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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครั6 งนี6  มีวตัถุประสงค์เพื5อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื5 อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั6นประถมศึกษาปีที5 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื5 อง เรขาคณิต ของนักเรียน      
ชั6นประถมศึกษาปีที5 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  และ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื5อง เรขาคณิต ของนกัเรียนชั6นประถมศึกษาปีที5 6 ระหว่าง
กลุ่มที5ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบักลุ่มที5ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT กลุ่มตวัอย่างนักเรียนชั6นประถมศึกษาปีที5 6 โรงเรียนตงัเอ็ง อาํเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี ภาคเรียนที5 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน แต่ละห้องเรียน     
มีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ ซึ5 งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  จากนั6นใชว้ิธีการจบัฉลากนกัเรียนกลุ่มทดลอง ห้องเรียนที5 1 เป็นกลุ่มทดลองที5ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และห้องเรียนที5 2 เป็นกลุ่มทดลองที5ได้รับการจดั        
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เครื5องมือที5ใช้ในการวิจยัครั6 งนี6   ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TAI แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT และ
แบบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน  สถิติที5ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี5ย ส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนชั6 นประถมศึกษาปีที5  6 กลุ่มที5ได้รับการจัดการเรียนรู้      
แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญั     
ทางสถิติที5ระดบั .05  2) นกัเรียนชั6นประถมศึกษาปีที5 6 กลุ่มที5ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที5ระดบั 
.05  และ 3) นกัเรียนชั6นประถมศึกษาปีที5 6 กลุ่มที5ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และกลุ่มที5ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

    

 The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement of 

Prathomsuksa VI students before and after using cooperative learning TAI teaching method         

2) to compare the learning achievement of Prathomsuksa VI students before and after using 

cooperative learning by using TGT teaching method 3) to compare the learning achievement of 

Prathomsuksa VI students between the group base on the cooperative learning  by using TAI and 

TGT teaching method.  The samples consisted of 80 students who studied in Prathomsuksa VI    

in the first semester of the academic year 2015 at Tang-eng School, Amphoe Muang, Chanthaburi.  

They are devided into two groups by group of 40 students.  The first experimental group learned 

through the cooperative learning by using TAI teaching method and the second experimental 

group learned through the cooperative learning by using TGT teaching.  The research instruments 

were the lesson plans based on the cooperative learning by using TAI teaching method, the lesson 

plans based on the cooperative learning  by using TAI teaching and the learning achievement test. 

The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

 The results of the study were as follows: 1) The Prathomsuksa VI students who    

learned through the cooperative learning by using TAI teaching method showed their learning 

achievement significantly higher than before the experiment at the .05 level.  2) The Prathomsuksa VI 

students who learned through the cooperative learning by using TGT teaching method showed 

their learning achievement significantly higher than before the experiment at the .05 level.       

And 3) the Prathomsuksa VI students who learned through the cooperative learning  by using TAI 

and TGT teaching method did not show the different learning achievement. 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาของชาติ มีเป้าหมายเพื�อพฒันาคน และคุณภาพ      
ของคนให้เป็นผูมี้ปัญญา รู้จกัเหตุผล รู้จกัแกปั้ญหาได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง      
มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มุ่งพฒันาพฤติกรรมทางสังคมที�ดีงามทั1งในการทาํงาน และอยู่ร่วมกนั 
(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2550 : 1 - 2)  ซึ� งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดก้ล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป 
เพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั1งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข นอกจากนี1 ในมาตรา 24 
กล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดาํเนินการจดัเนื1อหา
สาระ และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช ้ 
เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  มาตรา 30 กล่าวว่าให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอน    
มีประสิทธิภาพรวมทั1งส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนรู้ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน    
ในแต่ละระดบัการศึกษา ซึ� งสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั1นพื1นฐาน ที�มุ่งมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ� งเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์�มีความสมดุลทั1งดา้น
ร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั�นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะพื1นฐาน       
รวมทั1งเจตคติที�จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น      
ผูเ้รียนเป็นสําคญั บนพื1นฐานความเชื�อวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 1) 
 หลกัสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดสาระ  
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จาํนวน 6  สาระการเรียนรู้ กล่าวคือสาระที� 1 - 5        
เป็นสาระในเชิงเนื1อหา  ส่วนสาระที� 6 เป็นสาระที�เกี�ยวกบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์     
เพื�อเป็นแนวทางให้สถานศึกษา ครูผูส้อน และผูที้�เกี�ยวขอ้งจดัทาํหลกัสูตรไดต้ามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื� องและตลอดชีวิตตามศักยภาพของตน ทั1 ง นี1 เพื�อให้นัก เ รียนมีความสามารถ                  
ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ  สามารถนาํความรู้ตลอดจนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์        
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ที�จาํเป็นไปใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิตและพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ1น รวมทั1งสามารถนาํไปเป็น
เครื�องมือในการเรียนรู้สิ� งต่าง ๆ รอบตวั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2546 : 2)  
 การจดักระบวนการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะตอ้งสอนให้ผูเ้รียน
เกิดความรู้  ความเขา้ใจในเนื1อหาสาระคณิตศาสตร์  มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีเจตคติ
ที�ดีต่อคณิตศาสตร์  ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์  สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์          
ไปพฒันาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื�องมือในการเรียนรู้        
สิ�งต่าง ๆ และเป็นพื1นฐานในการศึกษาระดบัที�สูงขึ1น  การดาํเนินการสอนคณิตศาสตร์  นอกจาก   
จะต้องจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื�อเร้าความสนใจของผูเ้รียนแล้ว  ครูผูส้อนจาํเป็นต้อง
ปรับเปลี�ยนวธีิการสอนเพื�อแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยูเ่สมอ  เพื�อให้การพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (Goal)  ที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
ประดิษฐคิ์ดคน้นวตักรรมที�แปลกใหม่  ทนัสมยัดา้นเทคโนโลยี  หรือการนาํนวตักรรมเดิมที�มีอยูม่า
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  และการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  ยอ่มเป็นสิ�งที�เหมาะสม  
เพราะคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�มุ่งเนน้การฝึกทกัษะ  ครูผูส้อนจะใชสื้�อหรือนวตักรรม
ในจินตนาการที�ไม่เป็นรูปธรรม  คงไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้ามเป้าหมาย  ดงันั1นนวตักรรมต่าง 
ๆ ที�สร้างขึ1นต้องเป็นเครื�องมือที�มีบทบาทสําคญัในการถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์จาก
ผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน  (ศิริรัตน์  ชิงดวง.  2550 : 3)  นวตักรรมเหล่านี1   จึงเป็นตวักลางในการสื�อสาร
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนให้ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ� งตอ้งหมายถึง  นวตักรรมที�เป็น       
ตวักลางนั1นจะตอ้งมีคุณภาพและมีลกัษณะเฉพาะที�สอดคล้องกบัสถานการณ์การเรียนการสอน       
จึงจะบรรลุตามวตัถุประสงค ์ ส่งผลโดยตรงใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 เนื�องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที�มีเนื1อหาค่อนขา้งยาก หากครูไม่สามารถทาํให้ผูเ้รียน   
มองเห็นเป็นรูปธรรมไดแ้ลว้ ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดย้ากมาก ในกระบวนการสอนนั1นสื�อการสอน
เป็นองค์ประกอบสําคญัยิ�ง เพราะเป็นส่วนหนึ� งที�ทาํให้การเรียนรู้มีความคงทน แต่ปรากฏว่า        
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั ครูส่วนมากยงัใช้วิธีการบรรยาย และให้นกัเรียนท่องจาํ
โดยไม่เห็นความจาํเป็นในการใชสื้�อการสอน ทาํให้นกัเรียนเกิดความเบื�อหน่าย และมีเจตคติที�ไม่ดี
ต่อวชิาคณิตศาสตร์ ถา้ครูผูส้อนอาศยัสื�อเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ แนวความคิด
เจตคติ และทกัษะให้เกิดขึ1นในตวัผูเ้รียน จะทาํให้การเรียนรู้เกิดง่าย และรวดเร็วขึ1น จดจาํไปนาน 
สิ�งที�เป็นนามธรรมที�เขา้ใจยากก็สามารถทาํให้เป็นรูปธรรมที�เขา้ใจง่าย นอกจากนี1 ยงัทาํให้ผูเ้รียน
สนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบื�อหน่าย เป็นการลดปัญหาที� เกี� ยวกับการเรียนของผู ้เ รียนและ             
เพิ�มประสิทธิภาพในการสอนของผูส้อนไปในตวั ซึ� งปัญหาหนึ� งที�ผูว้ิจยัได้พบในฐานะที�เป็น        
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ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั1นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนตงัเอ็ง จงัหวดัจนัทบุรี ได้พบว่า       
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั1นพื1นฐาน (O-NET)  วิชาคณิตศาสตร์ ชั1นประถมศึกษา      
ปีที� 6 ในภาพรวมของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัจนัทบุรี ช่วง  3 ปี    
ที�ผ่านมา นักเรียนได้คะแนนเฉลี�ยลดลง กล่าวคือ ปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนเฉลี�ย 49.46              
ปีการศึกษา 2556 ไดค้ะแนนเฉลี�ย 46.86 และในปีการศึกษา 2557 ไดค้ะแนนเฉลี�ย 43.00 ซึ� งลดลง
อย่างต่อเนื�องทุกปี และยงัไม่ผ่านเกณฑ์ที�ได้กาํหนดไว ้คือ ร้อยละ 50 นอกจากนี1 เมื�อพิจารณา       
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั1นพื1นฐาน (O-NET) แยกตามสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ จาํนวน 6 สาระซึ�งประกอบดว้ย สาระที� 1 จาํนวนและการดาํเนินการ สาระที� 2  การวดั 
สาระที� 3 เรขาคณิต สาระที� 4 พีชคณิต และสาระที� 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น ซึ� งพบวา่ 
สาระเรขาคณิต นักเรียนได้คะแนนเฉลี�ยตํ�ากว่าสาระอื�น ๆ คือร้อยละ 36.22  (โรงเรียนตงัเอ็ง.    
2557 :  3 - 7)  ซึ� งปัญหาที�พบในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภายในชั1นเรียนคือในการจดัการเรียนรู้  
ยงัขาดกระบวนการกลุ่มที�นํามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน นักเรียนไม่มีการช่วยเหลือ      
แลกเปลี�ยนการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั นกัเรียนที�เรียนอ่อนขาดความมั�นใจในการเรียน ทาํการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าที�ควร  
 สลาวนิ (Slavin.  1984 : 79)  กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้วิธีหนึ� งที�น่าจะนาํมาใชเ้พื�อแกปั้ญหา

ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพราะวิธีการแบบนี1 สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และช่วย       

ส่งเสริมความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม วิธีการที�กล่าวถึงก็คือ TAI (Team Assisted Individualization) 

ซึ� งเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที�ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือและการสอนรายบุคคล       

เขา้ดว้ยกนั การจดัการเรียนรู้แบบ TAI นี1  เน้นการร่วมมือภายในกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ย

เด็กเก่งปานกลาง และอ่อนอยู่ร่วมกนั เป็นวิธีที�สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผูเ้รียน    

ลงมือกระทาํกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ จากแบบฝึกทกัษะและส่งเสริม    

ความร่วมมือภายในกลุ่มมีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การเรียนรู้ มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซึ� งเป็น

การช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาวิธีการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้�นในสังคม การจดัการเรียนรู้แบบ TAI จะให ้

ผลสะทอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนทนัที ซึ� งเป็นแรงจูงใจอยา่งหนึ� งที�ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความมั�นใจและเรียนรู้

ไดเ้ร็วขึ1น ผลการทดสอบของนกัเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ คะแนนสอบเป็นรายบุคคล

และคะแนนเฉลี�ยของทั1งกลุ่ม การทดสอบของนักเรียน นักเรียนต่างคนต่างสอบแต่เวลาเรียน       

ต้องร่วมมือกัน นักเรียนจะต้องทาํแบบฝึกทักษะเพื�อให้เกิดการเรียนรู้ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม             

มีการให้เพื�อนช่วยเพื�อน มีการถ่ายโอนการเรียนรู้ซึ� งกันและกัน วิธีการเหล่านี1 ทาํให้นักเรียน         

เกิดความรับผดิชอบ เชื�อมั�นในตนเอง อดทน เสียสละ และปฏิบติัตามระเบียบที�สังคมวางไว ้



4 

 

 ดงันั1นจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบกลุ่มเพื�อนช่วยเพื�อนเป็นรายบุคคล 
TAI นี1 เน้นการร่วมมือภายในกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน        
อยู่ร่วมกันเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที�สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผูเ้รียนได้ทาํ          
กิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทกัษะและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม 
มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การเรียนรู้มีการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซึ� งเป็นการช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาวิธีการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้�นในสังคมโดยมีมนุษยส์ัมพนัธ์และการเป็นผูน้าํผูต้ามที�ดีและ    
ส่งผลสะทอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนทนัที ซึ� งเป็นแรงจูงใจอยา่งหนึ�งที�ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความมั�นใจและเรียนรู้
ไดเ้ร็วขึ1น ผลการทดสอบของนกัเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ คะแนนเป็นรายบุคคลและ
คะแนนเฉลี�ยของทั1งกลุ่ม จุดสาํคญัของการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มเพื�อนช่วยเพื�อนเป็นรายบุคคล 
TAI คือ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม (สุรศกัดิa   
หลาบมาลา.  2544 : 3) โดยมีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีการพึ�งพาและเกื1อกูลกนัในการเรียนรู้          
มีการให้เพื�อนช่วยเพื�อน สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือและปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด สมาชิก  
ทุกคนมีบทบาทหนา้ที�รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบไดส้มาชิกกลุ่มตอ้งใชท้กัษะการทาํงานกลุ่ม 
และการสัมพนัธ์บุคคลในการทาํงานหรือการเรียนร่วมกนั (ทิศนา แขมมณี.  2551 : 106 - 107) และ
ยงัสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสังคมและอารมณ์มากขึ1นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิเชษฐ ์ 
วนัทา (2548 : 75) ที�ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร จาํนวนเต็ม โดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม TAI และวิธีการเรียนตามคู่มือของสสวท. ชั1นมธัยมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยั
พบวา่ ผลสัมฤทธิa ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียน เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร 
จาํนวนเต็ม สูงกว่านักเรียนที�เรียนโดยใช้วิธีการเรียนตามคู่มือของ สสวท. และสอดคล้องกับ       
งานวจิยัของภทัรา  เสตะบุตร (2550 : 70)  ที�ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และทกัษะการแก้ปัญหา เรื� อง สถิติและความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 4 โดย
วิธีการสอนแบบทดลอง กับวิธีสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม TAI ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั1 น
ประถมศึกษาปีที� 4  กลุ่มที�เรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม TAI  มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียน
และทกัษะการปัญหาสูงกวา่กลุ่มที�เรียนโดยวธีิสอนแบบทดลอง 
 อย่างไรก็ตามการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้เน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้      
ที�ช่วยใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะในการร่วมมือกนัแกปั้ญหาโดยสมาชิกในกลุ่มตระหนกัวา่
แต่ละคนเป็นส่วนหนึ� งของกลุ่ม ซึ� งนอกจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI แลว้ ยงัมี  
การเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทกลุ่มแข่งขนัเทคนิค TGT (Teams-games-tournament) หรือการแข่งขนั
ระหวา่งกลุ่มดว้ยเกม เป็นเทคนิควธีิเรียนแบบร่วมมือวิธีหนึ�งที�จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนย์กลาง โดยมีการจัดให้นักเรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน             
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ที�มีระดบัความสามารถต่างกนั สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาคน้ควา้และทาํงานร่วมกนั ผูเ้รียนจะมี  
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัเพื�อช่วยเหลือสนบัสนุน กระตุน้และส่งเสริมการทาํงาน ของเพื�อนสมาชิกในกลุ่ม
ใหป้ระสบผลสาํเร็จ ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย ซกัถามซึ� งกนัและกนัเพื�อให้เขา้ใจบทเรียน หรืองานที�ไดรั้บ
มอบหมายเป็นอย่างดีทุกคน ต่อจากนั1นจะมีกิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหาเพื�อสะสมคะแนน  
ความสามารถของกลุ่ม โดยจดัให้มีการแข่งขนัภายในกลุ่มซึ� งแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกที�มี
ความสามารถใกลเ้คียงกนั เมื�อเสร็จสิ1นการแข่งขนัตอบปัญหาแต่ละครั1 ง ผูเ้รียนจะกลบัมาสู่กลุ่มเดิม
ที�มีความสามารถแตกต่างกนั แลว้นาํคะแนนที�สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนที�สะสมไดจ้ากการตอบปัญหา 
มารวมกนัเป็นคะแนนเฉลี�ยของกลุ่ม (Slavin.  1990 : 84 - 93) 
 จากการศึกษางานวจิยัของมณีแสง  เทศทิม (2549 : 104)  ที�ไดศึ้กษาวิจยั การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื�อง เส้นขนาน ของนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ระหว่างการจดั  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) แบบจิdกซอว ์(JIGSAW) และแบบสสวท. ผลการวิจยัพบว่า    
นกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนและเจตคติที�ดี      
ที�การเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจิdกซอว ์(JIGSAW)  และ
แบบสสวท. สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนิดา  อารมณ์เพียร (2552 : 103) ที�ไดศึ้กษาวิจยั การศึกษา
ผลสัมฤทธิa ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื� องการหารทศนิยม และ     
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
STAD และ TGT ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิa ทางการเรียน เรื�องการหารทศนิยม ของนกัเรียนกลุ่ม
ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD และ TGT สูงขึ1น นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
และพฤติกรรมการในทาํงานกลุ่มดีขึ1น 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa   
ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที�  6 ระหว่างการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค TGT  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน    
ชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน     
ชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 3. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน     
ชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบักลุ่มที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค เทคนิค TGT 
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ประโยชน์ของการวจัิย 
 ครูผูส้อนได้พฒันาผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน    
ชั1นประถมศึกษาปีที�  6  ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบัเทคนิค TGT ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที�สูงขึ1น 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั1 นประถมศึกษาปีที�  6  ที� ศึกษา          
อยู่ในโรงเรียน สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558  
จาํนวน  11 โรงเรียน มีนกัเรียนจาํนวน  980  คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนตงัเอ็ง 
อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั1นตอน 
โดยเริ�มจากทาํการสุ่มโรงเรียน ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากโรงเรียน สังกดัสํานกังานการศึกษา
เอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 โรงเรียน สุ่มไดเ้ป็นโรงเรียนตงัเอ็ง อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดั
จนัทบุรี มีห้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน จากนั1นทาํการสุ่มห้องเรียน โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัฉลาก จากห้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน   
สุ่มไดห้อ้งเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 / 1 และห้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 /2  มีจาํนวนนกัเรียน 
หอ้งเรียนละ 40 คน แต่ละหอ้งเรียนมีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ จากนั1นใชว้ิธีการจบัฉลาก
นกัเรียนกลุ่มทดลอง ไดห้้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 / 1 เป็นกลุ่มทดลองที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI และห้องเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6 / 12 เป็นกลุ่มทดลองที�ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้ แบ่งไดด้งันี1  
   1.1 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
  1.2 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธิa ทางการเรียน 
 ขอบเขตของเนื(อหา   
 เรื�อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระเรขาคณิต 
 ระยะเวลาที�ใช้ในการศึกษา   
 ภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา 2558   ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชั�วโมง          
ตามตารางเรียนปกติของนกัเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ให้นกัเรียน 
เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน และนักเรียนในแต่ละกลุ่มมีความสามารถในระดบัต่างกนั คือ 
ความสามารถสูง ปานกลาง ตํ�า มีอตัราส่วน 1 : 2 : 1 ในการทาํ กิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะทาํ  
แบบฝึกทกัษะ เพื�อให้เกิดการเรียนรู้โดยมีการซกัถามช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม และ
จะมีการตรวจผลการทาํงานให้กนัและกนั คะแนนที�ไดข้องแต่ละคนจะรวมเป็นคะแนนของกลุ่ม    
มีขั1นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงันี1  1) จดักลุ่มคละความสามารถ  2)  นาํเสนอบทเรียนโดยครูผูส้อน  
3) การเรียนกลุ่มยอ่ย  4)  สมาชิกทาํใบงานเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่ช่วยกนัตรวจคาํตอบจากเฉลย    
5)  ผูเ้รียนทุกคนทาํการทดสอบครั1 งสุดทา้ยพร้อมกนั  และ 6) รวมคะแนนและประกาศผลคะแนน
ของกลุ่ม 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ให ้   
นกัเรียน เรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 4 คน และนกัเรียนในแต่ละกลุ่มมีความสามารถในระดบัต่างกนั 
คือ ความสามารถสูง ปานกลาง ตํ�า มีอตัราส่วน 1 : 2 : 1 ในการทาํ กิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะทาํ
แบบฝึกทกัษะ เพื�อให้เกิดการเรียนรู้โดยมีการซกัถามช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม และ
จะมีการแข่งขนักนัระหวา่งกลุ่ม คะแนนที�ไดจ้ากการแข่งขนัจะรวมเป็นคะแนนของกลุ่ม มีขั1นตอน
การจดัการเรียนรู้ ดงันี1   1) จดักลุ่มคละความสามารถ  2) นาํเสนอบทเรียนโดยครูผูส้อน  3) การเรียน
กลุ่มยอ่ย  4) การเล่นเกมแข่งขนัตอบปัญหา และ 5)  รวมคะแนน และประกาศผลคะแนนของกลุ่ม 
 ผลสัมฤทธิ7ทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชั1นประถมศึกษาปีที� 6 ที�วดัไดจ้ากการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้  โดยวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom) ที�ปรับปรุงใหม่ จาํแนกการวดัผลสัมฤทธิa  6 ระดบั ไดแ้ก่  1) ความจาํ  2) ความเขา้ใจ  3) การ
ประยกุตใ์ช ้ 4) การวเิคราะห์  5) การประเมินค่า และ 6) คิดสร้างสรรค ์
 เรขาคณิต  หมายถึง  สาระทางคณิตศาสตร์ที�ว่าด้วยการจาํแนกประเภท สมบติั และ   
โครงสร้างของรูปทรงต่าง ๆ ได้แก่ ทรงสี� เหลี�ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด 
 แผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  เครื�องมือที�ใช้ในการจดัการเรียนรู้ เป็นแผนการจดั     
การเรียนรู้ที�มีการวางแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้    
มีจาํนวน 10 แผนๆ ละ 1 ชั�วโมง ประกอบด้วยส่วนที�สําคญั ได้แก่ ชื�อแผนการจดัการเรียนรู้      
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระสําคญั ตวัชี1 วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ สื�อการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
   ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 
   
 
 
 
 
  
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. นกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6  กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 6  กลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนชั1นมธัยมศึกษาปีที� 1  กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  
และกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิa ทางการเรียนคณิตศาสตร์
แตกต่างกนั 
 

การจดัการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 
1.  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
2.  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 

 
1.  ผลสัมฤทธิa ทางการเรียน 
 
 



บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจยัเรื� อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื� อง 

เรขาคณิต ของนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

และเทคนิค TGT ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี'  

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์   

  1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  1.2 คุณภาพผูเ้รียน 

  1.3 ตวัชี'วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเรขาคณิต ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 

 2. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  2.1 ความหมาย 

  2.2 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  2.3 เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 3. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

  3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

  3.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

  3.3 การวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

  3.4 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

  4.2 งานวจิยัในประเทศ 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2 - 40) ไดก้าํหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชั'นประถมศึกษาปีที� 6 มีหัวขอ้ที�สําคญั  

ดงันี'  
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที�  1  จาํนวนและการดาํเนินการ 
 มาตรฐาน ค  1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จ ํานวน        
ในชีวติจริง 
 มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลที�เกิดขึ'นจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์
ระหวา่งการดาํเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา                       
 มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 
 มาตรฐาน ค 1.4 เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเกี�ยวกบัจาํนวนไปใช ้
 สาระที�  2  การวดั 
 มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพื'นฐานเกี�ยวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิ�งที�ตอ้งการวดั 
 มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเกี�ยวกบัการวดั 
 สาระที�  3  เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี�ยวกับปริภูมิ (Spatial 
Reasoning)  และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปั้ญหา 
 สาระที�  4  พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
 มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(Mathematical  Model) อื�น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และนาํไปใช ้    
แกปั้ญหา   
 สาระที�  5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี�ยวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี�ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและ          

แกปั้ญหา 
 สาระที�  6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การสื�อสาร  การสื�อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ    
เชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ  และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
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 จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที�ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั'น จะตอ้งให้มีความสมดุลระหวา่งสาระ
ดา้นความรู้  ทกัษะและกระบวนการ ซึ� งผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัในสาระที� 3  เรขาคณิต ประกอบดว้ย  
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ และ มาตรฐาน ค 3.2          
ใชก้ารนึกภาพ (Visualization) ใชเ้หตุผลเกี�ยวกบัปริภูมิ (Spatial Reasoning)  และใชแ้บบจาํลอง  
ทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปั้ญหา 
 คุณภาพผู้เรียน 
 เมื�อนกัเรียนจบชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องต่อไปนี'  
 1. มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจาํนวนเกี�ยวกบัจาํนวนนับและศูนย ์เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่ง ร้อยละ การดาํเนินการของจาํนวน สมบติัเกี�ยวกบัจาํนวน สามารถ    
แกปั้ญหาเกี�ยวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหารจาํนวนนบั เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสาม
ตาํแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั' งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที�ได้ สามารถหา             
ค่าประมาณของจาํนวนนบัและทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่งได ้
 2. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความยาว ระยะทาง นํ' าหนกั พื'นที� ปริมาตร ความจุ เวลา 
เงิน ทิศ แผนผงั และขนาดของมุม  สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และนาํความรู้เกี�ยวกบั
การวดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี�ยม รูปสี� เหลี�ยม           
รูปวงกลม  ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม และเส้นขนาน  
 4. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแบบรูปและอธิบายความสัมพนัธ์ได ้แก้ปัญหาเกี�ยวกบั
แบบรูป สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั'งเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้น       

ที�มีตวัไม่ทราบค่าหนึ�งตวัและแกส้มการนั'นได ้
 5. รวบรวมขอ้มูล  อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง  และนาํเสนอขอ้มูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้เกี�ยวกบัความน่าจะเป็นเบื'องตน้     
ในการคาดคะเนการเกิดขึ'นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

 6. ใชว้ิธีการที�หลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบ        

การตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร  

การสื� อความหมาย และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ              
ในคณิตศาสตร์และเชื�อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น ๆ  และมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
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 จากคุณภาพผูเ้รียน ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า เมื�อผูเ้รียนเรียนจบชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
ยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจวิชาคณิตศาสตร์ในเรื�อง ของจาํนวนและการดาํเนินการ การวดั เรขาคณิต 
พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น ตลอดจนรู้จักใช้วิธีการที�หลากหลายแก้ปัญหา           
ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  สําหรับเรื� องเรขาคณิตที�ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาวิจัยนั'น ได้มุ่งหวงัให้ผูเ้รียน            
มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี�ยม รูปสี� เหลี�ยม รูปวงกลม            
ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม และเส้นขนาน 
 ตัวชี#วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเรขาคณติ ชั#นประถมศึกษาปีที� 6 
 ตวัชี'วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเรขาคณิต ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 มีดงันี'  
 สาระที� 3  เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ตวัชี'วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ  
     ที�เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต   

สามมิติ 

•  ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ          
(ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  
กรวย ปริซึม  พีระมิด) 

2. บอกสมบติัของเส้นทแยงมุมของ 
     รูปสี� เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ  

•  สมบติัของเส้นทแยงมุมของรูปสี�เหลี�ยม 

3.  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั •  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัมุมแยง้ 
•  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที�อยูบ่นขา้งเดียวกนัของ 
เส้นตดัเป็น  ๑๘๐  องศา 

 
 มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (Visualization)  ใช้เหตุผลเกี�ยวกบัปริภูมิ (Spatial 
Reasoning)  และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกปั้ญหา 
 

ตวัชี'วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  ประดิษฐ์ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  
กรวย  ปริซึม  และ พีระมิด จากรูปคลี�หรือ   
รูปเรขาคณิตสองมิติที�กาํหนดให ้

•  รูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงสี�เหลี�ยม
มุมฉาก ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด) 
•  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 
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2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ •  การสร้างรูปสี�เหลี�ยมเมื�อกาํหนดความยาวของ
ดา้นและขนาดของมุม หรือเมื�อกาํหนดความยาว
ของเส้นทแยงมุม 

  
 จากตวัชี' วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ระบุไวใ้น     

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาระ  

ที� 3 เรขาคณิต สรุปได้ว่า ตวัชี' วดัที�ใช้เป็นแนวทางประเมินผูเ้รียนมีทั'งหมด  5  ตวัชี' วดั  มีเนื'อหา      

ที�เกี�ยวกบัส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  เส้นทแยงมุม เส้นขนาน รูปคลี�ของรูปเรขาคณิต

สามมิติ และการสร้างรูปสี� เหลี�ยม ซึ� งผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ประเมินตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ ภายใตก้รอบของตวัชี' วดัที�ระบุไวต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั'น

พื'นฐาน พุทธศกัราช 2551  

 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ความหมาย 
 สลาวิน (Slavin. 1990 : 3) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนที�นักเรียน        

มีการแบ่งปันแนวคิดของแต่ละคน ดว้ยการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื�อที�จะเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ ดว้ยกนั

นกัเรียนมีความรับผดิชอบในส่วนเนื'อหาการเรียนรู้ของเพื�อนร่วมกลุ่ม และส่วนของตนเองมีการพึ�งพา

ช่วยเหลือกนัในกลุ่ม เนน้ที�ตวัเป้าหมายและความสาํเร็จของกลุ่ม ซึ� งกลุ่มจะมีสัมฤทธิ� ผลไดก้็ต่อเมื�อ

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 

 สุวิทย ์ มูลคาํ (2548 : 134) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง กระบวนการ

เรียนรู้ที�จ ัดให้ผูเ้รียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนที�มี      

ความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ� งเป็นลกัษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที�ชดัเจน       

มีการทาํงานร่วมกัน มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ� งพาอาศัยซึ� งกันละกัน             

มีความรับผิดชอบร่วมกนัทั'งในส่วนตนและส่วนรวม เพื�อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้
 ทิศนา  แขมมณี (2551 : 98) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้        
เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มที�มีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3 - 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื�อไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม 
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 จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปไดว้่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 
การเรียนที�เนน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือและช่วยเหลือกกนัในการเรียนรู้ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ที�มีความสามารถแตกต่างกนั ทาํงานร่วมกนัเพื�อเป้าหมายของกลุ่ม มีปฏิสัมพนัธ์ส่งเสริมซึ� งกนัและกนั 
รับผิดชอบร่วมกนัทั'งในส่วนของตนและส่วนรวม ผลงานของกลุ่มขึ'นอยู่กบัผลงานของสมาชิก   
แต่ละคนในกลุ่ม  
 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ทิศนา  แขมมณี (2551 : 99 - 100) และสุวิทย ์ มูลคาํ (2548 : 134) กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ ดงันี'  
 1. การพึ�งพาและเกื'อกลูกนั กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือจะตอ้งมีความตระหนกัวา่สมาชิก
กลุ่มทุกคนมีความสําคญั และความสําคญัของกลุ่มขึ'นกบัสมาชิกทุกคนในกลุ่มในขณะเดียวกนั
สมาชิกแต่ละคนจะประสบความสําเร็จไดก้็ต่อเมื�อกลุ่มประสบความสําเร็จความสําเร็จของบุคคล
ของกลุ่มขึ' นอยู่กับกันและกัน ดังนั' นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที�ของตน และ           
ในขณะเดียวกนัก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอื�น ๆ ด้วย เพื�อประโยชน์ร่วมกนั การจดักลุ่มเพื�อช่วยให ้       
ผูเ้รียนมีการพึ�งพาช่วยเหลือเกื'อกูลกนันี'ทาํไดห้ลายทาง เช่น การให้ผูเ้รียนมีเป้าหมายเดียวกนั หรือ
ให้ผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน/การเรียนรู้ร่วมกนั การให้รางวลัตามผลงานของกลุ่ม      
การใหง้านหรือวสัดุอุปกรณ์ที�ทุกคนตอ้งทาํหรือใชร่้วมกนั การมอบหมายบทบาทหนา้ที�ในการทาํงาน
ร่วมกนัในแต่ละคน 
 2. การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด การที�สมาชิกในกลุ่มมีการพึ�งพาช่วยเหลือเกื'อกูลกนั 
เป็นปัจจยัที�จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัในทางที�จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย 
สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไวว้างใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือกันและกันในการทาํงานต่าง ๆ ร่วมกัน         
ส่งผลใหเ้กิดสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนั 
 3. ความรับผดิชอบที�ตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคน
จะตอ้งมีหน้าที�รับผิดชอบ และพยายามทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใคร    
ที�จะไดรั้บประโยชน์โดยไม่ทาํหนา้ที�ของตน ดงันั'นกลุ่มจึงจาํเป็นตอ้งมีระบบการตรวจสอบผลงาน
ทั'งที�เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม วิธีการที�สามารถส่งเสริมให้ ทุกคนไดท้าํหนา้ที�ของตนอยา่งเต็มที�  
มีหลายวิธี เช่น การจดักลุ่มให้เล็ก เพื�อจะไดมี้การเอาใจใส่กนัและกนัไดอ้ย่างทั�วถึง การทดสอบ    
เป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกชื�อให้รายงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในกลุ่ม การจัดให ้          
กลุ่มมีผูส้ังเกตการณ์ การใหผู้เ้รียนสอนกนัและกนั เป็นตน้ 
 4. การใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย การเรียนรู้
แบบร่วมมือจะประสบความสําเร็จได ้ตอ้งอาศยัทกัษะที�สําคญัๆ หลายประการ เช่น ทกัษะทางสังคม 
ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น ทกัษะการทาํงานกลุ่ม ทกัษะการสื�อสาร และทกัษะการแกปั้ญหา   
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ขดัแยง้ รวมทั'งการเคารพ ยอมรับ และไวว้างใจกนัและกนั ซึ� งครูสอนและฝึกให้แก่ผูเ้รียนช่วยให้
ดาํเนินงานไปได ้
 5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะตอ้งมีการวิเคราะห์
กระบวนการทาํงานของกลุ่มเพื�อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ และปรับปรุง การทาํงานให้ดีขึ' น       
การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์
เกี�ยวกับวิธีการทาํงานของกลุ่มพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์       
การเรียนรู้อาจทาํโดยครู หรือ ผูเ้รียน หรือทั'งสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี' เป็นยุทธวิธีหนึ�ง
ที�ส่งเสริมให้กลุ่มตั'งใจทาํงาน เพราะรู้ว่าจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบั และช่วยฝึกทกัษะการรู้คิด คือ 
สามารถที�จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที�ไดท้าํไป 
 จากองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่มมือดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีโอกาสที�จะช่วยให้กลุ่มประสบผลสําเร็จไดเ้ท่าเทียมกนันกัเรียนทุกคน    
ในกลุ่มมีส่วนช่วยเหลือกลุ่มของตนเองให้ผ่านกิจกรรมไปได้เท่าเทียมกนั ทั'งคนเก่ง ปานกลาง    
และอ่อน ในการเรียนแต่ละครั' งตอ้งมั�นใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มเขา้ใจเนื'อหาที�เรียนเป้าหมาย   
ของกลุ่มจะประสบผลสาํเร็จไดต้อ้งขึ'นอยูก่บัความสามารถของทุกคนในกลุ่ม 
 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ ซึ� งรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ตามแนวคิดของสลาวนิ ยดึหลกั 3 ประการ คือ รางวลัและเป้าหมายของกลุ่ม ความหมายของแต่ละ
บุคคล และโอกาสในการช่วยใหก้ลุ่มประสบผลสําเร็จเท่ากนั ซึ� งสลาวินและคณะไดพ้ฒันารูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ คือ STAD, TGT, TAI, CIRC, JIGSAW II  ผูว้จิยัขอนาํเสนอการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ซึ� งเป็นการจดัการเรียนรู้    
ที�ผูว้จิยัเลือกใชใ้นการศึกษาวจิยัครั' งนี'  มีรายละเอียด ดงันี'  
 1. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
  1.1 หลกัการจดัการเรียนรู้แบบ TAI 
   สลาวิน (Slavin. 1990 : 56) กล่าววา่การจดัการเรียนรู้แบบ TAI (Teams Assisted 
Individualization) มีหลกัการที�สาํคญั ดงันี'  
   1. กลุ่ม  โดยตอ้งมีการแบ่งสมาชิกในหอ้ง ออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ประกอบดว้ย
นกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน และอาจมีการเปลี�ยนกลุ่มใหม่ไดแ้ลว้แต่ขอ้ตกลงที�ตั'งไว ้ เช่น 
เปลี�ยนกลุ่มใหม่ทุก ๆ 8 สัปดาห์ 
   2. มีการทดสอบจัดระดับการเรียนของนักเรียน เพื�อจัดตาํแหน่งที� เหมาะสม      
ตามระดบัคะแนนที�ได ้
   3. ผูเ้รียนจาํทาํงานกลุ่มเอง โดยมีสื�อและวสัดุหลกัสูตรที�ครอบคลุมเนื'อหา 
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   4. ครูจะสอนบทเรียนเป็นกลุ่มย่อย ในส่วนที�เป็นความคิดรวบยอดของบทเรียน 
เพื�อชี'นาํความคิดรวบยอดหลกัใหน้กัเรียน โดยใชก้ารปฏิบติัจริง แผนภาพ การพิสูจน์ สาธิต เพื�อให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในการเชื�อมโยงความรู้ 
   5. นกัเรียนจะไดรั้บการฝึกทกัษะตามลาํดบัขั'นตอน โดยเริ�มจากการศึกษาเอกสาร 
ทาํแบบฝึกหัด ซึ� งจะมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเพื�อให้สมาชิกของกลุ่มทุกคนมีความเข้าใจ    
เนื'อหาที�เรียน และทาํแบบทดสอบรายบุคคล  
   6. เมื�อสิ'นสุดการเรียนในแต่ละหน่วย ครูจะรวมคะแนนของกลุ่ม โดยคิดค่าเฉลี�ย
คะแนนจากการทาํแบบทดสอบประจาํหน่วยของสมาชิกแต่ละกลุ่ม กาํหนดเกณฑ์ ดงันี'   1) กลุ่มที�
ผา่นเกณฑ์สูง จะไดเ้ป็นกลุ่มยอดเยี�ยม  2) กลุ่มที�ผ่านเกณฑ์ปานกลาง จะไดเ้ป็นกลุ่มที�ดีมาก และ   
3) กลุ่มที�ผา่นเกณฑต์ํ�า จะไดเ้ป็นกลุ่มดี 
   สิริพร  ทิพยค์ง (2545 : 170 - 171) กล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้แบบ TAI (Teams 
Assisted Individualization) ว่าเป็นการจดักิจกรรมที�ใช้กับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์        
แต่วิชาอื�น ๆ ก็สามารถนาํไปปรับใช้ได ้โดยเฉพาะในเรื�องที�ตอ้งการเน้นการพฒันาทกัษะให้กบั  
นกัเรียน ครูจะใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกลุ่มต่าง ๆ ให้นักเรียนเขา้ใจเรื� องที�เรียน   
โดยอาจทาํการสอนนักเรียนรวมทั'งชั'น แลว้ทาํการทดสอบว่านกัเรียนคนใดเขา้ใจ หรือไม่เขา้ใจ
อยา่งไร แลว้ครูจึงจดักลุ่มนกัเรียนตามระดบัความสามารถ 
   สมบติั  การจนารักพงค์ (2547 : 37 - 38) กล่าวว่า TAI (Team - assisted 
Individualization) เป็นหลักการเรียนการสอนที�ผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) กบัการเรียนรายบุคคล (Individualized Instruction) เหมาะสําหรับให ้     
นักเรียนแต่ละคนพัฒนาความสามารถหรืออัตราเร็วในการเรียนรู้ อัตราเร็วในการทํางาน                
ในขณะเดียวกันก็ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเป็นส่วนหนึ� งของกลุ่ม      
ดว้ยสมาชิกแต่ละคนตอ้งดูแลช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัเพื�อทาํให้งานกลุ่มกา้วหนา้หรือประสบผลสําเร็จ
และทาํใหก้ลุ่มไดรั้บรางวลั เนื�องจากรางวลัที�ครูใหเ้ป็นรางวลัการพฒันา นั�นคือ ถา้กลุ่มใดมีคะแนน
มากกวา่ครั' งก่อนจะไดรั้บรางวลัทุกกลุ่ม ซึ� งสามารถ กระตุน้ให้นกัเรียนร่วมมือกนั เพื�อช่วยให้กลุ่ม
ประสบความสําเร็จ จะทาํให้สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกนัอย่างดีที�สุด ช่วยกนัเรียนไม่ว่าจะเรียนเก่ง
หรือเรียนอ่อนก็ตาม เป็นการฝึกคุณลกัษณะประสงค ์และกระบวนการเรียนรู้ทั'งดา้นความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ฝึกการมีนํ'าใจ ช่วยเหลือซึ�งกนัมีเมตตากรุณาต่อเพื�อนที�เรียนอ่อนกวา่ 
   ทิศนา แขมมณี (2551 : 267 - 268) สรุปหลกัการเรียนการสอนดว้ยกลุ่ม TAI ดงันี'  
   1. จดัผูเ้รียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และ     

เรียกกลุ่มนี'วา่ กลุ่มบา้นของเรา (Home Group) 
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   2. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา ไดรั้บเนื'อหาสาระและศึกษาเนื'อหาสาระร่วมกนั 

   3. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา แต่ละคนทาํดว้ยกลุ่มฝึกหดัและจบัคู่กนัตรวจดว้ย

กลุ่มฝึกหดัถา้ใครทาํดว้ยกลุ่มฝึกหดัได ้75 % ขึ'นไปไปรับการทดสอบรวบยอดครั' งสุดทา้ยได ้

   4. ถา้ใครทาํดว้ยกลุ่มฝึกหดัไดไ้ม่ถึง 75 % ให้ทาํดว้ยกลุ่มฝึกหดัซ่อม จนกระทั�ง

ทาํไดแ้ลว้จึงไปรับการทดสอบรวบยอดครั' งสุดทา้ย 

   5. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเราแต่ละคน นาํคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกัน  

เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดไดค้ะแนนกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั'นไดรั้บรางวลั 

   จากหลกัการจดัการเรียนรู้แบบ TAI  สรุปไดว้า่ เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที�ผสมผสาน

การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการจดัการเรียนรู้รายบุคคล (Individualized 

Instruction) เข้าด้วยกนั มีการส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม การแลกเปลี�ยนประสบการณ์      

การเรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมนกัเรียนที�เรียนเก่งจะพยายามช่วยนกัเรียนที�เรียนอ่อน เพราะ 

จะทาํให้คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มดีขึ'นและนักเรียนที�เรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตนเอง เพื�อไม่ให้

คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตํ�าลง 

  1.2 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบ TAI  

   จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ ์ (2544 : 9 - 20) กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้แบบ TAI        

มีองคป์ระกอบที�สาํคญัดงันี'  

   1. การจดักลุ่ม (Teams) ในการจดักลุ่มจะแบ่งนกัเรียนคละความสามารถทางการเรียน

กลุ่มละ 4 คน มีนกัเรียนที�มีความสามารถสูง ปานกลาง และตํ�า เป็นอตัราส่วน 1 : 2 : 1  

   2. การทดสอบความรู้พื'นฐานเพื�อจัดตาํแหน่ง นักเรียนจะได้รับการทดสอบ    

ก่อนเรียน ตอนเริ�มตน้โปรแกรมการเรียนในพื'นฐานของเนื'อหาเรื� องนั'น ๆ เพื�อตรวจสอบระดบั

ความรู้ของนกัเรียนซึ�งขึ'นอยูก่บัคะแนนที�ไดใ้นการสอบ  

   3. บทเรียนตามหลกัสูตร (Curriculum Materials) โดยส่วนใหญ่ในการสอน

คณิตศาสตร์นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเนื'อหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยที�นักเรียนจะทาํงานในกลุ่ม         

ดว้ยวสัดุตามหลกัสูตร ซึ� งแต่ละหน่วยการเรียนจะตอ้งประกอบดว้ย  

    3.1 เอกสารแนะนําบทเรียน ซึ� งนักเรียนจะได้รับการแนะนําจากครูผูส้อน      

ในขณะที�เรียนโดยมีการอธิบายอยา่งเป็นลาํดบัขั'นตอน 
    3.2 แบบฝึกทักษะ ซึ� งประกอบด้วย คําถาม แบ่งเป็นตอน ๆ แต่ละตอน               
มีขอ้คาํถามย่อยซึ� งคาํถามในแต่ละขอ้ นาํไปสู่ขอ้สรุปทั'งหมดของเนื'อหาในบทเรียนหน่วยนั'น ๆ 
และบตัรเฉลยสาํหรับแบบฝึกทกัษะแต่ละตอน 
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    3.3 แบบทดสอบยอ่ย 2 ฉบบั คือ ฉบบั A และ B (แบบทดสอบคู่ขนาน) 
    3.4 แบบทดสอบรวมประจาํหน่วยหรือแบบทดสอบทา้ยบท ซึ� งจะทดสอบ   
เมื�อเรียนจบหน่วยหรือบทเรียน 
   4. การศึกษาเป็นกลุ่ม (Team Study) ในการศึกษาบทเรียน นักเรียนจะศึกษา     
ร่วมกนัเป็นกลุ่มโดยดาํเนินการดงันี'   
    4.1 นกัเรียนจบัคู่ 2 หรือ 3 คน อ่านเอกสารคาํแนะนาํ แลว้จึงเริ�มฝึกทกัษะแรก 
ในหน่วยการเรียน 
    4.2 นักเรียนแต่ละคนเริ� มทาํแบบฝึกทกัษะ การฝึกทาํแบบฝึกทกัษะย่อย ๆ    
โดยเริ�มทาํแบบฝึกทกัษะ4 ขอ้แรกที�มีอยูใ่นหนา้แบบฝึกทกัษะของแต่ละคนให้เพื�อนในคู่ตรวจคาํตอบ
และให้คาํแนะนาํ ซึ� งมีบตัรเฉลยคาํตอบของแต่ละตอน ถา้นักเรียนทาํถูกทั'งหมด 4 ขอ้ นักเรียน    
จะทาํแบบฝึกทกัษะในลาํดบัต่อไป ถา้ทาํไม่ถูกครบ 4 ขอ้ นกัเรียนจะตอ้งพยายามทาํปัญหาใน 4 ขอ้
ต่อไป จนกว่าจะถูกต้องทั' งหมด ถ้านักเรียนมีปัญหาหรือความยุ่งยากในขั'นนี'  สามารถจะขอ      
ความช่วยเหลือไดโ้ดยการถามเพื�อนในกลุ่มก่อนที�จะถามครู 
    4.3 เมื�อนักเรียนทาํแบบฝึกทกัษะตอนสุดทา้ยได้ถูกตอ้งครบทุกขอ้ นักเรียน   
จะไดท้าํแบบทดสอบย่อยฉบบั A มีลกัษณะคล้ายกบัการฝึกทกัษะ ในการทดสอบย่อยนักเรียน      
ทาํตามลาํพงัเพื�อนร่วมทีมทาํหนา้ที�ตรวจให้คะแนน ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนตามเกณฑ์ซึ� งมกัจะใช้
เกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ'นไป เพื�อนสมาชิกจะลงชื�อรับรองเพื�อเป็นใบรับประกนัความสามารถจากกลุ่มว่า
ผ่านการทดสอบย่อย แสดงว่านักเรียนผูนี้' พร้อมที�จะสอบบทเรียนรวมประจาํหน่วยการเรียนได ้    
ถา้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ครูจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนคนนั'น โดยอาจให้นักเรียน    
ฝึกทกัษะใหม่แลว้ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบย่อยฉบบั B และหากนกัเรียนยงัไม่ผา่นการทดสอบ
ย่อยอีก ครูจะให้นักเรียนกลบัไปทาํแบบทดสอบย่อยนั'นอีกครั' ง รวมทั'งครูจะตอ้งทาํการสอนกบั 
นกัเรียนที�ยงัไม่เขา้ใจเนื'อหาอีกครั' ง เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับทาํแบบทดสอบรวมประจาํหน่วย
ต่อไป 
    4.4 เมื�อนักเรียนเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียน จะต้องมีการทดสอบ          
ในแบบทดสอบรวมประจาํหน่วย (Unit Test)  
     คะแนนและการรับรองของกลุ่มเมื�อสิ'นสุดแต่ละหน่วยการเรียน ครูจะนาํ
คะแนนของกลุ่ม โดยคิดเฉลี�ยคะแนนที�ตอบถูกจากการทาํแบบทดสอบรวมประจาํหน่วยการเรียน
ของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ซึ� งมีการกาํหนดเกณฑด์งันี'   
     กลุ่มที�ผา่นเกณฑสู์ง จะไดเ้ป็น “Superteam” คือ กลุ่มยอดเยี�ยม 

     กลุ่มที�ผา่นเกณฑป์านกลาง จะไดเ้ป็น “Greatteam” คือ กลุ่มดีมาก 

     กลุ่มที�ผา่นเกณฑต์ํ�า จะไดเ้ป็น “Goodteam” คือ กลุ่มดี 
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     สําหรับกลุ่มที�ไดเ้ป็น “Superteam” และ “Greatteam” จะให้รางวลั คือ     

ชมเชยและใบประกาศเกียรติคุณ 

   5. การสอนกลุ่มย่อย ในแต่ละชั�วโมง ครูจะสอนนกัเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที�ไม่เขา้ใจ 

บทเรียนในเรื�องเดียวกนัเป็นกลุ่มเล็ก ในการสอนครูจะจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื�อให้นกัเรียน

เขา้ใจมโนทศัน์หลกัของเรื�องที�เรียน อาจดาํเนินการโดยให้นกัเรียนลงมือกระทาํดว้ยตนเอง โดยใช้

สื�อต่าง ๆ ซึ� งจะให้นักเรียนได้เห็นตวัอย่างในชีวิตจริงเพื�อจะไดน้าํมาเชื�อมโยงกบัเนื'อหาที�กาํลงั

เรียนอยู่  เ มื�อนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูจะให้นักเรียนกลับเข้ากลุ่มของตนเอง เพื�อฝึกทักษะ                

ทางคณิตศาสตร์ ในเรื�องที�เรียนร่วมกบัเพื�อนในกลุ่มต่อไป  

  1.3 ขั'นตอนการจดัการเรียนรู้ แบบ TAI 

   สมบติั  การจนารักพงค ์(2547 : 36 - 37) สรุปขั'นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ TAI 

(Team Assisted Individualization) ดงันี'  

   1. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัเป็น 2 กลุ่ม 

   2. ครูอธิบายบทเรียนหรือครูและนกัเรียนทบทวนบทเรียน 

   3. ครูแจกดว้ยกลุ่มฝึกหดัที� 1 ให้นกัเรียนแต่ละคนทาํ เมื�อเสร็จแลว้นกัเรียนแต่ละคู่

ภายในกลุ่มปรึกษา หรือแลกเปลี�ยนความรู้และความคิดเห็นซึ� งกันและกันในคู่ของตนตรวจ       

ด้วยกลุ่ม ฝึกหัดที�  1 เพื�อตรวจสอบความถูกต้องกับเฉลยที�ครูแจกให้ อธิบายข้อสงสัยภายใน            

คู่ของตนเอง รวมคะแนน 

    3.1 ถา้นักเรียนคู่ใดทาํด้วยกลุ่มฝึกที� 1 ผ่าน 75% ขึ'นไปให้รอทาํการทดสอบ

ครั' งสุดทา้ย หรือทาํกิจกรรรมอื�น ๆ อีกระหวา่งรอเพื�อน 

    3.2 ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ� งหรือทั' งคู่ท ําด้วยกลุ่มฝึกที�  1 น้อยกว่า 75%           

ใหน้กัเรียนทั'งคู่ ทาํดว้ยกลุ่มฝึกที� 2 (ดว้ยกลุ่มฝึกที�คู่ขนานกบัดว้ยกลุ่มฝึกที� 1) หรือ 3 จนกวา่จะผา่น 

75% ขึ'นไป เพื�อไปทาํการทดสอบครั' งสุดทา้ย 

    3.3 นกัเรียนทั'งชั'นทาํการทดสอบครั' งสุดทา้ยพร้อมกนัรายบุคคล 

    3.4 นาํคะแนนจากการทดสอบแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม หรือใช้

คะแนนเฉลี�ยกรณีที�แต่ละกลุ่มมีจาํนวนสมาชิกไม่เท่ากนั กลุ่มที�ไดค้ะแนนสูงสุดจะได้รับรางวลั

หรือติดประกาศเชิดชูที�บอร์ด 

   สิริพร  ทิพยค์ง (2545 : 170 - 171) กล่าวถึงขั'นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ TAI    

ว่าเป็นการจดักิจกรรมโดยจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ การจดักิจกรรมการเรียน       

ด้วยกลุ่ม TAI จะมีการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น2 ลักษณะ คือ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มที� มีระดับ             
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ความสามารถใกลเ้คียงกนั (Homogenous Group) กลุ่มละ 4 คน สําหรับการทาํงานกลุ่มดว้ยกลุ่ม 

TAI นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัทาํงานและผลดักนัตรวจงานในคู่ของตน เมื�อทาํงานที�ไดรั้บ  

มอบหมาย เช่น ดว้ยกลุ่มฝึกหดัครบหมดทุกชุดแลว้ ให้สมาชิกในกลุ่มทั'งสี�คน ต่างคนต่างทาํดว้ย

กลุ่มฝึกหัดชุดรวม แลว้แลกเปลี�ยนกนัตรวจ และตรวจดูเฉลยที�ครูจดัเตรียมไวห้ากนกัเรียนคนใด   

ทาํไม่ไดถึ้งเกณฑ ์หลงัจากมารับการทดสอบจากครูแลว้ครูจะจดัให้นกัเรียนที�มีระดบัความสามารถ

ใกลเ้คียงกนัมาจดักลุ่มอยู่ดว้ยกนั ครูไดอ้ธิบายในเรื�องที�ไดส้อนไปแลว้โดยใช้เวลา 5 - 10 นาที    

แลว้ใหน้กัเรียนแยกยา้ยกลบัเขา้กลุ่มของตน แลว้ไปอธิบายชี'แจงให้เพื�อนในกลุ่มเขา้ใจอีกครั' งหนึ�ง 

แลว้ทาํงานกบัคู่ของตนไปตามเดิมจดักลุ่มยอ่ยคละความสามารถ 2 - 4 คนกลุ่มยอ่ยที� 1 กลุ่มยอ่ยที� 2 

กลุ่มยอ่ยที� 3 กลุ่มยอ่ยที� 4 

   วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542 : 42) กล่าวถึงขั'นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ TAI วา่

เป็นกิจกรรมที� เน้นการเรียนรู้ของผู ้เ รียนแต่ละบุคคล มากกว่าการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม           

เหมาะสาํหรับการสอนคณิตศาสตร์ การจดักลุ่มผูเ้รียนคลา้ยกบัแบบ STAD และ TGT แต่ในแบบนี'  

ผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้และทาํงานตามระดบัความสามารถของตนเมื�อทาํงานในส่วนของตนเสร็จ

แลว้จึงจะจบัไปคู่หรือเขา้กลุ่มทาํงานขั'นตอนของกิจกรรม ประกอบดว้ย 

   1. จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบ่งคละความสามารถกลุ่มละ 2 - 4 คน 
   2. ผูเ้รียนทบทวนสิ� งที� เรียนมาแล้ว หรือศึกษาประเด็น/เนื'อหาใหม่โดยการ

อภิปรายสรุปขอ้ความรู้ หรือคาํถาม 

   3. ผูเ้รียนแต่ละคนไปทาํใบงานที� 1  แลว้จบัคู่กนัภายในกลุ่มเพื�อน 

    3.1 แลกเปลี�ยนกนัตรวจใบงานที� 1  เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

    3.2 อธิบายขอ้สงสัยและขอ้ผิดพลาดของคู่ตนเองหากผูเ้รียนคู่ใดทาํใบงานที� 1

ไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 ขึ'นไป ให้ทาํใบงานชุดที� 2 แต่หากคนใดคนหนึ�งหรือทั'งคู่ไดค้ะแนนนอ้ยกว่า

ร้อยละ 75 ใหผู้เ้รียนทั'งคู่ทาํใบงานชุดที� 3 หรือ 4 จนกวา่จะทาํไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 ขึ'นไปจึงจะผา่นได ้

   4. ผูเ้รียนทุกคนทาํการทดสอบ (Quiz) 

   5. นาํคะแนนผลการทดสอบของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม หรือใช้

คะแนนเฉลี�ย (กรณีจาํนวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั) 

   6. กลุ่มที�ไดค้ะแนนสูงสุดไดรั้บรางวลัหรือประกาศชมเชย 
   วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2542 : 56) ไดเ้สนอขั'นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ TAI     
ดงัต่อไปนี'  
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   1. ให้ เ นื' อหาใหม่  หรือให้นัก เ รียนศึกษาหาใหม่จากใบความ รู้  เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน หรือหนงัสือเรียน หรือศึกษาจากสื�อการเรียนการสอนอื�น ๆ 
   2. แบ่งกลุ่มนกัเรียนคละความสามารถกลุ่มละ 4 - 6 คน เป็นนกัเรียนเก่ง 1 คน      
ปานกลาง 3 - 4 คน และนกัเรียนอ่อน 1 คน แลว้ดาํเนินการดงันี'  
    2.1  แต่ละกลุ่มทาํด้วยกลุ่มฝึกหัดชุดที� 1 ซึ� งเป็นด้วยกลุ่มฝึกหัดขั'นพื'นฐาน    
นกัเรียนในกลุ่มจบัคู่กนัตรวจ การจบัคู่ควรเป็นนักเรียนเก่งคู่กบันกัเรียนอ่อน นักเรียนปานกลาง    
จบัคู่กบันกัเรียนปานกลาง 
    2.2  จากผลการตรวจใหด้าํเนินการดงันี'  
     2.1.1 จบัคู่นกัเรียนที�ไดค้ะแนนตํ�ากวา่ร้อยละ 75 ให้เรียนซ่อม โดยให้ทาํดว้ย
กลุ่มฝึกหดัชุดที� 2 ซึ� งเป็นดว้ยกลุ่มฝึกหดัเรียนซ่อม เนื'อหาในดว้ยกลุ่มฝึกหดัที� 2 นี' เป็นเนื'อหาที�ง่าย ๆ 
ในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จากนั'นจึงทาํดว้ยกลุ่มฝึกหดัชุดที� 3 
     2.2.2 จบัคู่นกัเรียนที�ไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ 75 ให้เรียนเสริมโดยให้ทาํ
ดว้ยกลุ่มฝึกหดัชุดที� 3 เนื'อหาในดว้ยกลุ่มฝึกหดัเป็น เนื'อหาที�มีระดบัความยากสูงขึ'นกวา่กลุ่มฝึกหดั
ที� 2 
     2.2.3 แต่ละกลุ่มตรวจสอบและทาํความเขา้ใจดว้ยกลุ่มฝึกหดัที� 1, 2  และ 3 
ร่วมกนัอีกครั' งหนึ�ง และเตรียมตวัทดสอบรายบุคคลหนึ�ง และเตรียมตวัทดสอบรายบุคคล 
   3. ทดสอบรายบุคคล ดาํเนินการดงันี'  
    3.1 จดัที�นั�งสอบและดาํเนินการสอบรายบุคคล 
    3.2 ตรวจขอ้สอบ รวมคะแนนของสมาชิกในกลุ่มเป็นคะแนนของกลุ่ม หรือ

เฉลี�ยคะแนนรวมของกลุ่มเป็นคะแนนสมาชิกแต่ละคน การตรวจและรวมคะแนนอาจให้นกัเรียน

ช่วยกนัตรวจและรวมคะแนนก็ได ้

   4. มอบรางวลัให้กบักลุ่มที�ไดค้ะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี�ยสูงสุดจากที�กล่าวมา

ขา้งตน้สรุปไดว้า่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่ม TAI เป็นการจดัการเรียนการสอนที�ให้ผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้กนัเป็นกลุ่ม โดยในกลุ่มจะมีนกัเรียนที�มีความสามารถคละกนัอยู่และมีการช่วยเหลือกนั

แก้ปัญหาร่วมกัน ผูว้ิจ ัยได้สังเคราะห์มาใช้ในงานวิจัยครั' งนี'  ซึ� งประกอบด้วยขั'นตอนการจัด         

การเรียนรู้เทคนิค TAI ดงันี'  

    ขั'นที� 1  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน ให้มีความสามารถคละกนั คือ เก่ง      
ปานกลาง  ปานกลาง  อ่อน และจบัคู่กนัเป็นคู่ 2 คู่ ในแต่ละกลุ่ม และทบทวนบทเรียน 
    ขั'นที� 2  สมาชิกทาํใบงานเป็นรายบุคคล 
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    ขั'นที� 3  ตรวจคาํตอบจากเฉลย โดยจบัคู่กบัสมาชิกภายในทีมเดียวกนั และ  
ผลดักนัตรวจคาํตอบ และช่วยกนัอธิบายสิ�งที�สงสัยใหแ้ก่สมาชิกซึ� งเป็นคู่ของตนเองฟัง 
    ขั'นที� 4 ให้ผูเ้รียนทุกคนทาํการทดสอบครั' งสุดทา้ยพร้อมกนั โดยที�แต่ละคน
ต่างทาํแบบทดสอบดว้ยตนเอง 
    ขั'นที� 5 นาํคะแนนของผูเ้รียนแต่ละคนภายในกลุ่มรวมกนัแล้วหาค่าเฉลี�ย     
เป็นคะแนนรวมของกลุ่ม  และครูผูส้อนประกาศผลคะแนน ยกยอ่งกลุ่มที�ไดค้ะแนนสูงสุด 
 2. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
  2.1 หลกัการจดัการเรียนรู้แบบ TGT 
   สลาวิน (Slavin. 1990 : 66) กล่าววา่การจดัการเรียนรู้แบบ TGT (Teams Games 
Tournament) มีหลกัการที�สําคญั คือ การเรียนเป็นกลุ่มที�ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั  
ด้วยตนเอง มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผูเ้รียนที�มี    
ความสามารถแตกต่างกนั เพื�อช่วยเหลือกนัในการเรียน ครูผูส้อนเป็นผูส้อนแบบกลุ่มยอ่ยในแต่ละ
เนื'อหาแลว้ให้แต่ละกลุ่มรับบตัรงานเพื�อไปศึกษาร่วมกนั สมาชิกกลุ่มที�เขา้ใจดีแลว้ จะตอ้งอธิบาย
ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจเนื'อหาทั'งหมด  และสมาชิกแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมกันแข่งขนั      
ตอบปัญหากบัสมาชิกกลุ่มอื�นที�มีความสามารถระดบัเดียวกนัที�โต๊ะแข่งขนั คะแนนที�ไดจ้ากการแข่งขนั
ของแต่ละคน จะนาํมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม มีการประกาศผลคะแนน กลุ่มที�ผ่านเกณฑ ์     
จะได้รับรางวลัหรือใบประกาศ  ดังนั' นทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบในการเรียน           
เพื�อความสาํเร็จของกลุ่ม 
   พิมพพ์นัธ์  เตชะคุปต ์(2544 : 144 - 145) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบ TGT       

มีหลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือที�จดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยจดัให้นกัเรียนเรียน

เป็นกลุ่มยอ่ย แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน ที�มีระดบัความสามารถแตกต่างกนั สมาชิกในกลุ่มจะเรียนรู้

ร่วมกนั ต่อจากนั'นจะมีการแข่งขนัตอบปัญหาเพื�อสะสมคะแนนความสามารถของกลุ่ม โดยนกัเรียน

แต่ละคนจะเป็นตวัแทนของกลุ่มในการแข่งขนัตอบปัญหา คะแนนที�ได้จะเป็นคะแนนสะสม     

ของกลุ่ม กลุ่มใดไดค้ะแนนตามเกณฑจ์ะไดรั้บรางวลัต่อไป 

   สุวิทย ์ มูลคาํ (2548 : 163) กล่าววา่ หลกัการจดัการเรียนรู้ แบบ TGT คลา้ยกบั

หลักการจดัการเรียนรู้แบบ STAD ซึ� งเป็นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที�แบ่งนักเรียนที�มี

ความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื�อทาํงานร่วมกนั โดยกาํหนดใหส้มาชิกของกลุ่มไดแ้ข่งขนั

กนัในเกมที�ผูส้อนจดัไวแ้ล้ว ทาํการทดสอบความรู้ โดยการใช้เกมแข่งขนั คะแนนที�ได้จากการ

แข่งขนัของสมาชิกแต่ละคนนาํมาบอกเป็นคะแนนรวมของทีม 
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   จากหลกัการจดัการเรียนรู้แบบ TGT ดังกล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า หลกัการจดั      

การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ� ง ที�แบ่งผูเ้รียนที�มี        

ความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพื�อทาํงานร่วมกนั มีการแข่งขนักนัในเกมการเรียนคะแนน  

ที�ได้จากการแข่งขนัของสมาชิกแต่ละคนจะเป็นคะแนนรวมของทีม  ดงันั'นสมาชิกกลุ่มจะตอ้ง        

มีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัเพื�อความสาํเร็จของกลุ่ม  

  2.2 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบ TGT 

   สลาวิน (Slavin. 1990 : 23 - 26) กล่าววา่กิจกรรม TGT เป็นการจดักิจกรรมการสอน

แบบร่วมมือกนัที�มีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

   1.  ทีม (Team) เป็นการแบ่งสมาชิกในห้องออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยสมาชิกในแต่ละ

กลุ่มประกอบไปดว้ย นกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอตัราส่วน 1 : 2 : 1 อยา่งไรก็ดี แต่ละทีม

ตอ้งประมาณว่ามีความสามารถทางการเรียนพอ ๆ กนั ตลอดช่วงการใช้กิจกรรม TGT สมาชิก    

ตอ้งสังกดัทีมอย่างถาวร ซึ� งแต่ละทีมจะได้รับการฝึกฝนที�เหมือนกนั สมาชิกในทีมจะช่วยเหลือ     

ซึ� งกนัและกนัในการทบทวนสิ�งที�ครูสอน เพื�อใชใ้นการชิงชยัทางวชิาการ 

   2.  เกม (Games) เกมที�ใชเ้ป็นเกมเพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจโดยใชก้ารแข่งขนั

มีการจดัโต๊ะสําหรับแข่งขนั สําหรับผูเ้ขา้แข่งขนัจากกลุ่มต่าง ๆ จะใช้คาํถามในบตัรหรือเอกสาร

ชนิดเดียวกนั ผูเ้รียนจะสลับกันหยิบบตัรซึ� งในบตัรจะมีคาํถามอยู่ ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งตอบคาํถาม        

ในบตัรของตนให้ได้ก่อนคนอื�น ถ้าตอบคาํถามไม่ได้ผูอื้�นมีโอกาสตอบได้เช่นกัน เพราะกติกา

กาํหนดใหผู้เ้ล่นเปิดโอกาสใหผู้แ้ข่งขนัคนอื�น ๆ ตอบคาํถามของตนได ้

   3. การแข่งขนั (Tournament) การแข่งขนัจะมีสัปดาห์ละ 1 ครั' ง โดยนกัเรียนของ

แต่ละกลุ่มจะเป็นตวัแทนชิงชัยกับกลุ่มอื�น ๆ ซึ� งมีศกัยภาพทุก ๆ ด้านเท่าเทียมกนัเพื�อทดสอบ   

ความรู้ความเขา้ใจจากนั'นนาํคะแนนของสมาชิกในกลุ่มมารวมกนั การที�จะตดัสินใจว่ากลุ่มไหน    

จะได้รับรางวลัในส่วนนี' ขึ' นอยู่กบัดุลยพินิจของครู ซึ� งจะกาํหนดรางวลัให้กบักลุ่มไว ้3 รางวลั      

ไดแ้ก่ Goodteam , Greatteam และ Superteam โดยใชเ้กณฑก์ารคิดคะแนนกลุ่มดงันี'  

    คะแนนเฉลี�ยของกลุ่ม  24 - 29  คะแนน    ไดร้างวลั Goodteam 

    คะแนนเฉลี�ยของกลุ่ม  30 - 35  คะแนน ไดร้างวลั Greatteam 

    คะแนนเฉลี�ยของกลุ่ม 36 - 40  คะแนน ไดร้างวลั Superteam 

    จากองคป์ระกอบดงักล่าวดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ กิจกรรม TGT เป็นการจดั

กิจกรรมการสอนแบบร่วมมือกนัที�มีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ทีม เกม และการแข่งขนั ซึ� งผูว้ิจยั

ไดน้าํมาใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนรู้ 
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  2.3 ขั'นตอนการจดัการเรียนรู้ แบบ TGT 
   มีนกัการศึกษานาํเสนอขั'นตอนการจดัการเรียนรู้ แบบ TGT 
   สลาวิน (Slavin. 1990 : 30 - 35) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
TGTประกอบดว้ยขั'นตอนดงัต่อไปนี'  
   1. ขั'นแจง้ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ซึ� งครูเป็นผูแ้จง้ให้นกัเรียนทราบผลการเรียนรู้
ที�คาดหวงั 
   2. ขั'นนาํเขา้สู่กิจกรรมการเรียนการสอน เพื�อใหน้กัเรียนมีความพร้อมและกระตุน้
ความสนใจที�จะเรียนโดยการเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นเกม การอภิปรายซักถาม          
แบบฝึกทกัษะทบทวน 
   3. ขั'นกิจกรรมการเรียนการสอน 
    3.1 ครูสอนเนื'อหาสาระดว้ยวิธีการสาธิต บรรยาย หรืออภิปรายโดยการใชสื้�อ
ต่าง ๆ ประกอบการสอน หลงัจากนั'นผูเ้รียนหารือและอธิบายในสิ�งที�สมาชิกในกลุ่มไม่เขา้ใจ 
    3.2 ขั'นฝึกทักษะ ครูแจกเอกสารทักษะหรือเกมฝึกหัดทักษะให้นักเรียน          
ในแต่ละกลุ่มไดป้รึกษาหารือกนัและร่วมมือในการแกปั้ญหาโจทย ์
       3.3 ใช้เกมฝึกทกัษะหรือเกมแข่งขนัทางวิชาการ (จดัสัปดาห์ละครั' ง) โดยแบ่ง
แข่งขนัตามความสามารถของนกัเรียน  
   4. ขั'นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป พร้อมประกาศผลการแข่งขันเกมฝึก
ทกัษะหรือเกมแข่งขนัทางวชิาการ 
   5. ขั'นการวดัและประเมินผลวดัจากการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม   
การตอบคาํถาม ทาํแบบฝึกหดั การทาํแบบทดสอบและการแข่งขนัทางวชิาการ 
   สุคนธ์  สินธพานนท ์(2548 : 41) กล่าววา่ขั'นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค 
TGT ประกอบดว้ย 
   1. ผูส้อนนาํเสนอเนื'อหาใหม่ โดยอาจนาํเสนอดว้ยสื�อการสอน 
   2. สมาชิกแต่ละกลุ่มเริ� มทาํแบบฝึกหัดจากคาํถามข้อที�  1 โดยสมาชิกคนที� 1     
เริ�มปฏิบติัหนา้ที�อ่านคาํถามและแยกประเด็นที�โจทยก์าํหนด หรือสิ�งที�เป็นประเด็นสําคญัของคาํถาม 
เมื�อถึงคาํถามหรือโจทยข์อ้ที� 2 ก็ให้สมาชิกคนที� 2 เลื�อนขึ'นมาทาํหนา้ที�แทนคนที� 1 สมาชิกคนที� 3 
เลื�อนขึ' นมาทาํหน้าที�แทนคนที� 2 สมาชิกคนที� 4 เลื�อนขึ'นมาทาํหน้าที�แทนคนที� 3 สมาชิกคนที� 1   
กลบัมาทาํหน้าที�แทนคนที� 4 จะหมุนเวียน เปลี�ยนหน้าที�กนัไปเรื�อย ๆ จนครบคาํถาม ซึ� งรวมแลว้
สมาชิกทุกคนจะไดท้าํหนา้ที�ทุกบทบาท 
   3. ผูส้อนแจกแบบฝึกหัดหรือใบงานให้แต่ละกลุ่มตามที�แบ่งไวแ้ลว้นั'น สมาชิก
แต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ที�และปฏิบติัตามหนา้ที�เวยีนไป ดงันี'  
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    3.1 สมาชิกคนที� 1  มีหน้าที�อ่านคาํถามและแยกแยะประเด็นที�โจทยก์าํหนด 
หรือสิ�งที�เป็นประเด็นสาํคญัของคาํถาม 
    3.2 สมาชิกคนที�  2  วิ เคราะห์หาแนวทางตอบคําถามอธิบายให้ได้มา              
ซึ� งแนวคาํตอบหรืออธิบายใหไ้ดม้าซึ� งคาํตอบ หรืออธิบายใหไ้ดม้าซึ� งคาํตอบที�โจทยถ์าม 
    3.3 สมาชิกคนที� 3  รวบรวมขอ้มูลและเขียนคาํตอบ 
    3.4 สมาชิกคนที� 4  สรุปขั'นตอนทั'งหมด ตรวจคาํตอบจากนั'นสมาชิกทุกคน
ร่วมมือกันทาํแบบฝึกหัด หรือตอบคาํถามที�กําหนดไวจ้นเสร็จเรียบร้อย มีการพึ� งพาอาศัยกัน      
ช่วยเหลือกนั และมีการอธิบายให้กนัจนเขา้ใจ จนสมาชิกทุกคนจนสามารถทาํแบบฝึกหัดไดค้รบ
ทุกขอ้แลว้จะมีการดาํเนินกิจกรรมต่อไป คือมีการแข่งขนัตอบปัญหา 
   4. การจดัการแข่งขนั มีการจดัโต๊ะแข่งขนัที�มีตวัแทนแต่ละกลุ่มในขอ้ 2 ซึ� งมีทั'ง
เก่ง ปานกลาง (ค่อนขา้งเก่ง) ปานกลาง (ค่อนขา้งอ่อน) อ่อน ครูจะจดัโต๊ะแข่งขนัโดยกาํหนดให ้    
ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม ซึ� งมีความสามารถแตกต่างกันไปแยกยา้ยกนัไปแข่งขนัในโต๊ะที�จดัเตรียมไว ้   
ตามความสามารถ 
   5. ดาํเนินการแข่งขนั 
   พิมพนัธ์  เตชะคุปต ์(2544 : 145 - 150)  กล่าววา่ วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือประเภท
การแข่งขนัระหว่างกลุ่มดว้ยเกมมีขั'นตอนที�สําคญัในการจดัการเรียนการสอนหลายขั'นตอนดว้ยกนั
เพื�อให้แต่ละขั'นตอนเป็นไปตามลาํดบัขั'นอย่างต่อเนื�องและสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได้อย่าง
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน จึงสรุปเป็นขั'นตอนของวธีิการเรียนได ้6 ขั'นตอนดงันี'  
   ขั'นที�  1  นักเรียนศึกษาเรื� องที�เรียนร่วมกนัทุกกลุ่มหรือศึกษาบางเรื� องที�ได้รับ  
มอบหมายร่วมกนัเฉพาะภายในกลุ่ม 
   ขั'นที�  2  ขั'นตรวจสอบและช่วยเหลือเพื�อร่วมกลุ่มให้มีความรู้ความเขา้ใจดว้ยกนั 
ตลอดจนสามารถทาํใบงานไดถู้กตอ้ง 
   ขั'นที�  3  ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มแข่งขนั กลุ่มละ 4 คน ซึ� งเป็นการแข่งขนัภายในกลุ่ม 
   ขั'นที�  4  การแข่งขนัตอบปัญหาเพื�อสะสมคะแนนความสามารถของกลุ่ม 
   ขั'นที� 5  การรวบรวมผลงานของกลุ่ม หลงัจากการแข่งขนัเสร็จสิ'นลง 
   ขั'นที�  6  การประเมินผลงานของกลุ่ม 
   วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2544 : 178) กล่าวว่าขั'นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ประกอบดว้ย 
   1. ครูนําเสนอบทเรียนหรือข้อความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน โดยอาจจะนําเสนอด้วย      
สื�อการเรียนการสอนที�น่าสนใจหรือใชก้ารอภิปรายทั'งหอ้งเรียน โดยครูเป็นผูด้าํเนินการ 
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   2. แบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยจดัใหค้ละความสามารถและเพศ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย

สมาชิก 4 - 5 คน ( เรียกกลุ่มนี' วา่ Study Group หรือ Home Group) กลุ่มเหล่านี' จะศึกษาทบทวน  

เนื' อหาข้อความรู้ที�ครูนําเสนอสมาชิกกลุ่มที� มีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือสมาชิกที� มี         

ความสามารถตํ�ากวา่เพื�อเตรียมตวัสาํหรับการแข่งขนัในช่วงทา้ยสัปดาห์หรือทา้ยบทเรียน 

   3. จดัการแข่งขนัโดยการจดัโต๊ะแข่งขนัและทีมแข่งขนั (Tournament Teams) ที�มี

ตวัแทนของแต่ละกลุ่มที�มีความสามารถใกลเ้คียงมาร่วมแข่งขนักนัตามรูปแบบและกติกาที�กาํหนด

ข้อคําถามที� ใช้ในการแข่งขันจะเป็นคําถามเกี�ยวกับเนื' อหาที� เ รียนมาแล้วและมีการฝึกฝน           

เตรียมพร้อมในกลุ่มมาแลว้ควรใหทุ้กโตะ๊แข่งขนัพร้อมกนั 

   4. ให้ค่าคะแนนการแข่งขนั โดยให้จดัลาํดบัคะแนนผลการแข่งขนัในแต่ละโต๊ะ 

แลว้ผูเ้ล่นจะกลบัเขขา้กลุ่มเดิมของตน 

   5. นาํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม ทีมที�ได้

คะแนนรวมหรือค่าเฉลี�ยสูงสุดจะไดรั้บรางวลั 

   จากขั'นตอนการจดัการเรียนรู้ แบบ TGT ที�นกัการศึกษานาํเสนอไวด้งักล่าวขา้งตน้ 

ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์มาใชใ้นงานวจิยัครั' งนี'  ซึ� งประกอบขั'นตอนการจดัการเรียนรู้เทคนิค TGT ดงันี'  

   ขั'นที�   1  การนําเสนอบทเรียน  โดยครูผูส้อนใช้เทคนิคการสอนที�เหมาะสม      

ตามลกัษณะเนื'อหาของบทเรียน โดยใชสื้�อการเรียนการสอนประกอบคาํอธิบาย 

   ขั'นที�  2  การเรียนกลุ่มยอ่ย โดยให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จากใบความรู้ 

ใบงาน และตรวจคาํตอบจากเฉลย โดยครูกระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมมือทาํงาน มีการอภิปรายเพื�อคน้หา

แนวทางในการแกปั้ญหา เนน้ใหน้กัเรียนช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัเพื�อความสาํเร็จของกลุ่ม 

   ขั'นที�  3  การเล่นเกมแข่งขนัตอบปัญหา เกมเป็นการแข่งขนัตอบคาํถามเกี�ยวกบั

เนื'อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน เกม ประกอบดว้ย  

ผูเ้ล่น 4 คน ซึ� งแต่ละคนจะเป็นตวัแทนของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม การกาํหนดนกัเรียนเขา้กลุ่มเล่นเกม 

จะยดึหลกันกัเรียนที�มีความสามารถทดัเทียมกนัแข่งขนักนั  

   ขั'นที�  4  การยกย่องทีมที�ประสบผลสําเร็จ ทีมที�ได้คะแนนรวมถึงตามเกณฑ ์        

ที�กาํหนด จะไดรั้บรางวลัหรือไดรั้บการยกยอ่ง 

 จากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค TGT สรุปไดด้งันี'  
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ตาราง  1  สรุปการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  และเทคนิค TGT 
 

เทคนิค TAI เทคนิค TGT 
1.  หลกัการ 

     เป็นการจดัการเรียนรู้ที�ผสมผสานการเรียน

แบบร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้รายบุคคล 

เขา้ด้วยกนั มีการส่งเสริมความร่วมมือภายใน

กลุ่ม การแลกเปลี�ยนประสบการณ์การเรียนรู้

และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมนกัเรียนที�เรียนเก่งจะ

พยายามช่วยนกัเรียนที�เรียนอ่อน เพราะจะทาํให้

คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มดีขึ'นและนกัเรียนที�เรียน

อ่อนก็จะพยายามช่วยตนเอง เพื�อไม่ให้คะแนน

เฉลี�ยของกลุ่มตํ�าลง 

1.  หลกัการ 

     เป็นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบ

หนึ� งที�แบ่งผูเ้รียนที�มีความสามารถแตกต่างกัน

ออกเป็นกลุ่มเพื�อทาํงานร่วมกนั มีการแข่งขนักนั

ในเกมการเรียนคะแนนที�ไดจ้ากการแข่งขนัของ

สมาชิกแต่ละคนจะเป็นคะแนนรวมของทีม       

ดงันั'นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมาย

ร่วมกนัช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัเพื�อความสําเร็จ

ของกลุ่ม  

2. ขั'นตอนการจดัการเรียนรู้ 

   1. จดักลุ่มคละความสามารถ 

   2. นาํเสนอบทเรียน โดยครูผูส้อน   

   3. การเรียนกลุ่มย่อย โดยทาํกิจกรรมร่วมกนั

ภายในกลุ่ม 

   4.  สมาชิกทาํใบงานเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่

ช่วยกนัตรวจคาํตอบจากเฉลย  สมาชิกในกลุ่ม

ต้องช่วยกันอธิบายข้อสงสัยให้สมาชิกกลุ่ม 

เขา้ใจ 

   5.  ผูเ้รียนทุกคนทาํการทดสอบครั' งสุดท้าย

พร้อมกนั  

   6. รวมคะแนนและประกาศผลคะแนนของ

กลุ่ม 

2. ขั'นตอนการจดัการเรียนรู้ 

    1. จดักลุ่มคละความสามารถ 

    2. นาํเสนอบทเรียน โดยครูผูส้อน   

    3. การเรียนกลุ่มย่อย โดยทาํกิจกรรมร่วมกนั

ภายในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มตอ้งช่วยกันอธิบาย 

ข้อสงสัยในเนื' อหาที� เ รียนให้สมาชิกในกลุ่ม     

เขา้ใจ 

    4. การเล่นเกมแข่งขนัตอบปัญหา โดยนกัเรียน

ที�มีความสามารถทัดเทียมกันเข้ากลุ่มเล่นเกม 

แข่งขนักนั 

    5. รวมคะแนน และประกาศผลคะแนนของ

กลุ่ม 
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ตาราง  2  การเปรียบเทียบขั'นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  และเทคนิค TGT 
 

ขั'นตอน          
การจดัการเรียนรู้ 

เทคนิค TAI เทคนิค TGT 
สรุป 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
ขั'นนาํ    1. จดักลุ่ม

คละความ 
สามารถ 
   2. นาํเสนอ
บทเรียน       
โดยครูผูส้อน   

   1. จดักลุ่มคละ  
ความสามารถ 
   2. นาํเสนอ 
บทเรียน        
โดยครูผูส้อน   

   1. เป็นการจดักลุ่ม 
แบบคละความ 
สามารถ คือ เก่ง 1 คน   
ปานกลาง  2 คน 
และอ่อน 1 คน 
2. ครูนาํเสนอ 
บทเรียนและ 
นกัเรียนร่วมกนั 
อภิปรายเพื�อ 
นาํไปสู่กิจกรรม 
การเรียนรู้ขั'นต่อไป 

ไม่มีความแตกต่าง 

ขั'นสอน    3. การเรียน
กลุ่มยอ่ยโดยทาํ
กิจกรรมกลุ่ม 
   4. นกัเรียน  
ทาํใบงาน เป็น
รายบุคคล    
แลว้จบัคู่ช่วยกนั
ตรวจคาํตอบ 
   5. นกัเรียนทาํ 
แบบทดสอบ
เป็นรายบุคคล  

3. การเรียน  
กลุ่มยอ่ยโดยทาํ 
กิจกรรมกลุ่ม  
4. การเล่นเกม 
แข่งขนั        
ตอบปัญหา  

   1. นกัเรียนทาํ 
กิจกรรมกลุ่ม   
ศึกษาใบความรู้  
สมาชิกในกลุ่ม 
คอยใหค้าํแนะนาํ 
ปรึกษาสาํหรับเพื�อน
ที�ยงัไม่เขา้ใจเนื'อหา 
   2. นกัเรียนทาํ      
ใบงานเป็นรายบุคคล 
แลว้จบัคู่ในกลุ่ม 
ช่วยกนัตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

   1. เทคนิค TAI 
ไม่มีการแข่งขนั 
เทคนิค TGT มีการ
เล่นเกมแข่งขนั 
โดยจดักลุ่มแข่งขนั
ตามความสามารถ 
   2. เทคนิค TAI 
มีการทดสอบ     
รายบุคคล 
เทคนิค TGT ไม่มี
การทดสอบ      
รายบุคคล 
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

ขั'นตอนการ
จดัการเรียนรู้ 

เทคนิค TAI เทคนิค TGT 
สรุป 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
ขั'นสรุป   6. รวมคะแนน

และ ประกาศผล
คะแนนของกลุ่ม 

  5. รวมคะแนน 
และประกาศผล
คะแนนของกลุ่ม 

  1. คะแนนรวมที�ได้
จดัเป็นคะแนนเฉลี�ย
ของกลุ่ม 
  2. แต่ละกลุ่ม
สรุปผลการเรียนรู้
ร่วมกนั 
 
 

  1. คะแนนของ
กลุ่ม 
   - เทคนิค TAI 
คะแนนของแต่ละ
กลุ่มไดจ้ากการ
รวมคะแนน
ทดสอบรายบุคคล 
  - เทคนิค TGT 
คะแนนของแต่ละ
กลุ่มไดจ้ากการ
รวมคะแนน       
การแข่งขนั 

 
ผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน 
 พร้อมพรรณ  อุดมสิน (2538 : 60 - 75) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 29) สรุปไวว้า่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หมายถึงคุณลกัษณะ
รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์     
ทั'งปวง ที�บุคคลไดรั้บจากการเรียนการสอน ทาํให้บุคคลเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ 
ของสมรรถภาพสมอง 
 ไพศาล  หวงัพาณิช (2543 : 137) สรุปไวว้า่ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ
และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม         
และประสบการณ์การเรียนรู้ที�เกิดขึ'นจากการฝึกอบรม หรือจากการสอบ การวดัผลสัมฤทธิ� จึงเป็น
การตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ� ผลของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร 
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 สรุปไวว้า่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางดา้นสติปัญญาในการเรียน 
เพื�อมุ่งวดัพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัยที�พึงประสงค์ ซึ� งผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์นี'
สามารถนาํไปเป็นเกณฑป์ระเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนได ้
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน 
 ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2543 : 146 - 147) ให้ความหมายของแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไวว้่า เป็นแบบทดสอบที�วดัความรู้ของนักเรียนที�ได้เรียนไปแล้ว ซึ� ง

มกัจะเป็นขอ้คาํถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กบัให้นกัเรียน

ปฏิบติัจริง ซึ� งแบ่งแบบทดสอบประเภทนี' เป็น 2 ชนิด คือ 

 1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดคาํถามที�ครูสร้างขึ'น ซึ� งเป็นคาํถามที�ถามเกี�ยวกบั

ความรู้ที�นกัเรียนไดเ้รียนในห้องเรียน ว่านกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องที�ตรงไหนจะได้

สอนซ่อนเสริม หรือเป็นการวดัดูความพร้อมที�จะเรียนบทเรียนใหม่ ซึ� งขึ'นอยู่กบัความตอ้งการ    

ของครู 

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี' สร้างขึ' นจากผูเ้ชี�ยวชาญในแต่ละ   

สาขาวิชา หรือจากครูที�สอนวิชานั'น แต่ผา่นการทดลองหาคุณภาพหลายครั' งจนกระทั�งมีคุณภาพดีพอ 

จึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั' น สามารถใช้หลักและเปรียบเทียบผลเพิ�มประเมินค่า        

ของการเรียนการสอนในเรื�องใด ๆ ก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาํเนินการสอน และยงัมี

มาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย 

 ทั'งแบบทดสอบที�ครูสร้างขึ'น และแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการในการสร้างขอ้คาํถาม

เหมือนกนั เป็นคาํถามที�วดัเนื'อหาและพฤติกรรมที�สอนไปแล้วจะเป็นพฤติกรรมที�สามารถตั'ง        

คาํถามวดัได ้

 การวดัผลสัมฤทธิ5ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 
 วลิสัน (Wilson. 1971 : 56 - 70) ไดจ้าํแนกการวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
ดงันี'  
 1. ความรู้ความจาํด้านการคิดคาํนวณ (Computation) พฤติกรรมในระดับนี' ถือว่า        
เป็นพฤติกรรมที�อยูใ่นระดบัตํ�าที�สุด แบ่งออกเป็น 3 ขั'นดงันี'  
  1.1 ความรู้ความจาํเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป็นความสามารถ
ที�จะระลึกถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ที�นักเรียนเคยได้รับจากการเรียนการสอนมาแล้วคําถามที�วดั         
ความสามารถในระดับนี' จะเกี�ยวกบัข้อเท็จจริงตลอดจนความรู้พื'นฐานซึ� งนักเรียนได้สั�งสมมา     
เป็นระยะเวลานานแลว้ดว้ย 
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  1.2 ความรู้ความจาํเกี�ยวกบัคาํศพัท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็น
ความสามารถในการระลึกถึงหรือจาํคาํศพัทแ์ละนิยามต่าง ๆ ได ้โดยคาํถามอาจจะถามโดยตรงหรือ     
โดยออ้มก็ไดแ้ต่ไม่ตอ้งอาศยัการคิดคาํนวณ 
  1.3 ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดคาํนวณ (Ability of Carry Out 
Algorithms) เป็นความสามารถในการใชข้อ้เท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที�ไดเ้รียนมาแลว้มา
คิดตามลาํดบัขั'นตอนที�เคยเรียนรู้มาแล้ว ข้อสอบที�วดัความสามารถด้านนี' ต้องเป็นโจทยง่์าย ๆ 
คลา้ยคลึงกบัตวัอยา่ง นกัเรียนไม่ตอ้งพบกบัความยุง่ยากในการตดัสินใจเลือกใชก้ระบวนการ 
 2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที�ใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมระดบัความรู้
ความจาํเกี�ยวกบัการคิดคาํนวณ แต่ซบัซอ้นกวา่แบ่งไดเ้ป็น 6 ขั'นตอน ดงันี'  
  2.1 ความเขา้ใจเกี�ยวกบัมโนมติ (Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถที�ซบัซ้อน
กวา่ความรู้ความจาํเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริง เพราะมโนมติเป็นนามธรรม ซึ� งประมวลจากขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
ต้องอาศัยการตดัสินใจในการตีความหรือการยกตวัอย่างของมโนมตินั'นโดยใช้คาํพูดของตน      
หรือเลือกความหมายที�กาํหนดให้ซึ� งเขียนในรูปใหม่ หรือยกตวัอย่างที�แตกต่างไปจากที�เคยเรียน     
ในชั'นเรียนมิฉะนั'นจะเป็นการวดัความจาํ 
  2.2 ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลักการกฎทางคณิตศาสตร์และการสรุปอา้งอิง เป็นกรณี     
ทั�วไป (Knowledge of Principles, Rules and Generalization) เป็นความสามารถในการนาํเอาหลกัการ 
กฎ และความเขา้ใจเกี�ยวกบัมโนมติไปสัมพนัธ์กบัโจทยปั์ญหาจนไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาได ้  
ถ้าคาํถามนั' นเป็นคาํถามเกี�ยวกับหลักการ และกฎที�นักเรียนเคยพบเป็นครั' งแรก อาจจัดเป็น        
พฤติกรรมในระดบัการวเิคราะห์ก็ได ้
  2.3 ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (Knowledge of Mathematical 
Structure) คาํถามที�วดัพฤติกรรมระดบันี'  เป็นคาํถามที�วดัเกี�ยวกบัสมบติัของระบบจาํนวนและ   
โครงสร้างทางพีชคณิต 
  2.4 ความสามารถในการเปลี�ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ� งไปเป็นอีกแบบหนึ� ง 
(Ability to Transform Problem Elements Form One Mode to Another) เป็นความสามารถในการแปล
ขอ้ความที�กาํหนดให้เป็นขอ้ความใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดให้เป็นสมการซึ� งมีความหมายคงเดิม 
โดยไม่รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหา หลงัจากแปลแล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมที�ง่ายที�สุด       
ของพฤติกรรมระดบัความเขา้ใจ 
  2.5 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow to Read and 
Interpret a Problem) เป็นความสามารถในการอ่านและตีความโจทยปั์ญหาซึ� งอาจจะอยู่ในรูป     
ของขอ้ความทางคณิตศาสตร์ ซึ� งแตกต่างไปจากความสามารถในการอ่านทั�วไป 
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  2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ (Ability Read 
and Interpret a Problem) ขอ้สอบที�วดัความสามารถในขั'นนี' อาจดดัแปลงมาจากขอ้สอบที�วดั    
ความสามารถในขั'นอื�น ๆ โดยให้นักเรียนอ่านและตีความโจทย์ปัญหาซึ� งอาจจะอยู่ในรูปของ         
ขอ้ความ ตวัเลข ขอ้มูลทางสถิติหรือกราฟ 
 3. การนาํไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตดัสินใจแก้ปัญหาที�นักเรียน    
คุน้เคย เพราะคลา้ยกบัปัญหาที�นกัเรียนประสบอยูร่ะหวา่งเรียน หรือแบบฝึกหดัที�นกัเรียนตอ้งเลือก
กระบวนการแกปั้ญหาและดาํเนินการแกปั้ญหาไดโ้ดยไม่ยาก พฤติกรรมระดบันี'แบ่งออกเป็น 4 ขั'น 
คือ 
  3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาที�คล้ายกับปัญหาที�ประสบอยู่ในระหว่างเรียน 
(Ability to Solve Routine Problems) นกัเรียนตอ้งอาศยัความสามารถในระดบัความเขา้ใจและเลือก
กระบวนการแกปั้ญหาจนไดค้าํตอบออกมา 
  3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เป็น
ความสามารถในการค้นหาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพื�อสรุปการตดัสินใจ ซึ� งในการ
แก้ปัญหาขั'นนี'  อาจต้องใช้วิธีการคิดคาํนวณและจําเป็นต้องอาศัยความรู้ที� เกี�ยวข้อง รวมทั' ง
ความสามารถ    ในการคิดอยา่งมีเหตุผล 
  3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล (Ability to Analyze Data) เป็นความสามารถ
ในการตดัสินใจอยา่งต่อเนื�อง ในการหาคาํตอบจากขอ้มูลที�ตอ้งการเพิ�มเติมมีปัญหาอื�นใดบา้งที�อาจ
เป็นตวัอย่างในการหาคาํตอบของปัญหาที�กาํลงัประสบอยู่หรือตอ้งแยกโจทยปั์ญหาออกพิจารณา
เป็นส่วน ๆ มีการตดัสินใจหลายครั' งอยา่งต่อเนื�องตั'งแต่ตน้จนไดรั้บคาํตอบ หรือผลลพัธ์ที�ตอ้งการ 
  3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสร้างที� เหมือนกัน และการ
สมมาตร (Ability to Recognize Patterns Isomorphisms and Symmetries) เป็นความสามารถที�ตอ้ง
อาศยัพฤติกรรมอยา่งต่อเนื�องตั'งแต่การระลึกถึงขอ้มูลที�กาํหนดให้ การเปลี�ยนรูปแบบปัญหาการจดั
กระทาํกบัขอ้มูล และการระลึกถึงความสัมพนัธ์ นักเรียนตอ้งสํารวจหาสิ�งที�คุน้เคยกนัจากขอ้มูล
หรือสิ�งที�กาํหนดจากโจทยปั์ญหาที�ใหพ้บ 
 4. การวิเคราะห์ (Analyze) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที�นักเรียนไม่เคยเห็น
หรือไม่เคยทําแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ� งส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตของ
เนื'อหาวิชาที�เรียน การแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ที�ได้เรียนมา รวมกับความคิด
สร้างสรรค์ผสมผสานกนั เพื�อแกปั้ญหา พฤติกรรมในระดบันี' ถือว่าเป็นพฤติกรรมขั'นสูงของการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ ซึ� งตอ้งใชส้มรรถภาพทางสมองระดบัสูง แบ่งเป็น 5 ขั'น ดงันี'  
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  4.1 ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาที�ไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to Solve 
Nonroutine Problems) คาํถามในขั'นนี' เป็นคาํถามที�ซับซ้อนไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตวัอย่าง          
ไม่เคยเห็นมาก่อน นกัเรียนตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกบัความเขา้ใจมโนมติ นิยาม
ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที�เรียนมาแลว้อยา่งดี 
  4.2 ความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์ (Ability to Discover Relationships)   
เป็นความสามารถในการจดัส่วนต่าง ๆ ที�โจทยก์าํหนดให้ใหม่ แล้วสร้างความสัมพนัธ์ขึ'นใหม่      
เพื�อใชใ้นการแกปั้ญหา แทนการจาํความสัมพนัธ์เดิมที�เคยพบมาแลว้ไปใชก้บัขอ้มูลชุดใหม่ 
  4.3 ความสามารถในการสร้างขอ้พิสูจน์ (Ability to Construct Proofs) เป็นความสามารถ
ที�ควบคู่กบัความสามารถในการสร้างภาษาเพื�อยืนยนัขอ้ความทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล 
โดยอาศยันิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีต่างที�เรียนมาแลว้มาพิสูจน์โจทยปั์ญหาที�ไม่เคยพบมาก่อน 
  4.4 ความสามารถในการวิพากษว์ิจารณ์ (Ability to Criticize Proofs) เป็นความสามารถ 
ที�ควบคู่กับความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ อาจเป็นพฤติกรรมที�มีความซับซ้อนน้อยกว่า     
พฤติกรรมในการสร้างขอ้พิสูจน์ พฤติกรรมในขั'นนี'ตอ้งการให้นกัเรียนสามารถตรวจสอบขอ้พิสูจน์วา่
ถูกตอ้งหรือไม่มีตอนใดบา้ง 
  4.5 ความสามารถในการสร้างสูตร และทดสอบความถูกตอ้งให้มีผลใช้ไดเ้ป็นกรณี  
ทั�วไป (Ability to Criticize Proofs) เป็นความสามารถในการคน้พบสูตรหรือกระบวนการแกปั้ญหา
และพิสูจน์วา่ใชเ้ป็นกรณีทั�วไปได ้
 การวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Bloom. 1971 : 27 - 28) แบ่งเป็น    
6 ลาํดบัขั'น ดงันี'  
 ลาํดบัที�  1  ขั'นความรู้ความจาํ เป็นพฤติกรรมเกี�ยวกบัความรู้ความจาํ ในคาํศพัท์ นิยาม
วธีิดาํเนินการ ความคิดรวบยอด หลกัการและทฤษฎี เป็นตน้ 
 ลําดับที�   2  ขั'นความเข้าใจ เป็นพฤติกรรมทางสมองที�สูงกว่าความรู้ความจํา เป็น
ความสามารถในการแปลความหมาย การตีความ และการขยายความ 
 ลาํดับที�   3  ขั'นการนําไปใช้ เป็นพฤติกรรมที�เกี�ยวข้องกับการนําความรู้ความเข้าใจ         
ในหลกัการ แนวคิด ขอ้สรุปไปใช้ในสถานการณ์อื�นๆ เป็นการถ่ายโยงความรู้สามารถนาํไปใช ้     
ในชีวติประจาํวนัได ้
 ลาํดบัที�  4  ขั'นวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะสิ�งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 
และพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ย และวเิคราะห์หลกัการจดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
 ลาํดบัที�  5  ขั'นสังเคราะห์ เป็นความสามารถในการรวมสิ�งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื�อให้เกิด
สิ� งใหม่อีกรูปแบบหนึ� งมีคุณลักษณะโครงสร้างที�ใหม่แตกต่างไปจากเดิม การสังเคราะห์             
เป็นความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรคห์รือความคิดริเริ�มสิ�งแปลกใหม่ 
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 ลาํดับที�   6  ขั'นการประเมินค่า เป็นการประเมินค่าที�ต้องใช้พฤติกรรมระดับความรู้     
ความจาํความเขา้ใจ การนาํไปใช้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เป็นพื'นฐานในการพิจารณา      
ตดัสินเกี�ยวกบัการให้คุณค่าสิ�งต่าง ๆ โดยพิจารณาตามความสามารถเป็นเหตุเป็นผล ความถูกตอ้ง
เที�ยงตรง โดยนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดไว ้
 อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั ไดมี้การปรับเปลี�ยนจุดมุ่งหมายดา้นพุทธิพิสัยของบลูม โดยพบวา่ 
ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาจากการนาํจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมไปใชใ้นระยะเวลาที�ผา่นมา 
พบวา่ มีขอ้จาํกดั สรุปไดด้งัต่อไปนี'  
 1. มาตรฐานที�เข้มงวดของพฤติกรรมแต่ละขั'น ทาํให้เกิดความเข้าใจว่าไม่สามารถ       
ทบัซอ้นและเหลื�อมลํ'ากนัได ้
 2. พฤติกรรมในชั'นตํ�าบางพฤติกรรมมีความซบัซอ้นมากกวา่ขั'นสูง 
 3. การใหค้าํจาํกดัความในพฤติกรรมแต่ละขั'น 
 4. ไม่สะทอ้นแนวคิดการประเมินตามแนวคิดใหม่ 
 จากขอ้จาํกดัดงักล่าว เดวิท  แครทโวล์ท (David Krathwohl)  และบรรดาผูเ้ชี�ยวชาญ    
และลูกศิษย์ของบลูมได้ร่วมกนัปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในปี 1990 - 1999     
โดยสามารถสรุปการเปลี�ยนแปลงได ้ดงันี'   (เอกรินทร์  สี�มหาศาล.  2546 : 28 - 30)  
 1. ความแตกต่างระหวา่งคาํศพัทเ์ดิมกบัคาํศพัทใ์หม่ก็คือ ชื�อของกระบวนการทางปัญญา
ทั'ง 6 ขั'นนั'น จะเปลี�ยนจากการใชค้าํนามเป็นคาํกริยา  เนื�องจากจุดมุ่งหมายทางการศึกษาปรับปรุง
ใหม่นี' ตอ้งการที�จะสะทอ้นให้เห็นถึงการคิด และการคิดเป็นกระบวนการของการกระทาํ ดงันั'น    
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที�ปรับปรุงใหม่นี'  จึงใช้คาํกริยาเพื�ออธิบายกระบวนการทางปัญญา         
ในลกัษณะของการกระทาํ 
 2. คาํอธิบายหรือคาํนิยามของกระบวนการทางปัญญาในแต่ละลาํดบัขั'น จะถูกแทน        
ที�ดว้ยคาํกริยา และมีการปรับปรุงคาํอธิบายหรือคาํนิยามในบางลาํดบัขั'นดว้ย 
 3. ในขั'นของความรู้ (Knowledge)  ไดถู้กเปลี�ยนชื�อใหม่เนื�องจาก ความรู้คือ ผลลพัธ์  
หรือผลผลิตของการคิด ไม่ใช่รูปแบบของการคิด  ดงันั'น คาํว่าความรู้จึงแทนที�ด้วยคาํว่า “จาํ” 
(Remembering)   
 4. กระบวนการทางปัญญาในขั'นความเขา้ใจ (Comprehension)  และการสังเคราะห์ 
(Synthesis)  ไดถู้กนาํเขา้ไปรวมไวใ้นขั'น  “เขา้ใจ” (Understanding) และ “คิดสร้างสรรค์”  
(Creating) ตามลาํดบั เพื�อใหส้ามารถสะทอ้นธรรมชาติของการคิดที�นิยามไวใ้นแต่ละลาํดบัขั'น  
 จากปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาดา้นพุทธิพิสัย สามารถนาํเสนอกระบวนการทางปัญญา 
ที�ใช้ค ําศัพท์ใหม่  เป็นลําดับขั' นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษา                
ดา้นพุทธิพิสัยของบลูมที�ปรับปรุงใหม่  มีลาํดบัขั'น 6 ขั'น ซึ� งสามารถอธิบายไดด้งันี'   
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 1. จาํ (Remembering)  หมายถึง ความสามารถในการระลึกได ้แสดงรายการได ้บอกได ้
ระบุ บอกชื�อได ้ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได ้
 2. เขา้ใจ (Understanding)  หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตวัอย่าง 
สรุป อา้งอิง ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได ้
 3. ประยุกตใ์ช ้(Applying)  หมายถึง ความสามารถในการนาํไปใช ้ประยุกต์ใช้ แกไ้ข
ปัญหา ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาได ้ 
 4. วิเคราะห์ (Analyzing)  หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลกัษณะ   
การจดัการ ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียน สามารถบอกความแตกต่างระหวา่ง 2 ทฤษฎีได ้
 5. ประเมินค่า (Evaluating)  หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตดัสิน    
ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนสามารถตดัสินคุณค่าของทฤษฎีได ้
 6.  คิดสร้างสรรค ์ (Creating)  หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) วางแผน  
ผลิต  ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนสามารถนาํเสนอทฤษฎีใหม่ที�แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได ้
 จากแนวการวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที�นกัการศึกษาเสนอไว ้สรุปว่า 
การวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั' นประถมศึกษาปีที�  6           
ที�ผูว้ิจยัเลือกนาํมาใช้นั'น สามารถจาํแนกการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน โดยวดัพฤติกรรม   
ดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Bloom) จาํแนกการวดัผลสัมฤทธิ�  6 ระดบั ที�ปรับปรุงใหม่       
ได้แก่  1) ความจาํ 2) ความเขา้ใจ  3) การประยุกต์ใช้  4) การวิเคราะห์  5) การประเมินค่า และ        
6) คิดสร้างสรรค ์
 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน 
 สมนึก  ภทัทิยธนี (2546 : 82 - 96) ไดอ้ธิบายขั'นตอนการสร้างขอ้สอบแบบเลือกตอบไว้
ดงันี'  
 1. เขียนตอนนาํใหเ้ป็นประโยคคาํถามสมบูรณ์ อาจจะใส่เครื�องหมายปรัศนีย ์(?) ดว้ย 
 2. เนน้เรื�องจะถามใหช้ดัเจนและตรงจุดไม่คลุมเครือ 

 3. ควรถามในเรื�องที�มีคุณค่าต่อการวดั หรือถามในสิ�งที�ดีงามมีประโยชน์ 

 4. หลีกเลี�ยงคาํถามปฏิเสธ ถา้จาํเป็นตอ้งใชก้็ควรพิมพต์วัหนาหรือขีดเส้นใตค้าํปฏิเสธ
นั'น แต่คาํปฏิเสธซอ้นไม่ควรใชอ้ยา่งยิ�งเพราะยุง่ยากต่อการแปลความหมายของคาํถาม 

 5. อยา่ใชค้าํฟุ่มเฟือย ควรถามปัญหาโดยตรง สิ�งใดไม่เกี�ยวขอ้งหรือไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงื�อนไข

ในการคิด ก็ไม่ตอ้งนาํมาเขียนไวใ้นคาํถามจะช่วยใหค้าํถามชดัเจน 
 6. เขียนตวัเลือกใหเ้ป็นเอกพนัธ์ นั�นคือ เขียนตวัเลือกทุกตวัให้เป็นลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง 

หรือมีทิศทางแบบเดียวกนัหรือมีโครงสร้างสอดคลอ้งเป็นทาํนองเดียวกนั 
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 7. ควรเรียงลาํดับตัวเลขในตัวเลือกต่าง ๆ ได้แก่ คาํตอบที�เป็นตัวเลขนิยมเรียงจาก      
นอ้ยไปหามาก 
 8. ใชต้วัเลือกปลายเปิดและปลายปิดใหเ้หมาะสม 
 9. ขอ้เดียวตอ้งมีคาํตอบเดียว บางครั' งผูอ้อกขอ้สอบเผลอเลอหรืออาจจะเกิดจากเขียน  
ตวัลวงไม่รัดกุม จึงพิจารณาตวัลวงเหล่านั'นไดอี้กแง่หนึ�งทาํใหเ้กิดปัญหาสองแง่สองมุม 
 10. เขียนทั'งตวัถูกและตวัผดิใหถู้กหรือผดิตามหลกัวชิา 
 11. เขียนตัวเลือกให้อิสระขาดกัน คืออย่าให้ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ� งเป็นส่วนหนึ� ง         
หรือส่วนประกอบของตวัเลือกอื�น ตอ้งใหแ้ต่ละตวัเป็นอิสระจากกนัอยา่งแทจ้ริง 
 12. ควรมีตวัเลือก 4 - 5 ตวั ขอ้สอบแบบเลือกตอบนี'  ถา้เขียนตวัเลือกเพียง 2 ตวั ก็กลายเป็น
ข้อสอบแบบกาถูก - ผิด และเพื�อป้องกันไม่ให้เดาได้ง่าย ๆ จึงควรมีตวัเลือกมาก ๆ ที�นิยมใช ้      
หากเป็นขอ้สอบระดบัประถมศึกษาปีที� 1 - 2 ควรใช ้3 ตวัเลือก ระดบัประถมศึกษาปีที� 3 - 6 ควรใช ้
4 ตวัเลือก และตั'งแต่มธัยมศึกษาขึ'นไปควรใช ้5 ตวัเลือก 
 13. อยา่แนะคาํตอบ มีหลายกรณีดงันี'  
  13.1 คาํถามขอ้หลัง ๆ แนะคาํตอบข้อแรก ๆ (หรือคาํถามข้อแรก ๆ แนะคาํตอบ     
ขอ้หลงั ๆ) 
  13.2 ถามเรื� องที�นักเรียนคล่องปากอยู่แล้ว โดยเฉพาะคาํถามประเภทคาํพงัเพย
สุภาษิต คติพจน์ หรือคาํเตือนใจ (ยกเวน้ถ้ามีจุดมุ่งหมายเพื�อจะวดัว่าผูต้อบจาํสุภาษิต  คติพจน์       
ไดห้รือไม่) 
  13.3 ใช้ข้อความของคําตอบถูกซํ' ากับคําถามหรือเกี�ยวข้องกันอย่างเห็นได้ชัด        
นกัเรียนที�ไม่มีความรู้ก็อาจจะเดาไดถู้ก 
  13.4 ขอ้ความของตวัถูกบางส่วนเป็นส่วนหนึ� งของทุกตวัเลือกทาํให้ขอ้ความนั'น    
ไม่มีความหมายและเป็นการเฉลยคาํตอบโดยไม่รู้ตวั 
  13.5 เขียนตวัถูกหรือตวัลวงซึ� งถูกหรือผดิเด่นชดัเกินไป จะทาํให้นกัเรียนสังเกตเห็น
ไดช้ดัเจน จนกลายเป็นการแนะคาํตอบ 
  13.6 คาํตอบไม่กระจาย ข้อสอบที�มีตัวถูกซํ' า ๆ หรือผลัดเวียนกันไปเป็นช่วง ๆ     
การกาํหนดเช่นนี' จะทาํให้ขอ้สอบเสียคุณภาพ นกัเรียนอาจจะเดาไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้ความคิด ดงันั'น
ควรกระจายคาํตอบออกไปทุก ๆ ตวัเลือก โดยมีอตัราส่วนเกือบเท่า ๆ กนั และควรสลับตวัถูก     
อยา่งไม่เป็นระบบ 
 จากการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�ดี ตอ้งวดัผลไดถู้กตอ้งตรงกบัจุดมุ่งหมาย มีความคงที�    
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ในการวดั ใช้คาํถามที�ชัดเจนครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ สามารถแยกความสามารถของ         
นกัเรียนได ้และมีความยากง่ายพอเหมาะ 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 สลาวิน (Slavin. 1990 : 49 - 50) ไดท้าํการศึกษาผลการทดลองการเรียนแบบร่วมมือ    
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม โดยทาํการทดลองในปี ค.ศ. 1981 ดงันี'  
 การทดลองที� 1 ทดลองกบันกัเรียนเกรด 3 - 5 โรงเรียนในมลรัฐแมรี�แลนด์ 6 โรงเรียน
จาํนวน 18 หอ้งเรียน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 506 คน ทาํการทดลองเป็นเวลา8 สัปดาห์ ผลการทดลอง 
พบวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดา้นทกัษะการคาํนวณกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 การทดลองที� 2 ทดลองกบันกัเรียนเกรด 4 - 6 ในสุเบอร์บนั กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 320 คน
เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนด้านทกัษะการคาํนวณกลุ่ม
ทดลองสูงกวา่ควบคุม 
 เอมเลย ์(Emley. 1996 : 70-A) ไดน้าํ TAI มาพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์          
ในระดบัวิทยาลยั และเขาได้ศึกษาผลของ TAI กบัความสัมพนัธ์ทางด้านทศันคติในการเรียน
คณิตศาสตร์ กบัการจดัการดา้นบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล ผลปรากฏว่าการใช้ TAI ในการสอน   
และปรับปรุงคณิตศาสตร์ในระดบัวิทยาลยันั'น จะให้ประโยชน์ต่อกลุ่มที�พฤติกรรมเก็บตวัมาก  
และสามารถนาํ TAI ไปใชใ้นการสอนเพื�อปรับปรุงทางคณิตศาสตร์ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson.  1994 : 27 - 30) ไดท้าํการศึกษา    
เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนเกรด 2 จาํนวน 75 โดยการเรียนแบบร่วมมือ ประกอบด้วย    
นกัเรียนที�เรียนดี  ปานกลางและอ่อน กลุ่มแรกให้ทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคล กลุ่มที�สอง
ให้ทาํงานโดยมีการอภิปรายกบัเพื�อนในกลุ่มย่อย  ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนที�มีการอภิปรายกนั     
ทั' งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที�เรียน เป็นรายบุคคล และการทดสอบ      
ความคงทนในการเรียนรู้ซึ� งจดัขึ'นภายหลงัที�เรียนหน่วยการเรียนที�ใชใ้นการทดลองเสร็จสิ'นไปแลว้  
พบว่า นักเรียนในกลุ่มที�มีการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกว่าที�มีการเรียน        
เป็นรายบุคคล 

 งานวจัิยในประเทศ 
 โกวิทย ์ ศิลาเณร (2548 : 88) ไดศึ้กษาวิจยั การพฒันาแผนการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ดว้ยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั'นประถม 
ศึกษาปีที� 5 ผลการวิจยั พบว่า แผนการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดว้ยการเรียนแบบร่วมมือ 
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เทคนิค TAI  มีประสิทธิภาพ 81.11 / 80.14  ค่าดชันีประสิทธิผลของ แผนการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ดว้ยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI  มีค่าเท่ากบั 0.69 และนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ�      
ทางการเรียนหลงัเรียนเพิ�มขึ'นจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 อภิเชษฐ ์ วนัทา (2548 : 75) ไดศึ้กษาวจิยั การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื�อง การบวก ลบ 
คูณ หาร จาํนวนเต็ม โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม (TAI) และวิธีการเรียนตามคู่มือของ สสวท.    
ชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1  ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์หลงัเรียนของ
นกัเรียน เรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร จาํนวนเต็ม สูงกวา่นกัเรียนที�เรียนโดยใชว้ิธีการเรียนตามคู่มือ
ของ สสวท. 
 ธญัลกัษณ์  พฒันากุล (2550 : 84) ไดศึ้กษาวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� และความคงทน
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง เมทริกซ์ ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 4 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้
แบบ TAI กบัการเรียนเพื�อรอบรู้ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบ TAI สูงกว่าก่อนเรียน และพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความ
คงทนในการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ TAI กบัการเรียนเพื�อรอบรู้ไม่แตกต่างกนั 
 ภทัรา  เสตะบุตร (2550 : 70) ที�ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และทกัษะการแกปั้ญหา เรื�อง สถิติและความน่าจะเป็น ของนกัเรียนชั'นประถมศึกษา   
ปีที� 4 โดยวธีิการสอนแบบทดลอง กบัวธีิสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม TAI  ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียน
ชั'นประถมศึกษาปีที� 4 กลุ่มที�เรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือ กิจกรรม TAI  มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน
และทกัษะการปัญหาสูงกวา่กลุ่มที�เรียนโดยวธีิสอนแบบทดลอง 
 มณีแสง  เทศทิม (2549 : 104) ไดศึ้กษาวจิยั การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
เรื� อง เส้นขนาน ชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ของนกัเรียนระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที 
(TGT) แบบจิ�กซอว ์(JIGSAW) และแบบสสวท. ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบทีจีที (TGT) มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและเจตคติที�ดีที�การเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่า     
นกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจิ�กซอว ์(JIGSAW)  และแบบสสวท. 
 วนิดา  อารมณ์เพียร (2552 : 103) ได้ศึกษาวิจยั การศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน         
วชิาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื�องการหารทศนิยม และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD และ TGT ผลการวิจยั 
พบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื� อง การหารทศนิยม ของนกัเรียนกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้   
โดยใช้เทคนิค STAD และ TGT สูงขึ' น นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และพฤติกรรม            
ในการทาํงานกลุ่มดีขึ'น 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบ TAI  และ
แบบ TGT เป็นวิธีการที�ให้นักเรียนทาํงานเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั 
เพราะเป็นการคละความสามารถของนักเรียน เพื�อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแต่ละคนได้นาํศกัยภาพ    
ของตนเองมาสร้างความสําเร็จของกลุ่มทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัการแกปั้ญหา
และหาคาํตอบ รู้หนา้ที�ของตน ฝึกความรับผิดชอบในการทาํงานกลุ่ม รู้จกัการช่วยเหลือ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นกบัเพื�อนในกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม ซึ� งจะส่งผลให้นกัเรียนแต่ละคน
กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น จึงทาํให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น      
ในการเรียน และรับผดิชอบต่อผลการเรียนของตนเอง และต่อผลการเรียนของกลุ่ม นกัเรียนที�ไดรั้บ
การจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือทั'งสองกลุ่ม จะไดพ้ฒันาทกัษะการคิดจากกระบวนการทาํงาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี�ยนความรู้ความคิดเห็นซึ� งกันและกัน ซึ� งในแต่ละขั'นตอนของการเรียน        
นักเรียนทุกคนจะต้องมีบทบาท และแต่ละคนจะตอ้งทาํหน้าที�ของตนให้เต็มความสามารถที�มี     
ของตนใหเ้ตม็ที� 
 
 



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการวจิยัครั งนี  มีขันตอนในการดาํเนินการดงันี  

 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยั 

 3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื#องมือ 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. สถิติที#ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที#ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที#  6  ที# ศึกษา          

อยู่ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2558  

จาํนวน 11 โรงเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 980 คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างที#ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6 โรงเรียนตงัเอ็ง 

อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2558 ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขันตอน 

โดยเริ#มจากทาํการสุ่มโรงเรียน ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากโรงเรียน สังกดัสํานกังานการศึกษา

เอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 โรงเรียน สุ่มไดเ้ป็นโรงเรียนตงัเอ็ง อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดั

จนัทบุรี มีห้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน จากนันทาํการสุ่มห้องเรียน โดยใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัฉลาก จากห้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน    

สุ่มไดห้้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6/1  และห้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6/2  มีจาํนวนนกัเรียน 

หอ้งเรียนละ 40 คน แต่ละหอ้งเรียนมีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ จากนันใชว้ิธีการจบัฉลาก

นกัเรียนกลุ่มทดลอง ไดห้้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6/1  เป็นกลุ่มทดลองที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค TAI และห้องเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6/12  เป็นกลุ่มทดลองที#ไดรั้บการจดั  

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา    
10 ชั#วโมง 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT จาํนวน 10  แผน ใชเ้วลา  
10 ชั#วโมง 
 3. แบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน    
30  ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง  
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือ 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบ TAI 
 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TAI  มีขันตอนการสร้างและหา  
คุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี ว ัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 6  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
 2. ศึกษาเนือหาสาระที#นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้      
เรียงลําดับเนื อหาจากง่ายไปหายาก  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื อหา            
และกาํหนดเกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI 
 4. ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI 
 5. นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบ     
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 6. นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผู ้เทรงคุณวุฒิจ ํานวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณา      
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี#ยวกับสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือหา        
กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวีรัตน์.  2543 : 107) ได้กาํหนดคะแนน       
การประเมิน ดงันี  
  5 หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
  4 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
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 7. วเิคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุทัง 5 ท่าน แลว้เทียบกบัเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสมตามค่าเฉลี#ย ดงันี  
  4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
  3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
  โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ย  3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที#ยอมรับ
วา่แผนการจดัการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ และจากผลการประเมิน พบวา่ แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TAI มีคะแนนรวมเฉลี#ยเท่ากบั 4.58 คุณภาพเหมาะสม   
อยูใ่นระดบัมากที#สุด (ภาคผนวก ง) 
 8. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จาํนวน 1 แผนไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6  จาํนวน 30 คน ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื#อพิจารณาความเหมาะสม 
ของเวลา  ภาษา เนือหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที#กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 9. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ผา่นการทดลองใช ้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื#อให้มี
ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT  มีขันตอนการสร้างและหา  
คุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี ว ัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 6  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
 2. ศึกษาเนือหาสาระที#นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้      
เรียงลาํดับเนือหาจากง่ายไปหายาก  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัเนือหา  และ
กาํหนดเกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 4. ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 5. นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื#อตรวจสอบ     
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 6. นําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผู ้ทรงคุณวุฒิ จ ํานวน 5 ท่าน เพื#อตรวจพิจารณา      
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี#ยวกับสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือหา        
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กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวีรัตน์.  2543 : 107) ได้กาํหนดคะแนน        
การประเมิน ดงันี  
  5 หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที#สุด 
  4 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที#สุด 
 7. วเิคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุทัง 5 ท่าน แลว้เทียบกบัเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสมตามค่าเฉลี#ย ดงันี  
  4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที#สุด 
  3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที#สุด 
  โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี#ย  3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที#ยอมรับว่า
แผนการจดัการเรียนรู้ที#มีคุณภาพ สามารถนาํไปใช้ได ้ และจากผลการประเมิน พบว่า แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มีคะแนนรวมเฉลี#ยเท่ากบั 4.66 คุณภาพเหมาะสม  
อยูใ่นระดบัมากที#สุด  (ภาคผนวก ง) 
 8. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ จาํนวน 1 แผน ไปทดลองใช้
กบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6 จาํนวน 30 คน ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื#อพิจารณาความเหมาะสม  
ของเวลา ภาษา เนือหา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที#กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 9. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที#ผา่นการทดลองใช ้มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื#อให้มี
ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 แบบวดัผลสัมฤทธิ0ทางการเรียน 
 แบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน 
รวมทั งศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียน
คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที# 6 
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 2. สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี วดั สาระ
การเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และระดบัพฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความจาํ  ความเขา้ใจ  การนาํไปใช ้ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
 3. สร้างแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียนให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
จาํนวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูก
ให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
 4. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน เสนอต่ออาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะ เพื#อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
 5. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียนเสนอต่อผูเ้ชี#ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) 
เพื#อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียน และ
ระดบัพฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน  
 6. วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective Congruence : IOC)    
โดยพิจารณาขอ้สอบที#มีค่า IOC ตังแต่ 0.50 - 1.00  ถือวา่เป็นขอ้สอบที#มีความสอดคลอ้ง จากการ
วเิคราะห์พบวา่ ขอ้สอบทุกขอ้ที#มีค่า IOC เท่ากบั 1.00  (ภาคผนวก ง) 
 7. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิD ที#ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี#ยวชาญแลว้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 6  ที#ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื#อหาค่าความยากง่าย และ
ค่าอํานาจจําแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ โดยนําคะแนนมาจัดลําดับจากมากไปหาน้อย            
แล้ววิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายข้อ โดยพิจารณาข้อทดสอบที#มี    
ความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์0.20 - 0.80 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ์  0.20 ขึนไปจาํนวน 30 ขอ้ 
และจากการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิD ทางการเรียนมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.24 - 0.80  และมีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 
0.20 - 0.70 (ภาคผนวก ง) 
 8. นาํแบบวดัผลสัมฤทธิD ที#ผา่นเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื#อมั#น โดยใช้
สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) ซึ# งจากการวิเคราะห์แบบวดั
ผลสัมฤทธิD มีค่าเชื#อมั#นเท่ากบั 0.86  (ภาคผนวก ง) 
 9. จดัพิมพแ์บบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน เพื#อนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบบกึ# งทดลอง (Quasi Experiment Research)       
ซึ# งผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบสองกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  
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(Two Group Pre - test Post - test Design)  ซึ# งมีรูปแบบดงัตาราง 1 (มนตรี  อนนัตรักษ ์และคณะ. 
2546 : 127) 
 
ตาราง  3  แบบแผนการวิจยัแบบสองกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Two Group  

Pre - test Post - test Design) 
    

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
Gr1 O1 T1 O2 
Gr2 O1 T2 O2 

 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ที#ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 Gr1  แทน กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 Gr2    แทน กลุ่มทดลอง 2  ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 O1     แทน การวดัตัวแปรตามก่อนการทดลอง ได้แก่ การทดสอบวดัผลสัมฤทธิD     

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื#อง เรขาคณิต 
  O2     แทน การวดัตัวแปรตามหลังการทดลอง ได้แก่ การทดสอบวดัผลสัมฤทธิD        

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื#อง เรขาคณิต 
  T1     แทน การดาํเนินการทดลอง จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
  T2    แทน การดาํเนินการทดลอง จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขันตอน ดงันี  
 1. ชี แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล         
การเรียนรู้ 
 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน จาํนวน 
30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั#วโมง   
 3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองที# 1 ได้รับการจดั     
การเรียนรู้แบบ TAI  กลุ่มทดลองที# 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ TAI  แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการ
จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั#วโมง โดยใชเ้วลาเรียนปกติ     
ตามโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ (ภาคผนวก ค) 
 4. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน ชุด
เดียวกบัแบบวดัผลสัมฤทธิD ที#ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี  
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิD ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื#อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิD ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื#อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที# 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิD ทางการคณิตศาสตร์ เรื# อง เรขาคณิต ของนกัเรียน   
ชันประถมศึกษาปีที# 6 หลงัการจดัการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที#ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI กับกลุ่มที#ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที       
แบบเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Samples) แบบ Pooled Variance (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 
2543 : 162)  
  
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื5นฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติพืนฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี     
 1. ค่าเฉลี#ย (Mean)     
               2. ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
 ผูว้ิจยัใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples)  
และเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Samples)  แบบ Pooled Variance (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 
2543 : 162) 
  
 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค 
TGT ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบัดงันี$  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน ค่าเฉลี�ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 ∑D2 แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
    ยกกาํลงัสอง 
 t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
 p  แทน ความน่าจะเป็นทางสถิติ 
 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั$ งนี$   ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี$  
 ตอนที�  1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต    
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 ตอนที�  2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต       
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 ตอนที�  3  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต    
ของนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที�ได้รับการจดั   
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต     
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 
ตาราง  4  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต  

ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 
ก่อนเรียน 40 30 10.73 2.08 

455 5521 24.18* .000 
หลงัเรียน 40 30 22.10 2.62 

 
*p < .05 

 
  จากตาราง  4   แสดงว่า ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อนเรียน       
มีค่าเท่ากบั 10.73 คะแนน หลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 22.10  คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�      
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบวา่ นกัเรียน     
มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
 ตอนที�  2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต        
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 
ตาราง  5  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต     

ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็  S.D. ∑D ∑D2 t p 
ก่อนเรียน 40 30 11.65 3.34 

532 7832 19.10* .000 
หลงัเรียน 40 30 24.95 2.85 

 
*p < .05 

X

X
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  จากตาราง 5  แสดงว่า ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ก่อนเรียน     
มีค่าเท่ากบั 11.65 คะแนน หลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 24.95  คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบวา่ นกัเรียน   
มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
 ตอนที�  3  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต    
ของนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที�ได้รับการจดั    
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 
ตาราง  6   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน               

ชั$นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบัเทคนิค TGT 
 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

เทคนิค TAI 40 30 10.73 2.08 
1.49 .17 

เทคนิค TGT 40 30 11.65 3.34 

 
  จากตาราง 6  แสดงว่า ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  มีค่าเท่ากบั 
10.73  คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.08  และค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  มีค่าเท่ากบั 11.65  คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.34  จากคะแนนเต็ม       
30 คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชั$นประถมศึกษา ปีที�  6 ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบัเทคนิค TGT ทั$งสองกลุ่ม 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง  7  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื� อง เรขาคณิต ของนักเรียน       
ชั$นประถมศึกษาปีที� 6  หลงัการจดัการเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI  กบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

 

กลุ่มทดลอง 
หลงัการจดัการเรียนรู้ 

n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 

เทคนิค TAI 40 30 22.10 2.62 
4.66 .60 

เทคนิค TGT 40 30 24.95 2.85 

 
  จากตาราง 7  แสดงว่า ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยกลุ่มทดลองที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI  มีค่าเท่ากบั 22.10  คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.62 และ    
กลุ่มทดลองที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน   
เท่ากับ 24.95 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.85  จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ             
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการคณิตศาสตร์ เรื�อง เรขาคณิต ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษา     
ปีที� 6 ระหว่างกลุ่มที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  กับกลุ่มที�ได้รับการจดั        
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 



 
 

บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื%อง เรขาคณิต ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI และเทคนิค TGT ซึ% งสรุปสาระสาํคญัและผลการวจิยั ดงันี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
 1. เพื%อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื% อง เรขาคณิต ของนักเรียน   
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 2. เพื%อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื% อง เรขาคณิต ของนักเรียน    
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 3. เพื%อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื% อง เรขาคณิต ของนักเรียน     
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ระหวา่งกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กบักลุ่มที%ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค เทคนิค TGT 
  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที%ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั� นประถมศึกษาปีที%  6  ที% ศึกษา          
อยู่ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที% 1 ปีการศึกษา 2558  
จาํนวน 11 โรงเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 980 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที%ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 โรงเรียนตงัเอ็ง 
อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที% 1  ปีการศึกษา 2558 ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั�นตอน 
โดยเริ% มจากทําการสุ่มโรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากโรงเรียน สังกัดสํานักงาน             



 
 

52

การศึกษาเอกชน  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 โรงเรียน สุ่มไดเ้ป็นโรงเรียนตงัเอ็ง อาํเภอเมืองจนัทบุรี 
จงัหวดัจนัทบุรี มีห้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน จากนั�นทาํการสุ่มห้องเรียน 
โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายโดยวธีิการจบัฉลาก จากห้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 จาํนวน 3 ห้องเรียน 
สุ่มไดห้้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6/1 และห้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6/2  มีจาํนวนนกัเรียน 
หอ้งเรียนละ 40 คน แต่ละหอ้งเรียนมีนกัเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ จากนั�นใชว้ิธีการจบัฉลาก
นกัเรียนกลุ่มทดลอง ไดห้อ้งเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6/1 เป็นกลุ่มทดลองที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI และห้องเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6/12 เป็นกลุ่มทดลองที%ไดรั้บการจดั  
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  

 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครื%องมือที%ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  ไดแ้ก่ 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา    

10 ชั%วโมง 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT จาํนวน 10  แผน ใช้เวลา  

10 ชั%วโมง 

 3. แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง  มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.24 - 0.80  มีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 

0.70 และมีค่าความเชื%อมั%น 0.86 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบสองกลุ่มทดลองมีการ

ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Two Group Pre - test  Post - test Design)  ซึ% งมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ดงันี�  

 1. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน จาํนวน 

30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง   

 2. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองที% 1  ได้รับการจดั      

การเรียนรู้แบบ TAI  กลุ่มทดลองที% 2  ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ TAI  แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการ

จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา 10 ชั%วโมง โดยใช้เวลาเรียนปกติ    

(ตามภาคผนวก ค) 

 3. ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน         

ชุดเดียวกบัแบบวดัผลสัมฤทธิ� ที%ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื%อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื%อง เรขาคณิต ของนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการคณิตศาสตร์ เรื% อง เรขาคณิต ของนกัเรียน   
ชั�นประถมศึกษาปีที% 6 หลงัการจดัการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI กับกลุ่มที%ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที       
แบบเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Samples)  แบบ Pooled Variance (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  
2543 : 162) 
 
สรุปผลการวจัิย 

 1. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05  

 2. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05  

  3. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

และกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั

  

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื%อง เรขาคณิต 
ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค 
TGT สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  
 1. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั .05     
อาจเนื%องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ได้กระตุ้นความสนใจให้ผู ้เรียน               
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรม จึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ที%สามารถสร้างความเขา้ใจ
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ดว้ยตนเองได ้ซึ% งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI นั�น เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที%เนน้
ผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้ผูเ้รียนมีการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ภายใตกิ้จกรรมการเรียนรู้      
ตามลาํดบัขั�นตอน เริ%มจากขั�นที% 1 จดักลุ่มคละความสามารถ เพื%อให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที%ประกอบดว้ย
เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน  ขั�นที% 2 นาํเสนอบทเรียนโดยครูผูส้อน และนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
โดยใช้สถานการณ์ใกลต้วันกัเรียน มีการเพิ%มเติมกิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนดว้ยเกม   
ที%สนุกสนาน และอภิปรายความรู้ที%นาํไปสู่ขอ้สรุปของเรื%องที%เรียน  ขั�นที% 3 การเรียนกลุ่มยอ่ย และ
ทาํกิจกรรมภายในกลุ่ม โดยให้นักเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ศึกษาใบความรู้  ในขั�นตอนนี� สมาชิก      
ในกลุ่มจะตอ้งช่วยใหค้าํแนะนาํปรึกษาเพื%อนในกลุ่มที%ยงัไม่เขา้ใจในเนื�อหาที%เรียน เพื%อให้มีความพร้อม
ในการทาํใบงานต่อไป  ขั�นที% 4  นักเรียนทาํใบงานเป็นรายบุคคลและจบัคู่กนัตรวจคาํตอบ          
โดยนกัเรียนเก่งจบัคู่กบันกัเรียนที%เรียนอ่อน และนกัเรียนที%เรียนปานกลางจบัคู่กบันกัเรียนที%เรียน
ปานกลางเหมือนกนั นกัเรียนแต่ละคู่แลกเปลี%ยนกนัตรวจใบงาน ในขั�นตอนนี�นกัเรียนที%ทาํใบงาน
ไม่ผ่าน จะกลบัศึกษาใบความรู้เพิ%มเติม โดยสมาชิกในกลุ่มที%ผ่านแล้วคอยให้คาํแนะนาํ จนกว่า
สมาชิกในกลุ่มจะผ่านทุกคน ขั�นที% 5 นกัเรียนทาํแบบทดสอบเป็นรายบุคคล ซึ% งผลคะแนนที%ได ้  
ของสมาชิกในกลุ่มจะถูกรวมมาเป็นคะแนนของกลุ่ม ขั�นที% 6 เป็นขั�นของการรวมคะแนนและ
ประกาศผล  ติดประกาศ ชมเชย และนกัเรียนทุกคนจะร่วมกนัสรุปความรู้อีกครั� ง ในแต่ละขั�นตอน
ของการจดัการจดัการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง และเน้นการฝึก
กระบวนการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มที%สอดแทรกอยูใ่นกิจกรรมการเรียนรู้ตั�งแต่ขั�นตอนแรกถึงขั�นตอน
สุดทา้ย  นอกจากนี� เนื�อหาที%ใชเ้รียนเป็นเนื�อหาที%ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปสําหรับผูเ้รียน มีการจดั
เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก โดยคาํนึงถึงศกัยภาพการพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนเป็นสําคญั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโกวิทย ์ ศิลาเณร (2548 : 88) ไดศึ้กษาวิจยั การพฒันาแผนการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื%อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน      
ชั�นประถมศึกษาปีที% 5  ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียน     
แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  มีประสิทธิภาพ 81.11 / 80.14  ค่าดชันีประสิทธิผลของ แผนการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ดว้ยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI  มีค่าเท่ากบั 0.69 และนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนหลงัเรียนเพิ%มขึ�นจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั .01  และงานวิจยัของ 
ธญัลกัษณ์  พฒันากุล (2550 : 84) ไดศึ้กษาวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� และความคงทนในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื% อง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 4 ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบ TAI      
กบัการเรียนเพื%อรอบรู้ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้
แบบ TAI สูงกวา่ก่อนเรียน  
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 2. นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6  กลุ่มที%ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั .05 
อาจเนื%องจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ได้กระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียนเกิด      
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรม จึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ที%สามารถสร้างความเขา้ใจ      
ดว้ยตนเองได ้ซึ% งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นั�น เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที%เนน้
ผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้ผูเ้รียนมีการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  เริ%มจากขั�นที% 1 จดักลุ่มคละ
ความสามารถ เพื%อให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที%ประกอบด้วย เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน  ขั�นที% 2         
นาํเสนอบทเรียนโดยครูผูส้อน และนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย โดยใช้สถานการณ์ใกล้ตวันักเรียน      
มีการเพิ%มเติมกิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนดว้ยเกมที%สนุกสนาน และอภิปรายความรู้      
ที%นาํไปสู่ขอ้สรุปของเรื%องที%เรียน  ขั�นที% 3  การเรียนกลุ่มย่อย และทาํกิจกรรมภายในกลุ่ม โดยให ้ 
นักเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ศึกษาใบความรู้  ในขั�นตอนนี� สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งช่วยให้คาํแนะนํา
ปรึกษาเพื%อนในกลุ่มที%ยงัไม่เขา้ใจในเนื�อหาที%เรียน เพื%อให้มีความพร้อมในการแข่งขนัเกม  ขั�นที% 4  
นกัเรียนเล่นเกมแข่งขนั โดยสมาชิกในกลุ่มแยกยา้ยกนัเป็นตวัแทนกลุ่มไปแข่งขนักบักลุ่มอื%น จดัให้
นกัเรียนที%เรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมารวมกนั นักเรียนที%เรียนปานกลางของแต่ละกลุ่มมารวมกนั   
และนกัเรียนที%เรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมารวมกนั เรียกว่า กลุ่มแข่งขนั และขั�นที% 5 รวมคะแนน   
และประกาศผล เมื%อสมาชิกในกลุ่มแข่งขนั ไดแ้ข่งขนัเสร็จแลว้ สมาชิกกลบัไปที%กลุ่มบา้นของเรา
เหมือนเดิม แล้วนาํคะแนนที%ได้รวมเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที%ไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บรางวลั 
และติดป้ายประกาศชมเชย  จากการสังเกต ยงัได้พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการทาํงาน         
เป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ%งในขั�นตอนของการแข่งขนั ไดก้ระตุน้ความสนใจ
ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ เพื%อสร้างคะแนนให้กับกลุ่มของตนเอง นักเรียนจะได้มีโอกาสใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติัเพื%อแสวงหาคาํตอบจากประเด็นปัญหาที%สนใจ จากกิจกรรมนี�        
นกัเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจที%สามารถนาํไปสู่การสร้างความรู้ และสรุปผลขอ้มูลความรู้ที%ได ้ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีแสง  เทศทิม (2550 : 104) ที%ไดศึ้กษาวิจยั การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื% อง เส้นขนาน ชั� นประถมศึกษาปีที% 6 ของนักเรียนระหว่างการจดักิจกรรม       
การเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) แบบจิdกซอว ์(JIGSAW) และแบบสสวท. ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน
กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและเจตคติที%ดีที%การเรียน
คณิตศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบจิdกซอว ์(JIGSAW)  และแบบสสวท. 
และงานวิจยัของวนิดา  อารมณ์เพียร (2552 : 103) ไดศึ้กษาวิจยั การศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื%องการหารทศนิยม และพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD และ TGT ผลการวิจยั 
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พบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื% องการหารทศนิยม ของนกัเรียนกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้   
โดยใช้เทคนิค STAD และ TGT สูงขึ�น นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และพฤติกรรม            
ในการทาํงานกลุ่มดีขึ�น 
 3. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั 
ซึ% งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที%ตั�งไว ้อาจเนื%องจาก การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ไดมี้การเนน้กระบวนการกลุ่ม มีการร่วมมือกนัทาํงาน
เพื%อให้สมาชิกทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียน โดยสอดแทรกให้เกิดความร่วมมือกนัอยู่ใน   
กิจกรรมการเรียนรู้นั�น ซึ% งเป็นส่วนสําคญัที%ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การวางแผนคน้ควา้แหล่งขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแผนที%กาํหนดไว ้มีการจดักระทาํขอ้มูลอย่างเป็นระบบ แยกแยะขอ้มูล 
และจดักลุ่มขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีเหตุผลอา้งอิงที%น่าเชื%อถือ นอกเหนือไปจากการไดข้อ้เท็จจริง
ทางเนื�อหาความรู้แล้ว ซึ% งถือว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ที%แทจ้ริงและมีความหมายต่อการนาํไปใช ้   
ในชีวิตประจาํวนั  เพราะไม่เพียงแต่ผูเ้รียนจะเรียนรู้เพื%อให้ได้มาซึ% งความรู้ ความเข้าใจทาง
เนื�อหาวชิาที%เรียนเท่านั�น ผูเ้รียนยงัใชท้กัษะเพื%อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ที%เกิดขึ�นได ้รวมทั�งนาํไปสู่การ
กาํหนดปัญหา หรือขอ้สงสัยที%ตนเองสนใจคน้หาตาํตอบไดต่้อไป จึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบติักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ อีกทั�งมีการเชื%อมโยงความรู้ที%สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง   
ในชีวิตประจาํวนั ซึ% งได้สร้างความสนใจต่อการเรียน ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วม     
กิจกรรม สร้างปฏิสัมพนัธ์ที%ดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง และระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน ประกอบกบั
แผนการจดัการเรียนรู้ได้ผ่านการหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั�ง     
การวดัและประเมินผลที%สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน เพื%อนาํไปสู่การกาํหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื%อให้ผูเ้รียน  
ไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง แผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้่านการตรวจสอบ ประเมิน   
คุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ ในดา้นต่าง ๆ  ให้มีความสมบูรณ์มากขึ�น ซึ% งมีส่วนช่วยส่งผลในการพฒันา
ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ให้กบัผูเ้รียน อีกทั�งไดช่้วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจ 
และศกัยภาพของผูเ้รียน ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ภายใตกิ้จกรรมที%หลากหลาย  และใช้
สื%อการเรียนรู้ที%เหมาะสม ผูเ้รียนจึงไม่เกิดความเบื%อหน่ายในการเรียน โดยมีการแกปั้ญหาที%ทา้ทาย
ความสามารถในการคิด ผ่านกระบวนการที%ได้พิสูจน์ ทดสอบ และเห็นผลประจกัษ์ด้วยตนเอง      
ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ดงันั�นจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และกลุ่มที%ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้        
ตามกระบวนที%กาํหนดไว ้ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเพิ%มศกัยภาพดา้นสติปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจ  



 
 

57

ในเนื�อหาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้      
แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีแนวโนม้ที%นกัเรียนจะมีผลสัมฤทธิ� สูงกวา่ 
   
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและมีความเขา้ใจในรายละเอียดของการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิค 
TAI และเทคนิค TGT ให้ชัดเจน และในการจดักลุ่มของนักเรียนตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่าง         
ของผูเ้รียน 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTเป็นกลุ่มเป็นการจดัการเรียนรู้ที%เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
คาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ดังนั�นครูผูส้อนต้องรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื%อออกแบบ        
กิจกรรมการเรียนรู้ที%หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความถนดั และศกัยภาพของผูเ้รียน 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั-งต่อไป 

 1. ควรศึกษาวจิยัเกี%ยวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGTในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที%มีต่อทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
และความคงทนในการเรียนรู้ 
 2. ควรศึกษาวจิยัเกี%ยวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที%มีต่อทกัษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ทุกระดบัชั�น 
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ตาราง  8  โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื�อง  เรขาคณิต 

 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ที� 

เรื�อง จาํนวน (ชั�วโมง) 

1 เส้นขนานและมุมแยง้ 1 
2 การพิจารณาเส้นขนาน 1 
3 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัผลบวกของมุม 

ภายในที�อยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดั 
 

1 
4 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัมุมแยง้ 1 
5 การสร้างรูปสี�เหลี�ยม 1 
6 การสร้างรูปสี�เหลี�ยมเมื�อกาํหนดความยาวของเส้น

ทแยงมุม 
 

1 
7 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 1 
8 รูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (1) 1 
9 รูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (2) 1 

10 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 1 
 รวม 10 
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ตาราง  9  วเิคราะห์ตวัชี:วดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และสาระสาํคญั 

 

แผนการ

จดัการเรียนรู้ 
ตวัชี:วดั 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

 สู่ตวัชี:วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

1.  เส้นขนาน

และมุมแยง้ 

ค 3.1 ป.6/3  

บอกไดว้า่

เส้นตรงคู่ใด

ขนานกนั 

1.  อธิบายเกี�ยวกบัเส้น

ขนานและมุมแยง้ (K) 

2.  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใด 

ขนานกนั (P) 

3.  บอกและเขียนชื�อ        

มุมแยง้ (P) 

4.  มีความกระตือรือร้น   

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม (A) 

เส้นตรงหรือส่วนของ

เส้นตรงสองเส้นที�อยู่

บนระนาบเดียวกนั 

ขนานกนัก็ต่อเมื�อ

เส้นตรงหรือส่วนของ

เส้นตรงทั:งสองมี

ระยะห่างเท่ากนัเสมอ 

เส้นตรงเส้นหนึ�งตดั

เส้นตรงคู่หนึ�ง  ทาํให้

เกิดมุมแยง้  เส้นตรง

เส้นหนึ�งตดัเส้นขนาน

คู่หนึ�ง  มุมแยง้จะมี

ขนาดเท่ากนั   

1 

2.  การ

พิจารณาเส้น

ขนาน 

ค 3.1 ป.6/3  

บอกไดว้า่  

เส้นตรงคู่ใด

ขนานกนั 

1.  อธิบายเกี�ยวกบัมุม    

ภายในที�อยูบ่นขา้งเดียวกนั

ของเส้นตดั (K) 

2.  บอกชื�อและขนาดของ

มุมภายในที�อยูบ่นขา้ง   

เดียวกนัของเส้นตดั (P)  

3.  มีความกระตือรือร้น   

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม (A) 

เส้นตรงเส้นหนึ�งตดั

เส้นขนานคู่หนึ�งทาํให้

ขนาดของมุมภายใน   

ที�อยูบ่นขา้งเดียวกนั

ของเส้นตดั รวมกนัได ้

180 องศา 

1 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี:วดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

สู่ตวัชี:วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

3.  การ
พิจารณา   
เส้นขนาน
โดยอาศยั   
ผลบวกของ
มุมภายในที�
อยูบ่นขา้ง
เดียวกนั    
ของเส้นตดั 

ค 3.1 ป.6/3  
บอกไดว้า่  
เส้นตรงคู่ใด
ขนานกนั 

1. อธิบายคุณสมบติั
ขนาดของมุมภายในที�อยู่
บนขา้งเดียวกนัของเส้น
ตดั รวมกนัได ้180 องศา  
เพื�อบอกวา่เส้นตรงคู่ใด
ขนานกนั (K) 
2. ใชคุ้ณสมบติัขนาด
ของมุมภายในที�อยูบ่น
ขา้งเดียวกนัของเส้นตดั
รวมกนัได ้180 องศา  
เพื�อบอกวา่เส้นตรงคู่ใด
ขนานกนั (P)  
3. มีความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(A) 

เส้นตรงเส้นหนึ�งตดั
เส้นตรงคู่หนึ�ง แลว้ทาํ
ใหข้นาดของมุมภายใน
ที�อยูบ่นขา้งเดียวกนั
ของเส้นตดัรวมกนั
เท่ากบั 180 องศา 
เส้นตรงคู่นั:นจะขนาน
กนั   

1 

4.  การ
พิจารณาเส้น
ขนานโดย
อาศยัมุมแยง้ 

ค 3.1 ป.6/3  
บอกไดว้า่ 
เส้นตรงคู่ใด
ขนานกนั 

1.  อธิบายคุณสมบติัของ
มุมแยง้ที�เท่ากนัเพื�อบอก
วา่เส้นตรงคู่นั:นขนานกนั  
 (K) 
2.  ใชคุ้ณสมบติัขนาด
ของ มุมแยง้ที�เท่ากนัเพื�อ
บอกวา่เส้นตรงคู่นั:น
ขนานกนั (P) 
3.  มีความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(A) 

เส้นตรงเส้นหนึ�งตดั
เส้นตรงคู่หนึ�ง  แลว้ทาํ
ใหมุ้มแยง้มีขนาด
เท่ากนั  เส้นตรงคู่นั:น
จะขนานกนั   
 

1 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

แผนการ

จดัการเรียนรู้ 
ตวัชี:วดั 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สู่ตวัชี:วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

5.  การสร้าง

รูปสี�เหลี�ยม 

ค 3.2 ป.6/2

สร้างรูป        

สี� เหลี�ยมชนิด

ต่าง ๆ    

1. อธิบายเกี�ยวกบั         

การสร้างรูปสี�เหลี�ยมเมื�อ

กาํหนดความยาวของดา้น

และขนาดของมุม (K) 

2. สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิด  

ต่าง ๆ เมื�อกาํหนด    

ความยาวของดา้น     

และขนาดของมุม (P) 

3. มีความกระตือรือร้น

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

(A) 

การสร้างรูปสี�เหลี�ยม

ใด ๆ จะตอ้งทราบ

ลกัษณะของรูป

สี�เหลี�ยมนั:น ๆ 

1 

6.  การสร้าง

รูปสี�เหลี�ยม

เมื�อกาํหนด

ความยาวของ

เส้นทแยงมุม 

ค 3.2 ป.6/2

สร้างรูป

สี�เหลี�ยมชนิด

ต่าง ๆ    

1. อธิบายเกี�ยวกบั       

การสร้างรูปสี�เหลี�ยม   

เมื�อกาํหนดความยาวของ

เส้นทแยงมุม (K) 

2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิด

ต่าง ๆ เมื�อกาํหนดความ

ยาวของเส้นทแยงมุม (P) 

3. มีความกระตือรือร้น

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

(A) 

 

การสร้างรูปสี�เหลี�ยม

ใด ๆ จะตอ้งทราบ

ลกัษณะของรูป

สี�เหลี�ยมนั:น ๆ 

 

1 

. 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี:วดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สู่ตวัชี:วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

7.  
ส่วนประกอบ
ของรูป
เรขาคณิต
สามมิติ 

ค 3.1 ป.6/1
บอกชนิดของ
รูปเรขาคณิต
สองมิติที�เป็น
ส่วนประกอบ
ของรูป
เรขาคณิต 

1.  อธิบายเกี�ยวกบั     
ส่วนประกอบของรูป
เรขาคณิตสามมิติ (K) 
2.  จาํแนกส่วนประกอบ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ชนิดต่าง ๆ (P) 
3.  มีความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(A) 

รูปเรขาคณิตสามมิติแต่
ละชนิดมีลกัษณะและ
ส่วนประกอบที�
แตกต่างกนั 

1 

8.  รูปคลี�ของ
รูปเรขาคณิต
สามมิติ (1) 

ค 3.1 ป.6/1  
บอกชนิดของ
รูปเรขาคณิต
สองมิติที�เป็น
ส่วนประกอบ
ของรูป
เรขาคณิต 

1.  อธิบายเกี�ยวกบัรูปคลี� 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(K)        
2.  เขียนรูปคลี�ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ (P)    
3.  มีความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(A) 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
เมื�อคลี�ออกจะไดรู้ป    
ที�ประกอบดว้ยรูป
เรขาคณิตสองมิติที�
สามารถประกอบเป็น
รูปเรขาคณิตสามมิติได ้

1 

9.  รูปคลี�ของ
รูปเรขาคณิต
สามมิติ (2) 

ค 3.1 ป.6/1  
บอกชนิดของ
รูปเรขาคณิต
สองมิติที�เป็น
ส่วนประกอบ
ของรูป
เรขาคณิต 

1. อธิบายเกี�ยวกบัรูปคลี� 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(K)        
2.  เขียนรูปคลี�ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ (P)    
3.  มีความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(A) 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
เมื�อคลี�ออกจะไดรู้ป    
ที�ประกอบดว้ยรูป
เรขาคณิตสองมิติที�
สามารถประกอบเป็น
รูปเรขาคณิตสามมิติได ้

1 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

ตวัชี:วดั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สู่ตวัชี:วดั 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชั�วโมง) 

10. การ
ประดิษฐรู์ป
เรขาคณิต
สามมิติ 

ค 3.2 ป.6/1  ประดิษฐ์
จากรูปคลี�
หรือรูป
เรขาคณิตสอง
มิติที�
กาํหนดให ้     
 

1. อธิบายวธีิการประดิษฐ์ 
 รูปเรขาคณิตสามมิติ (K) 
2. ประดิษฐรู์ปเรขาคณิต
สามมิติชนิดต่าง ๆ (P)    
3.  เห็นคุณค่าของการนาํ
ความรู้เรื�อง การประดิษฐ์
รูปเรขาคณิตสามมิติไป
ใช ้(A) 
 

รูปเรขาคณิตสามมิติ  
สามารถประดิษฐม์าจาก
รูปคลี�หรือรูปเรขาคณิต
สองมิ 

1 

รวม 10 
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ตาราง  10  วเิคราะห์แบบวดัผลสัมฤทธิH ทางการเรียน 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียน ขอ้สอบ 
จาํนวน 
ขอ้สอบ 

   1.  เส้นขนาน
และมุมแยง้ 

  1.  อธิบายเกี�ยวกบัเส้นขนานและมุมแยง้  
  2.  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั  
  3.  บอกและเขียนชื�อมุมแยง้  

ขอ้ 1 - 3 3 

   2.  การพิจารณา
เส้นขนาน 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัมุมภายในที�อยูบ่น 
ขา้งเดียวกนัของ เส้นตดั  
   2. บอกชื�อและขนาดของมุมภายในที�อยู่
บนขา้ง เดียวกนัของเส้นตดั  

ขอ้ 4 - 6 3 

   3.  การพิจารณา
เส้นขนานโดย
อาศยัผลบวกของ
มุมภายใน 
ที�อยูบ่นขา้ง
เดียวกนัของเส้น
ตดั 

   1. อธิบายคุณสมบติัขนาดของมุมภายใน
ที�อยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดัรวมกนัได ้
180 องศา  เพื�อบอกวา่เส้นตรงคู่ใด    
ขนานกนั  
   2. ใชคุ้ณสมบติัขนาดของมุมภายใน     
ที�อยูบ่นขา้ง เดียวกนัของเส้นตดัรวมกนั
ได ้180 องศา เพื�อบอกวา่เส้นตรงคู่ใด
ขนานกนั   

ขอ้ 7 - 9 3 

4.  การพิจารณา 
เส้นขนานโดย
อาศยัมุมแยง้ 

   1.  อธิบายคุณสมบติัของมุมแยง้           
ที�เท่ากนัเพื�อบอกวา่ เส้นตรงคู่นั:น     
ขนานกนั  
   2.  ใชคุ้ณสมบติัขนาดของ มุมแยง้         
ที�เท่ากนัเพื�อบอก วา่เส้นตรงคู่นั:น    
ขนานกนั    

ขอ้ 10 - 12 3 

5.  การสร้างรูป    
สี� เหลี�ยม 

   1.  อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างรูปสี�เหลี�ยม
เมื�อกาํหนดความยาวของดา้นและ 
ขนาดของมุม  
   2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ เมื�อ
กาํหนดความยาวของดา้นและขนาด   
ของมุม 

ขอ้ 13 - 15 3 
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียน ขอ้สอบ 
จาํนวน 
ขอ้สอบ 

6.  การสร้างรูป    
สี� เหลี�ยมเมื�อ
กาํหนดความยาว
ของเส้นทแยงมุม 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างรูปสี�เหลี�ยม
เมื�อกาํหนด ความยาวของเส้นทแยงมุม  
   2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ        
เมื�อกาํหนดความยาวของเส้นทแยงมุม  

ขอ้ 16 - 18 3 

7. ส่วนประกอบ
ของรูปเรขาคณิต
สามมิติ 

   1. อธิบายเกี�ยวกบั ส่วนประกอบของ  
รูปเรขาคณิตสามมิติ  
   2. จาํแนกส่วนประกอบของ              
รูปเรขาคณิตสามมิติ ชนิดต่าง ๆ  

ขอ้ 19 - 21 3 

8.  รูปคลี�ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
(1) 
9.  รูปคลี�ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
(2) 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัรูปคลี� ของ             
รูปเรขาคณิตสามมิติ  
   2.  เขียนรูปคลี�ของรูป เรขาคณิตสามมิติ  

ขอ้ 22 - 27 6 

10.  การประดิษฐ์
รูปเรขาคณิต     
สามมิติ 

   1. อธิบายวธีิการประดิษฐ์รูปเรขาคณิต
สามมิติ  
   2. ประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติชนิด
ต่าง ๆ    

ขอ้ 28 - 30 3 

รวม 30 
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ตาราง  11  โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

 

วนั / เดือน / 

ปี 
เวลา 

แผนการจดั 

การเรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

15 พ.ค. 

2558 

8.30 - 09.30    1.  เส้นขนาน

และมุมแยง้ 

  1.  อธิบายเกี�ยวกบัเส้นขนานและ     

มุมแยง้  

  2.  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั  

  3.  บอกและเขียนชื�อมุมแยง้  

1 

18 พ.ค. 

2558 

13.30 - 14.30    2.  การ

พิจารณาเส้น

ขนาน 

   1.  อธิบายเกี�ยวกบัมุมภายในที�อยู่

บนขา้งเดียวกนัของ เส้นตดั  

   2.  บอกชื�อและขนาดของมุมภายใน

ที�อยูบ่นขา้ง เดียวกนัของเส้นตดั  

1 

19 พ.ค. 

2558 

8.30 - 09.30    3.  การ

พิจารณาเส้น

ขนานโดยอาศยั

ผลบวกของมุม

ภายในที�อยูบ่น

ขา้งเดียวกนั

ของเส้นตดั 

   1.  อธิบายคุณสมบติัขนาดของมุม

ภายในที�อยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้น

ตดัรวมกนัได ้180 องศา  เพื�อบอกวา่

เส้นตรงคู่ใดขนานกนั  

   2.  ใชคุ้ณสมบติัขนาดของมุมภายใน

ที�อยูบ่นขา้ง เดียวกนัของเส้นตดั    

รวมกนัได ้180 องศา เพื�อบอกวา่    

เส้นตรงคู่ใดขนานกนั   

1 

20 พ.ค. 

2558 

10.30 - 11.30 4.  การพิจารณา 

เส้นขนานโดย

อาศยัมุมแยง้ 

   1.  อธิบายคุณสมบติัของมุมแยง้      

ที�เท่ากนัเพื�อบอกวา่ เส้นตรงคู่นั:น

ขนานกนั  

   2.ใชคุ้ณสมบติัขนาดของ มุมแยง้    

ที�เท่ากนัเพื�อบอก วา่เส้นตรงคู่นั:น

ขนานกนั    

1 
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ตาราง  11  (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 

ปี 
เวลา 

แผนการจดั 

การเรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

21 พ.ค. 

2558 

10.30 - 11.30 5.  การสร้างรูป 

สี� เหลี�ยม 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างรูป          

สี� เหลี�ยมเมื�อกาํหนดความยาวของดา้น

และขนาดของมุม  

   2. สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ  

เมื�อกาํหนดความยาวของดา้น      

และขนาดของมุม 

1 

22 พ.ค. 

2558 

13.30 - 14.30 6.  การสร้างรูป

สี�เหลี�ยม        

เมื�อกาํหนด

ความยาวของ

เส้นทแยงมุม 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างรูป      

สี� เหลี�ยมเมื�อกาํหนด ความยาว       

ของเส้นทแยงมุม  

   2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ 

เมื�อกาํหนดความยาวของ             

เส้นทแยงมุม  

1 

25 พ.ค. 

2558 

13.30 - 14.30 7.  

ส่วนประกอบ

ของ  รูป

เรขาคณิตสาม

มิติ 

   1. อธิบายเกี�ยวกบั ส่วนประกอบ

ของรูป เรขาคณิตสามมิติ  

   2. จาํแนกส่วนประกอบของ         

รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ  

1 

26 พ.ค. 

2558 

8.30 - 09.30 8.  รูปคลี�ของ  

รูปเรขาคณิต

สามมิติ (1) 

 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัรูปคลี�ของรูป

เรขาคณิตสามมิติ  

   2.  เขียนรูปคลี�ของรูปเรขาคณิต

สามมิติ  

1 

27 พ.ค. 

2558 

10.30 - 11.30 9.  รูปคลี�ของ 

รูปเรขาคณิต

สามมิติ (2) 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัรูปคลี�ของรูป

เรขาคณิตสามมิติ  

   2.  เขียนรูปคลี�ของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

1 
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ตาราง  11  (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั�วโมง) 
28 พ.ค. 
2558 

10.30 - 11.30 10. การประดิษฐ์
รูปเรขาคณิต
สามมิติ 

   1. อธิบายวธีิการประดิษฐ์รูป
เรขาคณิตสามมิติ  
   2. ประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
ชนิดต่าง ๆ    

1 

 10 
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ตาราง  12  โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

 

วนั / เดือน / 

ปี 
เวลา 

แผนการจดั 

การเรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

15 พ.ค. 

2558 

9.30 - 10.30    1. เส้นขนาน

และมุมแยง้ 

  1. อธิบายเกี�ยวกบัเส้นขนานและ  

มุมแยง้  

  2. บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั  

  3. บอกและเขียนชื�อมุมแยง้  

1 

18 พ.ค. 

2558 

14.30 - 15.30    2. การ

พิจารณา       

เส้นขนาน 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัมุมภายในที�อยู่

บนขา้งเดียวกนัของเส้นตดั  

   2. บอกชื�อและขนาดของมุมภายใน

ที�อยูบ่นขา้ง เดียวกนัของเส้นตดั  

1 

19 พ.ค. 

2558 

09.30 - 10.30    3. การ

พิจารณา        

เส้นขนาน     

โดยอาศยั

ผลบวกของมุม   

ภายในที�อยูบ่น

ขา้งเดียวกนัของ

เส้นตดั 

   1. อธิบายคุณสมบติัขนาดของมุม

ภายในที�อยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้น

ตดัรวมกนัได ้180 องศา  เพื�อบอกวา่

เส้นตรงคู่ใดขนานกนั  

   2. ใชคุ้ณสมบติัขนาดของมุมภายใน

ที�อยูบ่นขา้ง เดียวกนัของเส้นตดั  

รวมกนัได ้180 องศา เพื�อบอกวา่   

เส้นตรงคู่ใดขนานกนั   

1 

20 พ.ค. 

2558 

09.30 - 10.30 4. การพิจารณา 

เส้นขนาน    

โดยอาศยัมุมแยง้ 

   1.  อธิบายคุณสมบติัของมุมแยง้   

ที�เท่ากนัเพื�อบอกวา่ เส้นตรงคู่นั:น

ขนานกนั  

   2. ใชคุ้ณสมบติัขนาดของมุมแยง้   

ที�เท่ากนัเพื�อบอกวา่ เส้นตรงคู่นั:น

ขนานกนั    

1 
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ตาราง  12  (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 

ปี 
เวลา 

แผนการจดั 

การเรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

21 พ.ค. 

2558 

09.30 - 10.30 5.  การสร้าง    

รูปสี� เหลี�ยม 

   1.  อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างรูป          

สี� เหลี�ยมเมื�อกาํหนดความยาวของดา้น

และขนาดของมุม  

   2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ 

เมื�อกาํหนดความยาวของดา้นและ

ขนาดของมุม 

1 

22 พ.ค. 

2558 

14.30 - 15.30 6.  การสร้าง    

รูปสี� เหลี�ยม    

เมื�อกาํหนด

ความยาวของ

เส้นทแยงมุม 

   1.  อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างรูป     

สี� เหลี�ยมเมื�อกาํหนดความยาวของ

เส้นทแยงมุม  

   2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ 

เมื�อกาํหนดความยาวของ             

เส้นทแยงมุม  

1 

25 พ.ค. 

2558 

14.30 - 15.30 7.  ส่วนประกอบ

ของรูปเรขาคณิต   

สามมิติ 

   1.  อธิบายเกี�ยวกบัส่วนประกอบ

ของรูป เรขาคณิตสามมิติ  

   2.  จาํแนกส่วนประกอบของ        

รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ  

1 

26 พ.ค. 

2558 

09.30 - 10.30 8.  รูปคลี�ของ  

รูปเรขาคณิต

สามมิติ (1) 

 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัรูปคลี�ของ        

รูปเรขาคณิตสามมิติ  

   2.  เขียนรูปคลี�ของรูปเรขาคณิต

สามมิติ  

1 

27 พ.ค. 

2558 

09.30 - 10.30 9.  รูปคลี�ของ  

รูปเรขาคณิต

สามมิติ (2) 

   1. อธิบายเกี�ยวกบัรูปคลี�ของรูป

เรขาคณิตสามมิติ  

   2.  เขียนรูปคลี�ของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

1 
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ตาราง  12  (ต่อ) 
 

วนั / เดือน / 
ปี 

เวลา 
แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั�วโมง) 
28 พ.ค. 
2558 

09.30 - 10.30 10.  การ
ประดิษฐ ์        
รูปเรขาคณิต      
สามมิติ 

   1.  อธิบายวธีิการประดิษฐ์รูป
เรขาคณิตสามมิติ  
   2.  ประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
ชนิดต่าง ๆ    

1 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การหาคุณภาพเครื�องมอืวิจัย 
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สูตรที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

 

        IOC = 
N

R∑   

     
   เมื�อ IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง         

   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุทั+งหมด 
   N แทน จาํนวนผูท้รงคุณวุฒิ 

 
 2. ค่าความยากง่าย (p)   และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8          
ทางการเรียน 
  

    p = N
LH +  

 

r    =  
2
N

LH −  

 
  เมื�อ p แทน ค่าความยากง่าย ของคาํถามแต่ละขอ้ 
   r แทน ค่าอาํนาจจาํแนก ของคาํถามแต่ละขอ้ 
   H แทน จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 
   L แทน จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มตํ�า 
   N แทน จาํนวนผูเ้ขา้สอบทั+งหมด 

 
 3. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน ใช้สูตร 
K.R.20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 
 

      rtt = 







−−

∑
2
tS
pq11n

n  
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  เมื�อ rtt แทน ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ 
   n แทน จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 
   p แทน สัดส่วนจาํนวนคนที�ตอบถูกต่อจาํนวนคนทั+งหมด 
   q แทน สัดส่วนของผูต้อบผดิ q = 1- p 

   2
tS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั+งฉบบั 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 
เรื�อง เรขาคณติ  ระดับชั+นประถมศึกษาปีที� 6 

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
คําชี+แจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมต่อข้อความในรายการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้       

โดยขีดเครื�องหมาย � ในช่องระดบัความเหมาะสมที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซึ� งมี       
5 ระดบั ดงันี+  

 5 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมมากที�สุด 
 4 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมมาก 
 3 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
 1 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมนอ้ยที�สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที�สุด 
(1) 

1. สาระสําคัญ      
1.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี+วดัและสาระ  

การเรียนรู้แกนกลาง........................ 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
1.2 สอดคลอ้งกบัเนื+อหา........................ ............... .......... ................. ......... ............... 
1.3 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ......... ............... 
1.4 ใชข้อ้ความกะทดัรัด สมบูรณ์และ 

ชดัเจน............................................. 
 
.............. 

 
.......... 

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

 
......... 

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

2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี+วดัและสาระ  

การเรียนรู้แกนกลาง…………….... 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
2.2 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้

ในหลกัสูตร.................................... 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
    2.3  สอดคลอ้งกบัเนื+อหา………..……. ............... .......... ................. ......... ............... 
    2.4  ใชข้อ้ความกะทดัรัด สมบูรณ์และ   
            ชดัเจน............................................ 

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

 
.......... 

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

 
......... 

 
............... 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที�สุด 
(1) 

3. เนื+อหา      
3.1 สอดคลอ้งกบัตวัชี+วดัและสาระ      

การเรียนรู้แกนกลาง…………….. 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
3.2 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
       ในหลกัสูตรแกนกลาง..................... 

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

 
.......... 

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

 
......... 

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

3.3 เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัชั+น
ประถมศึกษาปีที� 6........................... 

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

 
.......... 

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

 
......... 

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

   3.4  มีรายละเอียดที�สมบูรณ์  ชดัเจน....... ............... .......... ................. ......... ............... 

4. กจิกรรมการเรียนรู้      
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ......... ............... 
4.2 จดักิจกรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั .............. .......... ................. ......... ............... 
4.3 ส่งเสริมทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม.. .............. .......... ................. ......... ............... 
4.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ที�นาํไปสู่การ

วดัและประเมินผลได.้..................... 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
4.5 สอดคลอ้งกบัขั+นตอนการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI… 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
5. สื�อการเรียนรู้      
    5.1  สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญั............... ............... .......... ................. ......... ............... 
    5.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ......... ............... 
    5.3  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้.... ............... .......... ................. ......... ............... 
    5.4  เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัชั+น     
           ประถมศึกษาปีที� 6.......................... 

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

 
.......... 

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

 
......... 

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

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้        
    6.1  สอดคลอ้งกบัตวัชี+ วดัและสาระ  

การเรียนรู้แกนกลาง…………….. 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
    6.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ......... ............... 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที�สุด 
(1) 

   6.3  มีการประเมินกระบวนการกลุ่ม 
         ที�เหมาะสม...................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

   6.4  มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผล          
ที�เหมาะสม....................................... 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

   6.5  ใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน   
ในระดบัชั+นประถมศึกษาปีที� 6........ 

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

 
.......... 

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

 
....... 

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

รวม      
เฉลี�ย      

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

    ลงชื�อ.....................................................   ผูป้ระเมิน 
                 (.......................................................) 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT 
เรื�อง เรขาคณติ  ระดับชั+นประถมศึกษาปีที� 6 

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
คําชี+แจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมต่อข้อความในรายการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้       

โดยขีดเครื�องหมาย � ในช่องระดบัความเหมาะสมที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซึ� งมี       
5 ระดบั ดงันี+  

 5 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมมากที�สุด 
 4 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมมาก 
 3 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
 1 หมายถึง มีระดบัความเหมาะสมนอ้ยที�สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที�สุด 
(1) 

1. สาระสําคัญ      
1.5 สอดคลอ้งกบัตวัชี+วดัและสาระ   

การเรียนรู้แกนกลาง........................ 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
1.6 สอดคลอ้งกบัเนื+อหา........................ ............... .......... ................. ......... ............... 
1.7 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ......... ............... 
1.8 ใชข้อ้ความกะทดัรัด สมบูรณ์และ 

ชดัเจน............................................. 
 
.............. 

 
.......... 

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

 
......... 

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

2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
2.3 สอดคลอ้งกบัตวัชี+วดัและสาระ   

การเรียนรู้แกนกลาง........................ 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
2.4 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้

ในหลกัสูตร.................................... 
 

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

.......... 
 

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

......... 
 

............... 
    2.3  สอดคลอ้งกบัเนื+อหา....................... ............... .......... ................. ......... ............... 
    2.4  ใชข้อ้ความกะทดัรัด สมบูรณ์และ   
            ชดัเจน............................................ 

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

 
.......... 

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

 
........ 

 
............... 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที�สุด 
(1) 

3. เนื+อหา      
3.4 สอดคลอ้งกบัตวัชี+วดัและสาระ     

การเรียนรู้แกนกลาง........................ 
 

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

.......... 
 

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

.......... 
 

............... 
3.5 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

       ในหลกัสูตรแกนกลาง..................... 

 

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

 

.......... 

 

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

 

.......... 

 

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

3.6 เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัชั+น

ประถมศึกษาปีที� 6........................... 

 

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

 

.......... 

 

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

 

.......... 

 

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

   3.4  มีรายละเอียดที�สมบูรณ์  ชดัเจน....... ............... .......... ................. .......... ............... 

4. กจิกรรมการเรียนรู้      

4.6 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. .......... ............... 

4.7 จดักิจกรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั .............. .......... ................. .......... ............... 

4.8 ส่งเสริมทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม.. .............. .......... ................. .......... ............... 

4.9 จดักิจกรรมการเรียนรู้ที�นาํไปสู่การ

วดัและประเมินผลได.้..................... 

 

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

 

.......... 

 

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

 

.......... 

 

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

4.10 สอดคลอ้งกบัขั+นตอนการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT… 

 

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

 

.......... 

 

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

 

.......... 

 

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

5. สื�อการเรียนรู้      

    5.1  สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญั............... ............... .......... ................. .......... ............... 

    5.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. .......... ............... 

    5.3  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้.... ............... .......... ................. .......... ............... 

    5.4  เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัชั+น     

           ประถมศึกษาปีที� 6.......................... 

 

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

 

.......... 

 

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

 

.......... 

 

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

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้        

    6.1  สอดคลอ้งกบัตวัชี+ วดัและสาระ   

การเรียนรู้แกนกลาง........................ 

 

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

 

.......... 

 

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

 

.......... 

 

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

    6.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ............... .......... ................. ......... ............... 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

มากที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที�สุด 
(1) 

   6.3  มีการประเมินกระบวนการกลุ่ม          
ที�เหมาะสม...................................... 

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

 
.......... 

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

 
.......... 

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

   6.4  มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผล          
ที�เหมาะสม...................................... 

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

 
.......... 

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

 
.......... 

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

   6.5  ใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน    
ในระดบัชั+นประถมศึกษาปีที� 6........ 

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

 
.......... 

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

 
.......... 

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

รวม      
เฉลี�ย      

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

    ลงชื�อ......................................................   ผูป้ระเมิน 
                 (.......................................................) 
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แบบประเมินข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน เรื�อง เรขาคณติ 
ของนักเรียนชั+นประถมศึกษาปีที� 6 

 
คําชี+แจง    โปรดพิจารณาความสอดคล้อง ของขอ้สอบ กบัเนื+อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดบั    

พฤติกรรมที�ทาํการวดั แลว้ขีดเครื�องหมาย � ในช่องระดบัคะแนน  ตามเกณฑ ์ดงันี+  
   +1   หมายถึง   แน่ใจว่า ขอ้สอบ กบัเนื+อหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรม  

ที�วดัมีความสอดคลอ้งกนั 
      0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่า ข้อสอบ กับเนื+ อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับ     

พฤติกรรมที�วดัมีความสอดคลอ้งกนั 
   -1   หมายถึง   แน่ใจว่า ขอ้สอบ กบัเนื+อหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรม  

ที�วดัไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 

เนื+อหา 1  เส้นขนานและมุมแย้ง     
จุดประสงคก์ารเรียนรู้     

1.  อธิบายเกี�ยวกบัเส้นขนานและมุมแยง้  
2.  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั  
3.  บอกและเขียนชื�อมุมแยง้ 

    

ขอ้สอบขอ้ที� 1 - 4     
1. จากรูปที�กาํหนดให ้ส่วนของเส้นตรงคู่ใดบา้งขนานกนั 

 
 
 
 
 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

AD // BE และ BD // CF  
AD // BD  และ BD // BE  
BD // BE และ BE // CF  
AD // BE และ BD // BE  

    

. 

A 
B 

C 

D 
E 

F 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
2. จากรูปที�กาํหนดให ้มุมคู่ใดบา้งเป็นมุมแยง้ 

 
 
 
 
 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

1   และ 3   ,   2  และ 4  เป็นมุมแยง้ 
1   และ 4   ,   2  และ 3  เป็นมุมแยง้ 
1   และ 2   ,   2  และ 3  เป็นมุมแยง้ 
1   และ 3  ,   3  และ 4  เป็นมุมแยง้ 

    

3. กาํหนดให ้ AB  ขนานกบั CD  มุมคู่ใดเป็นมุมแยง้ 
 
 
 
 
 
 

เขา้ใจ    

  
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

 
BXY  กบั   DYX 
CYX  กบั   AYX 
CYX  กบั   DYX 
AXY  กบั   DYX 
 

    

 
 
. 
 

1 

2 
3 

4 

C 

A B 

D 

M 

N 

X 

Y 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
4. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง วเิคราะห์    
 ก. 

 
ข. 

 
ค. 

 
ง. 

เส้นตรงสองเส้นขนานกนัมีระยะห่างที�         
ไม่เท่ากนัเสมอ  
เส้นตรงเส้นหนึ�งตดักบัเส้นตรงอีกเส้นหนึ�ง  
ทาํใหเ้กิดมุมแยง้ 
มุมแยง้มีขนาดเท่ากนัก็ต่อเมื�อตดักบัเส้นตรง
อยา่งนอ้ยหนึ�งเส้น 
เส้นตรงเส้นหนึ�งตดัเส้นขนานคู่หนึ�ง ทาํให ้ 
มุมแยง้มีขนาดเท่ากนั 

    

เนื+อหา 2  การพจิารณาเส้นขนาน 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

1.  อธิบายเกี�ยวกบัมุมภายในที�อยูบ่นขา้งเดียวกนัของ   
เส้นตดั 

2.  บอกชื�อและขนาดของมุมภายในที�อยูบ่นขา้งเดียวกนั
ของเส้นตดั 

    

ขอ้สอบ ขอ้ที� 5 - 8     
5. จากรูปที�กาํหนดให ้มุมคู่ใดบา้งเป็นมุมภายในที�อยูบ่น

ขา้งเดียวกนัของเส้นตดั 
 
 
 
 
 
 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

1   และ 2   ,   3  และ 4   
1   และ 4   ,   2  และ 4   
1   และ 3   ,   2  และ 4   
1   และ 3  ,   1  และ 4  

    

1 2 

3 4 

A B 

C D 

E 

F 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
 
6. 

 
จากรูปที�กาํหนดให ้ AB // CD  มี EF เป็นเส้นตดั  ถา้ 
มุม 2 มีขนาด 120 องศา มุม 4 มีขนาดกี�องศา   
 
 
 
 
 
 
 

 
วเิคราะห์ 

   

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

60 องศา  
120 องศา 
150 องศา 
180 องศา 

    

 
7. 

 
กาํหนดให ้MN // OP  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
วเิคราะห์ 

   

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

1  +  3 =  120 ° 

1  +  3 =  140 ° 

1  +  3 =  160 ° 

1  +  3 =  180 ° 

    

   

1 2 

3 4 

A B 

C D 

E 

F 

M 

N 

O 

P 

X Y 1 

2 
3 

4 



 101

เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
 
8. 

 
กาํหนดให ้AB // CD       BDC มีขนาดเท่าใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วเิคราะห์ 

   

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

40 ° 

45 ° 

50 ° 

55 ° 

    

เนื+อหา 3  การพจิารณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกของมุม
ภายในที�อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

1.  อธิบายคุณสมบติัขนาด ของมุมภายในที�อยูบ่นขา้ง
เดียวกนัของเส้นตดัรวมกนัได ้180 องศา  เพื�อบอกวา่เส้นตรง
คู่ใดขนานกนั 

2.  ใชคุ้ณสมบติัขนาดของมุมภายในที�อยูบ่นขา้ง เดียวกนั
ของเส้นตดัรวมกนัได ้180 องศา เพื�อบอกวา่เส้นตรงคู่ใด
ขนานกนั 
ขอ้สอบ ขอ้ที� 9 - 12 

    

. 
 
. 
 

A 

D 135 ° 

C 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
9. ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกนั เขา้ใจ    
 ก. 

 
 
 

 
 

ข. 
 
 
 

 
ค. 

 
 

 
 

ง. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

. 
 
 
 
 

110 
° 

73° 

150 ° 
35 ° 

125 ° 

55 ° 

92 ° 89 ° 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
10. รูปเรขาคณิตขอ้ใดมีส่วนของเส้นตรงที�ขนานกนั เขา้ใจ    
 ก. 

 
 

 
ข. 

 
 
 
 

ค. 
 

 
ง. 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
11. จากรูปที�กาํหนดใหมี้ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

AB // DF และ AF // BD 
AC // CE และ AF // DF 
BD // DF และ AF // BD 
AB // DF และ AF // EF 

    

12. จากรูปที�กาํหนดให ้   ST // UV  หรือไม่เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์    

 ก. 
ข. 
ค. 

 
ง. 

ไม่ขนานกนั เพราะเส้นตดัมีขนาดไม่เท่ากนั 
ไม่ขนานกนั เพราะมุมภายในมีขนาดไม่เท่ากนั
ขนานกนั เพราะมุม STV และ มุม TVU 

รวมกนัได ้180° 
ขนานกนั เพราะมุม STV   มุม TVU  และมุม 

TSU รวมกนัได ้240° 

    

. 

60 ° 

60 ° 60 ° 

A B C 

D 

E 

F 
120 ° 

60 ° 

60 ° 

120 ° 
S 
 

U 
 

T 
 

V 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
เนื+อหา 4  การพจิารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

1.  อธิบายคุณสมบติัของมุมแยง้ที�เท่ากนัเพื�อบอกวา่       
เส้นตรงคู่นั+นขนานกนั 

2.  ใชคุ้ณสมบติัขนาดของ มุมแยง้ที�เท่ากนัเพื�อบอกวา่  
เส้นตรงคู่นั+นขนานกนั 

    

ขอ้สอบ ขอ้ที� 13 - 16     
 จากรูปต่อไปนี+ใชต้อบคาํถามขอ้  13 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

       
13. ถา้พิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัมุมแยง้ ส่วนของ

เส้นตรงคู่ใดขนานกนั 
เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

BC // EF  
AB // BC  
CF // FC  
DE // FA 

    

. 
 
 
 
 

120 ° 
 

120 ° 
 

120 ° 
 

120 ° 
 

60 ° 
 

60 ° 
 60 ° 
 

60 ° 
 

A B 

C 

D E 

F 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
14. จากรูปที�กาํหนดใหมี้ส่วนของเส้นตรงคู่ที�ขนานกนักี�คู่ เขา้ใจ    
 ก. 

ข. 
ค. 
ง. 

1 คู่ 
2 คู่ 
3 คู่  
4 คู่  

    

15. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง วเิคราะห์    
 ก. 

ข. 
ค. 

 
ง. 

AF // DC เพราะมี DE และ AB เป็น เส้นตดั 
AF // DC เพราะ มุมแยง้มีขนาดเท่ากนั คือ 60 

° 
AF กบั DC ไม่ขนานกนั เพราะมุมแยง้รวมกนั

ได ้240 ° 
AF กบั DC ไม่ขนานกนั เพราะไม่อยูบ่น
ระนาบเดียวกนั 

    

16. ส่วนของเส้นตรงคู่ใดไม่ขนานกนั วเิคราะห์    

 ก. 
 
 
 
 

ข. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

. 

45° 45° 

A 

B 

C 

D 

E 

F G 

H 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
      
 ค. 

 
 
 
 

ง. 
 
 
 

 

     

เนื+อหา 5  การสร้างรูปสี�เหลี�ยม 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

1.  อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างรูปสี�เหลี�ยมเมื�อกาํหนดความยาว
ของดา้นและขนาดของมุม 

2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิด ต่าง ๆ เมื�อกาํหนดความยาวของ
ดา้นและขนาดของมุม 

    

ขอ้สอบ ขอ้ที� 17 - 20     
17. สมบติัของรูปสี�เหลี�ยมขอ้ใดที�กล่าวไม่ถูกตอ้ง วเิคราะห์    
 ก. 

ข. 
 

ค. 
 
 

ง. 

รูปสี� เหลี�ยมคางหมูมีดา้นขนานกนั 2 คู่ 
รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส และรูปสี� เหลี�ยมขนมเปียกปูน 
มีดา้นทุกดา้นยาวเท่ากนั 
รูปสี�เหลี�ยมจตุัรัส รูปสี�เหลี�ยมผนืผา้  รูป
สี� เหลี�ยมดา้นขนาน และรูปสี�เหลี�ยม 
ขนมเปียกปูน มีดา้นตรงขา้มยาวเท่ากนั 
รูปสี�เหลี�ยมจตุัรัส รูปสี�เหลี�ยมผนืผา้  
รูปสี� เหลี�ยมคางหมู รูปสี� เหลี�ยมดา้นขนาน และ 
รูปสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน มีดา้นตรงขา้มขนานกนั 

    

25° 

30° I 

J 

K 

L 

M 
 

N 
 

O 
 

P 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
18. ขอ้ใดเรียงลาํดบัการสร้างรูปสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน 

ABCD ไดถู้กตอ้ง เมื�อกาํหนดความยาวดา้นละ 3  
เซนติเมตร และมุม DAB มีขนาด 120 องศา 
 
 
 
 
 
(1) ลาก AB ยาว 3 เซนติเมตร 
(2) ลากส่วนของเส้นตรง DE และ BE 
(3) ที�จุด A สร้างมุม DAB ใหมี้ขนาด 120 องศา 
(4) ใชจุ้ด B และ D เป็นจุดศูนยก์ลางเขียนส่วนโคง้ 
      รัศมียาว 3 เซนติเมตร ตดักนัที�จุด E 
 

ประยกุตใ์ช ้    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

(1) , (2) , (3) , (4)  
(1) , (3) , (4) , (2)  
(2) , (1) , (4) , (3) 
(2) , (3) , (4) , (1) 

    

19. รูปสี� เหลี�ยมใดบา้งที�มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก เขา้ใจ    
 ก. 

ข. 
ค. 
ง. 

รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส และรูปสี� เหลี�ยมรูปวา่ว 
รูปสี�เหลี�ยมคางหมู และรูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ 
รูปสี�เหลี�ยมคางหมู และรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัส 
รูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ และรูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส 
 

    

. 
 
 

A B 

C D 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
20. รูปสี� เหลี�ยม MNOP ที�มีดา้นตรงขา้มแต่ละคู่ยาว 3 นิ+ว 

และ 5 นิ+ว  มุม MNO มีขนาด130 องศา เป็นรูป 
สี� เหลี�ยมชนิดใด 

วเิคราะห์    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส 
รูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ 
รูปสี� เหลี�ยมดา้นขนาน 
รูปสี� เหลี�ยมขนมเปียกปูน 

    

เนื+อหา 6  การสร้างรูปสี�เหลี�ยมเมื�อกาํหนดความยาวของ 
เส้นทแยงมุม 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

1.  อธิบายเกี�ยวกบัการสร้างรูปสี�เหลี�ยมเมื�อกาํหนด      
ความยาวของเส้นทแยงมุม 

2.  สร้างรูปสี�เหลี�ยมชนิดต่าง ๆ เมื�อกาํหนดความยาว    
ของเส้นทแยงมุม 

    

ขอ้สอบ ขอ้ที� 21 - 24     
21. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบัเส้นทแยงมุมของรูป       

สี� เหลี�ยม 
วเิคราะห์    

 ก. 
 

ข. 
 

ค. 
 

ง. 

เส้นทแยงมุมของรูปสี� เหลี�ยมคางหมูแบ่งครึ� ง
ซึ� งกนัและกนั 
เส้นทแยงมุมของรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ตดักนั 
เป็นมุมฉาก 
เส้นทแยงมุมของรูปสี� เหลี�ยมดา้นขนาน        
มีความยาวเท่ากนั 
เส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี� เหลี�ยม     
เป็นรูปสามเหลี�ยมสองรูป 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
22. ขอ้ใดเรียงลาํดบัการสร้างรูปสี�เหลี�ยมผา้ ABCD ได ้

ถูกตอ้ง เมื�อกาํหนดเส้นทแยงมุมยาว  4 เซนติเมตร 
(1) แบ่งครึ� งส่วนของเส้นตรง AC ที�จุด O 
(2) ลากส่วนของเส้นตรง AC ยาว 4 เซนติเมตร 
(3) ลากส่วนของเส้นตรง AB , BC , CD และ DA 
(4) ลากส่วนของเส้นตรง BD ให้ยาวเท่ากบัส่วน
ของเส้นตรง AC และตดักนัที�จุดแบ่งครึ� ง ที�จุด O 
 
 
 
 

ประยกุตใ์ช ้    

  
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

 
(1) , (2) , (4) , (3) 
(2) , (1) , (4) , (3) 
(4) , (3) , (1) , (2) 
(2) , (1) , (3) , (4) 

    

23. รูปสี� เหลี�ยมที�มีเส้นทแยงมุมยาว 7 เซนติเมตร และ 5  
เซนติเมตร เส้นทแยงมุมตวักนัที�จุดแบ่งครึ� งเป็นมุมฉาก  
เป็นรูปสี� เหลี�ยมชนิดใด 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 

    ค. 
ง. 

รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส 
รูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ 
รูปสี�เหลี�ยมคางหมู 
รูปสี� เหลี�ยมขนมเปียกปูน 

    

 
 
 
 
 

A 

B C 

D 

O 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
24. รูปสี� เหลี�ยมที�มีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นยาว 6 เซนติเมตร  

และมีดา้นทุกดา้นยาวเท่ากนัเป็นรูปสี�เหลี�ยมชนิดใด 
วเิคราะห์    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส 
รูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ 
รูปสี�เหลี�ยมดา้นขนาน 
รูปสี�เหลี�ยมรูปวา่ว 

    

เนื+อหา 7  ส่วนประกอบของรูปเรขาคณติสามมิติ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

1.  อธิบายเกี�ยวกบั ส่วนประกอบของรูป เรขาคณิตสามมิติ 
2.  จาํแนกส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ 

    

ขอ้สอบ ขอ้ที� 25 - 28     
25. ขอ้ใดกล่าวถึงลูกบาศกไ์ดถู้กตอ้ง วเิคราะห์    
 ก. 

 
ข. 

 
ค. 

 
ง. 

ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก ที�มีหนา้ทุกหนา้เป็นรูป 
สี� เหลี�ยมผืนผา้ 
ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก ที�มีหนา้ทุกหนา้เป็นรูป 
สี� เหลี�ยมจตุัรัส 
ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก ที�มีหนา้ทุกหนา้เป็นรูป 
สี� เหลี�ยมคางหมู  
ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก ที�มีหนา้ทุกหนา้เป็นรูป 
สี� เหลี�ยมขนมเปียกปูน 

    

 
 
 
 
. 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
26. รูปเขาขาคณิตที�มีพื+นที�หนา้ตดัหรือฐานเป็นรูปวงกลมที� 

เท่ากนัทุกประการและอยูบ่นระนาบเดียวกนั เรียกวา่ 
อะไร 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

กรวย 
ทรงกลม 
ทรงกระบอก 
พีระมิด 

    

27. ขอ้ใดระบุชื�อส่วนประกอบของพีระมิดไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

(1) : หนา้ขา้ง   , (2) : สัน  , (3) : ฐาน 
(1) : สัน   , (2) : หนา้ขา้ง  , (3) : ฐาน 
(1) : หนา้ขา้ง   , (2) : ฐาน  , (3) : สัน 
(1) : ฐาน   , (2) : หนา้ขา้ง  , (3) : สัน 

    

28. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัปริซึมห้าเหลี�ยม วเิคราะห์    
 ก. 

ข. 
ค. 
ง. 

มีหนา้ขา้งเป็นรูปสี� เหลี�ยม 
ฐานทั+งสองขา้งอยูใ่นระนาบที�ขนานกนั 
ปลายยอดแหลมไม่อยูบ่นระนาบเดียวกบัฐาน 
มีฐานทั+งสองขา้งเป็นรูปหา้เหลี�ยมเท่ากนัทุก
ประการ 

    

 
 
 
 
 

(1) 
(2) 

(3) 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
เนื+อหา 8  รูปคลี�ของรูปเรขาคณติสามมิติ (1) 
            9  รูปคลี�ของรูปเรขาคณติสามมิติ (2) 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

1.  อธิบายเกี�ยวกบัรูปคลี� ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
2.  เขียนรูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

    

ขอ้สอบ ขอ้ที� 29 - 36     
29. รูปคลี�ต่อไปนี+ เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 

 
 
 
 
 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

รูปดาว 
ปริซึมห้าเหลี�ยม 
พีระมีดฐานสี� เหลี�ยม 
พีระมิดฐานหา้เหลี�ยม 

    

30. รูปคลี�ต่อไปนี+ เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
 
 
 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

ทรงกลม 
ทรงกระบอก 
ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก 
พีระมิดฐานสี� เหลี�ยม 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
31. รูปคลี�ต่อไปนี+ เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 

 
 
 
 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

กรวย 
ทรงกลม 
พีระมิดฐานสามเหลี�ยม 
ปริซึมฐานสามเหลี�ยม 

    

30. รูปคลี�ต่อไปนี+ เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
 
 
 

เขา้ใจ    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

พีระมิดฐานสี� เหลี�ยม 
ปริซึมฐานสามเหลี�ยม 
ปริซึมฐานสี�เหลี�ยม 
ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก 

    

 ตวัเลือกต่อไปนี+ใชต้อบคาํถามขอ้ 33 - 36     
 (1) 

 
 
 
 

 

     

 
. 



 115

เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
  การวเิคราะห์    
 (2) 

 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 

(4) 
 
 
 
 

(5) 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
33. รูปคลี�หมายเลขใด คือ พีระมิดฐานสามเหลี�ยม วเิคราะห์    
 ก. 

ข. 
ค. 
ง. 

หมายเลข 1  
หมายเลข 2  
หมายเลข 3  
หมายเลข 4 

    

34. รูปคลี�หมายเลขใด คือ ปริซึมหา้เหลี�ยม วเิคราะห์    
 ก. 

ข. 
ค. 
ง. 

หมายเลข 2  
หมายเลข 3  
หมายเลข 4  
หมายเลข 5 

    

35. รูปคลี�หมายเลขใด คือ ปริซึมสามเหลี�ยม วเิคราะห์    
 ก. 

ข. 
ค. 
ง. 

หมายเลข 2  
หมายเลข 3  
หมายเลข 4  
หมายเลข 5 

    

36. รูปเรขาคณิตสามมิติที�มีหนา้ขา้งเป็นรูปสี�เหลี�ยม 
มุมฉาก ตรงกบัรูปคลี�หมายเลขใด 

วเิคราะห์    

     ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

หมายเลข 1 , 3 และ 5 
หมายเลข 1 , 2 และ 3 
หมายเลข 2 , 3 และ 4 
หมายเลข 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
เนื+อหา 10  การประดิษฐ์รูปเรขาคณติสามมิติ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

1.  อธิบายวธีิการประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสามมิติ 
2.  ประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ    

    

ขอ้สอบ ขอ้ที� 37 - 40     
37. รูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี+    

ประดิษฐเ์ป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

ทรงกระบอก 
ปริซึม 
กรวย 
พีระมิด 

    

38. รูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี+    
ประดิษฐเ์ป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์    
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
 ก. 

ข. 
ค. 
ง. 

ปริซึมสามเหลี�ยม 
ปริซึมสี�เหลี�ยม 
พีระมิดฐานสามเหลี�ยม 
พีระมิดฐานสี�เหลี�ยม 

    

39. รูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี+   ประดิษฐเ์ป็น 
รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์    

 ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

กรวย  
ปริซึมหกเหลี�ยม 
พีระมิดฐานหา้เหลี�ยม 
พีระมิดฐานหกเหลี�ยม 

    

40. ขอ้ใดเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ ที�ไดป้ระดิษฐม์าจาก 
รูปคลี�ต่อไปนี� 
 
 
 
 
 
 
 

ประยกุตใ์ช ้    
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เนื+อหา / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / ขอ้สอบ ระดบัพฤติกรรม 
คะแนน 

+1 0 -1 
      
 ก. 

 
 
 
 

ข. 
 
 
 
 

ค. 
 
 

 
ง. 

 
 

     

 
 
ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื�อ.......................................................ผูป้ระเมิน 
      (.......................................................) 
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ตาราง  13  ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TAI 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ที� 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 
X  

ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสม 1 2 3 4 5 

1 4.88 4.84 4.76 4.80 4.84 4.57 มากที�สุด 
2 4.65 4.50 4.55 4.55 4.60 4.57 มากที�สุด 
3 4.55 4.60 4.65 4.55 4.65 4.60 มากที�สุด 
4 4.80 4.55 4.55 4.60 4.70 4.64 มากที�สุด 
5 4.45 4.65 4.70 4.70 4.55 4.61 มากที�สุด 
6 4.45 4.30 4.60 4.65 4.45 4.49 มาก 
7 4.45 4.65 4.70 4.70 4.50 4.60 มากที�สุด 
8 4.55 4.75 4.50 4.60 4.45 4.57 มากที�สุด 
9 4.50 4.65 4.45 4.65 4.50 4.55 มากที�สุด 

10 4.50 4.65 4.65 4.70 4.50 4.60 มากที�สุด 
รวมเฉลี�ย 4.58 มากที�สุด 
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ตาราง  14   ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ที� 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 
X  

ระดบัคุณภาพ
ความเหมาะสม 1 2 3 4 5 

1 4.88 4.84 4.76 4.80 4.84 4.65 มากที�สุด 
2 4.80 4.85 4.90 4.80 4.80 4.83 มากที�สุด 
3 4.60 4.60 4.65 4.60 4.65 4.62 มากที�สุด 
4 4.80 4.90 4.75 4.60 4.70 4.75 มากที�สุด 
5 4.60 4.80 4.85 4.70 4.55 4.70 มากที�สุด 
6 4.55 4.80 4.55 4.65 4.55 4.62 มากที�สุด 
7 4.65 4.80 4.70 4.70 4.60 4.69 มากที�สุด 
8 4.60 4.75 4.50 4.65 4.50 4.60 มากที�สุด 
9 4.60 4.45 4.70 4.70 4.60 4.61 มากที�สุด 

10 4.35 4.50 4.45 4.65 4.90 4.57 มากที�สุด 
รวมเฉลี�ย 4.66 มากที�สุด 
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ตาราง  15  ผลการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน กบัเนื+อหา   
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรม โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 15   (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ทดสอบที� 
ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  16  ค่าความยากง่าย  ค่าอาํนาจจาํแนก  และค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน 
 

ขอ้ที� ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก คุณภาพ 
1 0.63 0.40 เหมาะสม 
2 0.63 0.35 เหมาะสม 
3 0.80 0.30 เหมาะสม 
4 0.70 0.30 เหมาะสม 
5 0.73 0.20 เหมาะสม 
6 0.60 0.35 เหมาะสม 
7 0.73 0.40 เหมาะสม 
8 0.77 0.40 เหมาะสม 
9 0.73 0.65 เหมาะสม 

10 0.70 0.30 เหมาะสม 
11 0.77 0.60 เหมาะสม 
12 0.60 0.60 เหมาะสม 
13 0.77 0.55 เหมาะสม 
14 0.43 0.35 เหมาะสม 
15 0.73 0.50 เหมาะสม 
16 0.80 0.60 เหมาะสม 
17 0.77 0.35 เหมาะสม 
18 0.77 0.70 เหมาะสม 
19 0.77 0.40 เหมาะสม 
20 0.90 0.35 เหมาะสม 
21 0.80 0.60 เหมาะสม 
22 0.77 0.40 เหมาะสม 
23 0.67 0.70 เหมาะสม 
24 0.73 0.35 เหมาะสม 
25 0.77 0.40 เหมาะสม 
26 0.72 0.40 เหมาะสม 
27 0.40 0.35 เหมาะสม 
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ตาราง  16  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก คุณภาพ 
28 0.43 0.30 เหมาะสม 
29 0.60 0.35 เหมาะสม 
30 0.24 0.70 เหมาะสม 

ค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน เท่ากบั  0.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบวดัผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน  
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน วชิาคณติศาสตร์  
เรื"อง เรขาคณติ   

ชั$นประถมศึกษาปีที" 6                                จํานวน  30 ข้อ          เวลา  60 นาที 
 
 คําชี$แจง  จงเลอืกคําตอบที"ถูกต้อง 
 1. จากรูปที�กาํหนดให ้ส่วนของเส้นตรงคู่ใดบา้งขนานกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ก. AD // BE และ BD // CF   ข. AD // BD  และ BD // BE 
  ค. BD // BE และ BE // CF  ง. AD // BE และ BD // BE 
   
 2. จากรูปที�กาํหนดให ้มุมคู่ใดบา้งเป็นมุมแยง้ 
 
 
 
 
 
 
 
  ก. 1   และ 3   ,   2  และ 4  เป็นมุมแยง้  ข. 1   และ 4   ,   2  และ 3  เป็นมุมแยง้ 
 
  ค. 1   และ 2   ,   2  และ 3  เป็นมุมแยง้  ง. 1   และ 3  ,   3  และ 4  เป็นมุมแยง้ 
 
 

A 
B 

C 

D 
E 

F 

1 

2 
3 

4 
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 3. กาํหนดให ้ AB  ขนานกบั CD  มุมคู่ใดเป็นมุมแยง้ 
 
 
   
 
 
 
 
 
  ก. BXY  กบั   DYX  ข. CYX  กบั   AYX 
 
  ค. CYX  กบั   DYX  ง.  AXY  กบั   DYX 
 
 4. จากรูปที�กาํหนดให ้มุมคู่ใดบา้งเป็นมุมภายในที�อยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดั 
   
 
 
 
 
 
 
   
  ก. 1   และ 2   ,   3  และ 4    ข. 1   และ 4   ,   2  และ 4   
 
  ค. 1   และ 3   ,   2  และ 4    ง. 1   และ 3  ,   1  และ 4   
 
 
 
 
 
 

C 

A B 

D 

M 

N 

X 

Y 

1 2 

3 4 

A B 

C D 

E 

F 
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 5. กาํหนดให ้MN // OP  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 
 
   
 
 
 
 
 

  ก. 1  +  3 =  120 °  ข. 1  +  3 =  140 ° 
 

  ค. 1  +  3 =  160 °  ง. 1  +  3 =  180 ° 
 
 6. กาํหนดให ้AB // CD       BDC มีขนาดเท่าใด 
 
 
 
 
   
 
 
 

  ก. 40 °   ข. 45 ° 

  ค. 50 °   ง. 55 ° 
 
 
 
 
 
 

M 

N 

O 

P 

X Y 1 

2 
3 

4 

B 

A 

D 135 ° 

C 
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 7. ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกนั 
 
  ก.     ข. 
  
 
 
 
 
 
  ค.     ง. 
 
 
 
 
 
 8. จากรูปที�กาํหนดใหมี้ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ก. AB // DF และ AF // BD  ข. AC // CE และ AF // DF 
 
  ค. BD // DF และ AF // BD  ง. AB // DF และ AF // EF 
  
 

110 ° 

73° 150 ° 
35 ° 

125 ° 

55 ° 
92 ° 89 ° 

60 ° 

60 ° 60 ° 

A B C 

D 

E 

F 
120 ° 



 

 

131

 9. จากรูปที�กาํหนดให ้   ST // UV  หรือไม่เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
  
 
  ก. ไม่ขนานกนั เพราะเส้นตดัมีขนาดไม่เท่ากนั 
  ข. ไม่ขนานกนั เพราะมุมภายในมีขนาดไม่เท่ากนั 

  ค.  ขนานกนั เพราะมุม STV และ มุม TVU รวมกนัได ้180° 

  ง. ขนานกนั เพราะมุม STV   มุม TVU  และมุม TSU รวมกนัได ้240° 
 
  จากรูปต่อไปนีGใชต้อบคาํถามขอ้  10 - 11 
   
 
 
 
 
 
 
 
 10. ถา้พิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัมุมแยง้ ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกนั 
  ก. BC // EF  ข. AB // BC 
  ค. CF // FC ง. DE // FA 
  
 11. จากรูปที�กาํหนดใหมี้ส่วนของเส้นตรงคู่ที�ขนานกนักี�คู่ 
  ก. 1 คู่  ข. 2 คู่ 
  ค. 3 คู่  ง. 4 คู่ 
 
 

60 ° 

60 ° 

120 ° 
S 
 

U 
 

T 
 

V 
 

120 ° 
 

120 ° 
 

120 ° 
 

120 ° 
 

60 ° 
 

60 ° 
 60 ° 
 

60 ° 
 

A B 

C 

D E 

F 
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 12. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก. AF // DC เพราะมี DE และ AB เป็น เส้นตดั 

  ข. AF // DC เพราะ มุมแยง้มีขนาดเท่ากนั คือ 60 ° 

  ค. AF กบั DC ไม่ขนานกนั เพราะมุมแยง้รวมกนัได ้240 ° 
  ง. AF กบั DC ไม่ขนานกนั เพราะไม่อยูบ่นระนาบเดียวกนั 
 
 13. สมบติัของรูปสี�เหลี�ยมขอ้ใดที�กล่าวไม่ถูกตอ้ง 
  ก. รูปสี� เหลี�ยมคางหมูมีดา้นขนานกนั 2 คู่ 
  ข. รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส และรูปสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน มีดา้นทุกดา้นยาวเท่ากนั 
  ค. รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส รูปสี�เหลี�ยมผนืผา้  รูปสี� เหลี�ยมดา้นขนาน และรูปสี�เหลี�ยม ขนม

เปียกปูน มีดา้นตรงขา้มยาวเท่ากนั 
  ง. รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส รูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ รูปสี�เหลี�ยมคางหมู รูปสี� เหลี�ยมดา้นขนาน และ

รูปสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน มีดา้นตรงขา้มขนานกนั 
 
 14. ขอ้ใดเรียงลาํดบัการสร้างรูปสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน ABCD ไดถู้กตอ้ง เมื�อกาํหนดความ

ยาวดา้นละ 3 เซนติเมตร และมุม DAB มีขนาด 120 องศา  
 
 
 
  
 
    (1) ลาก AB ยาว 3 เซนติเมตร 
    (2) ลากส่วนของเส้นตรง DE และ BE 
    (3) ที�จุด A สร้างมุม DAB ใหมี้ขนาด 120 องศา 
    (4) ใชจุ้ด B และ D เป็นจุดศูนยก์ลางเขียนส่วนโคง้รัศมียาว 3 เซนติเมตร 
      ตดักนัที�จุด E 
  ก. (1) , (2) , (3) , (4) ข. (1) , (3) , (4) , (2) 
  ค. (2) , (1) , (4) , (3) ง. (2) , (3) , (4) , (1) 
 
 

A B 

C D 
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 15. รูปสี� เหลี�ยม MNOP ที�มีดา้นตรงขา้มแต่ละคู่ยาว 3 นิGว  และ 5 นิGว  มุม MNO            
มีขนาด130 องศา เป็นรูปสี� เหลี�ยมชนิดใด 

  ก. รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส ข. รูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ 
  ค. รูปสี� เหลี�ยมดา้นขนาน ง. รูปสี� เหลี�ยมขนมเปียกปูน 
 
 16. ขอ้ใดเรียงลาํดบัการสร้างรูปสี�เหลี�ยมผา้ ABCD ไดถู้กตอ้ง เมื�อกาํหนดเส้นทแยงมุมยาว  

4 เซนติเมตร 
    (1) แบ่งครึ� งส่วนของเส้นตรง AC ที�จุด O 
    (2) ลากส่วนของเส้นตรง AC ยาว 4 เซนติเมตร 
    (3) ลากส่วนของเส้นตรง AB , BC , CD และ DA 
    (4) ลากส่วนของเส้นตรง BD ให้ยาวเท่ากบัส่วนของเส้นตรง AC  
     และตดักนัที�จุดแบ่งครึ� ง ที�จุด O  
 
 
 
 
 
   ก. (1) , (2) , (4) , (3) ข. (2) , (1) , (4) , (3) 
   ค. (4) , (3) , (1) , (2) ง. (2) , (1) , (3) , (4) 
 
 17. รูปสี� เหลี�ยมที�มีเส้นทแยงมุมยาว 7 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร เส้นทแยงมุมตวักนั          

ที�จุดแบ่งครึ� งเป็นมุมฉาก เป็นรูปสี�เหลี�ยมชนิดใด 
  ก. รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส ข. รูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ 
  ค. รูปสี� เหลี�ยมคางหมู ง. รูปสี� เหลี�ยมขนมเปียกปูน 
 
 18. รูปสี� เหลี�ยมที�มีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นยาว 6 เซนติเมตร และมีดา้นทุกดา้นยาวเท่ากนั    

เป็นรูปสี� เหลี�ยมชนิดใด    
  ก. รูปสี� เหลี�ยมจตุัรัส ข. รูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ 
  ค. รูปสี� เหลี�ยมดา้นขนาน ง. รูปสี� เหลี�ยมรูปวา่ว 
 

A 

B C 

D 

O 
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 19. ขอ้ใดกล่าวถึงลูกบาศกไ์ดถู้กตอ้ง 
  ก. ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก ที�มีหนา้ทุกหนา้เป็นรูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ 
  ข. ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก ที�มีหนา้ทุกหนา้เป็นรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัส 
  ค. ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก ที�มีหนา้ทุกหนา้เป็นรูปสี�เหลี�ยมคางหมู  
  ง. ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก ที�มีหนา้ทุกหนา้เป็นรูปสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน 
  
 20. รูปเขาขาคณิตที�มีพืGนที�หนา้ตดัหรือฐานเป็นรูปวงกลมที�เท่ากนัทุกประการและอยูบ่น 
  ระนาบเดียวกนั เรียกวา่อะไร 
  ก.  กรวย  ข. ทรงกลม 
  ค. ทรงกระบอก ง. พีระมิด 
  
 21. ขอ้ใดระบุชื�อส่วนประกอบของพีระมิดไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
  ก. (1) : หนา้ขา้ง   , (2) : สัน  , (3) : ฐาน 
  ข. (1) : สัน   , (2) : หนา้ขา้ง  , (3) : ฐาน 
  ค. (1) : หนา้ขา้ง   , (2) : ฐาน  , (3) : สัน 
  ง. (1) : ฐาน   , (2) : หนา้ขา้ง  , (3) : สัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
(2) 

(3) 
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 22  รูปคลี�ต่อไปนีG เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
  
  
 
  ก. รูปดาว  ข. ปริซึมห้าเหลี�ยม 
  ค. พีระมีดฐานสี� เหลี�ยม ง. พีระมิดฐานหา้เหลี�ยม 
 
 23. รูปคลี�ต่อไปนีG เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
  ก. ทรงกลม   ข. ทรงกระบอก 
  ค. ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉาก  ง. พีระมิดฐานสี� เหลี�ยม 
 
 24. รูปคลี�ต่อไปนีG เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
 
 
 
  ก. กรวย   ข. ทรงกลม 
  ค. พีระมิดฐานสามเหลี�ยม  ง. ปริซึมฐานสามเหลี�ยม 
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  ตวัเลือกต่อไปนีGใชต้อบคาํถามขอ้ 25 - 27 
 
  (1)        (2)  
   
 
 
 
 
 
  (3)     (4)  
 
 
 
 
 
  (5)   
 
 
 
 
 
 25. รูปคลี�หมายเลขใด คือ พีระมิดฐานสามเหลี�ยม 
  ก. หมายเลข 1  ข. หมายเลข 2 
  ค. หมายเลข 3 ง. หมายเลข 4 
 
 26. รูปคลี�หมายเลขใด คือ ปริซึมหา้เหลี�ยม 
  ก. หมายเลข 2  ข. หมายเลข 3 
  ค. หมายเลข 4 ง. หมายเลข 5 
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 27. รูปเรขาคณิตสามมิติที�มีหนา้ขา้งเป็นรูปสี�เหลี�ยมมุมฉาก ตรงกบัรูปคลี�หมายเลขใด 
  ก. หมายเลข 1 , 3 และ 5  ข. หมายเลข 1 , 2 และ 3 
  ค. หมายเลข 2 , 3 และ 4 ง. หมายเลข 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 
  
 28. รูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนีG   ประดิษฐเ์ป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
  ก. ปริซึมสามเหลี�ยม ข. ปริซึมสี�เหลี�ยม 
  ค. พีระมิดฐานสามเหลี�ยม ง. พีระมิดฐานสี�เหลี�ยม 
 
 29. รูปคลี�ของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนีG   ประดิษฐเ์ป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด 
  
 
 
 
 
 
 
 
  ก. กรวย   ข. ปริซึมหกเหลี�ยม 
  ค. พีระมิดฐานหา้เหลี�ยม  ง. พีระมิดฐานหกเหลี�ยม 
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 30. ขอ้ใดเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ ที�ไดป้ระดิษฐม์าจากรูปคลี�ต่อไปนี� 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ก.    ข.   
 
 
 
ค.    ง.  
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน วชิาคณติศาสตร์  เรื"อง เรขาคณติ 
 

ขอ้   ขอ้  
1. ก  16. ข 
2. ข  17. ง 
3. ง  18. ก 
4. ค  19. ข 
5. ง  20. ค 
6. ข  21. ข 
7. ค  22. ง 
8. ก  23. ข 
9. ค  24. ก 

10. ก  25. ข 
11. ง  26. ง 
12. ข  27. ก 
13. ก  28. ง 
14. ข  29. ง 
15. ค  30. ข 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 

หน่วยการเรียนรู้ เรื!อง เรขาคณติ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที! 1  เรื!อง เส้นขนานและมุมแย้ง 

ชั*นประถมศึกษาปีที! 6 เวลา  1  ชั!วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการ ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 
ตัวชี*วดั 
 ค 3.1 ป.6/3  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี)ยวกบัเส้นขนานและมุมแยง้ (K) 
 2.   บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั (P) 
 3. บอกและเขียนชื)อมุมแยง้ (P) 
 4.   มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม (A) 
 
สาระสําคัญ 
 เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที)อยูบ่นระนาบเดียวกนั ขนานกนัก็ต่อเมื)อเส้นตรง
หรือส่วนของเส้นตรงทั6งสองมีระยะห่างเท่ากนัเสมอ 
 เส้นตรงเส้นหนึ)งตดัเส้นตรงคู่หนึ)ง  ทาํให้เกิดมุมแยง้  เส้นตรงเส้นหนึ)งตดัเส้นขนานคู่หนึ)ง  
มุมแยง้จะมีขนาดเท่ากนั   
 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื)อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดวิเคราะห์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI 

ขั*นที! 1  จัดกลุ่มคละความสามารถ (5 นาท)ี 
 1. ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน ให้มีความสามารถคละกนั คือ เก่ง 1 คน  ปานกลาง  
2 คน และอ่อน 1 คน และจบัคู่กนัเป็นคู่ 2 คู่ ในแต่ละกลุ่ม 
 2. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
ขั*นที! 2  นําเสนอบทเรียนโดยครูผู้สอน และนักเรียนร่วมกันอภิปราย (10 นาที) 
 1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกี)ยวกบัสิ)งต่าง ๆ ที)อยู่ภายในชั6นเรียนว่ามีสิ)งใดบา้ง   
ที)เป็นเส้นขนาน  
 2. นกัเรียนเล่นเกม เส้นขนาน โดยครูเตรียมสลากชื)อสิ)งของต่าง ๆ ที)อยูใ่นชีวิตประจาํวนัที)
มีลกัษณะขนานกนัและไม่ขนานกนั จาํนวน 10 ใบ ใหแ้ต่ละกลุ่มผลดักนัหยิบสลากจากกล่องโชคดี
ครั6 งละ 1 ใบ ถา้กลุ่มใดหยิบไดชื้)อสิ)งของที)มีลกัษณะขนานกนัจะไดค้ะแนน กลุ่มใดไดค้ะแนนมาก
ที)สุดเป็นฝ่ายชนะ 
 3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เส้นตรงสองเส้นบนระนาบเดียวกันขนานกัน        

กต่็อเมื!อเส้นตรงทั*งสองมีระยะห่างเท่ากนัเสมอ สัญลกัษณ์การขนานเขียนแทนด้วยสัญลกัษณ์ //  
 4. นกัเรียนพิจารณา เส้นขนานที)กาํหนดให ้จากนั6นครูตั6งคาํถามกระตุน้ความคิดนกัเรียน 
ดงันี6  
 
 
 
 
 
 
 
  4.1 เส้นตรงคู่ใดที)ขนานกนั ( กข / / คง ) 
                     4.2 จฉ  เรียกวา่อะไร    ( เส้นตดั ) 
                     4.3  เส้นตรง  จฉ  ตดัเส้นขนาน  กข  และ  คง  ทาํให้เกิดมุมภายในเส้นขนานขึ6 นกี)มุม         
มุมอะไรบา้ง  (4  มุม  คือ 3,  4,  5  และ 6) 
                     4.4 มุมคู่ใดบา้งที)อยูค่นละดา้น  (3 และ 6,  4 และ 5) 
                   5. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่  มุมภายในที!อยู่คนละด้านเรียกว่า  มุมแย้ง   
 

ก ข

ค ง

จ

ฉ

5 6
87

1 2
43

∧ ∧ 
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ขั*นที! 3  การเรียนกลุ่มย่อย และทาํกจิกรรมภายในกลุ่ม  (10 นาท)ี 
 1. ครูแจกใบความรู้ เรื) องเส้นขนานและมุมแยง้ ให้นักเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ศึกษา       
ใบความรู้  โดยสมาชิกในกลุ่มคอยให้คาํแนะนาํปรึกษาเพื)อนในกลุ่มที)ยงัไม่เขา้ใจในเนื6อหาที)เรียน 
เพื)อใหมี้ความพร้อมในการทาํใบงาน เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรม เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ ที)อยูใ่นใบความรู้ และครู
สุ่มตวัแทนกลุ่ม 1 กลุ่มออกมานาํเสนอผลงานในการทาํกิจกรรมหนา้ชั6นเรียน  
ขั*นที! 4  นักเรียนทาํใบงานเป็นรายบุคคลและจับคู่กนัตรวจคําตอบ (20 นาท)ี 
 1. ครูแจกใบงานที) 1 ใหน้กัเรียนทาํเป็นรายบุคคล 
 2. ให้นักเรียนจบัคู่กนัภายในกลุ่มของตนเอง โดยนักเรียนเก่งจบัคู่กบันักเรียนที)เรียน
อ่อน และนกัเรียนที)เรียนปานกลางจบัคู่กบันกัเรียนที)เรียนปานกลางเหมือนกนั 
 3. นกัเรียนแต่ละคู่แลกเปลี)ยนกนัตรวจใบงาน นกัเรียนที)ทาํใบงานไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 
ขึ6นไป ถือว่าผา่น และคอยให้คาํแนะนาํเพื)อนในกลุ่มที)ยงัไม่ผา่น  ส่วนนกัเรียนที)ทาํใบงานไดถู้กตอ้ง
ไม่ถึงร้อยละ 75 ถือว่าไม่ผ่าน ให้ศึกษาใบความรู้เพิ)มเติม โดยสมาชิกในกลุ่มที)ผ่านแล้วคอยให ้     
คาํแนะนาํ และทาํใบงานที) 2 จนกวา่จะทาํไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 ขึ6นไป จึงจะผา่นได ้
ขั*นที! 5  นักเรียนทาํแบบทดสอบเป็นรายบุคคล (10 นาท)ี 
 1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบ เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ ฉบบัที) 1  เป็นรายบุคคล จากนั6น 
ตรวจคาํตอบจากเฉลยที)ครูแจกให ้ แลว้รวมคะแนน  
 2. นักเรียนที)ทาํแบบทดสอบ เรื) อง เส้นขนานและมุมแยง้ ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 75     
ครูจะคอยให้คาํแนะนาํขอ้บกพร่อง แล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้อีกครั6 ง และทาํแบบทดสอบ      
ฉบบัที) 2 ซึ) งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกบัแบบทดสอบฉบบัที) 1 
ขั*นที! 6  รวมคะแนนและประกาศผล  (5 นาท)ี  
 1. แต่ละกลุ่มรวมคะแนนที)ได้จากการทาํแบบทดสอบฉบบัที) 1 แล้วหาค่าเฉลี)ย ของ
คะแนนที)ได ้โดยกาํหนดเกณฑ ์ดงันี6  
  กลุ่มที)ผ่านเกณฑ์ระดบัสูง  ได้คะแนนเฉลี)ย คิดเป็นร้อยละ 80  ขึ6นไป จดัเป็นกลุ่ม  
ยอดเยี)ยม 
  กลุ่มที)ผา่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง  ไดค้ะแนนเฉลี)ย คิดเป็นร้อยละ 60 - 79   จดัเป็น
กลุ่มดีมาก 
  กลุ่มที)ผา่นเกณฑร์ะดบัตํ)า  ไดค้ะแนนเฉลี)ย ไม่ถึงร้อยละ 60   จดัเป็นกลุ่มดี 
 2. กลุ่มที)ไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บรางวลั และติดป้ายประกาศชมเชย 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุป เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
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สื!อการเรียนรู้ 
 1. สลากชื)อสิ)งของ 
 2. แผน่ภาพเส้นขนานและมุมแยง้ 
 3. ใบความรู้ เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 4. ใบงาน เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วธีิการวดัและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  1.2 ทดสอบ เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 2. เครื)องมือ 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  2.2 แบบทดสอบ เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
                   คะแนน   9 - 10           ระดบัดีมาก 
                    คะแนน   7 - 8             ระดบัดี 
                    คะแนน   5 - 6             ระดบัพอใช ้
                   คะแนน   0 - 4             ระดบัควรปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
คําชี*แจง  ใหท้าํเครื)องหมาย � ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที)นกัเรียนปฏิบติั 
 

เลขที) ชื)อ-สกุล 

รายการ 
รับผดิชอบ
งานที)ไดรั้บ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผูอื้)น 
(2 คะแนน) 

นาํเสนอ  
ผลงาน 

ไดน่้าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด     
ริเริ)ม      

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทาํงานเสร็จ 
ตามเวลาที)

กาํหนด 
(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9 - 10 ระดบัดีมาก 
   คะแนน  7 - 8 ระดบัดี 
   คะแนน  5 - 6 ระดบัพอใช ้
   คะแนน  0 - 4 ระดบัควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT 

หน่วยการเรียนรู้ เรื!อง เรขาคณติ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที! 1  เรื!อง เส้นขนานและมุมแย้ง 

ชั*นประถมศึกษาปีที! 6 เวลา  1  ชั!วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการ ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 
ตัวชี*วดั 
 ค 3.1 ป.6/3  บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี)ยวกบัเส้นขนานและมุมแยง้ (K) 
 2.   บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั (P) 
 3. บอกและเขียนชื)อมุมแยง้ (P) 
 4.   มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม (A) 
 
สาระสําคัญ 
 เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที)อยูบ่นระนาบเดียวกนั ขนานกนัก็ต่อเมื)อเส้นตรง
หรือส่วนของเส้นตรงทั6งสองมีระยะห่างเท่ากนัเสมอ 
 เส้นตรงเส้นหนึ)งตดัเส้นตรงคู่หนึ)ง  ทาํให้เกิดมุมแยง้  เส้นตรงเส้นหนึ)งตดัเส้นขนานคู่หนึ)ง  
มุมแยง้จะมีขนาดเท่ากนั   
 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการสื)อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดวิเคราะห์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT 

ขั*นที! 1  จัดกลุ่มคละความสามารถ (5 นาท)ี 
 1. ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน ให้มีความสามารถคละกนั คือ เก่ง 1 คน  ปานกลาง  
2 คน และอ่อน 1 คน และจบัคู่กนัเป็นคู่ 2 คู่ ในแต่ละกลุ่ม 
 2. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
ขั*นที! 2  นําเสนอบทเรียนโดยครูผู้สอน และนักเรียนร่วมกนัอภิปราย (10 นาท)ี 
 1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกี)ยวกบัสิ)งต่าง ๆ ที)อยู่ภายในชั6นเรียนว่ามีสิ)งใดบา้ง  
ที)เป็นเส้นขนาน  
 2. นกัเรียนเล่นเกม เส้นขนาน โดยครูเตรียมสลากชื)อสิ)งของต่าง ๆ ที)อยูใ่นชีวิตประจาํวนัที)
มีลกัษณะขนานกนัและไม่ขนานกนั จาํนวน 10 ใบ ใหแ้ต่ละกลุ่มผลดักนัหยิบสลากจากกล่องโชคดี
ครั6 งละ 1 ใบ ถา้กลุ่มใดหยิบไดชื้)อสิ)งของที)มีลกัษณะขนานกนัจะไดค้ะแนน กลุ่มใดไดค้ะแนนมาก
ที)สุดเป็นฝ่ายชนะ 
 3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เส้นตรงสองเส้นบนระนาบเดียวกันขนานกัน         

กต่็อเมื!อเส้นตรงทั*งสองมีระยะห่างเท่ากนัเสมอ สัญลกัษณ์การขนานเขียนแทนด้วยสัญลกัษณ์ //  
 4. นกัเรียนพิจารณา เส้นขนานที)กาํหนดให ้จากนั6นครูตั6งคาํถามกระตุน้ความคิดนกัเรียน 
ดงันี6  
 
 
 
 
 
 
 
  4.1 เส้นตรงคู่ใดที)ขนานกนั ( กข / / คง ) 
                     4.2 จฉ  เรียกวา่อะไร    ( เส้นตดั ) 
                     4.3  เส้นตรง  จฉ  ตดัเส้นขนาน  กข  และ  คง  ทาํให้เกิดมุมภายในเส้นขนานขึ6 นกี)มุม         
มุมอะไรบา้ง  (4  มุม  คือ 3,  4,  5  และ 6) 
                     4.4 มุมคู่ใดบา้งที)อยูค่นละดา้น  (3 และ 6,  4 และ 5) 
                   5. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่  มุมภายในที!อยู่คนละด้านเรียกว่า  มุมแย้ง   
 

ก ข

ค ง

จ

ฉ

5 6
87

1 2
43

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 
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ขั*นที! 3  การเรียนกลุ่มย่อย และทาํกจิกรรมภายในกลุ่ม  (10 นาท)ี 
 1. ครูแจกใบความรู้ เรื) องเส้นขนานและมุมแยง้ ให้นักเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ศึกษา        
ใบความรู้  โดยสมาชิกในกลุ่มคอยให้คาํแนะนาํปรึกษาเพื)อนในกลุ่มที)ยงัไม่เขา้ใจในเนื6อหาที)เรียน 
เพื)อใหมี้ความพร้อมในการทาํใบงาน เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรม เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ ที)อยู่ในใบความรู้และครู
สุ่มตวัแทนกลุ่ม 1 กลุ่มออกมานาํเสนอผลงานในการทาํกิจกรรมหนา้ชั6นเรียน  
 3. นกัเรียนทาํใบงานที) 1 เรื)อง การพิจารณาเส้นขนาน เป็นรายบุคคล แลว้สมาชิกภายใน
กลุ่มช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งจากเฉลยโดยสมาชิกในกลุ่มคอยให้คาํแนะนาํปรึกษาเพื)อน     
ในกลุ่มที)ยงัไม่เขา้ใจ เพื)อใหมี้ความพร้อมในการแข่งขนั 
ขั*นที! 4  นักเรียนเล่นเกมแข่งขัน (30 นาท)ี 
 1. สมาชิกในกลุ่มแยกยา้ยกนัเป็นตวัแทนกลุ่มไปแข่งขนักบักลุ่มอื)น โดยจดักลุ่มแข่งขนั
ตามความสามารถ โดยใหน้กัเรียนที)เรียนเก่งของแต่ละกลุ่มมารวมกนั นกัเรียนที)เรียนปานกลางของ
แต่ละกลุ่มมารวมกัน และนักเรียนที)เรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มแข่งขัน 
กาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน 
 2. เริ)มการแข่งขนั เป็นการแข่งขนัตอบคาํถาม 10 คาํถาม มีกติกาดงันี6  
  1. สมาชิกคนแรกในกลุ่มแข่งขนั จบับตัรคาํถามขึ6นมา 1 บตัรคาํถาม แลว้อ่านคาํถาม
ใหส้มาชิกในกลุ่มแข่งขนัฟัง 
  2. สมาชิกที)เหลือภายในกลุ่มแข่งขนัเขียนคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบ แต่ละข้อ  
ภายในเวลา 45 วนิาที แลว้ส่งกระดาษคาํตอบใหผู้ที้)อ่านคาํถาม  
  3. เมื)อส่งคาํตอบครบแลว้ ผูที้)อ่านคาํถาม ทาํหนา้ที)อ่านเฉลยคาํตอบที)ถูกตอ้งใหฟั้ง 
  4. บนัทึกคะแนนที)ได ้ดงันี6  
   4.1 ตอบถูกได ้2 คะแนน 
   4.2 ตอบผดิได ้0 คะแนน 
  5. ต่อไปสมาชิกที)สองในกลุ่มแข่งขนั จบับตัรคาํถามขึ6นมา 1 บตัรคาํถาม แลว้อ่าน  
คาํถามใหส้มาชิกในกลุ่มแข่งขนัฟัง และเริ)มเล่นตามขั6นตอนที) 2 - 4 ไปเรื)อย ๆ โดยสมาชิกแต่ละคน 
จะถามคาํถามไดค้นละ 5 คาํถาม เท่า ๆ กนั 
  6. รวมคะแนนที)ไดข้องแต่ละคน 
ขั*นที! 5 รวมคะแนนและประกาศผล  (5 นาท)ี 
 1. เมื)อสมาชิกในกลุ่มแข่งขนั ได้แข่งขนัเสร็จแล้ว สมาชิกกลบัไปที)กลุ่มบา้นของเรา
เหมือนเดิม แลว้นาํคะแนนที)ไดร้วมเป็นคะแนนของกลุ่ม โดยกาํหนดเกณฑ ์ดงันี6  
  กลุ่มที)ผ่านเกณฑ์ระดบัสูง  ได้คะแนนเฉลี)ย คิดเป็นร้อยละ 80  ขึ6นไป จดัเป็นกลุ่ม  
ยอดเยี)ยม 
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  กลุ่มที)ผา่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง  ไดค้ะแนนเฉลี)ย คิดเป็นร้อยละ 60 - 79   จดัเป็น
กลุ่มดีมาก 
  กลุ่มที)ผา่นเกณฑร์ะดบัตํ)า  ไดค้ะแนนเฉลี)ย ไม่ถึงร้อยละ 60   จดัเป็นกลุ่มดี 
 2. กลุ่มที)ไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บรางวลั และติดป้ายประกาศชมเชย 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุป เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 

สื!อการเรียนรู้ 
 1. สลากชื)อสิ)งของ 
 2. แผน่ภาพเส้นขนานและมุมแยง้ 
 3. ใบความรู้ เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 4. ใบงาน เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วธีิการวดัและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  1.2 แข่งขนัตอบปัญหา เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 2. เครื)องมือ 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  2.2 แบบบนัทึกผลการแข่งขนัตอบปัญหา เรื)อง เส้นขนานและมุมแยง้ 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
                   คะแนน   9 - 10           ระดบัดีมาก 
                    คะแนน   7 - 8             ระดบัดี 
                    คะแนน   5 - 6             ระดบัพอใช ้
                   คะแนน   0 - 4             ระดบัควรปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
คําชี*แจง  ใหท้าํเครื)องหมาย � ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที)นกัเรียนปฏิบติั 
 

เลขที) ชื)อ-สกุล 

รายการ 
รับผดิชอบ
งานที)ไดรั้บ
มอบหมาย 
(2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผูอื้)น 
(2 คะแนน) 

นาํเสนอ   
ผลงาน 

ไดน่้าสนใจ 
(2 คะแนน) 

มีความคิด     
ริเริ)ม      

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทาํงานเสร็จ 
ตามเวลาที)

กาํหนด 
(2 คะแนน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9 - 10 ระดบัดีมาก 
   คะแนน  7 - 8 ระดบัดี 
   คะแนน  5 - 6 ระดบัพอใช ้
   คะแนน  0  - 4 ระดบัควรปรับปรุง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

คะแนนของกลุ่มทดลอง 
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ตาราง  17  คะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที" 6 ก่อนและหลัง        
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

 

คนที" 
คะแนนวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

ก่อนเรียน 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

หลงัเรียน 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

D D2 

1 12 21 9 81 
2 10 20 10 100 
3 15 21 6 36 
4 14 23 9 81 
5 12 20 8 64 
6 14 21 7 49 
7 10 19 9 81 
8 12 19 7 49 
9 9 18 9 81 

10 9 18 9 81 
11 8 19 11 121 
12 10 20 10 100 
13 12 21 9 81 
14 12 25 13 169 
15 13 24 11 121 
16 14 22 8 64 
17 10 22 12 144 
18 10 22 12 144 
19 12 23 11 121 
20 11 24 13 169 
21 9 25 16 256 
22 9 27 18 324 
23 9 24 15 225 
24 6 19 13 169 
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ตาราง  17  (ต่อ) 
 

คนที" 
คะแนนวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

ก่อนเรียน 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

หลงัเรียน 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

D D2 

25 8 19 11 121 
26 10 20 10 100 
27 11 25 14 196 
28 12 20 8 64 
29 12 21 9 81 
30 12 24 12 144 
31 9 25 16 256 
32 12 28 16 256 
33 15 26 11 121 
34 9 24 15 225 
35 11 25 14 196 
36 9 25 16 256 
37 9 24 15 225 
38 9 21 12 144 
39 8 20 12 144 
40 11 20 9 81 

∑ 429 884 455 5,521 

X  10.73 22.10   
S.D. 2.08 2.62   
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ตาราง  18  คะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที" 6 ก่อนและหลัง        
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

 

คนที" 
คะแนนวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

ก่อนเรียน 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

หลงัเรียน 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

D D2 

1 7 24 17 289 
2 7 25 18 324 
3 8 28 20 400 
4 7 29 22 484 
5 9 28 19 361 
6 5 28 23 529 
7 14 27 13 169 
8 12 28 16 256 
9 14 26 12 144 

10 12 25 13 169 
11 12 24 12 144 
12 11 24 13 169 
13 11 20 9 81 
14 10 25 15 225 
15 9 26 17 289 
16 9 24 15 225 
17 11 25 14 196 
18 12 28 16 256 
19 18 27 9 81 
20 18 28 10 100 
21 14 26 12 144 
22 15 25 10 100 
23 15 24 9 81 
24 12 24 12 144 
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ตาราง  18  (ต่อ) 
 

คนที" 
คะแนนวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

ก่อนเรียน 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

หลงัเรียน 
(คะแนนรวม 30 คะแนน) 

D D2 

25 11 20 9 81 
26 19 27 8 64 
27 10 28 18 324 
28 10 27 17 289 
29 15 28 13 169 
30 15 27 12 144 
31 8 25 17 289 
32 8 24 16 256 
33 9 24 15 225 
34 12 20 8 64 
35 8 25 17 289 
36 13 19 6 36 
37 14 18 4 16 
38 11 19 8 64 
39 15 24 9 81 
40 16 25 9 81 

∑ 466 998 532 7,832 

X  11.65 24.95   
S.D. 3.34 2.85   

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล นายกฤษกร  สุขอนนัต ์  

วนั  เดือน  ปีเกดิ วนัที�  23  มิถุนายน  2523 

สถานที�เกดิ อ.เมืองจนัทบุรี  จ.จนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน เลขที� 98 ซ.ท่าแฉลบ  ต.ตลาด  อ.เมืองจนัทบุรี  จ.จนัทบุรี 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน ครูผูส้อน 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนตงัเอง็   

 อาํเภอเมืองจนัทบุรี  จงัหวดัจนัทบุรี    

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2539 มธัยมศึกษาปีที� 3 

  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2542 มธัยมศึกษาปีที� 6  

  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)   

   มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 พ.ศ. 2558 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 




