาจจะให้ช่วงเวลาระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที หลังจากนั้นให้กลุ่มเสนอกลุ่ม
ใหญ่ ผู้สอนอาจจะใช้สัญญาณ  เช่น ปรบมือ 1 ครั้ง หมายถึง เวลาส าหรับคิด ปรบมือ 2 ครั้ง แสดงว่า
ถึงเวลาอธิบาย เป็นต้น วิธีนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ทุกคนได้มีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็น 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545) ได้กล่าวถึง รูปแบบเทคนิคเพ่ือนคู่คิดว่าเป็นรูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม โดยเริ่มจากการจับคู่กันคิดแล้วน า
ความคิดของทั้งคู่มาอภิปรายในกลุ่มเพ่ือให้ได้ความคิดของกลุ่มเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
พฤติกรรมทางสังคม ควบคู่กับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน 

ช านาญ โพธิคลัง (2547) กล่าวว่า เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบร่วมมือโดยเป็นวิธีการจับคู่เพ่ือให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียน
ร่วมกัน เพ่ือให้แนะน าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และร่วมมือกันท ากิจกรรม
ตามกระบวนการเรียนจนค้นพบข้อสรุปข้อความรู้หรือค าตอบร่วมกัน 
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พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2551) เทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think -Pair -Share) 
เริ่มจากการตั้งปัญหาหรือโจทย์ค าถาม แล้วให้สมาชิกแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อน แล้วน า
ค าตอบไปอธิบายกับเพ่ือนเป็นคู่ จากนั้นน าค าตอบของตน หรือเพ่ือนที่เป็นคู่ มาเล่าให้เพ่ือน ๆ ทั้ง
ห้องฟัง 

จากการศึกษาความหมายของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ของนักการศึกษาหลายท่าน จึงสรุปได้ว่า 
เทคนิคเพ่ือนคู่คิด เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม โดยให้นักเรียนจับคู่ และตอบค าถาม
รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับคู่ของตนเองในประเด็น หรือสถานการณ์
ตามท่ีก าหนด ฝึกการท างาน และการพูดแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 

ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปว่า การจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนคู่คิด (Think-
Pair-Share) หมายถึง รูปแบบในการเรียนแบบร่วมกันโดยมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน  
2 คน ที่จับคู่กันภายในกลุ่ม โดยจับคู่ในลักษณะคู่คิดที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยกิจกรรมการ
เรียนที่เริ่มจากครูเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือโจทย์ค าถามแล้วให้สมาชิกคิดหาค าตอบด้วยตนเอง 
หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนไปหาคู่ของตนเองที่จัดไว้ เพ่ือแลกเปลี่ยนค าตอบหรือความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันภายในกลุ่มของตน เมื่อได้ข้อสรุปที่ตรงกันแล้วน าค าตอบที่ได้มาส่งครู จากนั้นจึงน าผลสรุป
เสนอหน้าชั้นเรียนและให้เหตุผลของค าตอบ ถ้ากลุ่มใดที่มีเหตุผลของค าตอบที่แตกต่างกันให้ออกมา
น าเสนอจนได้ข้อสรุปประเด็นค าถามของผู้เรียนทั้งชั้นเรียน 

2.4.5 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดไว้

ดังนี้ 
ลีแมน (Lyman, 1981 อ้างถึงใน สุบรรณ ตั้งศรีเสรี, 2556) กล่าวว่า เทคนิคการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดจะมีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 3 ข้อ คือ  
   1. การคิด นักเรียนมีเวลา 30 นาที หรือมากกว่า เพ่ือที่จะคิดให้ได้ค าตอบที่เหมาะสม 

เวลาที่ใช้นี้รวมถึงการเขียนเพื่อจดบันทึกค าตอบ 
   2. การจับคู่ หลังจากใช้เวลาคิดให้นักเรียนจับคู่เพ่ือแบ่งปันค าตอบแล้วความคิดเห็นซึ่ง  

กันและกัน 
   3. การแบ่งปัน ค าตอบของนักเรียนสามารถน ามาแบ่งปันภายในกลุ่มเดียวกันหรือทั้งชั้น 

เรียนในช่วงการอภิปรายเพ่ือติดตามผล เทคนิคนี้ให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนที่จะแสดงออกถึงตนเอง 
รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงค าตอบของตนเอง 

ไบร์เลย์ (Byerley, 2003 อ้างถึงใน   สุบรรณ ตั้งศรีเสรี, 2556) กล่าวว่า เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดจะมีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 3 ข้อ คือ 

   1. การคิด (think) เป็นขั้นตอนแรกที่คุณจะกระตุ้นด้วยปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนหาค าตอบ 
   2. การจับคู่ (pair) เป็นขั้นตอนท่ีจะท าให้ผู้เรียนจับคู่เพ่ืออภิปรายปัญหา 
   3. การแลกเปลี่ยน (share) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนและน าเสนอ 

ความรู้ทีไ่ด้จากการค้นหาค าตอบ 
เลวิน (Levin, 2008 อ้างถึงใน ชลธิชา ทับทวี, 2554) กล่าวว่า เทคนิคการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดจะมีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
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   1. การคิด ครูกระตุ้นการคิดของนักเรียนโดยป้อนค าถามหรือสังเกตการณ์ นักเรียนควร 
ใช้เวลาคิดสักครู่เพื่อที่จะใช้ความคิดเกี่ยวกับค าถาม 

   2. การจับคู่ ใช้การจับคู่กันตามที่ก าหนดให้ เช่น จับคู่กับเพ่ือนที่นั่งใกล้  ๆ กันหรือกับ 
เพ่ือนที่นั่งโต๊ะติดกัน นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับค าตอบที่แต่ละคนหามาได้ แล้ว
เปรียบเทียบความรู้ที่ได้มาจากความคิดของแต่ละคนหรือจากบันทึกสั้น ๆ ที่แต่ละคนบันทึกมา
เพ่ือที่จะมาพิจารณาว่าค าตอบของฝ่ายไหนที่คิดว่า ค าตอบของฝ่ายไหนที่คิดว่าเป็นค าตอบที่ดีที่สุด 
น่าเชื่อถือมากที่สุด และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด 

   3. การแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากที่นักเรียนช่วยกันคิดภายในคู่ของตนเองครูจะเรียก 
นักเรียนแต่ละคู่ให้มาแลกเปลี่ยนความคิดในคู่ของตนกับนักเรียนทั้งห้องเรียน 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือน
คู่คิดจะมีขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ขั้นเตรียม ผู้แนะน าทักษะในการเรียนแบบคู่คิด การจับคู่ของนักเรียนบอวัตถุประสงค์ 
 ของบทเรียน และบอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน 

   2. ขั้นสอน ผู้น าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ด้วยวิธีสอนที่เหมาะสมแล้วให้งาน 
   3. การท างานกลุ่ม เมื่อได้รับค าถามจากครู นักเรียนต้องหาค าตอบด้วยตนเองก่อน 

จึงน าค าตอบไปปรึกษาคู่ของตนเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่ดี
ที่สุด 

   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
      4.1 ตรวจผลงาน ครูดูจากงานกลุ่มที่แต่ละคู่ส่งไป และครูสุ่มบางคู่มาเสนอค าตอบใน 

ชั้นเรียน ขณะที่ฟังผู้น าเสนอแล้วผู้เรียนในห้องเรียนสามารถยกมือเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อค าตอบ
หรือเสนอค าตอบของตนได้ 

      4.2 ทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน เพ่ือตรวจผลการสอบ 
แล้วท าการค านวณคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มให้นักเรียนทราบ และถือว่าเป็นคะแนนของนักเรียนแต่ละ
คนในกลุ่มด้วย  

   5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานของกลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป 
บทเรียน ถ้ามีสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจครูควรอธิบายเพ่ิมเติม ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผลการ
ท างานของกลุ่ม โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียน และวิธีการท างานของนักเรียน รวมถึงวิธีการ
ปรับปรุงการท างานของกลุ่มด้วย ซึ่งจะท าให้นักเรียนรู้ความก้าวหน้าของตนเองทางด้านวิชาการและ
ด้านสังคม 

ขจรศักดิ์ หลักแก้ว (2551) ได้เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิดจะมีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) กลุ่ม 
ละ 2 - 4 คน  

   ขั้นที่ 2 ครูตั้งประเด็นสั้น ๆ หรือโจทย์ค าถาม 
   ขั้นที่ 3 ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองซัก 1-2 นาท ี
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   ขั้นที่ 4  ให้ผู้เรียนจับคู่กับเพ่ือนและเปลี่ยนความคิดผัดกันเล่าความคิดหรือค าตอบของ
ตนให้เพื่อนฟังจนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องกัน 

   ขั้นที่ 5  ผู้เรียนจากคนใดคนหนึ่งสามารถอธิบายค าตอบให้เพ่ือนฟังทั้งชั้นได้หรือครูสุ่ม
บางคู่มารายงานหน้าชั้น 

มนต์ชัย เทียนทอง (2551) ได้เสนอข้ันตอนของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) คิด  (Think)  เป็นการท้าทายให้ผู้เรียนได้คิด และไตร่ตรองจากค าถาม 
2) คู่ (Pair) เป็นการจัดให้ผู้เรียนจากการเป็นคู่ ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน ตามประเด็นปัญหาและร่วมกันสรุปเพื่อหาค าตอบ 
3) แลกเปลี่ยน (Share) เป็นการสลายจากการจับกลุ่มเป็นคู่ ๆ แล้วสรุปผลการค้นหา

ค าตอบร่วมกันทั้งชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายผล 
จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมกันด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดของนักวิชาการสรุป

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดังตารางที่ 2.3 นี้ 

ตารางท่ี 2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดของนักวิชาการและ 
     ผู้วิจัย 
 

นักวิชาการ/วิจัย 
 
 
 

เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
(Think-Pair-Share) วัฒ
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1. ขั้นน าสู่บทเรียน        
2. ขั้นสอน        
3. ขั้นเพ่ือนคู่คิด        
4. ขั้นท างานกลุ่ม        
5. ขั้นสรุป        
6. ขั้นประเมินผล        

 
เกณฑ์การเลือกข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดของผู้วิจัย

มีข้ันตอนการเลือกดังนี้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดขั้นตอนใด
มีความส าคัญและเหมาะสมต่อการให้เหตุผลของผู้เรียนผู้วิจัยเลือกข้ันตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมกันด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ขั้นตอนผู้วิจัยได้
น าขั้นตอนที่ได้มาสรุปเป็นขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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      ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น เล่นเกม ร้องเพลง จากนั้นทบทวนความรู้เดิม เรื่อง การคูณ การหาร 

      ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่  
   ขั้นที่ 3 ขั้นเพ่ือนคู่คิด ครูตั้งประเด็นของปัญหาหรือเสนอสถานการณ์ปัญหา ให้

นักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบของตนเองก่อน เมื่อได้ค าตอบของตนเองแล้ว จากนั้นให้นักเรียนน า
ค าตอบมาอภิปรายร่วมกับคู่ของตน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหา
รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด โดยใช้แบบฝึกทักษะการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร 

   ขั้นที่ 4 ขั้นท างานกลุ่ม เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันในคู่ของตนเองได้ข้อสรุปแล้ว ให้น ามาอภิปรายร่วมกันกับกลุ่มของตนเองและเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในกลุ่มได้ซักถามอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกครั้ง เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด แล้ว
น าค าตอบมาส่งที่ครู 

      ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป ครูได้ค าตอบของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูสุ่มกลุ่มออกมาน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนและให้เหตุผลของค าตอบ ถ้ากลุ่มใดที่ไม่ได้ออกมาน าเสนอมีเหตุผลของค าตอบที่แตกต่างกัน 
ให้กลุ่มนั้นออกมาน าเสนอจนได้ข้อสรุปประเด็นของค าถามที่ทุกกลุ่มมีเหตุผลที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 
โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือเสนอแนะรวมถึงอะไรเพ่ิมเติมจนได้ข้อสรุป 

      ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินผล วัดพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความ
ถูกต้องของแบบฝึกการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบ 

2.4.6 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
มีนักวิชาการกล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดดังนี้ 
ลีแมน (Lyman, 1987 อ้างถึงใน ชลธิชา ทับทวี, 2554) ได้สรุปประโยชน์ของเทคนิคเพ่ือน

คู่คิด ดังนี้ 
   1. เป็นเทคนิคท่ีน าไปใช้ได้เร็ว 
   2. เป็นเทคนิคท่ีไม่ต้องใช้เวลาเตรียมการมาก 
   3. การโต้ตอบภายในตัวบุคคลกระตุ้นให้นักเรียนเป็นจ านวนมากมีความสนใจอย่าง 

แท้จริงอยู่ในด้านความรู้ 
   4. คู่สามารถตั้งค าถามได้หลายแบบและหลายระดับ 
   5. ท าให้รวมความสนใจของนักเรียนทั้งชั้นเรียน และท าให้นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออก 

สามารถตอบค าถามได้โดยไม่ต้องลุกขึ้นต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
   6. ผู้สามารถเข้าใจนักเรียนด้วยการฟังนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างการท ากิจกรรมและ 

จากการรวบรวมค าตอบในตอนท้ายชั่วโมงเรียน 
   7. ผู้สามารถท ากิจกรรมที่ใช้หลักแบบเพ่ือนคู่คิดได้ 1 ครั้งหรือหลาย ๆ ครั้งใน 

ระยะเวลา 1 คาบเรียน 
ไอสัน (Eison, 2008 อ้างถึงใน ชลธิชา ทับทวี, 2554) ได้สรุปประโยชน์ของเทคนิคเพ่ือน

คู่คิด ดังนี้ 
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   1. สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีศักยภาพในทุกชั้นเรียนที่มีขนาดใหญ่ 
   2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการโต้ตอบในเนื้อหาของรายวิชา 
   3. ท าให้นักเรียนประมวลความคิดของตนเองก่อนน าไปแบ่งปันกับผู้อ่ืน 
   4. สามารถน ามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้นได ้
วิภาวดี วงศ์เลิศ (2544) ได้สรุปประโยชน์ของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดังนี้ 

   1. ผู้เรียนได้รับความรู้ที่มีความหมายนักเรียนสามารถน ามาใช้ทั้งในเนื้อหาเดียวกันหรือ 
ต่างกัน ต้นทุนช่วยเหลือนักเรียนให้ออกไปใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริง ซึ่งเป็นโรคที่ต้องอาศัย
ความร่วมแรงร่วมใจมากกว่าการแข่งขันแบบเผชิญหน้า 

   2. ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้า ท างานและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ของตนเองซึ่งจะท าให้นักเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง 

   3. ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้สามารถน าความรู้ 
ได้นาน เข้าใจลึกซ้ึง 

   4. ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อความหมายจากการท างาน 
อธิบาย ซักถาม ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

   5. ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองดี ในด้านของการทราบและครอบครัวของตนเอง เพ่ือ 
เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

   6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจ กล้าแสดงออกต่อหน้าเพื่อนโดยไม่กลัวว่าผิด 
   7. ฝึกทักษะการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ทั้งการเป็นผู้มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

ไม่ยึดมั่นถือมัน่ 
   8. ผลงานที่ท าโดยผู้เรียน 2 คนช่วยกันท า ย่อมดีกว่าผลงานโดยบุคคลเพียงคนเดียว 

โอกาสที่จะผิดพลาดมีน้อยกว่า 
   9. แนะน าเทคนิคการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิดไปใช้ได้อย่างกว้างขวางและอาจใช้วิธีนี้วิธีเดียว  

หรือสลับกับวิธีอ่ืนในแต่ละครั้งที่สอน 
สมบัติ กาญจนารักพงษ์ (2547) ได้สรุปประโยชน์ของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดังนี้ 
   1. จะท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
   2. ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 
   3. ช่วยท าให้นักเรียนแต่ละคู่มีความสนิทสนมกันมากข้ึน 
   4. ช่วยให้นักเรียนเป็นคู่หูในการช่วยกันเรียนต่อไป 
จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า ได้สรุปประโยชน์ของเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดังนี้ 
   1. ท าให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง 
   2. ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
   3. ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการแก้ปัญหา 
   4. ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การแรกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   5. ช่วยให้เกิดความม่ันใจกล้าแสดงออกต่อหน้าเพ่ือน 



46 
 

6. สามารถน าเทคนิคการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิดไปใช้ได้ ได้ 1 ครั้งหรือหลาย ๆ ครั้งใน 
ระยะเวลาตามภาพที่ก าหนดให้ วิธีนี้วิธีเดียวหรือสลับกับวิธีอ่ืนในแต่ละครั้งที่สอน 

จากการศึกษาประโยชน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ของนักการศึกษา
หลายท่านสรุปได้ ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด มีประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมที่สามารถน าเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และฝึกทักษะการคิด การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการกล้า
แสดงออก ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เวลมิเออร์ (Wehmeier, 2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

ความส าเร็จด้านความรู้ ทักษะและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรประกอบด้วย
ส่วนส าคัญอย่างน้อย 3 ส่วน คือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของด้านอ่ืน ๆ 

กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จด้าน
ความรู้ ทักษะและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรประกอบด้วย
สิ่งส าคัญอย่างน้อย 3 อย่าง คือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของด้านต่าง ๆ 

สมพร เชื้อพันธ์ (2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้ เป็นผลมาจาก
การเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วย
วิธีการต่าง ๆ  

ศิริพร มาวรรณา (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นผลของการเรียน
การสอนหรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการได้รับการฝึกฝนสั่งสอนในด้านความรู้ทักษะ และ
เจตคติที่ได้พัฒนาขึ้นตามล าดับขั้นในวิชาต่าง ๆ 

สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถทางการเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความจ า ด้านการค านวณ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การน าไปใช้การวิเคราะห์ ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้คะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบ 

2.5.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทิวัตถ์  มณีโชติ (2549) ได้แยกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 2 

ประเภท ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Tests) แบ่งได้ 4 ชนิด ได้แก่ 
  1.1 แบบถูก – ผิด (True – False Items) เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบ

ตัดสินใจว่าแต่ละข้อนั้นถูกหรือผิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อค าถามเดี่ยว และข้อค าถามชุดจาก
สาระที่ก าหนด 

  1.2 แบบจับคู่ (Matching Items) เป็นแบบทดสอบที่หาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อความ คือข้อความที่เป็นค าถาม (Premises หรือ Descriptions) กับข้อความที่เป็นค าตอบ 
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  1.3 แบบเติมค า (Completion Items) เป็นแบบทดสอบที่ต้องการให้เติม
ค าหรือข้อความสั้น ๆ ในส่วนที่เว้นว่างไว้ ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

  1.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 

 2. แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบแบบให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น เหมาะ
ส าหรับวัดความรู้ขั้นสูงกว่าความจ า และความเข้าใจ ซึ่งแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

  2.1 แบบจ ากัดค าตอบ คือ ให้นักเรียนตอบตามประเด็นที่ระบุไว้ 
  2.2 แบบไม่จ ากัดค าตอบ คือ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
จากประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบทดสอบปรนัย และแบบทดสอบอัตนัย 
2.5.3 ลักษณะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นแบบทดสอบที่สามารถน าไปวัดในสิ่งที่เราต้องการ

วัดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบท่ีมีความเชื่อม่ัน คือ สามารถวัดได้คงที่ไม่

ว่าจะวัดกี่ครั้ง เช่น ถ้าน าแบบทดสอบไปวัดกับนักเรียนคนเดิมคะแนนจากการสอบทั้งสองครั้งควรมี
ความสัมพันธ์กัน คือเมื่อสอบได้คะแนนสูงในครั้งแรก ก็ควรจะได้คะแนนสูงในการสอบครั้งที่สอง 

 3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นแบบทดสอบที่มีค าถามชัดเจนเฉพาะเจาะจง
ความถูกต้องตามหลักวิชา และเข้าใจตรงกัน เมื่อนักเรียนอ่านค าถามจะเข้าใจตรงกัน ข้อค าถามต้อง
ชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน 

 4. การถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงพฤติกรรมขั้นความรู้ความจ า โดยถามตามต ารา
หรือถามตามท่ีครูสอน แต่พยายามถามพฤติกรรมขั้นสูงกว่าความรู้ความจ า ได้แก่ ความเข้าใจ การนา
ไปใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 

 5. ความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) หมายถึง ข้อสอบที่บอกให้ทราบว่าข้อสอบ
นั้นมีคนตอบถูกมากหรือน้อย ถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อนั้นก็ง่ายและถ้ามีคนตอบถูกน้อยข้อสอบ
ข้อนั้นก็ยาก ข้อสอบที่ยากเกินไปเกินความสามารถของนักเรียนจะตอบได้นั้นก็ไม่มีความหมาย เพราะ
ไม่สามารถจ าแนกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใครอ่อน ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบง่ายเกินไปนักเรียนตอบ
ได้หมดก็ไม่สามารถจ าแนกได้เช่นกัน ฉะนั้นข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะไม่ยากเกินไปไม่
ง่ายเกินไป 

 6. อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง แบบทดสอบนี้สามารถแยกนักเรียน
ได้ว่าใครเก่งใครอ่อน โดยสามารถจ าแนกนักเรียนออกเป็นประเภท ๆ ได้ทุกระดับอย่างละเอียด ตั้งแต่
อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด 

 7. ความยุติธรรม ค าถามของแบบทดสอบต้องไม่มีช่องทางชี้แนะให้นักเรียนที่ฉลาด
ใช้ไหวพริบในการเดาได้ถูกต้องและไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เกียจคร้านซึ่งดูต าราอย่างคร่าว ๆ ตอบ
ได้และต้องเป็นแบบทดสอบที่ไม่ลาเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

จากลักษณะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
ต้องเป็นแบบทดสอบที่ต้องมีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความเป็นปรนัย ถามลึก มีความยากง่าย
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พอเหมาะ มีค่าอ านาจจ าแนก และมีความยุติธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและน าไปใช้ในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือให้ได้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2.4.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้  (พิชิต   

ฤทธิ์จรูญ, 2545)  
 1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างแบบทดสอบ ควร

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสาระและ
พฤติกรรมที่ต้องการจะวัด ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้เป็นกรอบในการออกข้อสอบ โดยระบุจาน
วนข้อสอบในแต่ละเรื่องและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดไว้  

 2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งผู้สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน และการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

 3. ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตร
และจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบจะต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้
วัดว่าจะเป็นแบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน แล้วศกึษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ  

 4. เขียนข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียน
ข้อสอบที่ได้ศึกษามาแล้วในขั้นที ่3  

 5. ตรวจทานข้อสอบ เพ่ือให้ข้อสอบที่เขียนไว้แล้วในขั้นที่ 4 มีความถูกต้องตามหลัก
วิชา มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบ
ต้องพิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีกครั้งก่อนที่จะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป  

 6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบ
ทั้งหมด จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีค าชี้แจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ 
(Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม  

 7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเป็น
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุ่ม
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ต้องการสอบจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุง
ข้อสอบให้มีคุณภาพโดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการ
ทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือ
ปรับปรุงข้อสอบและน าไปใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป  

 8. จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใด
ไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว
จึงจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับจริงที่จะน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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2.5.4 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
บลูม (Bloom, 1976) กล่าวถึงล าดับขั้นตอนกระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทาง

การศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม ที่ปรับปรุงใหม่ ยังคงมีล าดับขั้น 6 ขั้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ 

บอกได้ ระบุ บอกชื่อได้ เช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้ 
 2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 

ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง เช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 
 3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้

แก้ปัญหา เช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
 4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย

ลักษณะการจัดการ เช่น นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ 
 5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ 

ตัดสิน เช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 
 6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 

วางแผนผลิต เช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ 
 วิลสัน (Willson, 1971)ได้จ าแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 1. ความรู้ความสามารถด้านการคิดค านวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี้ 
ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับต่ าสุด แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

 1.1 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) 
ค าถามท่ีวัดระดับนี้จะเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงความรู้พ้ืนฐาน 

 1.2 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge        of 
 Terminology) เป็นความสามารถในการระลึกหรือจ าศัพท์และนิยามต่าง ๆ ได้โดยค าถามอาจจะเป็น
การถาม โดยไม่ต้องอาศัยการคิดค านวณ  

 1.3 ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดค านวณ (Ability to Carry 
Out Algorithms) เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที่ได้เรียนมาแล้ว
คิดค านวณ ข้อสอบวัดความสามารถด้านนี้ต้องแบ่งเป็นโจทย์ที่ง่าย คล้ายคลึงกับตัวอย่างที่นักเรียน
เคยเรียนมาแล้ว 

 2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับ
ความรู้ความจ าเกี่ยวกับการคิดค านวณ แต่ซับซ้อนกว่า แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เป็น
ความสามารถที่ซับซ้อนกว่าความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ซึ่งประมวลจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต้อง
อาศัยการตัดสินใจในการตีความโดยใช้ค าพูดของตนเองของ 

 2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตร์ และการสรุปอ้างอิง
เป็นกรณีทั่วไป (Knowledge of Principle, Rules,; & Generalization) เป็นความสามารถในการ
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น าเอาหลักการ กฎและความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติ ไปสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการ
แก้ปัญหา ถ้าค าถามนั้นเป็นค าถามเกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพ่ิงเคยพบเป็นครั้งแรก อาจจะ
เป็นพฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้ 

 2.3 ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์  (Knowledge        of 
Mathematical Structure) ค าถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้เป็นค าถามที่วัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ระบบจ านวนและโครงสร้างทางพีชคณิต       

 2.4 ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบของปัญหา จากแบบหนึ่งไปอีก 
แบบหนึ่ง (Ability to Transform Problem Element form One Mode to Another) เป็น
ความสามารถในการแปลข้อความที่ก าหนดให้เป็นข้อความใหม่เรียนภาษาใหม่ เช่น แปลภาษาพูดให้
เป็นสมการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ  

 2.5 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Line of 
Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจาก
ความสามารถในการอ่านท่ัว ๆ ไป 

 2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(Ability to Read & Interpret a Problem) ข้อสอบที่วัดความสามารถในขั้นนี้ อาจดัดแปลงมาจาก
ข้อสอบที่วัดความสามารถในขั้นอ่ืน ๆ โดยให้นักเรียนตีความโจทย์ปัญหา อาจจะอยู่ในรูปของข้อความ 
ตัวเลข ข้อมูลทางสถิติหรือกราฟ 

 3. การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่
นักเรียนคุ้นเคย เพราะคล้ายกับปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่ในโรงเรียน พฤติกรรมในระดับนี้แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้น คือ 

  3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่ประสบอยู่ในระหว่าง
เรียน (Knowledge of Solve Routine Palm) นักเรียนต้องอาศัยความสามารถในการระดับความ
เข้าใจและเลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบมา 

 3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Knowledge of Make 
Comparisons) เป็นความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพ่ือสรุปการ
ตัดสินใจ ซึ่งในการแก้ปัญหานี้ อาจต้องใช้วิธีการค านวณและจ าเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวข้อง 

 3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Knowledge of Analyze Data) 
เป็นความสามารถในการตัดสินใจอย่างหนึ่งในการหาค าตอบจากข้อมูลที่ก าหนดให้ ซึ่งอาจต้องอาศัย
การแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาพิจารณาว่า อะไรคือข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติม มี
ปัญหาอื่นใดท่ีอาจเป็นตัวอย่างในการหาค าตอบของปัญหาที่ก าลังประสบอยู่     

 3.4 ความสามารถในการมองเห็นลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกันและ 
สมมาตร (Knowledge of Recognize, Patterns, Isomorphism & Symmetries) เป็น
ความสามารถที่ต้องอาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเรียนรู้ข้อมูลที่ก าหนดให้ การเปลี่ยนทุก
ปัญหา การจัดกระท ากับข้อมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ์ 



51 
 

 4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่เคยเห็น
หรือไม่เคยท าแบบฝึกหัดมาก่อน พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ซึ่งต้องใช้สมรรถภาพสมองระดับสูง แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

 4.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน (Knowledge of 
Solve non-routine problems) ค าถามในขั้นนี้เป็นค าถามซับซ้อน ไม่มีแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง ไม่
เคยเห็นมาก่อน 

 4.2 ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ (Knowledge of Discover 
Relationships) เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่าง ๆ ที่โจทย์ก าหนดให้ แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้น
ใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและการจ าความสัมพันธ์เดิมที่เคยพบมาแล้วมาใช้กับข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น 

 4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ (Knowledge of Construct 
Proofs) เป็นความสามารถที่ควบคู่กับความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมในข้อนี้ต้องการ
ให้นักเรียนสามารถตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มีตอนใดผิดบ้าง       

 4.4  ความสามารถในการวิจารณ์การพิสูจน์ (Knowledge of Construct 
Proofs) ความสามารถในขั้นนี้เป็นการใช้เหตุผลควบคู่กับความสามารถในการเขียนพิสูจน์ แต่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ความสามารถในขั้นนี้ต้องการให้นักเรียนมองเห็นและเข้าใจการพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ มี
ตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ หลักการ กฎ นิยาม หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

 4.5 ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องของสูตร 
(Knowledge of Formulate & Validate Generalizations) นักเรียนต้องสามารถสร้างสูตรขึ้นมา
ใหม่โดยใช้ความสัมพันธ์กับเรื่องเดิมและต้องสมเหตุสมผลด้วย นั่นคือ การถามให้หาค าตอบและ
พิสูจน์ประโยคคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงการใช้กระบวนการนั้น 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้างต้นสรุปได้ว่า ระดับความสามารถด้านความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของวิลสัน คือ ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประกอบ
ไปด้วย ระดับความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ ระดับความเข้าใจ ระดับการน าไปใช้ และ         
การวิเคราะห ์

 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
นาเดีย กองเป็ง (2555) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

แอบสแตรกชันที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการการแอบสแตรกชันที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าเกมร้อยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งฉบับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

วรนาถรถ อยู่สุข (2555) ได้การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ความสามารถในการให้เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริม
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หลักสูตรคณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ปริศรา มอทิพย์ (2553) ได้วิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพ่ือนคู่คิด 
(Think Pair Share) ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จ านวน 41 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมท างานเป็นกลุ่มจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือนคู่คิด      
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 

ชลธิชา ทับทวี (2554) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดที่มี
ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดสูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

ภานุพงศ์ ดีแก้ว และดวงกมล โพธิ์นาค (2555) ได้วิจัยรูปแบบการเรียนการสอนและเพ่ือน
คู่คิดร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน   
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านเทคนิค ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีสุขภาพดี 

สุบรรณ ตั้งศรีเสรี (2556) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบค้นพบ
จากการชี้แนวร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด  ผลวิจัยพบว่าThink-Pair-Share  ที่มีต่อความสามารถในการ
สื่อสารและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์สูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
มัวราด (Mourad, 2005) แห่ง San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา      

ได้ศึกษาเก่ียวกับการให้เหตุผลแบบอุปนัยในคาบเรียนพีชคณิต ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผลของวิธีสอน 
2 วิธี ในหน่วยการเรียนรู้พีชคณิต เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น ของนักเรียนเกรด 8  วิธีสอนที่น ามาใช้ในการ
ทดลองครั้งนี้ คือ การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการให้เหตุผลแบบอุปนัย และวิธีสอนที่ควบคุม คือ การสอน
แบบปกติจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้  คือ ต้องการปรับปรุงแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ฟังก์ชันเชิงเส้นของนักเรียนผู้วิจัยต้องการพิสูจน์ความจริงที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์ ในการทดสอบ
ประจ าหน่วย มีนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีระดับความคิดแตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่ม
ทดลองให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรมการเรียน
การสอนมากกว่าปกติ 

แอคคัส (Akkus, 2007) แห่ง Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบค้นคว้าการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ( Mathematics 
Reasoning Heuristic) ของครูที่สอนวิชาพีชคณิตในโรงเรียนมัธยม 3 โรงเรียน ซึ่งเปลี่ยนจากการ
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สอนแบบดั้งเดิมไปสู่การสอนด้วยวิธีการแบบค้นพบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง จาก
การศึกษาพบว่า นักเรียนในกลุ่มควบคุมที่ถูกสอนโดยครูที่ยึดวิธีสอนแบบดั้งเดิมมีผลคะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบพัฒนาการในการศึกษาของไอโอวา (Iowa Test of Development Educational) 
แตกต่างกันกับนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ถูกสอนโดยครูที่ดีวิธีการสอนแบบค้นพบการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง และนักเรียนในกลุ่มทดลองมีผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบมาตรฐาน
เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าคุณโดยส่วน
ใหญ่มีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนที่มีอยู่อย่างดังเดิมไปสู่วิธีการสอนที่หลากหลาย
ดังเช่นวิธีการสอนแบบค้นพบการให้เหตุผลคณิตศาสตร์ด้วยตน รวมไปถึงยุทธวิธีในการเรียนรู้ด้วยการ
เขียนซึ่งมีผลต่อการประสบความส าเร็จของนักเรียน 

เดลส์ (Dales, 2007) แห่ง Bukidnon State University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ศึกษา   
ผลของเทคนิคเพ่ือนคู่คิดที่มีต่อความก้าวหน้าของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรัฐ 
Bukidnon ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 - 2549  โดยกลุ่มทดลองได้รับการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Think-Pair-Share  และกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนแบบปกติ โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์จ านวน 60 ข้อ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ที่เรียนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Think-Pair-Share มีผลสัมฤทธิ์มากกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติและได้มี
ข้อเสนอแนะว่าเทคนิค Think-Pair-Share  ถือเป็นเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

อัสแมน (Usman, 2015) แห่ง State Institute for Islamic Studies (IAIN) ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้กลยุทธ์เพ่ือนคู่คิดเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้      
กลยุทธ์เพ่ือนคู่คิดที่ออกแบบไว้ โดยให้นักเรียนพูดคุยภาษาอังกฤษกับเพ่ือนคู่คิดของตนเอง ผล
การศึกษาในรอบที่ 1 ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเท่ากับ 74.18  รวมถึง
บรรยากาศในห้องเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงได้ปรับปรุงการใช้แผนกลยุทธ์เพ่ือนคู่คิดแบบใหม่ และ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในรอบที่ 2 มีค่าเท่ากับ 81.68  บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น ผลในรอบที่ 2 
เป็นไปตามเกณฑ์และตัดสินว่าประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 

แฮมดัน (Hamdan, 2017) นักวิจัยชาวจีน แห่งเกาะฮ่องกง ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบ
ของกลยุทธ์เพ่ือนคู่คิดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสาขา
วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์เพื่อนคู่คิดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลอง 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนในชั้นแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  และในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งต่างประเทศและในประเทศผู้วิจัยขอสรุปว่า การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดจะช่วยให้เกิดผลที่ดีขึ้นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้เรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ในทุกระดับการเรียน และรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นช่วยให้นักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถแตกต่างกันนั้น มีความสามารถในการให้เหตุผลสูงขึ้นรวมทั้งยังมีความสัมพันธ์กับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มุ่งให้
นักเรียนแสดงความสามารถในการให้เหตุผลจากการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอนสร้างขึ้น
จะสามารถพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสูงขึ้น
ด้วย 
 
 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดที่มีต่อความสามารถใน

การให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 กลุ่มโรงเรียนชัยวัฒนา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling) โดยมีขั้นตอน
ในการสุ่มดังนี้    

 1 )  สุ่ ม จ ากอ า เภอทั้ ง หมด ในส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  จาก 9 อ าเภอ มา 1 อ าเภอ คือ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

 2) สุ่มกลุ่มโรงเรียนทั้งหมดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จาก 3 กลุ่มโรงเรียน มา 1 กลุ่ม
โรงเรียน คือ กลุ่มโรงเรียนชัยวัฒนา 

 3) สุ่มโรงเรียนทั้งหมดจากกลุ่มมาโรงเรียนชัยวัฒนา จาก 10 โรงเรียน มา 1 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนประตูชัย 

 4) สุ่มห้องเรียนทั้งหมดจากมาโรงเรียนประตูชัย จาก 8 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน คือ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 
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3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 

 1) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนมากว่าสี่หลัก 
 2) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนมากว่าสี่หลัก 
 3) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนมากว่าสอง

หลัก 
 4) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนมากว่าสอง

หลัก (ต่อ) 
 5) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การคูณจ านวนมากกว่าสองหลักกับจ านวนมากว่า

สองหลัก 
 6) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การคูณจ านวนมากกว่าสองหลักกับจ านวนมากว่า

สองหลัก (ต่อ) 
 7) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การหารที่ตัวตั้งมีมากกว่าสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่ง

หลัก 
 8) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การหารที่ตัวตั้งมีมากกว่าสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่ง

หลัก (ต่อ) 
 9) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การหารที่ตัวหารมีสองหลัก  
 10) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การหารที่ตัวหารมีสองหลัก (ต่อ)   
 11) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การหารที่ตัวหารมีสามหลัก  
 12) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การหารที่ตัวหารมีสามหลัก (ต่อ)  
 13) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร  
 14) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร 

(ต่อ)  
 15) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง แบบรูปของการคูณและการหาร  
 16) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง แบบรูปของการคูณและการหาร (ต่อ)  
 17) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ 
 18) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร (ต่อ)  
 19) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การสร้างโจทย์การคูณ 
 20) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การสร้างโจทย์การหาร (ต่อ)  

3.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง การคูณ การหาร เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจานวน 10 ข้อ 

3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การ
คูณ การหาร เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยวัดพฤติกรรมในการเรียน
การสอนคณติศาสตร์ทางพุทธิพิสัยเป็น 3 ระดับ คือ ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ 
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3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การคูณ การหาร 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร      
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด โดยสอนครั้งละ 1 ชั่วโมง  ประกอบด้วยขั้นตอน
การสอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินกิจกรรม ขั้นที่ 3 ขั้นเพ่ือนคู่คิด ขั้นที่ 4 
ขั้นท างานกลุ่ม ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป และขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากเนื้อหา
ของรายวิชา การจัดการหน่วยการเรียนรู้และสัดส่วนเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนประตูชัย มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ การหาร ดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1  การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ 
  ปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง 
   การคูณ การหาร 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 หาค่ า ของตั ว ไม่ ท ร าบค่ า ในประ โยค

สัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวนหลาย
หลักสองจ านวนที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัว
ตั้งไม่เกิน 6 หลักตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 

- การคูณและการหาร 
 

ป.4 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 
และ 0 

- การแก้โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับ

และ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 
- การสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ 

 
ที่มา: ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
       2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, น. 8 
 
  2. ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดจาก
งานวิจัย หนังสือและเอกสารทางวิชาการ รวมถึงเทคนิคการวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
เรื่อง การคูณ การหาร ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น เล่นเกม ร้องเพลง จากนั้นทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ พร้อมทั้งแสดง
การหาค าตอบ ใช้ค าถามให้นักเรียนตอบ ฝึกให้นักเรียนใช้เหตุผลในการตอบค าถาม 

ขั้นที่ 3 ขั้นเพ่ือนคู่คิด ครูตั้งประเด็นของปัญหาหรือเสนอสถานการณ์ปัญหา ให้
นักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบของตนเองก่อน เมื่อได้ค าตอบของตนเองแล้ว จากนั้นให้นักเรียนน า
ค าตอบมาอภิปรายร่วมกับคู่ของตน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหา
รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด พร้อมทั้งการให้เหตุผลประกอบ 
โดยใช้แบบฝึกการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร 

ขั้นที่ 4 ขั้นท างานกลุ่ม เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันในคู่ของตนเองได้ข้อสรุปแล้ว ให้น ามาอภิปรายร่วมกันกับกลุ่มของตนเองและเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในกลุ่มได้ซักถามอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกครั้ง เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด แล้ว
น าค าตอบมาส่งที่ครู 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป ครูได้ค าตอบของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูสุ่มกลุ่มออกมาน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนและให้เหตุผลของค าตอบ ถ้ากลุ่มใดที่ไม่ได้ออกมาน าเสนอมีเหตุผลของค าตอบที่แตกต่างกัน 
ให้กลุ่มนั้นออกมาน าเสนอจนได้ข้อสรุปประเด็นของค าถามที่ทุกกลุ่มมีเหตุผลที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 
โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือเสนอแนะรวมถึงอะไรเพ่ิมเติมจนได้ข้อสรุป 

ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินผล วัดพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความ
ถูกต้องของแบบฝึกการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การตอบค าถาม การท าแบบฝึกทักษะ และ
แบบทดสอบ 

ในการจัดท าแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร จะศึกษาจาก
โครงสร้างเวลาเรียน และสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา(ชั่วโมง) 
การคูณ การหาร ค 1.1 ป.4/9 

หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
คูณของจ านวนหลายหลักสอง
จ านวนที่มีผลคูณไม่ เกิน  6 
หลักและประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 
หลักตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 

- การคูณและการหาร 
 

16 



59 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา(ชั่วโมง) 
การคูณ การหาร ค 1.1 ป.4/11 

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวน
นับที่มากกว่า 100,000 และ 
0 

- การแก้โจทย์ปัญหาพร้อม
ทั้งหาค าตอบ 

2 

การคูณ การหาร ค 1.1 ป.4/12 
สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน
ของจ านวนนับและ 0 พร้อม
ทั้งหาค าตอบ 

- การสร้างโจทย์ปัญหาพร้อม
ทั้งหาค าตอบ 

2 

รวม 20 
 

3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การ
หาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) จุดประสงค์การ
เรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ (แบบฝึกทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์) 
การวัดและประเมินผล แบบบันทึกผลหลังการสอน 
  4. น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้ค าแนะน า ในการปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนที่บกพร่องและไม่ถูกต้อง เพ่ือให้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบเนื้อหาคุณภาพของแผน 
ความเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องมาก 
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อย 
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 แปลความว่า  ระดับความเหมาะสมหรือมีความ 

สอดคล้องมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 แปลความว่า  ระดับความเหมาะสมหรือมีความ 

สอดคล้องมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 แปลความว่า  ระดับความเหมาะสมหรือมีความ 
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สอดคล้องปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 แปลความว่า  ระดับความเหมาะสมหรือมีความ 

สอดคล้องน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 แปลความว่า  ระดับความเหมาะสมหรือมีความ 

สอดคล้องนอ้ยที่สุด 
ผลการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทุกองค์ประกอบในแผนการจัดการ

เรียนรู้ มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด  ส าหรับขั้นการประเมินผล 
(X = 4.60, S.D. = 0.55) ขั้นด าเนินกิจกรรม (X = 4.40, S.D. = 0.55) และขั้นสรุป (X = 4.40, S.D. 
= 0.55) และมีระดับความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันมาก ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (X = 4.40, S.D. = 
0.55) ขั้นเพ่ือนคู่คิด (X = 4.00, S.D. = 0.71) และขั้นท างานกลุ่ม (X = 3.80, S.D. = 0.45) มีความ
เหมาะสมหรือสอดคล้องกันในระดับมาก 

6. ท าหนังสือเพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้วิจัยได้ผ่าน
การพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยค านึงถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรี ความปลอดภัย 
ตลอดจนการปอ้งกันและรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมวิจัย 

7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 38 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องใน
การใช้ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนกับเวลาที่ก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 
  8. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เพ่ือใช้ในการวิจัย
ต่อไป 
 3.3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมาย ขอบเขตเนื้อหา และก าหนด
รูปแบบของแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  2. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  3. สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยจัดท าแบบทดสอบแบบ
อัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
  5. น าแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสม และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  6. น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และด้านการวัดผลทางการศึกษา จ านวน 5 
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ว่าแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุ ผลทาง
คณิตศาสตร์แต่ละข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรหรือไม่โดยใช้
เกณฑ์ประเมินดังนี้  
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   +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดจุดประสงค์ข้อนั้น 
   -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่วัดจุดประสงค์ข้อนั้น 
  น าผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน น ามาหาค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ว่า
แบบทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นแบบทดสอบที่ใช้ได้ 
ผลการพิจารณาความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 
  7. น าแบบทดสอบวัดความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นและ
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย จ านวน 38 คน ซึ่งเคย
เรียนเรื่อง การคูณ การหาร มาแล้ว น าผลการวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบ ได้ค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.25 - 0.75 ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) อยู่ระหว่าง  0.50 - 0.77 ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบวัดความสามารถในให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา    
(   - Coefficient) โดยการค านวณจากสูตรของ ครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2538, น. 200) เท่ากับ 0.85 
  8. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ได้หาคุณภาพ
เรียบร้อยแล้วไปใช้ในการทดลองต่อไป 

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตสาสตร์ ดังตารางที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3 แสดงเกณฑ์การตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
  ในการวิจัยนี้ 
 

คะแนน/ความหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

4/ดีมาก แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและสามารถอธิบาย
เหตุผลได้อย่างชัดเจน 

3/ดี  แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและสามารถ
อธิบายเหตุผลได้บางส่วนแต่ยังไม่ชัดเจน 

2/พอใช้ แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องและสามารถ
อธิบายเหตุผลได้ชัดเจน 

1/ควรแก้ไข แสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถ
หาข้อสรุปได้แสดงความพยายามในการอธิบายเหตุผล 

0/ต้องปรับปรุง ไม่สามารถแสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ ข้อสรุปได้และไม่แสดงความ
พยายามในการอธิบายเหตุผล  

 



62 
 

 3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 1 ฉบับ มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมาย ขอบเขตเนื้อหา และก าหนด
รูปแบบของแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  2. ศึกษาการสร้างวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  3. สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยทั้ง 3 ด้าน 
  4. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยจัดท าแบบทดสอบแบบปรนัย 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  5. น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และด้านการวัดผลทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรหรือไม่โดยใช้เกณฑ์ประเมินดังนี้  
   +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัตถุประสงค์ข้อนั้น 
   -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่วัดจุดประสงค์ข้อนั้น 
  น าผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน น ามาหาค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ว่า
แบบทดสอบท่ีมีค่าเฉลี่ยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นแบบทดสอบที่ใช้ได้ 
  7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย จ านวน 38 คน ซึ่งเคยเรียนเรื่อง การคูณ การ
หาร มาแล้ว น าผลการวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบ ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.35 - 
0.80 ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) อยู่ระหว่าง  0.20 - 0.80 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทั้งฉบับโดยใช้สูตร (KR-20) ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน 
(Kuder Richardson) (ศิริชัย กาญจนวาลี, 2552, น. 49) เท่ากับ 0.78 
  8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้หาคุณภาพเรียบร้อยแล้วไปใช้ใน
การทดลองต่อไป 
 
3.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัยโดยการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือน
คู่คิด ที่มีต่อความสามารถในการเหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  
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1. ก่อนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ผู้วิจัยทดสอบ
ก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ เรื่อง
การคูณ การหาร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด จ านวน 20 แผน เรื่อง การคูณ การหาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
เวลา 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

3. หลังจากทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงทดสอบหลังเรียน 
หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบ วัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ เรื่องการคูณ การหาร ใช้เวลาแบบทดสอบละ 1 ชั่วโมง  

4. ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนน เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research) มีกลุ่มทดลอง
เพียงกลุ่มเดียว โดยมีรูปแบบการวิจัยดังภาพต่อไปนี้ 
 

กลุ่มทดลอง O1------------X------------ O2 

 
ภาพที่ 3.1 รูปแบบการวิจัยแบบ One-group pretest-posttest design มีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
             ทั้งก่อนและหลังการทดลอง จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง   
             คณิตศาสตร์ 
เมื่อ 

O1 คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 
X คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
O2 คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 

กลุ่มทดลอง X------------ O2 

 
ภาพที่ 3.2 รูปแบบการวิจัยแบบ One-group pretest-posttest design มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             หลังการทดลอง จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เมื่อ 

X คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
O2 คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 
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ขั้นด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นและเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นด าเนินการทดลอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
กลุ่มที่ใช้ในการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
2. ขั้นเตรียมนักเรียนก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แนะน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์และเงื่อนไขในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
3. ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้

เวลาสอนแผนการจัดการเรียนรู้ละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
4. ขั้นด าเนินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว 

จึงด าเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
จ านวน 10 ข้อ เรื่อง การคูณ การหาร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ เรื่อง การคูณ การหาร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

 4.2 น าคะแนนหลังเรียนที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ การหาร มา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.6.2 การทดสอบสมมติฐาน 

3.6.2.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ด้วยการทดสอบค่าที  (t-test for 
Dependent Samples) 

3.6.2.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการทดลองการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบร่วมกันด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด กับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for One Samples) 
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3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยการค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2526, 
น. 104) 

F
P = ×100

N
  

   เมือ่ P =   ร้อยละ 
    F =   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N =   จ านวนความถี่ท้ังหมด 
  3.7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, น. 33) 
 

x = 
x

n

  

   เมื่อ x     =   ค่าเฉลี่ย 
    x  =   ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
    n =   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  3.7.1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการค านวณ 
จากสูตร (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, น. 60) 
 

 
2 2n - ( )

S.D. = 
n(n-1)

x x   

   เมื่อ S.D. =    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    x  =    ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
    2( x) =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 
    2x   =    ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    n   =    จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง หรือ จ านวนข้อมูล 

      ทั้งหมด 
 

3.7.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.7.2.1 ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยการค านวณจากสูตร  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539, น. 249) 

R
IOC = 

N
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เมื่อ IOC =   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
       การเรียนรู้ 

   R  =   ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
   N =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 3.7.2.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 210) 

R
P = 

N
 

  เมื่อ P =   ค่าความยากง่าย 
   R =   จ านวนคนที่ท าข้อนั้นถูก 
   N =   จ านวนคนที่ท าข้อนั้นทั้งหมด 

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

u lR -R
D = 

N

2

 

  เมื่อ D =   ค่าอ านาจจ าแนก 
   Ru =   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 

Rl =   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
N =   จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

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

สูตร KR. - 20
 tt 2

t

pqn
r  = (1- )

n-1 s

  

   เมื่อ rtt =   ค่าความเชื่อม่ัน 
   n =   จ านวนข้อค าถาม 
   p =   สัดส่วนของคนท าถูกในข้อหนึ่ง ๆ 
   q =   สัดส่วนของคนท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ (q = 1 - p) 
   2

ts  =   คะแนนความแปรปรวน 
3.7.2.5 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความสามารถในให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยการค านวณจากสูตร
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 200)  
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2

i

2

t

sn
α = (1- )

n-1 s

  

 
  เมื่อ α =   ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

    n  =   จ านวนข้อค าถาม 
   2

is  =   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
   2

ts  =   คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 3.7.2.6 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบวัดความสามารถในให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers, 1970  
อ้างถึงใน พร้อมพรรณ  อุดมสิน และอัมพร ม้าคนอง, 2544, น. 147)  

l

mil n

max mi

h
E

n

lS +S -(n )( )
P

)

X

X -(n ( X
 = 

)
 

 
  เมื่อ PE =   ค่าความยากง่าย 
   Sh =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
   Sl =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
   Xmax  =   คะแนนสูงสุดที่ได ้
   Xmin =   คะแนนต่ าสุดที่ได้ 
   nl =   จ านวนคนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ารวมกัน 
 3.7.2.7 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดความสามารถในให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์ โดยการค านวณจากสูตรของวิทเนย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers, 1970 
อ้างถึงใน พร้อมพรรณ  อุดมสิน และอัมพร ม้าคนอง, 2544, น. 147)  

m

h l

h ax min

S - S
r

)X -(n ) X
 = 

(
 

  เมื่อ r =   ค่าอ านาจจ าแนก 
Sh =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 

   Sl =   ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
   Xmax  =   คะแนนสูงสุดที่ได้ 
   Xmin  =   คะแนนต่ าสุดที่ได้ 
   nh =   จ านวนคนในกลุ่มสูง 
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3.7.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 3.7.3.1 โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples ในการเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยของแบบวัดความสามารถในให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, น. 179) 

 

    
2 2

D
t = 

n D -( D)

n-1



 
   โดย df  =  n – 1 

 
   เมื่อ D =   ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
    n =   จ านวนคู่ 

df =   ค่าของชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 3.7.3.2 โดยใช้สถิติ t – test for One Sample ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
โดยการค านวณจากสูตร (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, น. 134) 

 

    
0

n

x -
= 

 μ
t 

s    โดย df  =  n – 1 

 
  เมื่อ t =   ค่าท่ีใช้พิจารณาใน t – distribution 
   x  =   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   0μ  =   ค่าคงที่ค่าหนึ่ง หรือ เกณฑ์ที่ตั้งข้ึน 
   s =   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
   n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   df =   ค่าของชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ  การ
หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยขอน าสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยล าดับดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 n  แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 X   แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าที 
 df  แทน ความเปน็อิสระ 
 Sig. แทน ค่านัยส าคัญจากการค านวณค่าที 
 *  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  
4.2 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

4.2.1 ผลเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

4.2.2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 
 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับหัวข้อดังนี้ 

4.3.1 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด  

 
คะแนน X  n S.D. df t Sig. 

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

10.90 39 3.18 38 43.831* .000 

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

33.95 39 3.63 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคเพ่ือนคู่คิด สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เท่ากับ 10.90 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เท่ากับ 33.95 คะแนน 
แสดงว่า คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การ
หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ด้วยการทดสอบค่าที (t-test for One Samples) 
 
ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
  การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
  แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 14 คะแนน 
X  S.D. df t Sig. 

16.82 1.59 38 11.097* .000 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ 
การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือน
คู่คิด มีคะแนนเฉลี่ย 16.82 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (  = 16.82 จากคะแนนเต็ม 20) 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ที่มีต่อความสามารถในการให้
เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 5.1 วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 5.2 สรุปการวิจัย 
 5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 5.1.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม 
 
5.2  สรุปการวิจัย 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอน และน าผลการวิ จัยมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เท่ากับ 10.90 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เท่ากับ 33.95 คะแนน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด มีคะแนนเฉลี่ย 
16.82 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
5.3  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3.1 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด  
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการ
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จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เท่ากับ 10.90  คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เท่ากับ 33.95 คะแนน แสดงว่า คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด มี 6 ขั้นตอน ประกอบไป
ด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น 
เล่นเกม ร้องเพลง จากนั้นทบทวนความรู้พ้ืนฐาน เรื่องการคูณ การหาร ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
ครูผู้สอนจะน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ พร้อมทั้งแสดงการหาค าตอบ โดยใช้ค าถามให้นักเรียน
ตอบ ฝึกให้นักเรียนใช้เหตุผลในการตอบค าถาม จนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน ขั้นที่ 3 ขั้น
เพ่ือนคู่คิด ครูตั้งประเด็นของปัญหาหรือเสนอสถานการณ์ปัญหา ให้นักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบ
ของตนเองก่อน เมื่อได้ค าตอบของตนเองแล้ว จากนั้นให้นักเรียนน าค าตอบมาอภิปรายร่วมกับคู่ของ
ตน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาซักถามอภิปรายเนื้อหารวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด พร้อมทั้งการให้เหตุผลประกอบ โดยใช้แบบฝึกการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ขั้นที่ 4 ขั้นท างานกลุ่ม เมื่อนักเรียนแต่ละคู่ที่ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันในคู่ของตนเองได้ข้อสรุปแล้ว ให้น ามาอภิปรายร่วมกันกับกลุ่มของตนเองและ
เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้ซักถามอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกครั้ง เพ่ือหา
ค าตอบที่ดีที่สุด แล้วน าค าตอบมาส่งที่ครู ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป ครูได้ค าตอบของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูสุ่ม
กลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและให้เหตุผลของค าตอบ ถ้ากลุ่มใดที่ไม่ได้ออกมาน าเสนอมีเหตุผล
ของค าตอบที่แตกต่างกัน ให้กลุ่มนั้นออกมาน าเสนอจนได้ข้อสรุปประเด็นของค าถามที่ทุกกลุ่มมี
เหตุผลที่ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือเสนอแนะรวมถึงอะไรเพ่ิมเติมจนได้
ข้อสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินผล วัดพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ความถูกต้องของ
แบบฝึกการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การตอบค าถาม การท าแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ โดย
น าคะแนนของแต่ละคนไปรวมกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือเฉลี่ยคะแนนเป็นคะแนนของกลุ่ม จากนั้นน ามา
จัดล าดับเพ่ือแจ้งในชั่วโมงถัดไปว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มผู้ชนะ ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอนนี้  มี่ขั้นที่ 3 ขั้นเพ่ือนคู่คิด 
และขั้นที่ 4 ขั้นท างานกลุ่ม เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันแสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ และ
แสดงข้อสรุปที่สมเหตุสมผลใน เรื่อง การคูณ การหาร แบบรูป โจทย์ปัญหา และการสร้างโจทย์
ปัญหา โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร มาอธิบายจนได้ข้อสรุป 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2551)  ที่กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลควรเริ่มจากการส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลจากบรรยากาศที่สนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนและพูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิดอย่างมีอิสระ แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือค าตอบของ
ปัญหาและที่แจ้งเหตุผลร่วมกัน และควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการผสมผสานการฝึกการคิด 
และการให้เหตุผลควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาตามปกติ และสอดคล้องกับ อัมพร     
ม้าคนอง (2553) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะพัฒนาขึ้น
ได้ ครูควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งในบริบททางคณิตศาสตร์และบริบทอ่ืน ๆ รวมทั้ง
พยายามใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนแสดงเหตุผลได้อย่างต่อเนื่อง เช่น “ท าไม” “เพราะอะไร” “ถ้า
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เงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นรู้ได้อย่างไร” โดยครูต้องให้ความส าคัญกับทุกเหตุผล ไม่
เฉพาะเหตุผลที่ถูกต้องหรือสมเหตุสมผลเท่านั้น ซึ่งการให้นักเรียนได้อธิบาย ชี้แจงเหตุผล จะช่วยให้
นักเรียนได้ทบทวนการท างานเพ่ือสะท้อนความคิดของตนและที่ส าคัญคือนักเรียนจะได้ข้อสรุปหรือ
ตัดสินความถูกต้องของสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากกว่าที่จะเชื่อตามที่ครูบอกหรือตามที่หนังสือเขียนไว้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา ทับทวี (2554) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคเพ่ือนคู่คิดที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผลวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดสูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5.3.2  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด มี
คะแนนเฉลี่ย 16.61 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (  = 16.82 จากคะแนนเต็ม 20, S.D.= 
1.59) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ที่ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน
นั้น ท าให้นักเรียนมีการแสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด พร้อม
ทั้งสามารถยืนยันข้อความไว้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการหาความสัมพันธ์ของแนวคิดใน เรื่อง การ
คูณ การหาร และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด รัสเชลล์ (Russell, 1999) 
กล่าวว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจาก
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม ซึ่งการให้เหตุผลจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้เข้าใจนามธรรมนั้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ เธาส์แซนด์ และคนอ่ืน ๆ  (Thousand, et al., 2002) ที่กล่าวว่า การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือ
สนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย
สมาชิกที่คละความสามารถทางการเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกภายในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดจากการศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมกัน ของนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่าน และสอดคลอง
กับแนวคิด ทิศนา แขมมณี (2559) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมี
สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 - 6 คน ช่วยเหลือการเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมาย
ของกลุ่ม และสอดคลองกับแนวคิด นิวชาวเวลล์ (New South Wales, 2006 อ้างถึงใน ชลธิชา ทับ
ทวี, 2554) ได้กล่าวถึงเทคนิคเพ่ือนคู่คิดว่า เป็นการให้นักเรียนแต่ละคนใช้ความคิดของตัวเองหรือแก้
โจทย์ปัญหาอย่างเงียบ ๆ จากนั้นจึงจับคู่และแบ่งปันความคิดหรือหาค าตอบของตนเองกับคนที่อยู่
ใกล้ ๆ แต่ละคู่ควรจะเตรียมตัวน าเสนอความคิดหรือค าตอบของคู่ของตนให้กับเพ่ือนทั้งชั้นเรียนได้รับ
ฟัง อาจกล่าวได้ว่าหมายถึงให้แต่ละทีมเรียนรู้จักเพ่ือนร่วมทีมซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นาเดีย กองเป็ง (2555) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแอบ 
สแตรกชันที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการการแอบสแตรกชันที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งฉบับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนาถรถ อยู่สุข (2555) ได้การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรคณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีความสามารถในการให้เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศรา มอทิพย์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียน
มัธยมปุรณาวาส จ านวน 41 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมท างานเป็นกลุ่มจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือนคู่คิด ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ และการ
วิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  5.4.1.1 ครูผู้สอนต้องศึกษา และท าความเข้าใจขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เป็นอย่างดี เพ่ือครูผู้สอนจะได้น าไปจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนสูงสุด 

  5.4.1.2 ครูผู้สอนควรชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือน
คู่คิด ทั้ง 6 ขั้นตอน ให้ชัดเจน และให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนการจัดการเรียนรู้ บอกบทบาทของครูผู้สอน
และผู้เรียน จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ก าหนด และบรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

  5.4.1.3 ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ใช้เวลาจัดกิจกรรม
ค่อนข้างมาก โดยแต่ละข้ันตอนครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม 

  5.4.1.4 ในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมที่เอ้ือให้ผู้เรียน
แสดงความสามารถในการให้เหตุผล เช่น กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด และการ
เขียน โดยการใช้เหตุผลในการอธิบาย 

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  5.4.2.1 ควรมีการศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ที่มีต่อทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เช่น การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์     
เป็นต้น  



 76 

  5.4.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด กับการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ  

  5.4.2.3 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ไปใช้แก้ปัญหา
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
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       มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. อาจารย์ ดร.กาญจนา  เวชบรรพต   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
       ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. นางพินิจนารถ  ล าดวน     ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนประตูชัย 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
4. นางสาวจินดา  เทียมสิงห์    ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนประตูชัย 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
5. นางพิไลวรรณ  นาคสิงห์    ครูช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนบางบัวทอง 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เ พ่ือสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (เป็นแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รวม (ข้อ) 

เมื่อก าหนดการคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มากกว่าสี่หลักสามารถหาผลคูณได้ 1 

เมื่อก าหนดการคูณจ านวนที่มีสองหลักกบัจ านวนที่มากกว่าสองสามารถหาผลคูณได้ 1 
เมื่อก าหนดการคูณจ านวนที่มากกว่าสองหลักกับจ านวนที่มากกว่าสองหลักสามารถหาผลคูณ
ได้ 

1 

เมื่อก าหนดการหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลักสามารถหาผลหารได้ 1 
เมื่อก าหนดการหารที่ตัวหารมีสองหลักสามารถหาผลหารได้ 1 
เมื่อก าหนดการหารที่ตัวหารมีสามหลักสามารถหาผลหารได้ 1 
เมื่อก าหนดตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและการหาร สามารถหาตัวไม่
ทราบค่าได้ 

1 

เมื่อก าหนดความสัมพันธ์ของแบบรูปของการคูณ การหาร สามารถหาความสัมพันธ์และ
ค าตอบได้ 

1 

เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร สามารถแสดงวิธีท าและหาค าตอบได้ 1 
เมื่อก าหนดภาพหรือข้อความ สามารถสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ได้ 1 

รวม 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ) 
 

พฤติกรรม จ านวนแบบทดสอบ(ข้อ) 



 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความ
เข้าใจ 

(ข้อที่) 

การ
น าไปใช้ 
(ข้อที่) 

การวิ 
เคราะห์ 
(ข้อที่) 

รวม 

1. เมื่อก าหนดการคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มากกว่าสี่
หลักสามารถหาผลคูณได้ 

1,2 - - 2 

2. เมื่อก าหนดการคูณจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มากกว่า
สองสามารถหาผลคูณได้ 

3 - - 1 

3. เมื่อก าหนดการคูณจ านวนที่มากกว่าสองหลักกับจ านวนที่
มากกว่าสองหลักสามารถหาผลคูณได้ 

4 - - 1 

4. เมื่อก าหนดการหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลักสามารถหาผลหารได้ 5,6 - - 2 
5. เมื่อก าหนดการหารที่ตัวหารมีสองหลักสามารถหาผลหารได้ 7 - - 1 
6. เมื่อก าหนดการหารที่ตัวหารมีสามหลักสามารถหาผลหารได้ 8 - - 1 
7. เมื่อก าหนดตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ
และการหาร สามารถหาตัวไม่ทราบค่าได้ 

9,10 - - 3 

8. เมื่อก าหนดความสัมพันธ์ของแบบรูปของการคูณ สามารถหา
ความสัมพันธ์และค าตอบได้ 

12 - - 1 

9. เมื่อก าหนดความสัมพันธ์ของแบบรูปของการหาร สามารถหา
ความสัมพันธ์และค าตอบได้ 

13 - - 1 

10. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการคูณ สามารถแสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ 

- - 14,15 2 

11. เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาการหาร สามารถแสดงวิธีท าและหา
ค าตอบได้ 

- - 16,17 2 

12. เมื่อก าหนดภาพหรือข้อความ สามารถสร้างโจทย์ปัญหาการ
คูณได้ 

- 18,19 - 2 

13. เมื่อก าหนดภาพหรือข้อความ สามารถสร้างโจทย์ปัญหาการ
หารได้ 

- 20 - 1 

รวม 10 3 5 20 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ การหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อค าถามเปน็แบบอัตนัย 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
2. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
3. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
4. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
5. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
6. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
7. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 



 

 

8. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
9. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 
10. +1 0 +1 +1 +1 0.8 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อค าถามเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 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. +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 +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 0 0 +1 +1 0.60 สอดคล้อง 



 

 

13. +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 
14. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
15. +1 +1 +1 0 0 0.60 สอดคล้อง 
16. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
17. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
18. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
19. +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
20. 0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเชื่อมั่น 
(KR-20) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ การหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 

1. 0.53 0.50 
2. 0.75 0.50 
3. 0.25 0.50 
4. 0.70 0.60 
5. 0.47 0.50 
6. 0.31 0.45 
7. 0.62 0.77 
8. 0.30 0.60 
9. 0.56 0.55 
10. 0.70 0.60 

 
มีค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (   - Coefficient) จากสูตรของ ครอนบัค 

(Cronbach) ของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.85 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเชื่อมั่น 
(KR-20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

ข้อที่ 
ตัวเลือกที่
ถูกต้อง 

ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 

1. ก. 0.40 0.40 
2. ข. 0.40 0.40 
3. ก. 0.55 0.50 
4. ง. 0.70 0.40 
5. ข. 0.65 0.70 
6. ง. 0.60 0.20 
7. ค. 0.60 0.40 
8. ง. 0.40 0.40 
9. ข. 0.40 0.40 
10. ค. 0.35 0.70 
11. ค. 0.40 0.40 
12. ก. 0.45 0.70 
13. ง. 0.40 0.80 
14. ข. 050 0.40 
15. ข. 0.75 0.50 
16. ก. 0.50 0.40 
17. ค. 0.50 0.40 
18. ง. 0.60 0.80 
19. ก. 0.75 0.50 
20. ค. 0.65 0.70 

 
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR-20) เท่ากับ 0.80 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
ค าชี้แจง  



 

 

1. แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ 
2. ให้นักเรียนหาค าตอบ พร้อมทั้งแสดงแนวคิด หาความสัมพันธ์ และการสรุปที่สมเหตุสมผล

ตามแนวคิด พร้อมทั้งสามารถยืนยันข้อความไว้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการหาความสัมพันธ์ของ
แนวคิดใช้ลักษณะการคิดเพ่ืออธิบายจนได้ข้อสรุปหรือตัดสินความถูกต้อง เพราะทุกส่วนมีผลต่อการ
ให้คะแนน 

3. ในการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จะพิจารณาจาก 
 - แนวคิดในการหาค าตอบ 
 - การให้เหตุผล 
4. ใช้เวลาในการท าแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 60 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 78,324 x 9 =  จากโจทย์จะเริ่มคูณจากเลขโดดในหลักใดก่อน จงให้เหตุผลประกอบ  

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

2) 751 x 32 =  จากโจทย์ถ้าเริ่มคูณโดยน า 2 x 1 ถูกต้องหรือไม่ จงให้เหตุผลประกอบ 



 

 

4 6 

   126 9055

882 

  23

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

3)     2 8 6         
                  2 3 7  
               2 0 0 2  
 

จากโจทย์ขั้นต่อไปจะต้องคูณเลขโดดในหลักใด จงให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

4) 32,104 ÷ 8 =  จากโจทย์จะเริ่มหารจากเลขโดดในหลักใดก่อน จงให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

5) 4,350 ÷ 45 =  จากโจทย์ถ้าเริ่มหารโดยน า 0 ÷ 45 ถูกต้องหรือไม่ จงให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 6)  

 

 

จากโจทย์ขั้นต่อไปจะต้องหารอย่างไร จงให้เหตุผลประกอบ 

× 

0 0 7 



 

 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

7) x 84 = 30, 828 จากโจทย์จ านวนนับที่แทนด้วย  คือจ านวนได้ นักเรียนมีวิธีการหาค าตอบ

ได้อย่างไร จงให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

8) 111   333   999   .......  จากแบบรูปที่ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์แบบใด จงให้

เหตุผลประกอบ 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

9) “ธนามีที่ดิน 18 ไร่ ปลูกต้นมะพร้าวไร่ละ 380 ต้น ธนามีต้นมะพร้าวทั้งหมดกี่ต้น” จากโจทย์

ปัญหาที่ก าหนดให้ นักเรียนมีวิธีการคิดหาค าตอบได้อย่างไร จงให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

10) 1,980 ÷ 90 =  จากประโยคสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้ สร้างโจทย์ปัญหาได้ดังนี้ 



 

 

“โรงงานแห่งหนึ่งผลิตเสื้อได้วันละ 1,980 ตัว ในเวลา 90 วัน จะผลิตเสื้อได้กี่ตัว” จากการสร้าง

โจทย์ปัญหา นักเรียนคิดว่ามีความสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้หรือไม่อย่างไร และมี

ความเหมาะสมหรือไม่ จงให้เหตุผลประกอบ 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร ์
เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 
ค าชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มี 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ใช้เวลาท า 1 ชั่วโมง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดย
ท าเครื่องหมายกากบาท (×) ก ข ค หรือ ง ลงในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง 
 

1)  15,714 x 6 =  
   ก. 94,284 ข. 94,384     
   ค. 95,284 ง. 95,384 
2)  20,897 x 9 =  
   ก. 188,721 ข. 188,073 
   ค. 188,703 ง. 188,307 
3)  895 x 57 =  
   ก. 51,015 ข. 52,015     
   ค. 51,105 ง. 51,510  
4)  542 x 230 =  
   ก. 124,661 ข. 124,663    
   ค. 124,662 ง. 124,660 
5)  4,369 ÷ 8 =   
   ก. 546                 ข. 546 เศษ 1     

   ค. 547                 ง. 547 เศษ 1 
6)  90,192 ÷ 4 =  
   ก. 22,048 ข. 22,548 
   ค. 22,978 ง. 23,548 
7)  698,268 ÷ 12 =  
   ก. 58,189 ข.  58,198 
   ค. 58,199 ง. 58,188 
8)  9,287 ÷ 251 =  
   ก. 38 ข.  37  
   ค. 28 ง. 27 
9)   x 55 = 20,240 จ านวนใน  คือ
ข้อใด 
   ก. 366 ข.  367  
   ค. 368 ง. 369 



 

 

  10)  752,025 ÷  = 813  
     ก. 912 ข.  915  
     ค. 922 ง. 925 
11)  จ านวนนับที่แทนด้วย  ซึ่งท าให้  

 ×  306 > 87,210  และใกล้เคียง 

87,210  มากที่สุด 
   ก. 284 ข.  285  
   ค. 286 ง. 287 
 
 
 

12)  วิธีการสะสมแสตมป์(ดวง) ของญาญ่าใน
แต่ละสัปดาห์ เป็นแบบรูปดังนี้ 

สัปดาห์
ที่ 1 

สัปดาห์
ที่ 2 

สัปดาห์ 
ที่ 3 

สัปดาห์
ที่ 4 

สัปดาห์
ที่ 5 

4 12 ............ 72 216 

จากข้อมูลสัปดาห์ที่ 2 ญาญ่าสะสมแสตมป์ได้
กี่ดวง 
   ก. 36  ข. 38  
   ค. 40  ง. 42 
13)  36,450   12,150   4,050 ........... 
จ านวน 3 จ านวนถัดไปคือข้อใด 
   ก. 1,350   450   150    
   ข. 1,550   550   250   
   ค. 1,750   650   350    
   ง. 1,950   750   450 

14)  ร้านค้าขายเส้ือ ขายเสื้อดังนี้ 
 

 
ตัวละ 89 บาท       จ านวน 205 ตัว 

 
จากข้อมูลถ้าแม่ค้าขายเสื้อ จ านวน 250 ตัว 
แม่ค้าได้เงินทั้งหมดเท่าไร 
ก. 15,480   บาท      ข. 22,250   บาท  
ค. 50,253   บาท      ง. 80,875   บาท 
 
15)  ถ้ากระทง 1 ใบ ใช้กลีบดอก 25 กลีบ 
กระทง 35 ใบ ต้องใช้กลีบดอกท้ังหมดกี่กลีบ 
   ก. 800  กลีบ               ข. 875  กลีบ 
   ค. 900 กลีบ                ง. 1,075  กลีบ 
16)  ร้านค้าขายรองเท้าคู่ละ 99 บาท ได้เงิน
ทั้งหมด 32,175 บาท ร้านค้าขายรองเท้า
ทั้งหมดก่ีคู่ 
   ก. 325 คู่ ข. 335 คู่  
   ค. 337 คู่ ง. 345 คู่ 
17)  ชมพู่เก็บมะนาวจากสวนได้ 1,105 ผล 
แบ่งใส่ถุงถุงละ 13 ผล ชมพู่จะได้มะนาว
ทั้งหมดก่ีถุง 
   ก. 70 ถุง ข. 75 ถุง  
   ค. 80 ถุง ง. 85 ถุง 
18)  ข้อใดเป็นโจทย์ปัญหาการหาร 
   ก. แมนยปูลูกต้นยางพารา 50 ไร่ ไร่ละ 80 
ต้น แมนยูปลูกต้นยางพาราทั้งหมดก่ีต้น  
   ข. เซลซีมีมะนาว 4,000 ผล เน่าเสีย 250 
ผล เหลือมะนาวกี่ผล  
   ค. ลิเวอร์พูลขายฝรั่ง 2,500 กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ 50 บาท ท าบุญไป 500 บาท แม่
ขายฝรั่งได้เงินกี่บาท  
   ง. อาซินอลมีเงาะอยู่ 50 กิโลกรัม ถ้าขาย
เงาะกิโลกรัมละ 25 บาท จะได้เงินกี่บาท  
 



 

 

19)  โรงงาน ผลิตกางเกงได้ 6,500 ตัวต่อวัน 
ถ้าโรงงานผลิตกางเกง 15 วัน 
.................................. 
ควรเติมข้อความใด จึงจะท าให้เขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ว่า 15 x 6,500 = 
   ก. โรงงานจะผลิตกางเกงได้กี่ตัว   
   ข. โรงงานขายกางเกงได้เงินเท่าไร 
   ค. โรงงานจะต้องผลิตกางเกงอีกก่ีตัว   
   ง. ใน 1 ปี โรงงานจะผลิตกางเกงได้กี่ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) แม่ท าขนม 600 ชิ้น น าไปแบ่งใส่ถุงถุงละ 
12 ชิ้น จึงให้ เวียร์ เบลล่า ชิงชิง นัท ช่วยกัน
คิดว่าแม่จะได้ขนมท้ังหมดก่ีถุง ซึ่งทั้ง 4 คน 
แสดงวิธีคิดดังนี้  
 
       เวียร์ คิดได้ดังนี้ 600 ÷ 12 = 50 
       เบลล่า คิดได้ดังนี้ 600 × 12 = 7,200 
       ชิงชิง คิดได้ดังนี้ 600 - 12 = 588 
       นัท คิดได้ดังนี้ 600 + 12  = 612 
 
จากข้อมูล ใครมีวิธีคิดหาจ านวนถุงขนมได้
ถูกต้อง 
   ก. เวียร ์ ข. เบลล่า  
   ค. ชิงชิง ง. นัท 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือน
คู่คิด 

 

เลขที่ 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

1 7 28 
2 10 29 



 

 

3 10 32 
4 12 37 
5 9 30 
6 10 38 
7 10 30 
8 7 37 
9 6 36 
10 6 30 
11 8 37 
12 10 28 
13 12 37 
14 11 30 
15 12 38 
16 11 30 
17 10 32 
18 12 34 
19 10 34 
20 10 36 
21 9 34 

ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือน
คู่คิด (ต่อ) 
 

เลขที่ 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

22 13 30 
23 6 30 
24 7 30 
25 11 34 
26 10 37 
27 12 36 



 

 

28 13 38 
29 14 38 
30 8 30 
31 15 39 
32 13 37 
33 14 38 
34 9 30 
35 14 38 
36 12 34 
37 20 39 
38 12 31 
39 20 38 
รวม 531 1651 

คะแนนเฉลี่ย 13.62 42.33 
 

ตารางแสดงคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ การหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

 

เลขที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เลขที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

1 14 22 17 
2 14 23 18 
3 15 24 18 
4 16 25 17 
5 15 26 17 
6 17 27 14 
7 18 28 15 
8 16 29 16 
9 15 30 18 
10 17 31 17 
11 18 32 18 
12 15 33 17 
13 16 34 18 



 

 

14 17 35 18 
15 17 36 15 
16 18 37 20 
17 19 38 18 
18 15 39 20 
19 16                 รวม                  656  คะแนน 
20 19                 คะแนนเฉลี่ย     16.82  คะแนน 
21 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรวัดของลิเคร์ท 

(Likert scale)  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตารางผลการ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ข้อที่ รายการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู้ X  S.D. แปลผลค่าเฉลี่ย 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน และ
ครบถ้วน 

4.4 0.55 มาก 

2. ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเนื้อหา 4.4 0.55 มาก 
3. สาระส าคัญสอดคล้องกับเนื้อหา 4.2 0.45 มาก 
4. สาระการเรียนรู้มีความถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับ

ระดับชั้น 
4.6 0.55 มากที่สุด 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือน
คู่คิด ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

   

 5.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 4.2 0.45 มาก 
 5.2 ขั้นด าเนินกิจกรรม 4.4 0.55 มาก 
 5.3 ขั้นเพ่ือนคู่คิด 4 0.71 มาก 
 5.4 ขั้นท างานกลุ่ม 3.8 0.45 มาก 
 5.5 ขั้นสรุป 4.4 0.55 มาก 
 5.6 ขั้นการประเมินผล 4.6 0.55 มากที่สุด 

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.2 0.45 มาก 
7. มีการวัดผลและประเมินผลตรงตามเนื้อหา และจุดประสงค์

การเรียนรู้ 
4.6 0.55 มากที่สุด 

8. ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนเข้าใจง่าย 4.8 0.45 มากที่สุด 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เรื่องการคูณ การหาร ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 



 

 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การคูณ การหาร   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง แบบรูปของการหาร  เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่...........เดือน............พ.ศ………...    เวลา ......................... 
 
สาระท่ี   1   จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ
ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และ
น าไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
 ค 1.1 ป.4/7 ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารจากสถานการณ์ 
   ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล 

สาระส าคัญ  
 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละเท่า ๆ กัน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของชุดของจ านวนใน
ลักษณะทีล่ดลงทีละเท่า ๆ กัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการหาความสัมพันธ์ของแบบรูปการหารได้  (K) 
 2. นักเรียนหาความสัมพันธ์ของแบบรูปการหารจากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ (P) 
 3. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปการหารได้ (P) 
 
สาระการเรียนรู้  

แบบรูปการหาร 
กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง พร้อมคิดท่าทางประกอบเพลง “การหาร” จากนั้นร่วมกัน 

เนื้อเพลงการหาร 
         เนื้อร้อง…ราตรี รุ่งทวีชัย                      ท านอง…หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ 

ความหมายค าว่าหาร คือ การลบออกเรื่อย ๆ ไป 
จนหมดที่ก าหนดไว้ ลบออกไปนับได้ก่ีหน 

เช่น แปดหารด้วยสองลบ ทีละสอง เป็นต้น 
ลบหมดได้กี่หน นั่นคือผลหารที่ได้ 



 

 

2. ข้ันด าเนินกิจกรรม 
 2.1 ครูติดแถบโจทย์บนกระดาน ดังนี้ 

 
 
 
 ครูให้นักเรียนพิจารณาแบบรูปที่ก าหนดให้ และครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

 จากแบบรูปที่ก าหนดให้มีความสัมพันธ์แบบไหน เพราะเหตุใด (มีความสัมพันธ์แบบ
ลดลง เพราะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของชุดของจ านวนในลักษณะที่ลดลงทีละ
เท่า ๆ กัน ) 

 จ านวนทางซ้ายมีความสัมพันธ์อย่างไรกับจ านวนที่อยู่ติดทางด้านขวามือ เพราะเหตุ
ใด (จ านวนทางซ้ายเป็น 2 เท่าของจ านวนที่อยู่ติดกันทางขวามือ เพราะสังเกตได้
จาก 144 ÷ 72 = 2 , 72 ÷ 36 = 2 , 36 ÷ 18 = 2 ) 

 ถ้าครูต้องการหาจ านวนที่ 5 ครูจะหาได้อย่างไร เพราะเหตุใด (น าจ านวนที่ 4 ซ่ึง
เป็น 2 เท่าของจ านวนที่ 5 จ านวนที่ 4 คือ 18 ถ้าจ านวนที่ 5 แทนด้วย   
จะได้ 18 = 2 ×  

 = 18 ÷ 2  
 = 9 

ดังนั้นจ านวนที่ 5 คือ 9 ) 
2.2 ครูยกตัวอย่างเพ่ิมเติ่ม 

 
 
 
 ครูให้นักเรียนพิจารณาแบบรูปที่ก าหนดให้ และครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

 จากแบบรูปที่ก าหนดให้มีความสัมพันธ์แบบไหน เพราะเหตุใด (มีความสัมพันธ์แบบ
ลดลง เพราะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของชุดของจ านวนในลักษณะที่ลดลงทีละ
เท่า ๆ กัน ) 

 จ านวนทางซ้ายมีความสัมพันธ์อย่างไรกับจ านวนที่อยู่ติดทางด้านขวามือ เพราะเหตุ
ใด (จ านวนทางซ้ายเป็น 5 เท่าของจ านวนที่อยู่ติดกันทางขวามือ เพราะสังเกตได้
จาก 25,000 ÷ 5,000 = 5 , 5,000 ÷ 1,000 = 5 , 1,000 ÷ 200 = 5 ) 

 ถ้าครูต้องการหาจ านวนที่ 5 ครูจะหาได้อย่างไร เพราะเหตุใด (น าจ านวนที่ 4 ซึ่ง
เป็น 5 เท่าของจ านวนที่ 5 จ านวนที่ 4 คือ 200 ถ้าจ านวนที่ 5 แทนด้วย   
จะได้ 200 = 5 ×  

   = 200 ÷ 5 

144 72 36 18 

25,000 5,000 1,000 200 ......... ......... 



 

 

   = 40 

ดังนั้นจ านวนที่ 5 คือ 40 ) 
 ถ้าครูต้องการหาจ านวนที่ 6 ครูจะหาได้อย่างไร เพราะเหตุใด (น าจ านวนที่ 5 ซึ่ง

เป็น 5 เท่าของจ านวนที่ 6 จ านวนที่ 5 คือ 40 ถ้าจ านวนที่ 5 แทนด้วย   
จะได้ 40 = 5 ×  

 = 40 ÷ 5 

   = 8 

ดังนั้นจ านวนที่ 6 คือ 8 ) 
 

2.3 ครแูละนักเรียนรวมกันสรุปว่า แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละเท่า ๆ กัน เป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ของชุดของจ านวนในลักษณะที่ลดลงทีละเท่า ๆ กัน 
3. ขั้นเพื่อนคู่คิด 
 3.1 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตน 

3.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท า แบบฝึกทักษะที่ 16 เรื่อง แบบรูปการหาร ให้สมาชิกในกลุ่ม
ท ากิจกรรมของตนเองเป็นรายบุคคล  
 3.3 เมื่อนักเรียนท าเสร็จแล้วให้น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคู่ของตนเอง 
พร้อมทั้งอภิปรายหาค าตอบและเหตุผลประกอบ 
เช่น จากโจทย์ที่ก าหนดให้ จงเติมค าตอบและความสัมพันธ์ให้ พร้อมทั้งให้เหตุผลถูกต้อง  

 

 

 252,105   36,015   5,145    735   105    15  

จากแบบรูปที่ก าหนดให้มีความสัมพันธ์แบบ ลดลงทลีะ 7 เท่า 

เพราะ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของชุดของจ านวนในลักษณะที่ลดลงทีละเท่า ๆ กัน  

จ านวนทางซ้ายเป็น 7 เท่าของจ านวนที่อยู่ติดกันทางมือ เพราะสังเกตได้จาก 252,105 ÷ 

36,015    = 7, 36,015 ÷ 5,145 = 7, 5,145 ÷ 735 = 7 

หาจ านวนที่ 5 ได้จากน าจ านวนที่ 4 ซึ่งเป็น 7 เท่าของจ านวนที่ 3 จ านวนที่ 4 คือ 735 ถ้า 
จ านวนที่ 5 แทนด้วย   
จะได้ 735 = 7  

   = 735 ÷ 7 
   = 105 



 

 

ดังนั้นจ านวนที่ 5 คือ 105 
หาจ านวนที่ 6 ได้จากน าจ านวนที่ 5 ซึ่งเป็น 7 เท่าของจ านวนที่ 4 จ านวนที่ 5 คือ 105 ถ้า 
จ านวนที่ 6 แทนด้วย   
จะได้ 105 = 7  

   = 105 ÷ 7 
   = 15 

ดังนั้นจ านวนที่ 6 คือ 15 
 
3.4 ครูสอดแทรกค าถามเพ่ือพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน ดังนี้ จากโจทย์ที่ก าหนดให้ ในแบบฝึกทักษะที่ 16 เรื่อง แบบรูปการหาร จากโจทย์ที่
ก าหนดให้ มีความสัมพันธ์แบบใด เพราะเหตุใด ให้แต่ละคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ
สรุปความรู้เพื่อน าไปท ากิจกรรมขั้นต่อไป 
 
4. ขั้นท างานกลุ่ม 
 4.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ที่ได้น าข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันภายในคู่ของตน มา
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันภายในกลุ่มของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลเพ่ือสนับสนุน
ข้อสรุป 
 4.2 เมื่อนักเรียนได้ข้อสรุปของกลุ่ม แล้วน าค าตอบที่ได้ไปส่งครู 
5. ขั้นสรุป 
 5.1 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้นักเรียนอธิบายวิธีการสร้างโจทย์
ปัญหา ความสอดคล้อง ความเหมาะสม โดยให้เหตุผลประกอบ 
 5.2 เมื่อนักเรียนน าเสนอจบ ครูถามกลุ่มอ่ืนที่ไม่ได้น าเสนอ ว่ามีกลุ่มไหนที่มีหลักการคิดการ
สร้างปัญหาที่แตกต่างจากกลุ่มที่ออกมาน าเสนอ ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างให้นักเรียนกลุ่มนั้น
ออกมาน าเสนอ และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน จนได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 
 “แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละเท่า ๆ กัน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของชุดของจ านวนใน
ลักษณะทีล่ดลงทีละเท่า ๆ กัน”  
6. ข้ันการประเมินผล 

6.1 ครูเก็บแบบฝึกทักษะที่ 16 เรื่อง แบบรูปการหาร เพ่ือน าไปตรวจค าตอบ และน าคะแนน
ไปคิดเป็นคะแนนของนักเรียนแต่ละคน  
 6.2 ครูน าคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกัน แล้วเฉลี่ยเพื่อให้ได้คะแนนของกลุ่ม 
พร้อมจดบันทึกคะแนน 
 6.3 ครูจะกล่าวค าชมเชย หรือติดประกาศที่บอร์ดในห้องเรียน ส าหรับกลุ่มที่ได้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในชั่วโมงถัดไป 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 



 

 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2. แบบฝึกทักษะที่ 16 เรื่อง แบบรูปการหาร 
3. โจทย์ตัวอย่าง 
4. เพลงการหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 

 การวัดผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด 
(วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้) 

วิธีวัดผล 
(สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด) 

เครื่องมือวัดผล 
(สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 

1.1 ด้านพุทธิพิสัย (K) 
   - นักเรียนสามารถอธิบายหลักการหา
ความสัมพันธ์ของแบบรูปการหารได ้

 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
 

1.2 ด้านทักษะพิสัย (P) 
   - นักเรียนหาความสัมพันธ์ของแบบ
รูปการหารจากโจทย์ที่ ก าหนดให้ ได้ 
ถูกต้อง 
   - นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของแบบรูปการหารได ้

 
- การตรวจแบบฝึกทักษะ 
 

 
- แบบฝึกทักษะ 
 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. เกณฑ์การประเมินผล 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
การสั ง เกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

- การตั้งใจเรียนและการ
ร่วมอภิปราย 
 
 

- ตั้งใจเรียนและ
ร่วมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ตั้งใจเรียนและ
ร่วมอภิปราย
แสดงความ
คิดเห็นบ่อยครั้ง 

- ตั้งใจเรียนและ
ร่วมอภิปราย
แสดงความ
คิดเห็นบางครั้ง 
 

- ไม่ตั้งใจเรียน  
ไม่สนใจร่วม
กิจกรรม ไม่มี
ความคิดเห็น คุย
เรื่องอ่ืนๆ 

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

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

- ก า ร ต ร ว จ แ บ บ ฝึ ก
ทักษะที่ 16 เรื่อง แบบ
รูปการหาร 

- อธิบายหลักการ
และหาความ 
สัมพันธ์ของแบบ
รู ป ก า ร ห า ร จ า ก
โจทย์ที่ก าหนดให้
ได้ และสามารถให้
เ ห ตุ ผ ล เ กี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ของ
แบบรูปการหารได้  
ถูกต้องทุกข้อด้วย
ตนเอง 
 
 

- อธิบายหลักการ
และหาความ 
สัมพันธ์ของแบบ
รูปการหารจาก
โจทย์ที่ก าหนดให้
ได้ และสามารถ
ให้เหตุผลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของ
แบบรูปการหาร
ได้  ได้ถูกต้อง มี
บ า ง ข้ อ ผิ ด  แ ต่
สามารถแก้ไขได้
ด้วยตนเอง 
 

- อธิบายหลักการ
และหาความ 
สัมพันธ์ของแบบ
รูปการหารจาก
โจทย์ที่ก าหนดให้
ได้ และสามารถ
ให้เหตุผลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของ
แบบรูปการหาร
ได้   ถูกต้องด้วย
ตนเอง มีบางข้อที่
ผิ ด  เ มื่ อ มี ผู้
แนะน าก็สามารถ
แก้ไขได ้
 

- อธิบายหลักการ
และหาความ 
สัมพันธ์ของแบบ
รูปการหารจาก
โจทย์ที่ก าหนดให้
ได้ และสามารถ
ให้เหตุผลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของ
แบบรูปการหาร
ได้  ได้ถูกต้อง แต่
ต้องมีผู้แนะน าทุก
ข้อ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ได้คะแนน 4  คะแนน  = 4 (ดีมาก) 
  ได้คะแนน 3  คะแนน  = 3 (ดี) 
  ได้คะแนน 2  คะแนน  = 2 (พอใช้) 
  ได้คะแนน 1  คะแนน  = 1 (ปรับปรุง) 

* เกณฑ์ผ่านการประเมินต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 



 

 

 

2. ผลการประเมิน (สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังสอน (ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา) 
 

ผลการสอน 

ด้านพุทธิพิสัย (K) ด้านทักษะพิสัย (P) 

     จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้
คุณภาพ 

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

    จากการสังเกตตรวจแบบฝึกทักษะ นักเรียนได้
คุณภาพ 

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



 

 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

       ลงชื่อ............................................ผู้สอน 
           (................................................) 
 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................................... .......................................................................... 

ลงชื่อ................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
            (................................................) 
          ............../...................../.................. 
 
 

แบบบันทึกผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การคูณ การหาร   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง แบบรูปของการหาร  เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่...........เดือน............พ.ศ………...    เวลา ......................... 



 

 

ระดับคุณภาพ        เกณฑ์การประเมิน 
4 หมายถึง ดีมาก       7 – 8 หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ดี       5 – 6    หมายถึง ดี 
2 หมายถึง พอใช้       3 – 4    หมายถึง ดีพอใช้  
1 หมายถึง ปรับปรุง      ต่ ากว่า 3 หมายถึง ปรับปรุง 

แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกทักษะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

กลุ่มที่ คะแนนสมาชิกคนที่ (4 คะแนน) คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ล าดับที่ 
1 2 3 4 

        
        
        
        

 
 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการ
ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

ด้า
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ุทธ
ิพิส

ัย 
(K
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นท

ักษ
ะพ

ิสัย
 (P

) 
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ภา
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ผ่า
น/

ไม่
ผ่า
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4 4 8 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทักษะที่ 16 เร่ือง แบบรูปการหาร 
ค าชี้แจง จากโจทย์ท่ีครูก าหนดให้ จงเติมค าตอบและความสัมพันธ์พร้อมท้ังให้เหตุผล  
 

1) 672   336   168   84   ................   ................  

จากแบบรูปที่ก าหนดให้มีความสัมพันธ์แบบ ........................................... 

เพราะ .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

ชื่อ...........................................นามสกุล.................................. กลุ่มที่ ........  



 

 

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

  

2) 2,916   972   ...............   108   ................  

จากแบบรูปที่ก าหนดให้มีความสัมพันธ์แบบ ........................................... 

เพราะ .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 



 

 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การคูณ การหาร   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ  เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่...........เดือน............พ.ศ………...    เวลา ......................... 
 
สาระท่ี   1   จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ
ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และ
น าไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
 ค 1.1 ป.4/7  ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารจากสถานการณ์ 
   ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล 
 ค 1.1 ป.4/11 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขัน้ตอนของจ านวนนับที่มากกว่า 

100,000 และ 0 
สาระส าคัญ  
 การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการคูณ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
วางแผน แก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีท าเป็นล าดับขั้นตอน แล้วจึงหา
ค าตอบ  พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ   
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ วางแผนแก้โจทย์ปัญหาการคูณท่ีก าหนดให้ได้  (K) 
 2. นักเรียนแสดงวิธีท าและหาค าตอบโจทย์ปัญหาการคูณที่ก าหนดให้ได้  (P) 
 3. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับการแสดงวิธีท าและหาค าตอบโจทย์ปัญหาการคูณที่
ก าหนดให้ได้(P) 
 
สาระการเรียนรู้  

โจทย์ปัญหาการคูณ 
กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูให้นักเรียนเล่นเกมถอดรหัส ใครถอดรหัสได้ก่อน และถูกต้องเป็นผู้ชนะ 



 

 

 
2. ขั้นด าเนินกิจกรรม 
 2.1 ครูสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นโดยแจกธนบัตรจ าลอง ฉบับละ 1,000 บาท ให้นักเรียน
จ านวน 5 คน แล้วตั้งค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียนดังนี้ 
 - ธนบัตรที่ครูแจกให้เพ่ือนฉบับละกี่บาท (แนวตอบ 1,000 บาท) 
 - ครูแจกให้เพื่อนกี่คน (แนวตอบ 5 คน)  
 - รวมเป็นเงินทั้งหมดก่ีบาท (แนวตอบ 5,000  บาท) 
 - จากความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้
อย่างไร             
 (แนวตอบ 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000) 
 - การคูณหมายถึงอะไร (แนวตอบ การเพ่ิมข้ึนครั้งละเท่า ๆ กัน) 
 - จากสถานการณ์ข้างต้นนักเรียนสามารถหาค าตอบด้วยการคูณได้หรือไม่ อย่างไร  
 (แนวตอบ ได้ คือ 5 X 1,000)  
 2.2 ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการคูณบนกระดาน ให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 

 
 
 ครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 
 - สิ่งที่โจทย์ถาม (เงินที่ได้จากการขายรองเท้า) 
 - สิ่งที่โจทย์บอก (ขายรองเท้า 114 คู่ ราคาคู่ละ 225 บาท) 
 - จะหาเงินที่ได้จากการขายรองเท้าได้อย่างไร (น าจ านวนรองเท้าที่ขายได้ คูณกับราคา
รองเท้า) 
 - ท าไมถึงใช้การคูณ (เพราะเงินที่ได้จากการขายรองเท้าแต่ละคู่ จะเพ่ิมข้ึนครั้งละ 225 บาท) 
 - เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร  (114 × 225 =  ) 

- พ่อค้าขายรองเท้าได้เงินเท่าไร (25,650 บาท) 
- จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า 25,650 เป็นค าตอบที่ถูกต้อง  
(หาว่าเงิน 25,650 บาท ได้จากการขายรองเท้าคู่ละ 225 บาท กี่คู่ 

     ร้านตวงขายรองเท้า 114 คู่ ราคาคู่ละ 225 บาท ร้านตวงขายรองเท้าได้เงินเท่าไร 



 

 

หาได้โดย 25,650 ÷ 225 = 114 ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ 
แสดงว่า 25,650 เป็นค าตอบที่ถูกต้อง ) 
2.3 ครแูละนักเรียนร่วมกันแสดงวิธีท า 

ประโยคสัญลักษณ์   114 × 225 =   
วิธีท า  ร้านตวงขายรองเท้า  114  คู ่

ราคาคู่ละ   225  บาท 
ร้านตวงขายรองเท้าได้เงิน 114 × 225 =  25,650 บาท 

ตอบ ร้านตวงขายรองเท้าได้เงิน ๒๔,๖๕๐ บาท 
 2.4 ติดแถบโจทย์ปัญหาการคูณบนกระดานเพ่ิมเติม ให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 

 
 
 
ครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 
 - สิ่งที่โจทย์ถาม (จ านวนผู้โดยสารที่บรรทุกเต็มล าทั้งหมด) 
 - สิ่งที่โจทย์บอก (บรรทุกผู้โดยสารเต็มล าได้ 165 คน ถ้าเรือล านี้รับผู้โดยสารเต็มล าได้ 57 
เที่ยว) 
 - จะหาจ านวนที่รับผู้โดยสารได้อย่างไร (น าจ านวนผู้โดยสารที่บรรทุกได้เต็มล า คูณกับ
จ านวนเที่ยวเรือ) 
 - ท าไมถึงใช้การคูณ (เพราะจ านวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยว จะเพ่ิมข้ึนครั้งละ 165 คน) 
 - เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร  (165 × 57 =  ) 

- จะรับผู้โดยสารได้ท้ังหมดเท่าไร (9,405 คน) 
- จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า 9,405 เป็นค าตอบที่ถูกต้อง  
(หาว่าจ านวนผู้โดยสาร 9,405 บาท ได้จากการบรรทุกผู้โดยสารเที่ยวละ 165 คน กี่เที่ยว 
หาได้โดย 9,405 ÷ 165 = 57 ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ 
แสดงว่า 9,405  เป็นค าตอบที่ถูกต้อง ) 
2.5 ครแูละนักเรียนร่วมกันแสดงวิธีท า 

ประโยคสัญลักษณ์   165 × 57 =   
วิธีท า  เรือล าหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารเต็มล าได้  165  คน 

ถ้าเรือล านี้รับผู้โดยสารเต็มล าได้   57  เที่ยว  
จะรับผู้โดยสารได้ท้ังหมด 165 × 57  =  9,405  เที่ยว 

ตอบ จะรับผู้โดยสารได้ท้ังหมด  ๙,๔๐๕ เที่ยว 
 
 2.5 จากการท ากิจกรรมครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาการคูณ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา วางแผน แก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็น

     เรือล าหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารเต็มล าได้ 165 คน ถ้าเรือล านี้รับผู้โดยสารเต็มล าได้ 57 เที่ยว 
จะรับผู้โดยสารได้ท้ังหมดกี่คน 



 

 

ประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีท าเป็นล าดับขั้นตอน แล้วจึงหาค าตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ   
 
3. ขั้นเพื่อนคู่คิด 
 3.1 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตน 

3.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท า แบบฝึกทักษะที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ ให้สมาชิกใน
กลุ่มท ากิจกรรมของตนเองเป็นรายบุคคล  
 3.3 เมื่อนักเรียนท าเสร็จแล้วให้น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคู่ของตนเอง 
พร้อมทั้งอภิปรายหาค าตอบและเหตุผลประกอบ 
เช่น ผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละ 360 บาท ซื้อผ้าเช็ดหน้ามาขาย 25 โหล จ่ายเงินไปท้ังหมดเท่าไร 
 - สิ่งที่โจทย์ถาม (จ่ายเงินไปทั้งหมด) 
 - สิ่งที่โจทย์บอก (ผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละ 360 บาท ซื้อผ้าเช็ดหน้ามาขาย 25 โหล) 
 - จะหาเงินที่จ่ายทั้งหมดได้อย่างไร (น าราคาผ้าเช็ดหน้าเป็นโหล คูณกับจ านวนเผ้าเช็ดหน้า
เป็นโหลที่ซื้อมา) 
 - ท าไมถึงใช้การคูณ (เพราะราคาผ้าเดหน้า จะเพ่ิมข้ึนครั้งละ 360 บาท ) 
 
ประโยคสัญลักษณ์   360 × 25 =   
วิธีท า  ผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละ   360  บาท  

ซื้อผ้าเช็ดหน้ามาขาย   25  โหล 
จ่ายเงินไปทั้งหมด 360 × 25 =  9,000  บาท 

ตอบ จ่ายเงินไปทั้งหมด  ๙,๐๐๐ บาท 
  

- จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า 9,000 เป็นค าตอบที่ถูกต้อง  
(หาว่าจ่ายเงินไปทั้งหมด 9,000 บาท จากการจ่ายค่าผ้าเช็ดหน้า 25 โหล โหลละเท่าไร 
หาได้โดย 9,000 ÷ 25 = 360 ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ 
แสดงว่า 9,000  เป็นค าตอบที่ถูกต้อง ) 

 3.4 ครูสอดแทรกค าถามเพ่ือพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ดังนี้ จากโจทย์ที่ก าหนดให้ ในแบบฝึกทักษะที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ โดยให้พิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหาร ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพราะเหตุใด ให้แต่ละคู่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสรุปความรู้เพ่ือน าไปท ากิจกรรมขั้นต่อไป 
 
4. ขั้นท างานกลุ่ม 
 4.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ที่ได้น าข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันภายในคู่ของตน มา
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันภายในกลุ่มของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลเพ่ือสนับสนุน
ข้อสรุป 
 4.2 เมื่อนักเรียนได้ข้อสรุปของกลุ่ม แล้วน าค าตอบที่ได้ไปส่งครู 



 

 

5. ขั้นสรุป 
 5.1 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้นักเรียนแสดงวิธีการคูณจ านวนหนึ่ง
หลักกับจ านวนที่มากกว่าสี่หลัก พร้อมทั้งอธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับหลักการคูณ  
 5.2 เมื่อนักเรียนน าเสนอจบ ครูถามกลุ่มอ่ืนที่ไม่ได้น าเสนอ ว่ามีกลุ่มไหนที่มีหลักการคิดและ
การแสดงวิธีท าการคูณที่แตกต่างจากกลุ่มที่ออกมาน าเสนอ ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างให้นักเรียน
กลุ่มนั้นออกมาน าเสนอ และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน จนได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 
 “การแสดงวิธีท าและหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการคูณ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา วางแผน แก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีท าเป็นล าดับขั้นตอน แล้วจึง
หาค าตอบพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ ”  
6. ข้ันการประเมินผล 

6.1 ครูเก็บแบบฝึกทักษะที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ เพ่ือน าไปตรวจค าตอบ และน า
คะแนนไปคิดเป็นคะแนนของนักเรียนแต่ละคน  
 6.2 ครูน าคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกัน แล้วเฉลี่ยเพื่อให้ได้คะแนนของกลุ่ม 
พร้อมจดบันทึกคะแนน 
 6.3 ครูจะกล่าวค าชมเชย หรือติดประกาศที่บอร์ดในห้องเรียน ส าหรับกลุ่มที่ได้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในชั่วโมงถัดไป 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2. แบบฝึกทักษะที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ  
3. โจทย์ตัวอย่าง 
4. เกมถอดรหัส 

การวัดและประเมินผล 

 การวัดผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด 
(วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้) 

วิธีวัดผล 
(สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด) 

เครื่องมือวัดผล 
(สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 

1.1 ด้านพุทธิพิสัย (K) 
   - นัก เรี ยนสามารถวิ เคราะห์ โจทย์ 
ว า ง แ ผ น แ ก้ โ จ ท ย์ ปั ญ ห า ก า ร คู ณ ที่
ก าหนดให้ได้   

 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
 



 

 

1.2 ด้านทักษะพิสัย (P) 
   - นักเรียนแสดงวิธีท าและหาค าตอบ
โจทย์ ปัญหาการคูณที่ ก า หนด ให้ ไ ด้  
ถูกต้อง 
   - นักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การแสดงวิธีท าและหาค าตอบโจทย์ปัญหา
การคูณท่ีก าหนดให้ได้ 

 
- การตรวจแบบฝึกทักษะ 
 

 
- แบบฝึกทักษะ 
 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. เกณฑ์การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
การสัง เกตพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
- การตั้งใจเรียนและการ
ร่วมอภิปราย 
 
 

 
 
- ตั้งใจเรียนและ
ร่วมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
- ตั้งใจเรียนและ
ร่วมอภิปราย
แสดงความ
คิดเห็นบ่อยครั้ง 

 
 
- ตั้งใจเรียนและ
ร่วมอภิปราย
แสดงความ
คิดเห็นบางครั้ง 
 

 
 
- ไม่ตั้งใจเรียน  
ไม่สนใจร่วม
กิจกรรม ไม่มี
ความคิดเห็น คุย
เรื่องอ่ืนๆ 

- ก า ร ต ร ว จ แ บ บ ฝึ ก
ทักษะที่ 17 เรื่อง โจทย์
ปัญหาการคูณ 

- วิ เคราะห์ โจทย์ 
วางแผน แสดงวิธี
ท าและหาค าตอบ
โจทย์ปัญหาการคูณ
ที่ ก าหนดให้ และ 
สามารถให้เหตุผล
เกี่ยวกับการแสดง
วิ ธี ท า แ ล ะ ห า
ค าตอบโจทย์ปัญหา
การคูณที่ก าหนดให้
ได้  ถูกต้องทุกข้อ
ด้วยตนเอง 

- วิเคราะห์โจทย์ 
วางแผน แสดงวิธี
ท าและหาค าตอบ
โจทย์ปัญหาการ
คูณที่ ก าหนดให้
และ สามารถให้
เหตุผลเกี่ ยวกับ
การแสดงวิธีท า
และหาค า ตอบ
โจทย์ปัญหาการ
คูณที่ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง มีบางข้อ

- วิเคราะห์โจทย์ 
วางแผน แสดงวิธี
ท าและหาค าตอบ
โจทย์ปัญหาการ
คูณที่ ก าหนดให้
และ สามารถให้
เหตุผลเกี่ ยวกับ
การแสดงวิธีท า
และหาค า ตอบ
โจทย์ปัญหาการ
คูณที่ก าหนดให้ได้  
ถูกต้องด้วยตนเอง 

วิ เ คราะห์ โ จทย์ 
วางแผน แสดงวิธี
ท าและหาค าตอบ
โจทย์ปัญหาการ
คูณที่ ก าหนดให้
และ สามารถให้
เหตุผลเกี่ ยวกับ
การแสดงวิธีท า
และหาค า ตอบ
โจทย์ปัญหาการ
คูณที่ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง แต่ต้องมี



 

 

 
 

ผิด  แต่สามารถ
แ ก้ ไ ข ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง 

มีบางข้อที่ผิด เมื่อ
มี ผู้ แ น ะ น า ก็
สามารถแก้ไขได้ 

ผู้แนะน าทุกข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. ผลการประเมิน (สอดคล้องกับวิธีวัดผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านพุทธิพิสัย (K) ด้านทักษะพิสัย (P) 

     จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้
คุณภาพ 

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

    จากการสังเกตตรวจแบบฝึกทักษะ นักเรียนได้
คุณภาพ 

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

ได้คะแนน 4  คะแนน  = 4 (ดีมาก) 
  ได้คะแนน 3  คะแนน  = 3 (ดี) 
  ได้คะแนน 2  คะแนน  = 2 (พอใช้) 
  ได้คะแนน 1  คะแนน  = 1 (ปรับปรุง) 

* เกณฑ์ผ่านการประเมินต้องได้ 2 (พอใช้) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 



 

 

 
 

 
บันทึกหลังสอน (ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา) 

 
ผลการสอน 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

       ลงชื่อ............................................ผู้สอน 
           (................................................) 
 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
...................................................................................... .......................................................................... 
.................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................. .............................................. 

ลงชื่อ................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
            (................................................) 
          ............../...................../.................. 
 
 

แบบบันทึกผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การคูณ การหาร   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ  เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่...........เดือน............พ.ศ………...    เวลา ......................... 
ระดับคุณภาพ        เกณฑ์การประเมิน 
4 หมายถึง ดีมาก       7 – 8 หมายถึง ดีมาก 

3 หมายถึง ดี       5 – 6    หมายถึง ดี 
2 หมายถึง พอใช้       3 – 4    หมายถึง ดีพอใช้  
1 หมายถึง ปรับปรุง      ต่ ากว่า 3 หมายถึง ปรับปรุง 

แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกทักษะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

กลุ่มที่ คะแนนสมาชิกคนที่ (4 คะแนน) คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ล าดับที่ 
1 2 3 4 

 
 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการ
ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ผลการประเมิน 

ด้า
นพ

ุทธ
ิพิส

ัย 
(K

) 
 

ด้า
นท

ักษ
ะพ

ิสัย
 (P

) 
 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผ่า
น/

ไม่
ผ่า

น 

4 4 8 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ 17 เร่ือง โจทย์ปัญหาการคูณ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีท าหาค าตอบพร้อมทั้งให้เหตุผล   
1) ผ้าเช็ดหน้าราคาโหลละ 360 บาท ซื้อผ้าเช็ดหน้ามาขาย 25 โหล จ่ายเงินไปท้ังหมดเท่าไร 
 - สิ่งที่โจทย์ถาม  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - สิ่งที่โจทย์บอก  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - จะหาเงินที่จ่ายทั้งหมดได้อย่างไร  

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

ชื่อ...........................................นามสกุล.................................. กลุ่มที่ ........  



 

 

- ใช้วิธีอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - เพราะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ประโยคสัญลักษณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีท า 

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

ตอบ 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 

จะตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) โต๊ะเรียนชุดหนึ่งราคา 950 บาท ซื้อ 350 ชุด จะต้องจ่ายเงินเท่าไร 
 - สิ่งที่โจทย์ถาม  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - สิ่งที่โจทย์บอก  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - จะหาเงินที่จ่ายทั้งหมดได้อย่างไร  

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

 - ใช้วิธีอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - เพราะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

ประโยคสัญลักษณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
วิธีท า 

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

 …………………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ 

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

จะตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ - นามสกุล     นางสาวอมรรัตน์  เตยหอม 
วัน เดือน ปี ที่เกิด    27 มกราคม 2535 
สถานที่เกิด     จังหวัดชัยนาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขท่ี 57 หมู่ 17 ต าบลหนองแซง  

อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2558    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน   โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน   คร ู
ที่ท างานปัจจุบัน     โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 


