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  ปรานี  แพรอตัร์ : การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค 
STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์ ,  

ผศ.ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศิริธรรม และ รศ.สมประสงค ์ น่วมบุญลือ.    271  หนา้. 
 

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการวดัของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย   2) เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้เรือง การวดัก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเดก็ไทย  3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเดก็ไทย  4) ประเมินความสามารถในการคิดของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3ทีไดจ้ากการจดัการ
เรียนรู้ ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 5) ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรัก
ความเป็นไทยของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเดก็ไทย กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/1 โรงเรียนอนุบาลบางแพ  
อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 28 คน   แบบแผนการทดลอง คือแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (One Group 

Pretest – Posttest Design)  

 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้เรือง การวดั  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวดั 
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย  
แบบประเมินความสามารถในการคิดและแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นรักความเป็นไทย  การวเิคราะห์
ขอ้มลูใชค่้าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ 
Dependent)  และการวเิคราะห์เนือหา  ผลการวจิยัพบวา่  

 1. แผนจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน   
82.96 / 81.25   
 2. ผลการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเดก็ไทย  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของ
เดก็ไทย พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น  เมือพิจารณารายดา้นพบวา่  
นกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ เป็นลาํดบัทีหนึงคือ ทาํใหน้กัเรียนเตม็ใจร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข   รองลงมาดา้นประโยชน์ทีไดรั้บคือ ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัยกยอ่งชมเชยและใหก้าํลงัใจผูอื้นมากขึน    
และ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้คือ ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัเพือนในกลุ่มมากขึน 

 4. ความสามารถในการคิด ของนักเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเดก็ไทย พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี   

5.คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย พบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์กความเป็นไทยโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดี    
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร                                    ปีการศึกษา 2553 
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 The  purposes  of  this  research  were 1) to develop and find out efficiency of the lesson plans on measurement with 

STAD technique and child thai folk play  activities.   2) to compare the mathematics learning outcomes on measurement  before 

being and after being taught  by STAD technique and child thai folk play activities.   3) to investigate the opinions of third grade 

students towards the instruction with STAD technique and child thai folk play activities .  4) to  evaluate  the ability in thinking.   

5) to  evaluate  quality  desires of proud to be Thai . 

 The sample of this research were 28 third grade students of  Bangphae elementary school, Bangphae, Ratchburi 

province in the first semester of the academic year 2010. Experimental design was one group pretest – posttest design. 

 The  research  instruments  used  were  lesson plans, learning outcomes, questionnaires  and   evaluation form.     

The data were analyzed by percentage (%)  mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test of dependent and content  analysis. 

 The result of this research were as follow:  

 1. The lesson plans were met the efficiency standard criterion of 82.96/81.25   

 2. The mathermatic learning outcomes on measurement of third grade students after being taught were statistically 

significant  higher than before  being  taught  by STAD technique and child  thai folk play activities at .05 level.   

 3. The opinions  of  the third grade students  towards  the  instruction with STAD technique and child thai folk play 

activities  were  at a high level of agreement, the students opinions were at a high agreement level towards the learning 

environments  aspect  which  helped  the students  learned happily,  the usefulness aspect  which helped the students praise and 

encourage   and the learning activities aspect  which  helped the students know work with friend.  

 4. The ability  in  thinking    of  the third grade  students get from  the instruction with STAD technique and child 

thai folk play activities  were at good level.    

 5.  Quality  desires of proud to be Thai  of  the third grade students get from the instruction with STAD technique 

and child thai folk play activities were at good level . 
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บทท ี 1 

บทนํา 
ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 การศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นทรัพยากรทีมีคุณภาพ    การพฒันา
มนุษยจึ์งตอ้งดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพือการพฒันาสังคม  พฒันาโลก  การศึกษาจึงมี
บทบาทสาํคญัยงิในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  ดงัพระโอวาทของสมเด็จพระพีนางเธอเจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทีประทานแก่ครูแห่งชาติและครูตน้แบบประจาํปี  
2542  ความวา่ 
 ...การศึกษาถือเป็นรากฐานสําคญัต่อชีวติเพราะการทีทุกคนจะเติบโตเป็นบุคคลทีมีความ
สมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจได ้  ยอ่มตอ้งอาศยัการศึกษาเรียนรู้เป็นเครืองมือสาํคญั ซึงในภาวการณ์
ปัจจุบนัวธีิการศึกษาเรียนรู้ของมนุษยเ์ปลียนแปลงไปตามความเจริญของเทคโนโลยี และการ
เปลียนแปลงวฒันธรรมขอ้มูลข่าวสารทีเชือมโยงถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันนั หนา้ทีของครูทีสาํคญั
ประการหนึงก็คือ  การคน้ควา้หาวธีิการจดัการศึกษาเรียนรู้ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
เปลียนแปลงนนัอยูเ่สมอ  เพือใหศิ้ษยทุ์กคนถึงพร้อมดว้ยคุณสมบติัประเสริฐ  3  ประการ คือ เป็น
คนดี  มีความรู้ความสามารถและดาํรงตนอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข  อนัเป็นพืนฐานสาํคญัทีจะเกือกลู  
ใหเ้กิดความมนัคงไพบูลยแ์ก่ชาติบา้นเมือง... (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545: 7) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัที 9 (พ.ศ.2545 – 2559)  ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์อ้ที  2  

แนวนโยบายเพือดาํเนินการขอ้ 5 คือ การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือสร้างเสริมความรู้  
ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน  โดยมีเป้าหมายไวว้า่  คนไทยทุกคนมีทกัษะและ
กระบวนการในการคิด  การวเิคราะห์  และแกปั้ญหา  มีความใฝ่รู้และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเนืองเตม็ตามศกัยภาพ (สาํนกังาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 2545ข: 20)  ทงันีการศึกษามีประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ใหมี้ความสมดุลในทุกๆดา้น  เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่ทรัพยากรบุคคลทีทรงคุณค่าในอนาคต  
การวางแผนรากฐานการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนถือไดว้า่เป็นบนัไดขนัแรกของการพฒันาทรัพยากร
มนุษยที์มีคุณค่าในอนาคต    และแนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542  มาตรา  22 กาํหนดใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้  และถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัทีสุด  กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ   
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 การศึกษาจะมีประสิทธิภาพไดน้นั  ตอ้งขึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ  กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้นบัเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุด เพราะการจดัการ
เรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนนัตอ้งประกอบไปดว้ยผูเ้รียน  ผูส้อน  หลกัสูตร  
วธีิสอน  สือ/นวตักรรม วธีิการวดัและประเมินผล  แต่วิธีการหนึงทีผูส้อนทุกคนสามารถปฏิบติัได้
โดยตรง คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีน่าสนใจสาํหรับนกัเรียน  จดักระบวนการและวธีิการเรียนที
หลากหลาย  ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงพฒันาการทางดา้นร่างกาย และสติปัญญา  วธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
วธีิการสอนทีเหมาะสม และเนน้ความเป็นไทย ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีกาํหนด
วสิัยทศัน์ไวว้า่ “หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึงเป็นกาํลงัของ
ชาติใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นไทยและ
พลโลก ยดึมนัในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มี
ความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ  และการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ”  พร้อมทงัพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะ มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง
พอเพียง รักความเป็นไทย เพือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมอยา่งมีความสุข  ดงันนัการจดั
การศึกษาจึงมีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งทาํใหผู้เ้รียนทุกคนตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้
และเอาใจใส่ต่อการเรียน รู้วิธีการแสวงหาความรู้เพือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

 คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หนึงทีกาํหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้หลกัในกลุ่มทกัษะ 

ทีเป็นเครืองมือในการเรียนรู้และและเป็นพนืฐานในการศึกษาต่อในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551   เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาททีสาํคญัยงิในการพฒันาความคิด 

ของมนุษย ์  ทาํใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์  คิดอยา่งมีเหตุผล    เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถ
วเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถว้น  รอบคอบ  ช่วยใหค้าดการณ์  วางแผน  ตดัสินใจ  
แกปั้ญหาและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากนีคณิตศาสตร์ยงัเป็น
เครืองมือในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละศาสตร์อืนๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดาํเนินชีวติ  ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ขึน  เป็นมนุษยที์สมบูรณ์    มีความสมดุลทงัทาง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น  และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กรมวชิาการ 2544: บทนาํ)  ดงันนั การจดัการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์จึงตอ้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งมีระเบียบ  ชดัเจนและรัดกุม  รู้
คุณค่าของคณิตศาสตร์และมีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์  และสามารถนาํความรู้  ความคิดและทกัษะที
ไดจ้ากการเรียนไปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่างๆ  และแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งแทจ้ริงตลอดทงั
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มีคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมนัในการ
ทาํงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

 กล่าวไดว้า่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความสาํคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
อยา่งมาก  แต่การจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบนั พบวา่ ยงัไม่
ประสบความสาํเร็จเท่าทีควร   นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตาํกวา่สาระการเรียนรู้อืนๆ    ดงัจะเห็นได้
จากการรายงานการทดสอบวดัและประเมินคุณภาพระดบัชาติ(National Test)   ปีการศึกษา 2548 
และ 2550 (ปีการศึกษา 2549 ไม่มีการทดสอบ) พบวา่  คะแนนเฉลียของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี
ที 3 ในปีการศึกษา 2548 ของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรีเขต 2 มีคะแนนเฉลียกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาํกวา่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวทิยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 46.05    
เมือแยกตามระดบัคุณภาพ  พบวา่  อยูใ่นระดบัดีร้อยละ 20.14 ระดบัพอใชร้้อยละ 52.28   และตอ้ง
ปรับปรุงร้อยละ 27.58  และในปีการศึกษา 2550 มีคะแนนเฉลียร้อยละ 46.14   เมือแยกตามระดบั
คุณภาพ พบวา่  ระดบัดีร้อยละ 26.43 ระดบัพอใชร้้อยละ 42.67 ระดบัปรับปรุงร้อยละ 30.90 และใน
ส่วนของคะแนนเฉลียของชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบุรี   สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรีเขต 2   ในปีการศึกษา 2548 มีคะแนนเฉลียร้อย
ละ 45.13   เมือแยกตามระดบัคุณภาพ  พบวา่   อยูใ่นระดบัดีร้อยละ 16.27 ระดบัพอใชร้้อยละ 54.30    
ระดบัปรับปรุงร้อยละ 29.43  ส่วนในปีการศึกษา 2550 มีคะแนนเฉลียร้อยละ 41.98   เมือแยกตาม
ระดบัคุณภาพ พบวา่  ระดบัดีร้อยละ 15.18 ระดบัพอใชร้้อยละ44.08 ระดบัปรับปรุงร้อยละ40.74  

 และจากการประเมินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนัประถมศึกษาปีที 3 
โรงเรียนอนุบาลบางแพ  ระหวา่งปีการศึกษา 2548-2550    ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนไดร้้อยละ 
70.15, 71.95, 72.48  ตามลาํดบั  ซึงพบวา่อยูใ่นระดบัทีตาํกวา่เกณฑที์โรงเรียนกาํหนดไว ้ คือ 

ร้อยละ 75  (โรงเรียนอนุบาลบางแพ,ฝ่ายวชิาการ รายงานผลสัมฤทธิทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2548, 2549, 2550:5)  และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  2550    ของชนั
ประถมศึกษาปีที 3   เมือแยกตามสาระ  พบวา่ สาระทีมีผลคะแนนเฉลียตาํสุด  คือ สาระการวดัอยูใ่น
ระดบัร้อยละ 29.98  
 จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ 
จงัหวดัราชบุรี    ผูว้จิยัไดศึ้กษาสาเหตุของปัญหาผลการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาํ 
โดยการสังเกตพฤติกรรมการสอนและการพดูคุยกบัครูผูส้อนคณิตศาสตร์ในทุกระดบัชนั   และ
สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน  พบวา่  ครูผูส้อนให้ความคิดเห็นใกลเ้คียงกนัวา่    1)การสอน
คณิตศาสตร์ตอ้งใชว้ธีิการทีซบัซอ้นตอ้งเตรียมการสอนมากกวา่ปกติเพราะคณิตศาสตร์มีกฎเกณฑ์
เฉพาะวชิา  ครูผูส้อนตอ้งคิดหาวธีิการสอนทีทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจในกฎเกณฑน์นัๆ แต่ครูผูส้อนไม่มี
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เวลาเพราะตอ้งเตรียมการสอนหลายวชิา  2)มีภาระงานทีไดรั้บมอบหมายอืนๆ มาก เช่น เจา้หนา้ที
การเงิน บรรณารักษ ์  3) ครูสอนไม่ตรงตามสาขาวชิาทีเรียนมา จึงไม่มีทกัษะการสอนคณิตศาสตร์ที
ดี   4) ครูขาดเทคนิคการสอน  ใชก้ารบรรยาย และยกตวัอยา่งบนกระดานดาํ  ให้นกัเรียนเรียนรู้
พร้อมกนัทงัชนั  นกัเรียนเก่งจะเป็นผูต้อบคาํถามของครู  นกัเรียนอ่อนไม่กลา้ตอบและขาดการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 5) ตอ้งใชเ้วลาในการสอนแต่ละเรืองมากขึนเพราะตอ้งใหก้าร
แนะนาํกบันกัเรียนอยา่งทวัถึง แต่นกัเรียนในหอ้งมีจาํนวนมากจึงทาํไดไ้ม่ดี   ในส่วนของนกัเรียน 
พบวา่  1) นกัเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เพราะครูผูส้อนดุ  2) เรียนไม่สนุก  3) มีการบา้นมาก  
 4)  เนือหายากไม่เขา้ใจ  จึงไม่ทาํแบบฝึกหดัและการบา้น  ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิมพาภรณ์  
สุขพว่ง (2548:6) ทีกล่าววา่ การทีนกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตาํ มีสาเหตุมาจากทงัตวัครูและนกัเรียน 
กล่าวคือ   ครูผูส้อนขาดการเตรียมการสอน   ใชเ้ทคนิคและวธีิการสอนไม่เหมาะสมกบัเนือหา ใช้
วธีิสอนแบบบรรยาย  ดา้นนกัเรียนขาดการช่วยเหลือแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด  เนืองจากมีนกัเรียนใน
หอ้งเป็นจาํนวนมาก   ซึงสอดคลอ้งกบั ปราณี   จงศรี (2545: 4) ซึงไดก้ล่าวถึงสาเหตุทีทาํใหก้าร
จดัการเรียนการสอนไม่ประสบผลสาํเร็จวา่  มีสาเหตุมาจากการมีจาํนวนนกัเรียนในหอ้งมากเกินทาํ
ใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทาํไดไ้ม่ทวัถึง  ขาดครูทีตรงกบัสาขาวชิา   ครูมีภารกิจมาก   
ขาดสือและอุปกรณ์   โดยสาเหตุสาํคญัประการหนึงคือ วธีิสอนของครู   ครูใชว้ธีิการสอนแบบ
บรรยาย  ใชแ้บบเรียนเป็นหลกั  ยกตวัอยา่งบนกระดานดาํ  แลว้ใหท้าํแบบฝึกหดั   ใชสื้อนอ้ย    
นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน   ขาดการส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม   
นกัเรียนอ่อนไม่ไดรั้บความสนใจจากครูและเพือน  ซึงสอดคลอ้งกบั ปาริชาติ  สมใจ ( 2549:6) และ 
เนตรนรินทร์  พิมละมาศ   (2549:4) ซึงกล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่  การสอนคณิตศาสตร์เป็นเรือง
ยาก   ครูขาดเทคนิคในการจดัการเรียนรู้  ไม่เปลียนพฤติกรรมการสอน นกัเรียนขาดการทาํกิจกรรม
กลุ่มร่วมกนั  ไม่มีการพดูคุยช่วยเหลือกนัในการเรียน  การแลกเปลียนเรียนรู้จึงไม่เกิดขึน  นกัเรียนมี
ความพร้อมต่างกนั  

จากการศึกษาสาเหตุของปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัไดส้รุปสาเหตุของปัญหาออกเป็น 3 ดา้นคือ 
1) ดา้นตวัครู สรุปไดว้า่ ครูขาดการเตรียมการสอน ขาดเทคนิคการสอนทีมีประสิทธิภาพ     ครูสอน
ไม่ตรงตามสาขาวชิา   2) ดา้นตวันกัเรียน   สรุปไดว้า่  นกัเรียนในหอ้งมีจาํนวนมากเกิน นกัเรียน
อ่อนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ไดรั้บความสนใจจากครูและเพือน   มีเจตคติที
ไม่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์  และ 3) ดา้นเนือหาสาระ  คณิตศาสตร์มีเนือหาทีเป็นนามธรรม  เนือหาบาง
ตอนยากต่อการอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้  ดงันนัครูจึงตอ้งใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง  หรือนาํพฤติกรรมที
พบเห็นหรือปฏิบติัอยูใ่นชีวิตประจาํวนัมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม
กบัเนือหาสาระและเนือหาสาระทีเป็นปัญหามากต่อการจดัการเรียนการสอนของครู และความ
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เขา้ใจของนกัเรียนคือสาระที 2 :การวดั ( การวดัความยาว, การวดันาํหนกั การวดัปริมาตร  เงิน  และ
เวลา ) ซึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550   ทีมีการประเมิน 4 สาระ
คือ จาํนวนและการดาํเนินการ  การวดั  พีชคณิต  และทกัษะ/กระบวนการ พบวา่ ผลการประเมิน
สาระการวดั ตาํสุด มีผลการประเมินร้อยละ 29.98   

 ปัญหาในเรืองผลสัมฤทธิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาํ สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) ซึงเป็นสถาบนัทีดูแลการพฒันาการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไดห้าทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การจดัทาํ 
Learning Object  ทีเป็นสือการเรียนรู้ทีสสวท. ดาํเนินการพฒันาร่วมกบัCurriculum 

Corparation/The Learning Federation ภายใตค้วามร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย  จดัหาโปรแกรม The 

Geometer”s Sketehpad(GSP)และจดัอบรมใหค้รูไดใ้ช ้  และสสวท.ยงัจดัทาํโครงการอบรมทางไกล
ใหก้บัครูผูส้อนคณิตศาสตร์  การดาํเนินการดงักล่าวจดัเป็นการพฒันาทีเนน้การใชเ้ทคโนโลยเีป็น
ส่วนใหญ่ จึงเหมาะกบัโรงเรียนทีมีเครืองมืออาํนวยความสะดวกทางดา้นเทคโนโลยี และครูทีมี
ความรู้ความชาํนาญทางดา้นเทคโนโลย ี  แต่การพฒันาการเรียนรู้นนัยงัสามารถทาํไดอี้กหลายวธีิ  
เช่น    การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู     การพฒันาสือการเรียนรู้โดยความร่วมมือกบั
ชุมชน  การนิเทศภายในดา้นการเรียนการสอน  เป็นตน้  การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เป็น
วธีิการหนึงทีครูควรนาํมาใช ้ โดยครูผูส้อนตอ้งปรับเปลียนวธีิการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  สนุกไปกบัการเรียนรู้  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  ส่งเสริมให้
นกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม  เพือใหน้กัเรียนรู้จกัฝึกคิดและแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั  มีการ
ช่วยเหลือกนั โดยให้นกัเรียนทีมีความสามารถสูงกวา่ช่วยเหลือเพือนทีมีความสามารถตาํกวา่   ซึง
จะช่วยทาํใหน้กัเรียนทีมีความสามารถตาํกวา่ เขา้ใจในเนือหาไดดี้ยงิขึน  จากวยัทีเท่ากนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัทาํใหน้กัเรียนใชภ้าษาสือความหมายใหเ้ขา้ใจกนัไดง่้ายขึนและกลา้ซกัถามกนัดว้ย ซึง
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั(Cooperative Learning)  ตามแนวคิดของสลาวนิ        
 ( Slavin  1990, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี  2550: 102) ทีเสนอแนะไวว้า่  เป็นวธีิสอนทีมุ่งเนน้การ
ร่วมกนัเรียนรู้  ช่วยเหลือซึงกนัและกนั   และพฒันาทกัษะทางสังคม  ช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิ
สูงขึน  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Cooperative Learning)  เป็นวธีิการเรียนรู้รูปแบบหนึงที
ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Child Centered)   โดยมีการฝึกใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํงานร่วมกนั  
สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยกนัเรียน โดยนกัเรียนทีมีความสามารถสูงช่วยเหลือเพือนทีมี
ความสามารถตาํกวา่  ช่วยเหลือกนัจนสมาชิกทุกคนประสบความสาํเร็จในการเรียน  และ
ความสาํเร็จของกลุ่มจะเป็นผลงานของสมาชิกทุกคน   สลาวนิ(Slavin) ไดท้าํการศึกษาและพฒันา
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัหลายรูปแบบ  ไดแ้ก่  การเรียนแบบกลุ่มแข่งขนั(Teams Games  
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Tournament หรือ เทคนิค TGT) การเรียนแบบกลุ่มช่วยสอนเป็นรายบุคคล(Team Assisted 

Individualized Instruction หรือเทคนิค TAI) เทคนิคจิกซอว ์ (Jigsaw)  และการเรียนแบบกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ ( Student Teams  Achievement Division หรือ เทคนิค STAD ) ซึงเป็นการจดัการเรียนรู้
รูปแบบหนึงทีจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย  สมาชิกของกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถสูง  
ปานกลาง และตาํ  โดยมีสัดส่วน 1:2:1  สมาชิกในกลุ่มตอ้งช่วยเหลือกนัและกนัในดา้นการเรียน  
เพือทีจะใหส้มาชิกแต่ละคนมีความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาทีเรียน และเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้
พร้อมสาํหรับการทดสอบรายบุคคล  คะแนนทีแต่ละคนทาํไดจ้ะถูกแปลงเป็นคะแนนของกลุ่ม  
สมาชิกของกลุ่มจึงมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการทีจะทาํใหก้ลุ่มประสบผลสาํเร็จ ซึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ วสัริน  ประเสริฐศรี (2544:105) ศึกษาเรืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวชิาคณิตเรืองเศษส่วนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีสอนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือกนั
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) กบัการสอนตามแนวคู่มือครู  ผลการวจิยัพบวา่  ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เรืองเศษส่วน  ทีสอนแบบร่วมมือกนัสูงกวา่การสอนตามแนวคู่มือครู
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ส่วนปราณี  จงศรี ( 2545: 113)ศึกษาเรือง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิวชิาคณิตศาสตร์ เรือง โจทยปั์ญหาของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีสอนดว้ยวธีิสอน
แบบร่วมมือกนั  วธีิสอนแบบ Missouri และวธีิสอนตามแนวคู่มือครู  พบวา่   ผลสัมฤทธิวชิา
คณิตศาสตร์ เรือง โจทยปั์ญหา  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือ
กนั  วธีิสอนแบบ Missouri  กบัการสอนตามแนวคู่มือครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั  .05  โดยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัทาํใหผ้ลสัมฤทธิวชิาคณิตศาสตร์ เรือง โจทยปั์ญหา  สูงทีสุด  
อีกทงันกัเรียนมีความคิดเห็นวา่  ชอบการเรียนเป็นกลุ่ม  ไดท้าํงานร่วมกบัเพือน  เพือนในกลุ่ม
ช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ทาํใหบ้รรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน  นอกจากนนัผลการวิจยัของ   
พนูศรี   อาภรณ์รัตน์ (2548:182)พบวา่ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   พฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่มของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี    
และ สิทธิชยั ร่วมจิตร (2545:บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ชนัประถมศึกษาปีที 6 โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัแบบ
ผลสัมฤทธิ (STAD) ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือกนัมีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงกวา่เกณฑที์กาํหนด     

นอกจากนนัการจดัการเรียนรู้ยงัตอ้งทาํใหน้กัเรียนรู้สึกอยากร่วมกิจกรรม สนุกสนานกบั
การเรียนรู้   การเล่นของเด็กเป็นวธีิการหนึงทีทาํให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกดงักล่าวได ้ เพราะการเล่น
เป็นสิงทีเด็กทุกคนชอบ ทาํใหมี้จิตใจเบิกบานสนุกสนาน ช่วยพฒันาใหมี้สติปัญญาทีแหลมคม  
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และก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทีดีในหมู่คณะ   มีนกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาหลายท่าน  ให้
ความสาํคญักบัการเล่นของเด็กไวเ้ช่น เพียเจท(์Piaget) (อา้งถึงใน ผอบ โปษะกฤษณะ) ไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัของการเล่นวา่ การเล่น  จะมีความสาํคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาจากการเล่น เด็กจะ
สามารถแยกแยะสิงต่างๆจากสิงเร้าได ้ และขณะทีเด็กตอบสนองสิงเร้า เขาจะสามารถรับรู้สิงต่างๆ
เขา้มาในสมอง  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534:13-14) ไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัของการเล่นของเด็กดงันี 1) ดา้นร่างกาย  เป็นการใชพ้ลงังานส่วนเกินในร่างกายของเด็ก  
เป็นการฝึกกลา้มเนือใหท้าํงานประสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ   2)  ดา้นอารมณ์  ช่วยใหเ้ด็กเกิด
การพฒันาทางอารมณ์และจิตใจใหม้นัคง แขง็แรงเขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม และการเล่นจะช่วยลด
ความคบัขอ้งใจของเด็ก 3)  ทางดา้นสังคมจะช่วยใหพ้ฒันาการดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอืนเป็น
การเรียนรู้ทีจะอยูร่วมกนั  รู้จกับทบาทสมาชิกในกลุ่ม   ฝึกเด็กในเรืองการปรับตวั 4) ดา้นสติปัญญา  
การเล่นเป็นการฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองของเด็กในเรืองการคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละส่งเสริม
จินตนาการของเด็ก      ผูว้จิยัตระหนกัถึงความสาํคญัของการเล่นของเด็กไทยต่อพฒันาการทุกๆ
ดา้นและการใชเ้ป็นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงศึกษา
การเล่นของเด็กไทย ทีสอดคลอ้งกบัการสอนคณิตศาสตร์ และพฒันาการทางดา้นสติปัญญาและ
ดา้นสังคม (วริาภรณ์  ปนาทกุล 2531:31-35) สรุปไดด้งันี  

 1  การเล่นทีเนน้ทกัษะเกียวกบัการนบั ไดแ้ก่  หมากเก็บ  ซ่อนหา 
 2   การเล่นทีเนน้ทกัษะเกียวกบัการคาดคะเน การกะระยะ ไดแ้ก่  กระโดดยาง  เตย  ตีลูกลอ้  
วงิเปียว  วงิสามขา   วงิกระสอบ  ลิงชิงบอล ลิงชิงหลกั 

3 การเล่นทีเนน้ทกัษะ  การจาํแนกประเภท  จาํแนกพวก  จาํแนกเสียง  ไดแ้ก่  เกา้อีดนตรี          
กาฟักไข่  งูกินหาง 

4 การเล่นทีเนน้ทกัษะดา้นความคิด  การใชไ้หวพริบ การตดัสินใจ ไดแ้ก่ กระโดดเชือก 
เกา้อีดนตรี  ขีมา้ส่งเมือง         ตีจบั   เตย  ลิงชิงหลกั  ดีดลูกหิน/ลูกแกว้  หมากเก็บ 

5 การเล่นทีเนน้ทกัษะทีเนน้ค่านิยม  ทศันคติในดา้นต่างๆ  เช่น ความสามคัคี  ความเสียสละ  
ความอดทน  ความรับผิดชอบ  เช่น  ตีจบั  เตย  เสือขา้มห้วย  ซ่อนหา  ขีมา้ส่งเมือง 

การเล่นของเด็กไทยจึงเป็นกิจกรรมหนึงทีเป็นตวัการช่วยใหผู้เ้รียนสนุกกบัการเรียน  
คิดเป็น ทาํเป็น  และแกปั้ญหาเป็น  ฝึกการใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือซึงกนัและกนั เป็นการเรียน
แบบเรียนปนเล่น หรือการเล่น-เรียน(PLEARN) ตามแนวคิดของ ชยัอนนัต ์  สมุทวณิช (2540:372) 
ทีกล่าวไวว้า่ PLEARN คือ Play+Learn ออกเสียงเป็น เพลิน คือการเล่นเรียนนนั ทาํใหเ้ด็กเพลิน  
เรียน (Learn)อยา่งเดียวก็เกิดความทุกขค์วามเบือ  เล่น(Play)อยา่งเดียวไม่เรียนรู้อะไรเลยก็จะเป็นสิง
ไร้สาระจนเกินไป ไม่เป็นผลดีต่อเด็ก ซึงสอดคลอ้งกบัวริาภรณ์  ปนาทกุล(2531:18) ทีกล่าวไวใ้น
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การเล่นของเด็กไทยกบัการเรียนการสอนวา่ การเอาธรรมชาติการเล่นและไม่ยอมอยูนิ่งของเด็กมา
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการเรียน  จะทาํใหเ้ด็กเรียนดว้ยความสนุกสนาน  ไม่เกิดความเบือหน่ายใน
การเรียน  เป็นการเรียนแบบเล่นปนเรียน และการเล่นทีมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กไทยอยา่งหนึง
คือการละเล่นพืนบา้นไทยของเด็ก  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของทศันีย ์  จินตพิทกัษก์ุล ( 2547: 

157-162)ทีศึกษาลกัษณะและคุณค่าของการละเล่นพืนบา้นของเด็ก พบวา่  การละเล่นพืนบา้น
บางอยา่งส่งเสริมใหผู้เ้ล่นไดฝึ้กใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุมีผล  มีการสังเกตและแยกแยะขอ้แตกต่าง  
ส่งเสริมใหไ้ดเ้รียนรู้สิงต่างๆมากขึน  และส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์  เช่น ดีดลูกหิน/
ลูกแกว้   เตย  วงิเปียว  นาํขึน-นาํลง อะไรเอ่ย   การละเล่นพืนบา้นบางชนิดช่วยส่งเสริมใหผู้เ้ล่นรู้จกั
ประสานงานกบัผูอื้น  เคารพในสิทธิและความสามารถของผูอื้น  มีความรับผดิชอบและเสียสละ  
และการปฏิบติัตามกฎกติกา  เช่น เสือขา้มหว้ย กาฟักไข่  วงิสามขา   เกา้อีดนตรี  สอดคลอ้งกบั
วเิชียร  เกษประทุม (2548:11) ทีกล่าวถึงคุณค่าของการละเล่นพืนบา้นของเด็กวา่ ทาํใหเ้ด็ก มีอารมณ์
ทีมนัคง จิตใจเบิกบาน  สามารถเขา้กบัเพือนฝงูไดแ้ละยงัช่วยฝึกสมองและความวอ่งไวดว้ย  
ตลอดจนเรียนรู้สิงต่างๆจากธรรมชาติ ดงันนัการนาํการละเล่นพืนบา้นของเด็กมาใชใ้นการสอน
คณิตศาสตร์จึงช่วยทาํใหผู้เ้รียนไม่รู้สึกวา่การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรืองทีน่าเบือและทาํใหผู้เ้รียนรู้
วา่ในชีวติประจาํวนันนัเกียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ตลอดเวลา       นอกจากนนัการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กยงัทาํใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง    เกิดการเรียนรู้โดยประจกัษแ์จง้ดว้ยตนเอง  
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ   จิราภรณ์  อดุลวฒันศิริ  (2536: บทคดัยอ่) ทีศึกษาผลสัมฤทธิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1 ทีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมการละเล่นพืนบา้น
ไทยแบบประยกุตก์บัวธีิสอนแบบปกติ  พบวา่  นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมการละเล่น
พืนบา้นไทยแบบประยกุต ์ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่วธีิสอนแบบปกติ  
 จากการศึกษาเทคนิคและวธีิสอนคณิตศาสตร์  และคุณค่าของการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย รวมทงัผลงานการวิจยัดงักล่าวพบวา่  การจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึงทีควรนาํมาใชส้อนเพือ
แกปั้ญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมวชิาการทีเนน้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม  คือการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค 
STAD  จุดสาํคญัของการเรียนแบบนีคือ  ลดการทาํงานเพือตนเองแต่ยดึความเป็นตวัของตวัเอง  
และใหค้วามร่วมมือในการทาํงานเพือส่วนรวมและกลุ่มมากขึน  ส่วนการละเล่นพืนบา้นไทยของ
เด็กนนัจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและเห็นความสาํคญัของการเรียน
คณิตศาสตร์  ดงันนัการนาํการละเล่นพืนบา้นของเด็กมาจดัเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัเทคนิค 
STAD จะสามารถช่วยพฒันาผลการเรียนรู้เรืองการวดัไดแ้ละเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  จาก
ปัญหา และความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนคณิตศาสตร์  จึงมีความสนใจทีจะทาํ
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การวจิยัเชิงทดลองกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 เพือพฒันาผลการเรียนรู้เรือง การวดั ศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  STADโดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย  และประมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์รืองรักความเป็นไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค  STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย   โดยนาํลกัษณะเด่นของการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD (Student  Team  Achievement  Divisions)  มาเป็นวธีิจดัการ
เรียนรู้  และใชก้ารเล่นของเด็กไทยในเขตภาคกลาง  มาประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัเนือหาสาระเพือ
เป็นกิจกรรมในการเรียนรู้  โดยมีจุดมุ่งเนน้ดา้นการยอมรับความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม    
ซึงผลการวจิยัในครังนี  จะเป็นแนวทางของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  ในการวจิยัครังนี  ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
เรียนรู้ (Cooperative  Learning) เทคนิค STAD   และลกัษณะและคุณค่าของการเล่นของเด็ก ไทย 
ในเขตอาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี  เพือนาํมาเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั  ดงันี 

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั(Cooperative Learning)  เป็นวธีิการเรียนรู้รูปแบบหนึงที
ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั(Child Centered)   โดยมุ่งเนน้การทาํงานร่วมกนัช่วยเหลือซึงกนัและกนั  และ
ทกัษะทางสังคม ซึง สลาวนิ (Slavin 1990) ไดเ้สนอแนะไวว้า่ วธีิสอนแบบร่วมมือกนั คือการจดัการ
เรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน สมาชิกกลุ่มจะตอ้งช่วยกนัเรียนรู้ ร่วมกนั
ปฏิบติักิจกรรมจนบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มและยงัเสนอแนะเพิมเติมวา่ วธีิสอนแบบนี
ช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนกัถึงความรับผดิชอบและช่วยใหผู้เ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั(Cooperative Learning) ทีเหมาะสม
สาํหรับ การสอนคณิตศาสตร์วธีิหนึงคือการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิคSTAD 

วชัรา เล่าเรียนดี (2550:110) ไดก้ล่าววา่ เทคนิค STAD เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยการจดักลุ่มผูเ้รียนทีมีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละทงัความสามารถทางการเรียนและ
เพศ โดยทีครูจะทาํการสอน หรือเสนอเนือหาสาระของบทเรียนแก่นกัเรียนทงัชนัก่อนและ
มอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มทาํงานตามทีกาํหนดตามวตัถุประสงคใ์นแผนการสอน  เมือสมาชิกกลุ่ม
ช่วยกนัปฏิบติัและทาํแบบฝึกหดัหรือทบทวนเนือหาตามทีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้  ครูจะให้
นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที  คะแนนทีไดจ้ากการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนกลุ่มของแต่ละกลุ่มซึงเรียกวา่ “กลุ่มสัมฤทธิ” (Achievement Division) โดยมีขนัตอนการ
จดัการเรียนรู้ดงันี 
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1. ขนันาํหรือเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียน เป็นการบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เร้าความ
สนใจและทบทวนความรู้หรือทกัษะเดิม   

2.  ขนัสอน ครูผูส้อนจะใชเ้ทคนิควธีิสอนแบบต่างๆทีเหมาะสมเพือใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคใ์นแต่ละสาระ  กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ความเขา้ใจ อธิบายความรู้ใหก้ระจ่าง ฝึกปฏิบติั
โดยครูคอยแนะนาํ ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนทุกคน  อธิบายคาํตอบ  

3. ขนักิจกรรมกลุ่ม 

เป็นการฝึกจากใบงาน  แบบฝึกหดั หรือใบกิจกรรม  ทดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคล  
คาํนวณคะแนนของแต่ละคน  รวมคะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่ม   

4. ขนัสรุปและประเมินผล  แจง้ผลการประเมินของกลุ่ม  
การเล่นเป็นพฤติกรรมทีเด็กทุกคนชอบแสดงออกมากทีสุด  ของเด็กจะมีการพฒันาขึนตาม 

วยั และมีความสาํคญัต่อพฒันาการทงัดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม และทางดา้นสติปัญญา การเล่น
ทาํใหเ้ด็กเรียนรู้วธีิเรียน ช่วยใหเ้ด็กรู้จกัปรับตวัในการทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอื้น ฝึกทกัษะชีวติ  การ
เล่นทาํใหเ้ด็กสนุกสนาน   มีความมนัใจและคน้พบตวัเอง  เมือนาํการเล่นมามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะ
กบับทเรียนจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนานและมีความสุขกบัการเรียนจึงสอดคลอ้ง
ธรรมชาติของเด็กทุกคนทีชอบการเล่นเป็นชีวติจิตใจ และการเล่นทีมีคุณค่าต่อพฒันาการทางดา้น
สติปัญญา คือการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย ทีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย  และการละเล่นของเด็กไทย
ในเขตภาคกลาง  ก็มีการเล่นกนัอยูม่าก เช่น กระโดดยาง กระโดดเชือก  ชกัเยอ่ ตีจบั  วงิเปียว  เกา้อี
ดนตรี  วงิสามขา  เดินกะลา  ลิงชิงบอล  ทอยเส้น  ปิดตาตีหมอ้ เล่นวา่ว ฯลฯ และการละเล่นของ
เด็กไทยทีสอดคลอ้งกบัการสอนคณิตศาสตร์และพฒันาการทางสติปัญญาและดา้นสังคม ทีผูว้จิยั
เลือกใชใ้นการวจิยัในครังนีคือ ปิดตาตีหมอ้กบัการจดัการเรียนรู้เรืองการเลือกเครืองมือวดัความยาว  
ดีดลูกแกว้กบัการจดัการเรียนรู้เรืองการคาดคะเนความยาว ทอยเส้นกบัการจดัการเรียนรู้เรืองการ
เปรียบเทียบความยาว        วงิเปียวกบัการจดัการเรียนรู้เรืองความสัมพนัธ์ของหน่วยวดัความยาว   
วงิกระสอบและเดินกะลากบัการจดัการเรียนรู้เรืองโจทยปั์ญหาการวดัความยาว 

 จากการศึกษาแนวคิด วธีิสอนและการเล่นของเด็กไทยในเขตภาคกลางทีเกียวกบัการพฒันา
ผลการเรียนรู้เรือง การวดั ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย ผูว้จิยัได้
นาํผลการศึกษาการสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD  และการเล่นของเด็กไทยมาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดและสรุปเป็นขนัตอนการสอน การพฒันาผลการเรียนรู้เรือง การวดั ดว้ยเทคนิค STAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย  ดงันีคือ      

1. ขนัเตรียมตวัผูเ้รียน  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

2. ขนัสอนเนือหา  โดยเลือกวธีิสอนทีเหมาะสมกบัสาระเพือใหบ้รรลุเป้าหมายตวัชีวดั 
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3.   ขนักิจกรรมกลุ่ม  

       3.1  จดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ย  โดยคละผลสัมฤทธิสูง ปานกลาง ตาํ ในสัดส่วน 1:2:1 

       3.2  ครูแจกใบความรู้และใบกิจกรรมใหก้ลุ่มศึกษา และทาํกิจกรรม 

       3.3  เล่นการละเล่นพืนบา้น 

  3.3.1บอกชือการละเล่น  กติกาการเล่น ทดลองเล่นก่อนเล่นจริง 

  3.3.2 เล่นการละเล่นและทาํใบงานเพือเชือมโยงความรู้ในเนือหากบัการเล่น 

4. ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล  ทดสอบยอ่ย  และ ยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ 

            จากการศึกษาแนวคิดวธีิสอนและการละเล่นของเด็กไทยในเขตภาคกลางทีเกียวกบัการ
พฒันาผลการเรียนรู้เรือง การวดั ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

สรุปไดด้งัแผนภูมิที 1 

 

      การพฒันาผลการเรียนรู้เรือง การวดั  ของนกัเรียน 

   ชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุต ์

  ใช ้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

    1. ขนัเตรียมผูเ้รียน,  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

   2.  ขนัสอนเนือหา                                                                                  
   3. ขนักิจกรรมกลุ่ม                                

 3.1 จดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ย  โดยคละผลสมัฤทธิ                                                                                
        3.2 ครูแจกใบความรู้,ใบกิจกรรมใหก้ลุ่มศึกษา                                                                                     
 และทาํกิจกรรม                                                                           
          3.3 เล่นการละเล่นของเด็กไทย                                                               
 3.3.1 บอกชือการละเล่น กติกาการเล่น   ทดลองเล่น                                                                                                                  
               3.3.2 เล่นการละเล่นและทาํแบบฝึกในใบงาน  
                     เพือเชือมโยงความรู้ในเนือหากบัการเล่น                         
  4.   ขนัสรุปบทเรียนประเมินผล  ทดสอบยอ่ย 

           และยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ                                                                                  
 

  แผนภูมิที 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั        
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพแผนจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียน 

ชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่น 

ผลการเรียนรู้เรือง การวดั 

ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ย เทคนิค  STAD

โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่น
ของเด็กไทย 

ความสามารถในการคิด 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้น
รักความเป็นไทย 
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ของเด็กไทยใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง การวดั ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 

ชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยุกตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

4. เพือประเมินความสามารถในการคิด ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ทีไดจ้ากการ
จดัการเรียนรู้เรือง การวดั ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

5.เพือประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

ข้อคําถามการวจัิย 

 1. แผนจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคSTADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยทีพฒันาขึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 หรือไม่ 

2. ผลการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
STAD   โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย ก่อนและ หลงัเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 

3.ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย อยูใ่นระดบัใด  

4. ความสามารถในการคิด ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้
เรือง การวดั ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  อยูใ่นระดบัใด 

5. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ที
ไดจ้ากการจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย  อยูใ่นระดบัใด 

สมมติฐานการวจัิย 

 เพือเป็นแนวทางในการวจิยั ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานของการวจิยัครังนี  ดงันี 

1. แผนจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย 

เทคนิคSTADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2.ผลการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STADโดย 

ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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 ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  3/1 และ 3/2           

จาํนวน   2 หอ้งเรียน  จาํนวน 58 คน ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่น ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
อนุบาลบางแพ อาํเภอ บางแพ จงัหวดั ราชบุรี   

 1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/1โรงเรียน
อนุบาลบางแพ อาํเภอ บางแพ จงัหวดั ราชบุรี  ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1 ปี 2553 จาํนวน  

1 หอ้งเรียน  จาํนวน  28 คน ทีไดม้าจากการสุ่มห้องเรียนดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling )          ดว้ยวธีิการจบัสลาก 

2. ตัวแปรทศึีกษา  ประกอบดว้ย 

2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD               

โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 

 2.2.1   ผลการเรียนรู้ เรืองการวดั 

  2.2.2 ความคิดเห็น ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

  2.2.3  ความสามารถในการคิด  

  2.2.4  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

3. เนือหาทใีช้ในการทดลอง 

 เนือหาทีนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้คือ เนือหาทีอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สาระที 2 : การวดั มาตรฐาน ค 2.1: เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดัและคาดคะเนขนาด
ของสิงทีตอ้งการวดั  มาตรฐาน ค 2.2: แกปั้ญหาเกียวกบัการวดั  หน่วยการเรียนรู้ที 5 ชงั ตวง วดั    
ในหน่วยการเรียนรู้ยอ่ยที 5.1 เรืองการวดัความยาว เกียวกบั การเลือกใชเ้ครืองมือวดัทีมีหน่วย
มาตรฐานเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร การคาดคะเนความยาวการเปรียบเทียบความยาว   
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดั เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร    โจทยปั์ญหาและสถานการณ์   
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

4. ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง   
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 ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้คือภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553  

จาํนวน 12  ชวัโมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดนิยามศพัทข์องการวจิยั  ดงันี 

1. การจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่ง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 4 คน  แต่ละกลุ่มมีนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง  ปาน
กลาง  และตาํ ในสัดส่วน 1:2:1 สมาชิกในกลุ่มจะมีการช่วยเหลือกนัและกนัเพือใหก้ลุ่มประสบ
ความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน  คือ  1) ขนัเตรียมผูเ้รียน ประกอบดว้ย การชีแจงจุดประสงค์
การเรียน  เร้าความสนใจ ทบทวนวธีิการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 2) ขนัสอน  ประกอบดว้ย  
การทบทวนความรู้เดิม  การอธิบายเนือหาใหม่และยกตวัอยา่งใหน้กัเรียนทงัชนัเขา้ใจ  
3)  ขนักิจกรรมกลุ่ม  สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึงกนัและกนั ร่วมกนัศึกษาทาํกิจกรรมตามใบ
งานและแกปั้ญหาจนทุกคนเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน 4) ประเมินผล ประกอบดว้ย การสรุปบทเรียน 
การทาํแบบทดสอบรายบุคคล คิดคะแนนพฒันาและยกยอ่งกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ   

2.  การละเล่นของเด็กไทย หมายถึง  กิจกรรมนนัทนาการโดยใชก้ารละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทยทีนาํมาใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยการปรับวธีิการเล่น  พฤติกรรมการเล่น  หรืออุปกรณ์การเล่น  
ตลอดทงัการใชอ้งคป์ระกอบอืนๆของการละเล่นพืนบา้นไทย   ใหเ้หมาะสมกบัเรืองการวดัความ
ยาว โดยยงัคงรักษารูปแบบ  วธีิการเล่น  กฎกติกาเดิม  เพือใชเ้ป็นกิจกรรมในขนักิจกรรมกลุ่มยอ่ย 

3. การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนเรือง การวดั   ทีใชก้ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทยมา
ปรับใชเ้ป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในขนักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัวธีิสอนแบบร่วมมือกนั
เทคนิค STAD ประกอบดว้ย 4 ขนัตอนคือ1)ขนัเตรียมตวัผูเ้รียน  และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

2)  ขนัสอนเนือหา  โดยเลือกวธีิสอนทีเหมาะสมกบัสาระเพือใหบ้รรลุเป้าหมายตวัชีวดั  3)  
ขนักิจกรรมกลุ่ม ประกอบดว้ย 3.1 จดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ย  โดยคละผลสัมฤทธิสูง ปานกลาง ตาํ ใน
สัดส่วน 1:2:1  3.2 กลุ่มศึกษาใบความรู้และใบงาน และทาํกิจกรรม   3.3 เล่นการละเล่นของเด็กไทย  

โดยครูบอกชือการละเล่น  กติกาการเล่น แลว้ใหน้กัเรียนทดลองเล่นก่อนเล่นจริง และทาํแบบฝึกใน
ใบงานเพือเชือมโยงความรู้ในเนือหากบัการละเล่นของเด็กไทย   และ4) ขนัสรุปบทเรียนและ
ประเมินผลทดสอบรายบุคคลและยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ          โดยครูและนกัเรียนร่วมกนั
สรุปบทเรียนและการเล่นพร้อมทงัร่วมกนัเสนอแนะการละเล่นแบบอืนทีสอดคลอ้งกบับทเรียนจน
นกัเรียนทุกกลุ่มเขา้ใจ และทดสอบรายบุคคล  แลว้นาํคะแนนทีไดม้าเฉลียเป็นคะแนน
ความกา้วหนา้ของกลุ่ม  
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4. ผลการเรียนรู้เรือง การวดั หมายถึง คะแนนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีไดจ้าก
การทาํแบบทดสอบเรือง การเลือกใชเ้ครืองมือวดัและหน่วยวดัความยาวทีเหมาะสม   การคาดคะเน
ความยาว  การเปรียบเทียบความยาว   ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดัความยาวและโจทยปั์ญหาการ
วดัความยาว (บวก , ลบ) 

5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชนัประถมศึกษา 
ปีที 3 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี   ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553  ทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

6. ประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้ หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้
ตามเกณฑที์ผูว้จิยักาํหนดไว ้80/80 

 80  ตวัแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของพฤติกรรมทีเปลียนแปลงในตวันกัเรียน 
คิดเป็นคะแนนเฉลียร้อยละ ทีนกัเรียนไดจ้ากการทาํกิจกรรมระหวา่งเรียน 

 80  ตวัหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของพฤติกรรมทีเปลียนแปลงในตวันกัเรียน 
คิดเป็นร้อยละเฉลียของคะแนนทีนกัเรียนไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

7. ความสามารถในการคิด  หมายถึง ระดบัความสามารถในการเสนอแนะการละเล่น ของ
เด็กไทย   แบบอืนๆทีแตกต่างจากทีใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้ การมีเหตุผลในการ
เลือกใชก้ารละเล่นของเด็กไทยแบบอืนๆทีสอดคลอ้งกบัเนือหาทีเรียนของนกัเรียน  และการ 
แกปั้ญหาทีเกิดขึนในกิจกรรมการละเล่น โดยใชแ้บบประเมินแบบ Rubric 

8. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย  หมายถึง การแสดงออกของนกัเรียน 
ในดา้นความภาคภูมิใจ     เห็นคุณค่า และการอนุรักษ ์ การละเล่นของเด็กไทย โดยการร่วมกิจกรรม
การละเล่น  ชกัชวน แนะนาํใหผู้อื้นเห็นประโยชน์ของการละเล่น ของเด็กไทย และร่วมสืบทอด
การละเล่น ของเด็กไทย  โดยใชแ้บบประเมินแบบ Rubric  

9.  นกัเรียน  หมายถึง  ผูที้ศึกษาในชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนอนุบาลบางแพ  อาํเภอ
บางแพ  จงัหวดัราชบุรี  ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 การวจิยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ย
เทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรม ทฤษฎี 
หลกัการ และผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง และไดน้าํเสนอสาระสาํคญัต่างๆดงันี  

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช2551:กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ 

2. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางแพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา  
4.  วธีิสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD 

5.  การละเล่นพืนบา้นไทย 

 6.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551 :กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ:2551)  
ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว ้ ดงันี 

วสัิยทัศน์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551:4) กล่าวถึง วสิัยทศัน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน พุทธศกัราช 2551 วา่ “ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึง
เป็นกาํลงัของชาติ ให้เป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข            มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพนืฐานความเชือวา่ ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ” 
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จุดหมาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551:5) กล่าวถึง จุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน พุทธศกัราช 2551 วา่ “หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี 
มีปัญญา         มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมาย 
เพือใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน” ดงันี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตน 

ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้ 
เทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยดึมนัในวถีิชีวิตการ 

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม 

 มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมี
ความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551:6) กล่าวถึงสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนไวว้า่ หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึงการพฒันา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดนนั จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ 
ดงันี 

1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการ 

ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนขอ้มูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทงัการเจรจา
ต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกั
เหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการสือสารทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 

อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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     3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ 

ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพนืฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ   เขา้ใจ 

ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มา
ใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที
เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดลอ้ม 

 4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ  ไปใชใ้น 

การดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การทาํงานและการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆอยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม
และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 

 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี    เป็นความสามารถในการเลือก  และใชเ้ทคโนโลยดีา้น 

ต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพือการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การสือสาร  การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคถู์กตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ในการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อนควรพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะทีสาํคญัทงัหา้ประการ  แต่การ
วจิยัในครังนีผูว้จิยัมุ่งเนน้พฒันาสมรรถนะความสามารถในการคิดเป็นสาํคญัเนืองจากความสารถ
ในการคิดเป็นทกัษะสาํคญัในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดไว ้ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 ความหมายของการคิด (Thinking) 

 ความสามารถในการคิดหรือทกัษะการคิด (Thinking Skills) เป็นเรืองสาํคญัยงิในยคุ
ปัจจุบนัทีเกิดการเปลียนแปลงในทุกๆดา้นอยา่งรวดเร็ว  ทกัษะการคิดมีความจาํเป็นสาํหรับการ
เรียนรู้  การดาํรงชีวติและการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ดงันนัความสามารถในการคิดจึงถูก
กาํหนดใหเ้ป็นสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ความสามารถในการคิดหรือทกัษะการคิด (Thinking Skills)  เป็นกระบวนการทางสติปัญญา
ทีเกิดขึนภายในสมองของมนุษย ์    ทุกคนตอ้งคิดนนัคือสมองทาํงานตลอดเวลา   การคิดเป็น
กระบวนการทีเกิดอยูใ่นสมองจึงไม่สามารถมองเห็นได ้  ไม่สามารถวดัหรือประเมินผลโดยตรงได ้ 
แต่ตอ้งสังเกตจากผลทีเกิดขึนจากการคิดเท่านนั   มีนกัการศึกษาหลายท่าน  ไดใ้หค้วามหมาย
ความสามารถในการคิดหรือทกัษะการคิด  ดงันี      

ทิศนา  แขมณี (2546:40) กล่าวถึง  ความหมายเบืองตน้ของการคิดวา่ การคิด  หมายถึง  การ
เลือก  การจดัรวบรวม  และการแปลงสารสนเทศ  ในขณะทีบุคคลกาํลงัทาํความเขา้ใจกบั
ประสบการณ์  วชัรา  เล่าเรียนดี(2550:3) กล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่ การคิดคือการทีเราทาํความ
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เขา้ใจกบัประสบการณ์ต่างๆ  การคิดทีมีคุณภาพจะช่วยใหเ้ราเรียนรู้ไดผ้ลยงิขึนจากประสบการณ์  
และยงัสามารถพฒันาสติปัญญาใหดี้ยงิขึนอีกดว้ย  มาร์โซโน(Marzono,1993  อา้งถึงในวชัรา  เล่า
เรียนดี  2550:3) ไดใ้หค้วามหมายทกัษะการคิดวา่   เป็นกระบวนการให้เหตุผลทีเกียวกบังานทีทาํ
หรือสิงทีเรียนรู้เพือแสดงให้รู้วา่เขา้ใจเนือหาและการปฏิบติันนั  เดอร์โบโน(De Bono,1976 อา้งถึง
ในวชัรา  เล่าเรียนดี  2550:4) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะการคิดไวก้วา้งๆวา่ ทกัษะการคิด  หมายถึง  
การทีรู้วา่จะทาํอะไร  เมือไร  และทาํไดอ้ยา่งไร  ใชเ้ครืองมืออะไรบา้งและผลทีเกิดขึนคืออะไร  
ทิพยว์ลัย ์ สีจนัทร์และคณะ(2546:1) และ ศรินธร วทิยะสิรินนัท ์ (2544.118-140 )  ใหค้วามหมาย
ของการคิดในทาํนองเดียวกนัวา่ การคิดเป็นกระบวนการของสมองทีเกิดขึนภายใน  ขึนอยูก่บั
ความสามารถสมองแต่ละซีกของมนุษย ์  สมองจะดึงเอาขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆทีอยูใ่นความ
ทรงจาํมารวมเขา้กบัความคิดใหม่ๆใหเ้ป็นเรืองราว  ในกระบวนการตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ   มาใชใ้น
การคิด เช่น การเรียนรู้  ความจาํ  ภาษา  การถ่ายโยงการเรียนรู้  เหตุผล  แรงจูงใจ  การตดัสินใจและ
การรับรู้  ดงันนั การคิดจึงเป็นกระบวนการทีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นของสมอง   และ เกรียงศกัดิ 
เจริญวงศศ์กัดิ (อา้งถึงใน เกรียงศกัดิ  เจริญวงศศ์กัดิ ) กล่าวถึงการคิดไวว้า่ การคิด (Thinking) คือ 

การทีคนคนหนึงพยายามใชพ้ลงัทางสมองของตน ในการนาํเอาขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที
มีอยู ่มาจดัวางอยา่งเหมาะสม เพือใหไ้ดม้า ซึงผลลพัธ์ เช่น การตดัสินใจเลือกใน   สิงทีดีทีสุด เป็น
ตน้    จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความสามารถในการคิดหรือทกัษะการคิด เป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาของสมองทีเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย ์ ในการดึงเอาประสบการณ์ทีไดรั้บเขา้มา  
สร้างความเขา้ใจ  เพือช่วยในการตดัสินใจ  วางแผน คิดคน้สิงใหม่ๆ  แสดงออกหรือตอบสนองต่อ
สิงเร้าในรูปแบบต่างๆ  

ระดับของการคิด 

 ระดบัการคิด  (Thinking) แบ่งเป็นระดบั  ได ้ 2  ระดบั  คือ 

1.การคิดระดบัพืนฐาน (BasicThinking Skills ) หมายถึง  การคิดยอ่ยทีเป็นพืนฐาน
เบืองตน้ต่อการคิดในระดบัทีสูงขึนหรือซบัซอ้นขึน แบ่งได ้ 2 กลุ่มยอ่ย 

1.1 ทกัษะการสือความหมาย (Communicate Thinking Skills ) หมายถึง 
ทกัษะการรับสารทีแสดงถึงความคิดของผูอื้นเขา้มาเพือรับรู้ ตีความแลว้จดจาํ และเมือตอ้งการทีจะ
ระลึก เพือนาํมาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ผูอื้น โดยแปลความคิดในรูปของภาษา
ต่าง ๆ ทงัทีเป็นขอ้ความ คาํพดู ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์ ฯลฯ เช่น ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู 
ทกัษะการอภิปราย ทกัษะการทาํใหก้ระจ่าง เป็นตน้  

1.2 ทกัษะการคิดทีเป็นแกน(Core Thinking Skills) ซึงเป็นทกัษะการคิดที
ตอ้งใชต้ดัสินใจและแกปั้ญหาทวัๆไปในชีวติประจาํวนั  เช่น การสังเกต  การสาํรวจ  การตงัคาํถาม  
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การจาํแนกแยกแยะ  การจดัหมวดหมู่  การจดัลาํดบั  การเปรียบเทียบ  การ
สรุปอา้งอิง  การแปล  การตีความ  การเชือมโยง  การขยายความ  การใหเ้หตุผล  การสรุป 

  2. ทกัษะการคิดชนัสูง (Higher -order Thinking Skills) หมายถึง  ทกัษะการคิด
ทีมีขนัตอนหลายขนั และตอ้งอาศยัทกัษะการสือความหมาย และทกัษะการคิดทีเป็นแกนหลาย ๆ 
ทกัษะในแต่ละขนั เช่น ทกัษะการสรุปความ ทกัษะการใหค้าํจาํกดัความ ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะ
การผสมผสานขอ้มูล ทกัษะการจดัระบบความคิด ทกัษะการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ทกัษะการตงั
สมมุติฐาน เป็นตน้

ประโยชน์ของการคิด
การมีความสามารถในการคิดจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการดาํเนินชีวติของมนุษย ์จะทาํ

ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา รวมทงัสามารถเลือกตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีเหตุผล ในยคุข่าวสาร
เทคโนโลยใีนปัจจุบนัทีมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว มีการแข่งขนั การปูพืนฐานการคิด และ
ส่งเสริมการคิดใหแ้ก่เด็ก จึงเป็นสิงทีมีความจาํเป็นอยา่งยงิ การไดรั้บการพฒันาการคิดตงัแต่เยาวว์ยั 
จะช่วยพฒันาความคิดใหก้า้วหนา้ ส่งผลใหส้ติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนรอบคอบ ตดัสินใจได้
ถูกตอ้ง สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชีวติไดดี้ สามารถดาํรงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข การ
จดัการเรียนการสอนใหคิ้ดจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน พอสรุปไดด้งันี

1. สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีระบบ มีหลกัการและมีเหตุผล 

2. สามารถพิจารณาสิงต่างๆ และประเมินงานโดยใชห้ลกัเกณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 

3. รู้จกัประเมินตนเองและผูอื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ไดเ้รียนรู้เนือหา ไดรั้บประสบการณ์ทีมีคุณค่า มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํรงชีวิต 

5. ไดฝึ้กทกัษะการทาํงาน  การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
6. มีความรู้ความสามารถ มีกระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ขนัตอน นบัตงัแต่การ

กาํหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูล คน้หาความรู้ ทฤษฎี หลกัการ ตงัขอ้สันนิษฐาน ตีความหมายและ
สรุปผล 

7. ส่งเสริมความสามารถในการใชภ้าษาและสือความหมาย 

8. เกิดความสามารถในการคิดอยา่งชดัเจน คิดอยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งกวา้งขวาง คิดไกล 
ตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล 

9. ทาํใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวนิยั มีความเมตตา 
กรุณา และเป็นผูมี้ประโยชน์ต่อสังคม 

10. มีทกัษะ มีความสามารถในการอ่าน เขียน พดู ฟัง และสือสารกบัผูอื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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11. พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งต่อเนือง ในสถานการณ์ทีโลกมีการ
เปลียนแปลง 

ทกัษะการคิดทสํีาคัญ 

 ความสามารถในการคิดหรือทกัษะการคิดมีหลากหลายรูปแบบ  แต่ละรูปแบบมี
ความสัมพนัธ์เกียวเนืองกนัโดยตลอด  วชัรา  เล่าเรียนดี (2550:6) สรุปทกัษะการคิดทีสาํคญั ไวด้งันี 

1. ทกัษะในการคิดวเิคราะห์ (Analytical thinking ) หมายถึง ความสามารถในการ
แยกยอ่ย  แนวคิด ขอ้โตแ้ยง้  ปรากฏการณ์ต่างๆใหเ้ป็นส่วนยอ่ย 

2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
คิดระดบัสูงซึงรวมถึงการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลการตดัสินอยา่งมีเหตุผล 

3. ทกัษะในการคิดสร้างสรรค ์ (Creative thinking) หมายถึงความสามารถในการใช้
แนวคิดในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย 

4. ทกัษะการประเมินผล (Evaluative thinking) หมายถึงความสามารถในการประเมิน
จุดเด่นและจุดอ่อนของแนวคิดต่างๆ การออกแบบต่างๆหรือวตัถุต่างๆทีสร้างขึน 

5. ทกัษะในการคิดแกปั้ญหา (Problem solving thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การเขา้ใจปัญหามองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลทีจะเกิดขึนจากปัญหานนัรวมทงัสามารถคิดหาวธีิ
แกปั้ญหานนัๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

6. ทกัษะในการคิดแบบบูรณาการ (Integrative thinking)เป็นความสามารถในการ
สังเคราะห์หลายมุมมองเขา้ดว้ยกนัสร้างขอ้มูลใหม่จากขอ้มูลเดิมและทาํการวเิคราะห์หลายระดบัชนั 

7. ทกัษะการคิดแบบไตร่ตรองและสะทอ้นความคิด (Introspection/Reflection) เป็น
ความสามารถในการเชือมโยงแนวคิดกบัประสบการณ์ส่วนตวัหรือเหตุการณ์ทีเกิดขึนภายนอก 

กจิกรรมทส่ีงเสริมและพฒันาการคิด 

1. ใหเ้ชือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเรืองต่างๆหรือความคิดรวบยอดหรือคาํต่างๆ ฯลฯ 

2.ใหเ้ปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิงต่างๆความคิดเหตุการณ์ นิยาม หรือ
สิงของต่างๆ ฯลฯ 

3. ใหจ้าํแนก จดัประเภท จดักลุ่มของสาระ ความคิด ความคิดรวบยอด ฯลฯ  

4. ใหป้ระเมินผล ตดัสินคุณค่าสิงต่างๆหรือเรืองราวต่างๆ 

5. ใหจ้ดัลาํดบัเหตุการณ์ ความสาํคญัของเรืองราต่างๆ 

6. ใหร้ะบุขอ้เท็จจริง คาํ หรือคาํพดูทีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง หรือเรืองทีไม่จริง 

7. ใหร้ะบุขอ้เท็จจริง ความจริง และทีเป็นขอ้ความคาํพดู ความคิดเห็น 

8. ระบุขอ้ความทีแสดงความโนม้เอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรือทีแสดงถึงคติต่อ สิงใดสิงหนึง 
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9. ใหนิ้ยาม คาํอธิบาย และบอกสาเหตุ 

10. ระบุสาเหตุและผล ทา้ทายผลทีจะเกิดขึน 

11. ใหล้งความคิดเห็น ขอ้สรุป หรือขอ้สรุปทีมีเหตุผล 

12. ใหส้รุปโดยทวัๆไป หรือใหข้อ้สรุปทีนาํมาใชไ้ดโ้ดยทวัไป 

13. ใหแ้ปลความหมายหรือตีความหมายของขอ้ความต่างๆ 

14. ใหร้ะบุใจความสาํคญั (main idea) รายละเอียดและส่วนทีเป็นแนวคิดสนบัสนุน 

 (supporting idea) 
15. ใหส้รุปโดยสังเขป  เขียนบทสรุป (summary) 
16. ใหต้ดัสินใจ โดยใหพ้ิจารณาเลือกดว้ยเหตุผล 

17. ใหแ้กปั้ญหา 
  กล่าวไดว้า่ การคิดเป็นกระบวนการทาํงานของสมองทีเป็นไปตามความสามารถของแต่ละ
คนในการนาํประสบการณ์หรือขอ้มูลต่างๆทีรับเขา้มา  แปลความ  แลว้สรุปเป็นความคิดใหม่และ
สือความออกมาในรูปแบบต่างๆ และความสามารถในการคิดเป็นจุดมุ่งหมายสาํคญัของการจดั
การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน เพราะความคิดอยา่งมีจุดมุ่งหมายช่วยใหผู้เ้รียน
ตดัสินใจหรือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเป็นเครืองมือสาํหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ การฝึกให้
คิดจึงถือวา่เป็นสิงสาํคญัยงิในการพฒันาสติปัญญาของเด็ก  เพือทีจะเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ทีมี
คุณภาพ  และเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551:7) กล่าวถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 วา่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่ง
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงันี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซือสัตย ์สุจริต 

3. มีวนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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ในการวจิยัในครังนีผูว้ิจยัเลือก พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 
เนืองจากกิจกรรมการเรียนรู้ในครังนีผูว้จิยัไดใ้ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยซึงนบัเป็น
เอกลกัษณ์อยา่งหนึงของความเป็นไทย  ซึงมีรายละเอียดดงันี 

รักความเป็นไทย 

 ปัจจุบนัความเป็นไทยดูเหมือนจะจางหายไปจากสังคมไทย  เพราะปัจจุบนัวฒันธรรม
ต่างชาติไดเ้ขา้มาครอบงาํเด็กและยาวชนของเรากนัจนไม่รู้เสียแลว้วา่ความเป็นไทยอยูที่ตรงไหน 
มองไปทางไหนก็เห็นแต่ร่างกายเท่านนัทีเป็นคนไทย แต่การปฏิบติักลบัแทบไม่มีความเป็นไทยเลย   
จึงทาํใหเ้กิดคาํถามวา่  อะไรคือความเป็นไทย  ความเป็นไทยอยูที่ไหน  มีผูใ้หค้าํตอบไวห้ลากหลาย 
เช่น  ความเป็นไทยจะอยูที่ “เอกลกัษณ์เฉพาะของคนไทย”  เช่น ภาษาไทย, เครืองแต่งตวั, 

กิริยามารยาท, ศาสนา, ศิลปะ, ดนตรีไทย, กีฬา, ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้  ถา้ไม่มีสิงเหล่านี
ความเป็นไทยก็ไม่มี.   อยูที่สถาบนัทงั ๓ คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย”์  ถา้ขาดสิงใดสิงหนึง
ไปความเป็นไทยก็จะไม่มี. อยูที่ “คุณธรรมภายในจิตใจ” คือคนไทยจะเป็นคนกตญั ูกตเวที, 

ซือสัตย,์ จริงใจ, เสียสละ, สามคัคี ,อดทน, เอือเฟือเผือแผ,่ เชือฟังและเคารพผูใ้หญ่คนเฒ่าคนแก่เป็น
ตน้ ซึงคนไทยแท้ๆ จะมีคุณธรรมเหล่านี. หรือความเป็นไทยจะอยูที่ “ความเป็นอิสระ” คือไม่ขึนกบั
ใคร ไม่ชอบเป็นทาสใคร ทงัทางร่างกายและจิตใจ ซึงคาํวา่ “ไท” ก็แปลวา่ อิสระ คือทงัร่างกายก็
เป็นอิสระ และจิตใจก็เป็นอิสระ หรือจากบทประพนัธ์ทีกล่าววา่ “ เอกลกัษณ์ของไทยใครรู้บา้ง 

อยา่งใหจ้างจืดไปของไทยหนอ ช่วยสืบสานตาํนานวงศว์า่นกอ ช่วยแตกหน่อแบบไทยใหเ้จริญ   มี
ภาษาของไทยใชสื้อสาร เป็นพงศาวดารมานานเนิน     พอ่ขนุรามคาํแหงเก่งเหลือเกิน สร้างตวัเขิน
อกัษรไทยใชต่้อมา    อีกเสือผา้อาภรณ์อนัสวยสด ดูงามงดวจิิตรมิตรหรรษา    เป็นเครืองทรงมีค่า
อนัโสภา เรียกกนัวา่การแต่งกายของคนไทย    อีกทงัการเคารพนบนอ้มไหว ้เชือผูใ้หญ่มีนาํใจ
สะอาดใส   กตญั ูกตเวทีและเกรงใจ ลืมไม่ไดคื้อการกราบซาบซึงทรวง    การวางตวัก็ดีทีสุภาพ 

อยา่ใหส้าบสูญไปใคร่แหนหวง    คาํทกัทายสวสัดีมีในดวง จิต คิดห่วงสมบติัมรดกไทย      

ศิลปวฒันธรรมประจาํชาติ อยา่ใหข้าดประเพณีวถีิในสากล    สถาปัตยกรรมแบบไทยไทย  การ
แสดงก็วไิลในสากล     มีธงชาติของไทยประจาํเมือง   อนัลือเลืองกนัไปทุกแห่งหน    เพลงชาติไทย
ร้องไดก้นัทุกคน ทีใหญ่ลน้คือพระมหากษตัริยไ์ทย  ทียกมาทงัหมดจดจาํดว้ย  ขอใหช่้วยสานต่อกนั
ไดไ้หม”  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ไดก้าํหนดคุณลกัษณะรักความ
เป็นไทย  เป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคห์นึงของผูเ้รียน  และไดใ้หนิ้ยาม รักความเป็นไทยไวว้า่   
รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ร่วมอนุรักษ ์ สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  และวฒันธรรม  ใชภ้าษาไทยในการสือสาร
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ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  ผูที้รักความเป็นไทย  คือผูที้มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ชืนชม   มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์  สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  และ
วฒันธรรมไทย  ใชภ้าษาไทยในการสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ความสําคัญของคณติศาสตร์ 

 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2551:1) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของคณิตศาสตร์ไว้
วา่   “ คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยงิต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์
คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถว้น
รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจแกปั้ญหาและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากนีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเครืองมือในการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์อืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึน และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 

สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551มุ่งใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเนืองตามศกัยภาพ โดยกาํหนด
สาระหลกัทีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนทุกคน ประกอบดว้ย เนือหาวชิาคณิตศาสตร์และทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ดงันี (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  2551:1-2) 

สาระที 1 จาํนวนและการดาํเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจาํนวน ระบบ
จาํนวนจริง สมบติัเกียวกบัจาํนวนจริง การดาํเนินการของจาํนวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหา
เกียวกบัจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวิตจริง 

สาระที 2 การวดั: ความยาว ระยะทาง นาํหนกั พืนที ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา 
หน่วยวดัระบบต่างๆ การคาดคะเนเกียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเกียวกบัการ
วดั  และการนาํความรู้เกียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 

สาระที 3  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหนึงมิติ สองมิติ และสามมิติ 
การนึกภาพ แบบจาํลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 

transformation) ในเรืองการเลือนขนาน (translation)  การสะทอ้น (reflection) และการหมุน 
(rotation)  

สาระที 4 พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั เซต และการดาํเนินการของ
เซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาํดบัเลขคณิต ลาํดบัเรขาคณิต 
อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
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สาระที 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น: การกาํหนดประเด็น การเขียนขอ้คาํถาม 
การกาํหนดวธีิการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล ค่ากลางและ
การกระจายของขอ้มูล การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การสาํรวจความคิดเห็น ความน่าจะ
เป็น การใชค้วามรู้เกียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการ
ตดัสินใจในการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

สาระที 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทีหลากหลาย 
การใหเ้หตุผล การสือสาร การสือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ การเชือมความรู้
ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และการเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆและความคิดริเริมสร้างสรรค ์

คุณภาพผู้เรียนเมือจบ ชันประถมศึกษาปีท ี3 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดคุณภาพของผูเ้รียน
คณิตศาสตร์เมือจบชนัประถมศึกษาปีที 3 ไวด้งันี 

1. มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจาํนวนเกียวกบัจาํนวนนบัไม่เกินหนึงแสนและศูนย ์
และการดาํเนินการของจาํนวน สามารถแกปั้ญหาเกียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
พร้อมทงัตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบทีได ้

2. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัความยาว ระยะทาง นาํหนกั ปริมาตร ความจุ เวลา และเงิน 
สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และนาํความรู้เกียวกบัการวดัไปใชแ้กปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได ้

3. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปสามเหลียม รูปสีเหลียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสีเหลียมมุม 

ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทงัจุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรงและมุม 

4.  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัแบบรูปและอธิบายความสัมพนัธ์ได ้

5.รวบรวมขอ้มูลและจาํแนกขอ้มูลเกียวกบัตนเองและสิงแวดลอ้มใกลต้วัทีพบเห็นใน
ชีวติประจาํวนัและอภิปรายประเด็นต่างๆจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้

6. ใชว้ธีิการทีหลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้
อยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร การสือความหมาย และการ
นาํเสนอ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อืนๆ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
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องค์ความรู้ ทกัษะสําคัญและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดองคค์วามรู้ ทกัษะ
สาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไวด้งันี 

 การนาํความรู้  ทกัษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา  การดาํเนิน
ชีวติ และศึกษาต่อ  การมีเหตุผล  มีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์  พฒันาการคิดอยา่งมีระบบและ
สร้างสรรค ์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

สาระที 1: จาํนวนและการดาํเนินการ 

 มาตรฐาน ค 1.1: เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวน
ในชีวติจริง 

 มาตรฐาน ค1.2: เขา้ใจถึงผลทีเกิดขึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินการต่างและใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 

 มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 
 มาตรฐาน ค 1.4: เขา้ใจระบบจาํนวนและสามารถนาํสมบติัเกียวกบัจาํนวนไปใช ้

สาระที 2 : การวดั 

 มาตรฐาน ค 2.1: เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดัและคาดคะเนขนาดของสิงที 

ตอ้งการวดั 

 มาตรฐาน ค 2.2: แกปั้ญหาเกียวกบัการวดั 

สาระที 3 : เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1: อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

มาตรฐาน ค 3.2: ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเกียวกบัปริภูมิ (spatial 

reasoning)  และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
 สาระที 4 : พีชคณิต 

  มาตรฐาน ค4.1: เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั    
  มาตรฐานค4.2:ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(mathematical model) อืนๆแทนสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแปรความหมายและนาํไปใชแ้กปั้ญหา 
 สาระที 5: การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 

  มาตรฐาน ค5.1: เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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  มาตรฐาน ค5.2: ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เกียวกบัความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
  มาตรฐาน ค5.3: ใชค้วามรู้เกียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจ
และแกปั้ญหา 

สาระที 6: ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  มาตรฐาน ค 6.1: มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือสาร การ
สือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนและมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

กระบวนการเรียนรู้ 

 การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นนั ผูที้เกียวขอ้งควร
คาํนึงถึงสิงต่อไปนี 

1. กระบวนการเรียนรู้ควรจดัให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล รวมทงัวุฒิภาวะของผูเ้รียน ทงันีเพือใหผู้เ้รียนไดส้ามารถ
พฒันาความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. การจดัเนือหาสาระทางคณิตศาสตร์ตอ้งคาํนึงถึงความยากง่าย ความต่อเนืองและระดบัชนั
ของเนือหา (Content Hierarchy) และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งคาํนึงถึงระดบัชนัของ
การเรียนรู้ (Learning Hierarchy) โดยจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
รวมทงัปลูกฝังนิสัยใหรั้กในการศึกษาและแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์อยา่งต่อเนือง  

3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ควรจดัประสบการณ์ของผูเ้รียนได้เกิดการ
เรียนรู้ทีงดงามและสมดุลทงั 3 ดา้น คือดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Phychomotor 

Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) กล่าวคือ ใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจใน
เนือหาสาระคณิตศาสตร์ ตระหนกัในคุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถนาํความรู้คณิตศาสตร์ไป
พฒันาชีวติใหคุ้ณภาพ ตลอดจนสามารถนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครืองมือในการเรียนรู้สิง
ต่างๆและเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึน 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อน สามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือการเรียนการสอน
รวมทงัอาํนวยความสะดวก เพือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ทางคณิตศาสตร์พืนฐานที
สาํคญัและจาํเป็น ทงัควรให้การสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถดาํเนินการวิจยัและพฒันาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในชนัเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีศกัยภาพ 

5. จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิดขึนไดทุ้กเวลาทุกสถานที ควรมีการประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน และบุคคลทงัหลายทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาคณิตศาสตร์ เช่น สถานศึกษา โรงเรียน 
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บา้น สมาคม ชมรม ชุมนุม หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์ สวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค ์ หอ้งกิจกรรม
คณิตศาสตร์ หรือห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ มุมคณิตศาสตร์ พอ่แม่ ผูป้กครอง ครู อาจารย ์
ศึกษานิเทศกแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถิน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 การวดัผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์นนั ผูส้อนไม่ควรมุ่งวดัแต่ดา้นความรู้เพียง
ดา้นเดียว ควรวดัให้ครอบคลุมดา้นทกัษะ/กระบวนการและดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมดว้ย 
ทงันนัตอ้งวดัใหไ้ดส้ัดส่วนและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ทีไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตร การ
วดัผลและประเมินผลควรใชว้ธีิการทีหลากหลาย ทีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์อง
การวดั เช่น  การวดัเพือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน (Formative Test) การ
วดัผลเพือวินิจฉยัจุดบกพร่องของผูเ้รียน (Diagnostic Test) การวดัผลเพือตดัสินการเรียนของผูเ้รียน 
(Summative Test หรือ Achievement Test) การวดัผลตามสภาพจริง (Authentic Test) การสังเกต 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics Project) การสัมภาษณ์ 
(Interview) (กระทรวงศึกษาธิการ,สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546 ข: 
11-21) 
 การวดัผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ควรมุ่งเนน้การวดัสมรรถภาพโดยรวมของ
ผูเ้รียนเป็นหลกั (Performance Examination) และผูส้อนตอ้งถือวา่การวดัผลและการประเมินผลเป็น
ส่วนหนึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้ อยา่งไรก็ตามสาํหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์นนัหวัใจของ
การวดัผล และประเมินผลไม่ใช่อยูที่การวดัผลเพือประเมินตดัสินไดห้รือตกของผูเ้รียนเพียงอยา่ง
เดียวอยูที่การวดัผลเพือวนิิจฉยัหาจุดบกพร่องตลอดจนการวดัผลเพือนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุง
การเรียนการสอนทีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนไดส้ามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 

 การประเมินผลทีดีนนัตอ้งมาจากการวดัผลทีดี กล่าวคือ จะตอ้งเป็นการวดัผลทีมีความ
ถูกตอ้ง (Validity) และความเชือมนั (Reliability) และการวดัผลนนัตอ้งมีการวดัผลดว้ยวธีิต่างๆที
หลากหลายตามสภาพและผูส้อนจะตอ้งวดัให้ต่อเนือง ครอบคลุมและทวัถึง เมือนาํผลการวดั
ทงัหลายมาสรุปก็จะทาํใหผ้ลการประเมินผลนนัถูกตอ้ง ใกลเ้คียงตามสภาพจริง 
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หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางแพ จังหวดัราชบุรี 

 โรงเรียนอนุบาลบางแพ ตงัอยู ่ หมู่ที 3 ตาํบลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  เปิดทาํการสอนตงัแต่ระดบัปฐมวยั  ถึงชนัประถมศึกษา
ปีที 6 มีครูทาํการสอน  20  คน  ชาย  4   คน  หญิง  16  คน มีนกัเรียน  498 คน มีเป้าหมายในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนคือ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
และรักความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อหรือประกอบชีพได ้ดงันี 

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัในตนเอง ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ 
ศาสนาทีตนเองนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์

2. มีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการคน้ควา้ 

3. มีความรู้อนัเป็นสากล รู้เท่าทนัการเปลียนแปลง ความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการ มีทกัษะ
และศกัยภาพในการจดัการสือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี ปรับวธีิการคิด วธีิการทาํงานไดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ 

4. มีทกัษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และทกัษะชีวติ 

5. รักการออกกาํลงักาย ดูแลตนเองใหมี้สุขภาพและบุคลิกภาพทีดี 

6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค โดยมีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกวา่เป็นผูบ้ริโภค 

7. เขา้ใจในประวติัศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยดึมนัในวถีิชีวิตและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

8. มีความสาํนึกในการอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติ และพฒันาสิงแวดลอ้ม 

9. รักประเทศชาติและทอ้งถิน มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามใหส้ังคม 

วสัิยทัศน์ 

 โรงเรียนอนุบาลบางแพจดัการศึกษาเพือมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีคุณธรรมไดรั้บการ
พฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเตม็ตามศกัยภาพและส่งเสริมการดาํเนินชีวติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตก้ารบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

โครงสร้างเวลาการจัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี จดัการเรียนการสอนครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้พืนฐาน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดงัตารางที 1 
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ตารางที 1 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบางแพ จงัหวดัราชบุรี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.) สาระการเรียนรู้พืนฐาน       

1.1 ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 

1.2 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

1.3 วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 80 80 80 80 80 

1.5 ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

1.6 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

1.8 ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวม  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 880 880 880 840 840 840 

สาระการเรียนรู้เพิมเติม - - - 40 40 40 

2.) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 

รวม 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

หมายเหตุ 1.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนประกอบดว้ย ลูกเสือ ยวุกาชาด กิจกรรมแนะแนว  

                                    กิจกรรมชมรมชุมนุมและกิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 2. สาระการเรียนรู้เพิมเติมชนัประถมศึกษาปีที 1-3นาํเวลาไปเพิมเติมทีสาระการเรียนรู้ 
       ภาษาไทย  

คําอธิบายรายวชิาคณติศาสตร์ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลบางแพ ชนั
ประถมศึกษาปีที3 กาํหนดเวลาเรียนไว ้200  ชวัโมง/ปี  มีคาํอธิบายรายวชิาคณิตศาสตร์  ดงันี 

 จาํนานนบั 1 ถึง 100,000 และศูนย ์การบวกจาํนวน การอ่านและการเขียนตวัหนงัสือตวัเลข
ฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยแทนจาํนวน การเขียนในรูปกระจ่าย หลกัหน่วย หลกัสิบ หลกัร้อย หลกัพนั 
หลกัหมืน  ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั และการใชศู้นยเ์พือยดึตาํแหน่งในแต่ละหลกัการเปรียบเทียบ
จาํนวนและการใชเ้ครืองหมาย =   > < การเรียงลาํดบัจาํนวนการนบัเพิมทีละ 3,4,5,10,25,50และ
100 การนบัลดทีละ3,4,5,10,25,50 จาํนวนคู่ จาํนวนคี   เศษส่วน 
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 การบวก กาลบ การคูณ การหาร การบวกจาํนวนทีมีผลบวกไม่เกิน 100,000 การลบทีมีผล
ลบไม่เกิน 100,000 การคูณจาํนวนทีมีหนึงหลกักบัจาํนวนทีไม่เกิน4หลกัการคูณจาํนวนทีมี2หลกั 
กบัจาํนวนทีมี 2 หลกั การหารทีตวัตงัทีไม่เกิน 4 หลกั และตวัหารทีไม่เกินหนึงหลกั การบวก การ
ลบ การคูณ การหารระคน 

 โจทยปั์ญหาและสถนการณ์ โจทยปั์ญหาการบวกทีมีผลบวกไม่เกิน100,000 โจทยปั์ญหา
การลบทีมีผลลบไม่เกิน 100,000 โจทยปั์ญหาการบวก การบ การคูณ การหารระคน 

 การเขียนในรูปประโยคสัญญาลกัษณ์  การสร้างโจทยแ์ละโจทยปั์ญหา 

 การวดัความยาว นาํหนกั  ปริมาตรโดยใชเ้ครืองวดัทีมีหน่วยมาตรฐาน การจาํแนก และ
บอกค่าของเงินเหรียญ และธนบตัร ค่าต่างๆกนัตงัแต่ 1บาทไม่เกิน 1000 บาท 

 เวลาบอกเวลา จากหนา้ปัดนาฬิกา โดยการอ่านและการเขียนไดเ้ป็น นาที ชวัโมง                     
บอกความสัมพนัธ์ ระหวา่งหน่วยเวลา 
 การคาดคะเนเมือกาํหนดสถานการณ์ใหส้ามารถคาดคะเน ความยาว นาํหนกั ปริมาตร  
ความจุ ไดส้ัมพนัธ์กบัเครืองวดัทีมีหน่วยมาตรฐาน 

 การแกโ้จทยปั์ญหาและสถานการณ์เกียวกบัการวดั การชงั การตวง เวลา ปริมาตรและ 

ความจุ 

 รูปเรขาคณิต บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลียม  
รูปสีเหลียม รูปหา้เหลียม รูปหกเลียม 

 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแ้บบของรูปเรขาคณิตการเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติ    

ทรงสีเหลียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 

 การจาํแนกวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติกบัรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปทีมีแกนสมมาตร จุด
รังสี ส่วนของเส้นตรง    จุดตดัมุม การวเิคราะห์   และอธิบายสมบติับางประการของรูปหนึงมิติ 
สองมิติ สามมิติ เช่น มุม เส้นตรง ส่วนของเนตรง รังสี แกนสมมาตร สามเหลียม สีเหลียม วงกลม 
วงรี  รูปหา้เหลียม รูปหกเหลียมรูแปดเหลียม ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสีเหลียมมุมฉาก 

 การเขียนรูปเรขาคณิต สองมิติ เช่นสามเหลียม สีเหลียม วงกลม วงรี การบอกรูปเรขาคณิต  
สองมิติ สามมิติ จากสิงแวดลอ้มมรอบตวั 

 แบบรูปและความสัมพนัธ์ แบบรูปของจาํนวนทีเพิมขึนลดลงทีละ 3,5,15,25,50 แบบรูป
ของจาํนวนทีซาํ  แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอืนๆ มีสัมพนัธ์ในลกัษณะของรูปร่างขนาดหรือ
สมการเขียนประโยคสัญญาลกัษณ์จากสถานการณ์จาํลอง ปัญหาทีพบในชีวิตประจาํวนั 

 รวบรวมขอ้มูลทีเกียวกบัตนเองและสิงแวดลอ้ม  การจาํแนกประเภทขอ้มูล การนาํเสนอ
ขอ้มูล แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง  การอ่านและอภิปรายประเด็นต่างๆ 
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การจัดหน่วยการเรียนรู้คณติศาสตร์  ชันประถมศึกษาปีท ี3  

 โรงเรียนอนุบาลบางแพ  ไดก้าํหนดหน่วยการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนั
ประถมศึกษาปีที 3  ไวท้งัหมด  7  หน่วย  เวลา  200  ชวัโมง มีรายละเอียด ดงัตารางที 2    

ตารางที 2   การจดัหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 
 

 

หน่วยที 

ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ
เรียนรู้ 

ตวัชีวดั 
สาระ เวลา นาํหนกั

คะแนน 

1 จาํนวนนบั 

1 - 100,000 

ค 1.1 

ค 6.1 

ค 1. 1 ป 3/1 ค 1. 1 ป 3/2 

ค 6.1 ป3/1 -6 
สาระที 1:จาํนวน
และการดาํเนินการ 

  

15 6 

2 บวก ลบ คูณ 
หาร ระคน 

ค 1.2 

ค 6.1 

  ค 1.2 ป 3/1 ค 1.2 ป 3/2 

ค 6.1 ป3/1 -6 
สาระที 1:จาํนวน
และการดาํเนินการ 

  

85 22 

3 แบบรูปและ
ความสมัพนัธ์ 

ค 4.1 

ค 6.1 

ค 4.1ป 3/1 ค 4.1ป 3/2 

ค 6.1 ป3/1 -6 
สาระที 4  พีชคณิต 

 

15 4 

4 นาํเสนอ
ขอ้มูล 

ค 5.1 

ค 6.1 

ค5.1ป3/1  ค5.1ป3/2 

ค 6.1 ป3/1 -6 
สาระที 5 การ
วเิคราะห์ขอ้มูล
และความน่าจะ
เป็น 

 

15 4 

5 

 

 

 

ชงั ตวง วดั ค 2.1 

ค2.2 

ค 6.1 

ค2.1ป3/1 ค2.1ป3/2 

ค2.1ป3/3 ค2.1ป3/4 

ค2.2ป3/1  

ค 6.1 ป3/1 -6 

สาระที 2: การวดั 

 

36 

 

 

15 

6 เวลาและ
เงินตรา 

ค2.1 

ค2.2 

ค 6.1 

ค2.1ป3/25  ค2.1ป3/6 

ค2.2ป3/2  ค2.2ป3/3 

ค 6.1 ป3/1 -6 

สาระที 2 การวดั 20 10 

7  

 

 

  

รูปเรขาคณิต 

 

ค 3.1 

ค3.2 

ค 6.1 

ค3.1ป3/1  ค3.1ป3/2 

ค3.1ป3/3  ค3.2ป3/1 

ค3.2ป3/2  ค 6.1 ป3/1 -6 

สาระที 3 เรขาคณิต 10 9 
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ในงานวจิยันีผูว้ิจยัทาํการวจิยัเพือพฒันาผลการเรียนรู้เรืองการวดั ซึงกาํหนดไวใ้นหน่วย
การเรียนรู้ที 5  ชงั ตวง วดั   โดยทาํการวิจยัในหน่วยการเรียนรู้ยอ่ยที 5.1  การวดัความยาว  ใชเ้วลา  
12 ชวัโมง  มีรายละเอียด ดงัตารางที   3 

ตารางที 3  แสดงการวเิคราะห์ตวัชีวดักบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง ในหน่วยการเรียนรู้ที 5 
 

 

หน่วยที 
ชือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

 

ตวัชีวดั 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

เวลา 
 

นาํหนกั 

5 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ชงั ตวง วดั 

การวดัความ
ยาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค 2.1: เขา้ใจ 

พืนฐานเกียวกบัการ
วดัและคาดคะเน
ขนาดของสิงที
ตอ้งการวดั 

 

 

 

 

 

ค2.2: แกปั้ญหา
เกียวกบัการวดั 

 

ค2.1ป3/1 

บอกความยาวเป็นเมตร 
เซนติเมตรและมิลลิเมตร 
เลือกเครืองวดัที
เหมาะสมและ
เปรียบเทียบความยาว 

ค2.1ป3/5 

บอกความสมัพนัธ์ของ
หน่วยการวดัความยาว 
นาํหนกั และเวลา 
ค2.2ป3/1 

แกปั้ญหาเกียวกบัการวดั
ความยาว การชงั การ
ตวง  เงินและเวลา 

การวดัความยาว 

 1การวดัความยาวโดยใช้
เครืองมือวดัทีมีหน่วยมาตรฐาน
เป็นเมตร เซนติเมตร และ
มิลลิเมตร 

 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วย
การวดั เมตร เซนติเมตร และ
มิลลิเมตร 

 3 การเปรียบเทียบความยาว 

 4 การคาดคะเนความยาว 

 

 5 โจทยปั์ญหาเกียวกบัการวดั
ความยาว (บวก,ลบ) 

36 

12 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

4 

15 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2 

 

การชงั 

 

ค 2.1: เขา้ใจ 

พืนฐานเกียวกบัการ
วดัและคาดคะเน
ขนาดของสิงที
ตอ้งการวดั 

ค2.2: แกปั้ญหา
เกียวกบัการวดั 

ค2.1ป3/2 

.บอกนาํหนกัเป็น
กิโลกรัมและกรัมและขีด 
เลือกเครืองชงัที
เหมาะสม และ
เปรียบเทียบนาํหนกั 

ค2.1ป3/5 

ค2.2ป3/1 

1.การชงันาํหนกัเป็นกิโลกรม  
ขีด  กรัม   
2.การเลือกเครืองชงัและหน่วย
การชงั 

3.การคาดคะเนนาํหนกั 

4.ความสมัพนัธ์ของหน่วยการ
ชงั 

5.การเปรียบเทียบนาํหนกั 

6 โจทยปั์ญหา 

12 

 

5 

 

5.3 

 

การตวง ค 2.1: เขา้ใจ 

พืนฐานเกียวกบัการ
วดัและคาดคะเน
ขนาดของสิงที
ตอ้งการวดั 

ค2.2: แกปั้ญหา
เกียวกบัการวดั 

ค2.1ป3/3.บอกปริมาตร
และความจุเป็นลิตร 
มิลลิลิตร เลือกเครือง
ตวงทีเหมาะสม และ
เปรียบเทียบปริมาตร 
และความจุในหน่วย
เดียวกนั 

ค2.2ป3/1 

1.การเลือกเครืองตวง (ถงั ลิตร 
ชอ้นตวง กระบอกตวง  ถว้ยตวง   
2. การคาดคะเนปริมาตรของ
สิงของและความจุของภาชนะ  
3.การเปรียบเทียบปริมาตรของ
สิงของและความจุของภาชนะ  6 

โจทยปั์ญหา 

12 

 

5 
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การเรียนการสอนคณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

 การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา เป็นเรืองทีครูผูส้อนทุกคนตอ้ง
ตระหนกัถึงความสาํคญัของคณิตศาสตร์ ทีมีต่อนกัเรียนเพราะการเรียนในระดบัประถมศึกษาเป็น
พืนฐานทีสาํคญัต่อนกัเรียนเป็นอยา่งมากในการทีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั และการ
เรียนต่อในระดบัทีสูงขึน  ดงันนัครูผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงจิตวทิยาการสอน ทฤษฎีการสอน 
หลกัการสอน วธีิสอนคณิตศาสตร์  ให้เขา้ใจเพือการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพและเกิดผลลพัธ์ทีดีกบันกัเรียนต่อไป 

หลกัจิตวทิยาในการสอนคณิตศาสตร์ 

 ครูคณิตศาสตร์จะสอนคณิตศาสตร์ไดดี้ถา้ครูสนใจจิตวทิยาทีเกียวขอ้งกบัเด็กทุกวยั ศึกษา
แนวความคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยา ซึงมีหลายแนวคิดทีใชห้ลกัการทีใชป้ระโยชน์ต่อการ
สอนคณิตศาสตร์เป็นอยา่งมาก ในทีนีผูว้จิยันาํเสนอหลกัแนวคิดทีสาํคญัของนกัจิตวทิยา 5 ท่านคือ 
บรูเนอร์ (Bruner) กาเย ่(Gagne)  เพียเจต ์(Piaget)  ออซูเบล (Ausubel)  และดีนส์ (Dienes) 

(สมทรง สุวพานิช 2539: 46-49) ดงันี 

1. แนวคิดของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner)  
หลกัการเรียนรู้ทีสาํคญั ไดแ้ก่ การเนน้โครงสร้าง(Structure)  ของเนือหาวชิาและเนน้

กระบวนการ(Process)ของการแกปั้ญหามากกวา่การเนน้ผลของพฤติกรรม(Product) และการเขา้ใจ
โครงสร้างของความรู้จะช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้แจง้  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัเนือหาอืนๆได ้ 
ทาํใหมี้ความทรงจาํเป็นระยะเวลานาน  การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร์ (Bruner) 
จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์เป็นสาํคญั  คุณสมบติัทีสาํคญับางประการของ
คณิตศาสตร์  เช่น สมบติัการเปลียนกลุ่ม   หากครูผูส้อนจดักิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัพฒันาการของ
ผูเ้รียนและจดัเนือหาให้เหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน  การเรียนการสอนนนัจึง
ถือไดว้า่เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนคิดหยงัรู้และสามารถคิดแกปั้ญหาต่างๆไดด้ว้ยตนเอง 

2. แนวคิดของกาเย ่(Robert M. Gagne) กาเย ่มีความคิดเห็นเกียวกบัการเรียนรู้ ดงันี 

กาเย ่ (Gagne) ใหข้อ้เสนอเกียวกบัการสอนแบบชีแนะ เพือเกิดการคน้พบ (Guided 

Discovery) ซึงบรูเนอร์เนน้กระบวนการ (process) แต่กาเย ่ มีความคิดเห็นตรงกนัขา้มคือ มุ่งเนน้ผล
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน กาเย ่ สนใจวา่ ผูเ้รียนไดเ้รียนอะไร การเรียนการสอนจะตอ้ง
กาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมวา่จะใหเ้ด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงคอ์ะไรบา้ง 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ กาเย ่ จะเริมจากการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
การวเิคราะห์พืนความรู้เดิมของเด็ก การจดัลาํดบัขนัของการเรียนโดยการชีแนะของครู การจดั
กิจกรรมการเรียนตามความถนดัหรือวธีิ (style) การเรียนรู้ของผูเ้รียนและการประเมินพฤติกรรม 
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ขนัสุดทา้ยของผูเ้รียน 

 กาเย(่Gagne)ไดน้าํแนวคิดของกลุ่มนกัจิตวทิยาอืนมาพิจารณารวมกนัแลว้อธิบายการเรียนรู้
เป็น 8 ลาํดบัขนัดงันี 

 ขนัที 1 เป็นการเรียนรู้ระดบัตาํสุด ผูเ้รียนมีการสนองต่อสิงเร้า โดยไม่สามารถบงัคบัได ้

 ขนัที 2 เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากการเชือมโยงระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนองแตกต่างจาก
การเรียนรู้ขนัที 1 คือ ผูเ้รียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ้ เป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนอยา่ง
ตงัใจและรู้ตวั อนัเนืองจากเสริมแรงและการทาํซาํ 
 ขนัที 3 เป็นการเรียนรู้จากการเชือมโยงระหวา่งสิงเร้า และการตอบสนองทีเกิดติดต่อกนั
เป็นลูกโซ่ เป็นพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํ หรือการเคลือนไหว 

 ขนัที 4 เป็นการเรียนรู้ทาํนองเดียวกบัขนัที 3 แตกต่างกนัทีขนัที 4 นนัจะเป็นเรืองเฉพาะที
เกียวกบัการใชภ้าษาในชีวติประจาํวนั 

 ขนัที 5 เป็นการเรียนรู้ ทีเด็กสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิงของประเภทเดียวกนั 

 ขนัที 6 เป็นการเรียนรู้ทีเด็กสามารถสรุปความเหมือนของสิงต่างๆได ้

 ขนัที 7 เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากการเชือมโยงความคิดรวบยอดตงัแต่ 2 ความคิดรวบยอด 

เขา้ดว้ยกนั จนสามารถตงัเป็นกฎเกณฑขึ์นได ้

 ขนัที 8 เป็นการเรียนรู้ทีสามารถนาํเกณฑต่์างๆไปใชแ้กปั้ญหาได ้

3.แนวคิดของเพียเจต ์(Jean Piaget)  
เพียเจตไ์ดแ้บ่งขนัต่างๆ ของความรู้ความเขา้ใจ ดงันี 

อาย ุ 0   -  2   ปี  อยูใ่นระยะรับรู้และตอบสนอง 

อาย ุ 2   -  7   ปี  อยูใ่นระยะเตรียมตวัปฏิบติัการรูปธรรม 

อาย ุ 7   -  11 ปี  อยูใ่นระยะปฏิบติัรูปธรรม 

อาย ุ 11 -  15  ปี อยูใ่นระยะปฏิบติัการนามธรรม 

แนวคิดของเพียเจต ์นาํมาใชใ้นการสอน คือ  
1. เด็กตอ้งมีโอกาสกระทาํสิงต่างๆดว้ยตนเอง 

2. คาํนึงถึงความพร้อมทางสมองก่อนสอน 

3. เนือหาควรยากง่ายพอเหมาะทีเด็กจะเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์ทีมีอยู ่
4. การคน้หาคาํตอบควรเริมดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลและคน้ควา้หาคาํตอบ 

4. แนวคิดของออซูเบล (David P. Ausubel) ออซูเบลเห็นวา่ การเรียนรู้จะช่วยใหเ้ด็กแกปั้ญหา
ไดน้นัมี 2 วธีิ คือ 

4.1 การเรียนรู้โดยวธีิยอมรับ (Reception Learning) 
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4.2 การสอนโดยวธีิการบรรยาย (Expository Learing) 
หลกัการและวธีิสอนของออซูเบล คือสอนแบบบรรยายเพือใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยวธีิยอมรับ  

ซึงนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนได ้ คือ การช่วยใหผู้เ้รียนจาํสิงทีไดเ้รียนมาแลว้ โดยครูช่วยให้
มองเห็นความเหมือนหรือความแตกต่างของความรู้ใหม่และความรู้เดิม 

5. แนวคิดของดีนส์ (Soltan Dienes) ทฤษฎีนีเนน้การหยงัรู้กบัการแกปั้ญหา ดงันี 

 5.1 เด็กสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ เพราะมีการหยงัรู้คิดไดเ้องโดยจดัประสบการณ์ใหคิ้ดการ
เกิดความหยงัรู้จะเป็นไปตามสถานการณ์ทีแกปั้ญหา 

 5.2 การใชก้ระบวนการแกปั้ญหาจะเป็นวธีิช่วยใหเ้ด็กคน้พบ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 แนวคิดของดีนส์ นาํมาใชใ้นการสอน คือ สร้างโครงสร้างนามธรรม ให้อยูใ่นรูปธรรมมาก
ทีสุด โดยจดัเอาเหตุการณ์ทีมีคุณสมบติัอยา่งเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั เนน้การฝึกฝนสามารถแยกแยะดว้ย
ตนเองและแกปั้ญหาดว้ยการหยงัรู้ 

จิตวทิยาการสอนคณติศาสตร์  

 สมทรง  สุวพานิช (อา้งถึงใน สมทรง  สุวพานิช 2539) กล่าวถึงจิตวทิยาการสอน
คณิตศาสตร์ไวว้า่  กระบวนการทีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  มีหลายกระบวนการ
ดว้ยกนั  แต่ทีเหมาะสมกบัสาระกลุ่มคณิตศาสตร์  มีดงันี   

       1.  ใหน้กัเรียนมีความพร้อมก่อนทีจะสอน 

      2.  สอนจากสิงทีนกัเรียนมีประสบการณ์ หรือไดพ้บเห็นอยูเ่สมอ  ไดคิ้ด  ไดท้าํ  ทาํใหเ้ด็กเขา้ใจ
ได ้ เร็วขึน 

3. สอนใหน้กัเรียนเขา้ใจ  และมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ยกบัส่วนยอ่ยและส่วนยอ่ย
กบัส่วนใหญ่ เช่น 4+5 = 5+4  หรือ  18 = 10+8 

4.  สอนจากง่ายไปหายาก 

5.ใหน้กัเรียนไดฝึ้กหดัทาํซาํๆจนกวา่จะคล่อง  และมีการทบทวนอยูเ่สมอ 

6. ตอ้งใหเ้รียนรู้จากรูปธรรมไปหานามธรรม 

7. ใหก้าํลงัใจ 

8. คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

9.จดักิจกรรมทีทีมีการยดืหยุน่ได ้ ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเลือกทาํกิจกรรมไดต้ามความพอใจ  
 และมีความสนุกสนาน 

10. การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นกระบวนการต่อเนือง  และเป็นส่วนหนึงของการเรียน 

การสอน 

11. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัตรวจสอบคาํตอบตนเอง 
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ทฤษฎกีารสอนคณติศาสตร์ 

 ไพรินทร์ ฉตัรบรรยงค ์(2543 : 28-30) ไดก้ล่าวถึงวธีิสอนแบบวรรณี ทีมีลกัษณะบูรณาการ 
(Integration) ทีดี และเป็นไปตามหลกัปรัชญาองคร์วม (Holism) นาํเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาประยกุต์
สาํหรับการสอนคณิตศาสตร์  8 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีฝึกสมอง (Mental Discipline) ของเพลโต และจอห์น ล็อก (Plato and John Lock) การ
พฒันาสมอง โดยใหน้กัเรียนเขา้ใจและฝึกฝนมากๆจนเกิดทกัษะและความคงทนในการเรียนรู้ และ
ถ่ายโยงไปใชไ้ดอ้ยา่งอตัโนมติั 

2.  ทฤษฎีเชือมโยงต่อสถานการณ์ตอบสนอง (Connectionism) ของ ธรอนไดค ์ (Thorndike) 
เป็นการเชือมโยงสิงเร้ากบัการตอบสนอง ของผูเ้รียนแต่ละขนัตอนอยา่งต่อเนือง โดยอาศยักฎการ
เรียนรู้  ดงันี  

 2.1  กฎการฝึกฝนหรือการกระทาํซาํ ( The  Law  of  Exercise or  Repetition)  การ
ตอบสนองต่อสิงเร้าบ่อยครังเท่าไร  สิงนนัยอ่มอยูค่งนานเท่านนั  และหากไม่ไดป้ฏิบติัตวัเชือมโยง
กนัอ่อนกาํลงัลง 

 2.2  กฎแห่งผล (The Law of Effect) หรือกฎแห่งความพึงพอใจ และเจบ็ปวด  การ
ตอบสนองจะมีกาํลงัมากขึนหากเกิดความพอใจตามมา และจะอ่อนกาํลงัลงเมือเกิดความไม่พอใจ 

 2.3 กฎแห่งความพร้อม (The Law of Readiness) กระแสประสาทมีความพร้อมทีจะกระทาํ 
และไดก้ระทาํเช่นใหเ้กิดความพอใจ แต่ถา้ไม่พร้อมทีจะกระทาํยอ่มทาํใหเ้กิดความรําคาญ 

3. ทฤษฎีเชือมโยงจิตสาํนึก (Apperception) ของ เฮอร์เบิร์ท (Herbart) เป็นทฤษฎีเชือมโยงสิง
เร้ากบัการเรียนการสอนหรือสถานการณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการเชือมโยงความคิดใหเ้ขา้ไปใน
ความคิดทีเก็บสะสมไว ้

4.  ทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning) ของ สกินเนอร์ (Skinner) การเรียนรู้จะแบ่ง
ออกเป็นจุดประสงคข์องการเรียนเป็นส่วนยอ่ยๆมากมาย ซึงแต่ละส่วนจะถูกเสริมแรงเป็นส่วนๆไป
และตอ้งกาํหนดเวลาในการเสริมแรงให้เหมาะสม 

5.  ทฤษฎีหลกัการสรุปจากประสบการณ์ (Generalization of Experience) ของจดัด ์ (Judd) เนน้
การสรุปเรืองจากประสบการณ์ทีไดรั้บ 

6.  ทฤษฎีการหยงัรู้หยงัเห็น (Insight through Configuration of a Perceived Situation) เป็น
ทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ของกลุ่มนกัจิตวทิยาสนาม (Gestalt Field Psychologists) ของ วอลฟ์เก็ง  
ไลเอลร์ (Wolfgang Lihler) ทฤษฎีนีเนน้ผูเ้รียนสามารถศึกษาวเิคราะห์ดว้ยลกัษณะหยงัรู้ไดด้ว้ย
กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการคน้พบดว้ยตวัผูเ้รียนเอง สามารถสร้างรายละเอียดเนือหาให้
เป็นโครงสร้างรวมได ้
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7.  ทฤษฎีการผอ่นคลาย (Sugestopedia Georgi Lozanove) มุ่งใชก้ารเร่งระดมคาํแนะนาํสงัสอน 
เพือเพิมระดบัสติปัญญาและความจาํของเด็ก ดว้ยการประยกุตเ์ทคนิคการผอ่นคลายความเครียด 
และความสนุกสนานเพลิดเพลิน มาใชป้ระกอบการเรียนการสอนเนน้บรรยากาศภายในหอ้งที
เอืออาํนวยความสะดวกสบาย ทาํใหส้ดชืน แจ่มใส และมีเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีประกอบ พร้อม
ทงัใหน้กัเรียนไดฝึ้กหดัเป็นพิเศษในเรืองโยคะและการทาํสมาธิเพือช่วยส่งเสริมความทรงจาํและ
ช่วยพฒันาร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์แห่งการเรียนรู้ 

8.  ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) คือ การนาํเรืองราวของชีวติจริงใน
ชีวติประจาํวนั มาเป็นสถานการณ์ประกอบการเรียนการสอนในหอ้งเรียน เนน้การเรียนรู้ทีเกิดจาก
ความพร้อมของสภาพการณ์ หรือสิงแวดลอ้มทีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ และธรรมชาติของการรับรู้ 
ซึงเป็นปัจจยัทีสามารถช่วยใหน้กัเรียนทาํการสรุป ทาํความเขา้ใจ หรือ หยงัรู้ให้เกิดสติปัญญาขึนมา
ไดเ้อง และนาํสิงทีเป็นธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดการเรียนรู้ และประยกุตค์วามรู้ไปใชแ้กปั้ญหา
ธรรมชาติดว้ย แต่ครูผูส้อนจะตอ้งจดักระบวนการสอน หรือ กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ที
เหมาะสมกบัประสบการณ์เดิม หรือความรู้ทีนกัเรียนเคยไดรั้บมาก่อน รวมทงัจะตอ้งคาํนึง
ธรรมชาติตามวยัของเด็กและความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 

จะเห็นไดว้า่ในการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์นนั ครูผูส้อนนอกจากจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจในมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั  สาระ การเรียนรู้ ของวชิาคณิตศาสตร์แลว้ยงัตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในแนวความคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวทิยา เพือจะไดน้าํมาประยกุตใ์ช้
จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน และเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการในการจดัการเรียนรู้มาก
ทีสุด 

หลกัการสอนคณติศาสตร์ 

 ในการสอนใหมี้ประสิทธิภาพนนั ควรคาํนึงถึงหลกัการทีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละวชิา 
และในการสอนคณิตศาสตร์ก็เช่นกนัทีมีหลกัการสอนทีแตกต่างไปจากวชิาอืนๆ ดงันนัครูควรมี
ความรู้ความเขา้ใจในเกียวกบัหลกัการสอนทวัไปของวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา ซึงมี
นกัการศึกษาทางคณิตศาสตร์ไดเ้สนอไวห้ลายท่าน ดงันี 

ชมนาต  เชือสุวรรณทว ี( 2542: 7) กล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์  ซึงพอสรุปไดด้งันี 

1. ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจในพืนฐานของคณิตศาสตร์  รู้จกัใชค้วามคิดริเริม  รู้เหตุและรู้ถึง
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 

2.  การเรียนรู้ควรเชือมโยงกบัสิงทีเป็นรูปธรรมมากทีสุด 

3.  ความเขา้ใจตอ้งมาก่อนทกัษะความชาํนาญ 
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4. ความเขา้ใจอยา่งเดียวไม่เพียงพอต่อการเรียนคณิตศาสตร์  นกัเรียนตอ้งมีทกัษะความ
ชาํนาญ 

5. เนน้การฝึกฝนให้เกิดทกัษะการสังเกต ความคิด ตามลาํดบัเหตุผล  แสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิดอยา่งมีระบบ  ระเบียบ ง่าย สัน กะทดัรัด  ชดัเจน  สือความหมายไดล้ะเอียดถีถว้น 

6. เนน้การศึกษาและเขา้ใจเหตุผล  โดยใชย้ทุธวธีิการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้   เขา้ใจ
และคน้พบตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค ์  เกิดการประยกุตใ์ชไ้ด ้  โดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียนดว้ยการ
จดจาํหรือเรียนแบบจากครูเท่านนั 

7.  ใหผู้เ้รียนสนุกสนานกบัการเรียนคณิตศาสตร์  รู้คุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์  
สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ และเป็นเครืองมือในการเรียนรู้เรืองอืนๆหรือวชิาอืนต่อไป 

8.  การสอนคณิตศาสตร์ไม่ควรเป็นเพียงการบอก  ควรใชค้าํถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด
และคน้พบหลกัเกณฑ ์  ขอ้เทจ็จริงต่างๆดว้ยตนเอง  เคยชินต่อการแกปั้ญหา  อนัจะเป็นแนวทางให้
เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์ มีทกัษะในกระบวนการคิด  แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

หลกัการสอนคณติศาสตร์  

บุญทนั  อยูช่มบุญ (2529: 24-25) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ ไวว้า่ 
1. ตรวจสอบความพร้อมของผูเ้รียนก่อนสอน 

2. จดับทเรียนใหเ้หมาะสมกบัวยั  และเวลา 
3. เริมสอนจากปัญหาทีเกิดขึนจริงจากชีวติประจาํวนั 

4. การสอนเนือหาใหม่จะตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ และความต่อเนือง
ระหวา่งประสบการณ์เดิม กบั ประสบการณ์ใหม่ 

5.  การสอนตอ้งเรียงไปตามลาํดบัขนัอยา่งเป็นระบบจากง่ายไปหายาก  จาก
รูปธรรมไปนามธรรม 

6. ใชเ้ทคนิคการสอนยวัยใุหผู้เ้รียนสนใจและอยากเรียน 

7. ใชว้ธีิสอนทีหลากหลาย 

8. เนน้ความเขา้ใจมากกวา่ความจาํ 
9. ใชว้ธีิอุปนยั( Inductive) ในการสรุปหลกัเกณฑข์องบทเรียน  และนาํความรู้

ไปใชด้ว้ยวธีินิรนยั(Deductive) 
10. กิจกรรมฝึกทกัษะควรมีหลากหลายรูปแบบ 

11. ใชสื้อการเรียนการสอนเพือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเนือหา
คณิตศาสตร์ไดง่้ายขึน 

12. ควรใชก้ารวดัผล และประเมินผลเป็นส่วนหนึงของการเรียนการสอน 
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  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2539: 6) ไดเ้สนอหลกัการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ดงันี 

1. ทบทวนความรู้พืนฐานเดิมของผูเ้รียน 

2. เสนอเนือหาใหม่โดยกิจกรรมใน 3 ขนัตอนคือ 

2.1  จดักิจกรรมโดยใชข้องจริง 

2.2  จดักิจกรรมโดยใชรู้ปภาพ 

2.3  ใชส้ัญลกัษณ์ ครูอธิบายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 

3. ช่วยกนัสรุปเป็นวธีิลดั สนั สะดวกในการนาํไปใช ้

4. ฝึกทกัษะจากหนงัสือเรียน บตัรงาน ฯลฯ 

5. นาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่หรือชีวติประจาํวนั 

6. การประเมินผล 

จากการศึกษาหลกัการสอนคณิตศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ควร
มีการทบทวนความรู้พืนฐานเดิมของผูเ้รียน   นาํเสนอเนือหาใหม่อยา่งมีลาํดบัขนัตอน สอนจากเรือง
ง่ายไปสู่ยาก สอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  และเชือมโยงกบัชีวติประจาํวนัของผูเ้รียน  คาํนึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ตอ้งใหน้กัเรียนฝึกทกัษะอยา่งสมาํเสมอ  มีการประเมินผลอยา่ง
ต่อเนืองและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน  ถา้นาํหลกัการดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการสอนและ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม  จะส่งผลใหก้ารสอนคณิตศาสตร์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นกัเรียน 

วธีิสอนคณติศาสตร์ 

 การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะใหป้ระสบผลสาํเร็จ และบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรนนัยอ่มขึนอยูก่บัความสามารถของครูทีจะพฒันาเทคนิคและวธีิสอนแบบต่างๆใหเ้หมาะ
กบัแต่ละเนือหาและเมาะกบัสภาพแวดลอ้มทีมีอยูซึ่งการสอนคณิตศาสตร์นนัไม่มีวธีิสอนใดทีจะให้
การจดัการเรียนการสอนประสบผลสาํเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์โดยวธีิสอนเดียว แต่จะตอ้งใชห้ลากหลาย
วธีิในการจดัการเรียนการสอนเพือใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

 คล๊าคและสตาร์ (Clark and Star, อา้งถึงในปรีชา เนาวเ์ยน็ผล 2544: 72) ไดอ้ธิบายไวว้า่ วธีิ
สอนหมายถึงวธีิการทีครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน รวมทงัการใชเ้ทคนิคการสอนเนือหาวชิา 
และสือการเรียนการสอนเพือใหบ้รรลุจุดประสงคข์องการสอนและสิริพร ทิพยค์ง (2544: 42-45) ได้
กล่าววา่ วธีิสอนหมายถึงกระบวนการต่างๆ ทีครูนาํมาใชส้อนนกัเรียน เพือใหก้ารเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นเจตคติ และดา้นทกัษะ  

ยพุิน พิพิธกุล (2539: 194-283) ไดแ้บ่งวธีิสอนคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่  
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1. วธีิสอนโดยเนน้กิจกรรมครู ประกอบดว้ยวธีิสอน 3 วธีิ คือ วธีิสอนแบบการอธิบายและ
แสดงเหตุผล วธีิสอนแบบสาธิต และวธีิสอนแบบใชค้าํถาม มีรายละเอียดดงันี 

1.1  วธีิสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล เป็นวธีิทีครูเป็นผูบ้อกใหน้กัเรียนติดตาม เมือ
ครูตอ้งการใหน้กัเรียนเขา้ใจเรืองใด ครูก็จะอธิบายและแสดงเหตุผล วเิคราะห์ตีความรวมทงัเป็นผู ้
สรุปดว้ย วธีิสอนแบบนีกิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ทีครูเป็นสาํคญันกัเรียนมีส่วนเรืองกิจกรรม
นอ้ยมาก โดยส่วนใหญ่นกัเรียนเป็นผูรั้บฟังตอบคาํถามครู และซกัถามเรืองทียงัไม่เขา้ใจเท่านนั การ
ใชว้ธีิสอนแบบนีจุดประสงคเ์พือทีจะสอนนกัเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เพือใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจ
อยา่งชดัเจนในเรืองทียงัไม่รู้และเพือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กฎหรือสูตรในเวลาอนัรวดเร็วซึงวธีิสอน
แบบการอธิบายและแสดงเหตุผลอาจมีวธีิการต่างๆดงันี 

1.1.1 การสอนโดยการยกตวัอยา่งประกอบการอธิบาย 

1.1.2 การสอนโดยการใชสื้อการเรียนการสอนซึงเป็นรูปธรรม 

1.1.3 การเปรียบเทียบและการเล่าเรือง 

1.1.4 การเขียนแผนภาพประกอบการอธิบาย 

1.1.5 การสอนโดยการบอกสูตรแลว้ยกตวัอยา่งแสดงการนาํไปใช ้

ประโยชน์และขอ้จาํกดัของวิธีสอนแบบการอธิบายและแสดงผลคือช่วยประหยดัเวลาใชใ้น
การอธิบายสิงทีเขา้ใจยากใหก้บันกัเรียนสอนนกัเรียนไดจ้าํนวนมากๆในเวลาเดียวกนัแต่วธีิสอน
แบบนีเหมาะสาํหรับเนือหาเพียงบางตอนเท่านนั และเป็นการสอนทีไม่ไดค้าํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของนกัเรียน นกัเรียนไม่มีโอกาสคน้ควา้ ไดแ้ต่รับฟังจากคาํบอกเล่าของครูและเป็น
การไม่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

1.2 วธีิสอนแบบสาธิต หมายถึงการแสดงใหน้กัเรียนดู ครูจะใหค้วามรู้แก่นกัเรียนโดยครูจะ
ใชสื้อการเรียนการสอนทีเป็นรูปธรรมและนกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรง วธีิสอนแบบสาธิตนี
วตัถุประสงคเ์พือใชสื้อการเรียนการสอนแสดงให้นกัเรียนมีความเขา้ใจมากยงิขึน เพือใหน้กัเรียน
มองเห็นมโนมติทีสาํคญัและนาํไปสู่ขอ้สรุปได ้และเพือใชรู้ปธรรมอธิบายนามธรรม 

ประโยชน์ของวธีิสอนแบบสาธิตนีคือประหยดัเวลาทงัครูและนกัเรียนเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดเ้ห็นทวัทงัชนัช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะในการสังเกต และสามารถสรุปได ้ อีกทงัยงัช่วยให้
นกัเรียนสนใจเรียนมากยงิขึน ส่วนขอ้จาํกดัของวธีิการสอนแบบสาธิตก็คือ ถา้ครูอธิบายหรือสาธิต
เร็วเกินไปก็จะทาํใหน้กัเรียนตามไม่ทนัและไม่เขา้ใจ และถา้สือการเรียนการสอนมีขนาดเล็กเกินไป
นกัเรียนก็จะมองไม่เห็นครูควรใชค้าํถามประกอบการสาธิตเพือใหน้กัเรียนไดเ้กิดความเขา้ใจและ
ควรใหเ้วลานกัเรียนในการติดตามและเพือใหก้ารสาธิตของครูไม่ลม้เหลว ครูควรมีการทดลอง
สาธิตก่อนทีจะสอนจริง 
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1.3 วธีิสอนแบบใชค้าํถามเป็นวธีิการสอนทีมุ่งใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนดว้ยการถามตอบ วธีิการ
สอนแบบนีครูอาจจะมีวธีิการถามคือ ใชค้าํถามสอดแทรกกบัวธีิสอนแบบอืนๆ ครูอาจจะใชค้าํถาม
เป็นตอนๆหรือถามต่อเนืองจนสามารถสรุปบทเรียนนนัก็ได ้ วธีิสอนแบบใชค้าํถามนีมี 
วตัถุประสงคเ์พือการทบทวนเนือหาต่างๆอยา่งรวดเร็วช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ โดยใหมี้ส่วน
ร่วมในการตอบคาํถาม  เพือนกัเรียนรู้จกัฟัง แลว้ติดตามอยา่งมีเหตุผล และสามารถสรุปบทเรียนได ้

ประโยชน์ของวธีิสอนแบบใชค้าํถามคือ ใชส้าํหรับเนือหาทีไม่สามารถแสดงไดด้ว้ย
รูปธรรม ทาํใหน้กัเรียนไดติ้ดตามและพฒันาความคิด ส่วนขอ้จาํกดัคือ เหมาะกบัเนือหาบางเรือง
และครูจะตอ้งใชค้าํถามอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

2. วธีิสอนโดยเนน้กิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน ประกอบดว้ยวิธีสอน 3 วธีิ ไดแ้ก่วธีิสอนแบบ
ทดลอง วธีิสอนแบบอภิปราย วธีิสอนแบบโครงการ วธีิสอนทงั 3 วธีินีเป็นวธีิสอนโดยการแบ่งกลุ่ม 
เนน้ทีกิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน โดยจะให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจาํนวนนกัเรียน
ในชนัเรียนโดยรายละเอียดของแต่ละวธีิสอนมีดงันี 

2.1 วธีิสอนแบบทดลอง เป็นวธีิสอนทีมุ่งใหน้กัเรียนไดเ้รียนโดยการกระทาํหรือเรียนโดย
การสังเกตมีวตัถุประสงคเ์พือใหน้กัเรียนไดท้ดลองและคน้หามโนมติดว้ยตนเอง รู้จกัการทาํงาน
เป็นกลุ่ม ฝึกใหเ้ป็นคนช่างสังเกต และรู้จกับนัทึกผล ซึงวธีิสอนแบบนีครูมีบทบาทในการเตรียม
อุปกรณ์               ใหค้าํแนะนาํกบันกัเรียนในการทดลอง จดัสภาพห้องเรียนใหเ้หมาะสมกบัการ
ทดลองและบอกใหน้กัเรียนเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการทดลอง ในขณะทีนกัเรียนมีบทบาทในการ
เตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามคาํสงัของครู ศึกษาเอกสารแนะแนวทางหรือคู่มือการปฏิบติัใหล้ะเอียดก่อน
ลงมือทดลอง ซึงไดท้าํการทดลองเป็นกลุ่มควรเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการทดลอง 

ประโยชน์ของวธีิการสอนแบบทดลอง ก็คือ นกัเรียนสามารถคน้พบความจริงดว้ยตนเองทาํ
ใหเ้กิดความภูมิใจและสนใจเรียนคณิตศาสตร์ รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม ไดล้งมือกระทาํจริง ส่วน
ขอ้จาํกดัก็คือ วธีิสอนแบบทดลองไม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกบทเรียน ถา้แบ่งนกัเรียนหลายกลุ่มจะตอ้ง
เตรียมอุปกรณ์จาํนวนหลายชุด นกัเรียนอาจจะไม่ประสบความสาํเร็จหากอุปกรณ์ทีเตรียมมาไม่
เหมาะสม และถา้บทเรียนนนัยากนกัเรียนทีเรียนอ่อนจะไม่สามารถคน้พบความจริง 

2.2 วธีิการสอนแบบอภิปราย เป็นวธีิสอนทีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม รวมพลงัคิด
เพือพิจารณาปัญหา ช่วยกนัหาขอ้เท็จจริงหาเหตุผลร่วมกนั วธีิสอนแบบอภิปรายจะทาํใหน้กัเรียน
ไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นกนั กลา้แสดงออกตามแนวประชาธิปไตยฝึกใหน้กัเรียนเป็นผูพ้ดูและ
ผูฟั้งทีดี บทบาทของครูก็คือ ตอ้งรู้หลกัการอภิปราย ตอ้งศึกษาเนือหาทีจะนาํมาอภิปรายอยา่งถ่อง
แท ้ โดยร่วมกนัสรุปผลการอภิปราย ร่วมกนัประเมินผลการอภิปรายวา่มีขอ้บกพร่องอยา่งไร เพือ
เป็นประโยชน์ต่อการอภิปรายครังต่อไป 
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2.3 วธีิสอนแบบโครงการ เป็นวธีิสอนทีครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงซึง
นกัเรียนสนใจในโครงการนนั ครูอาจจะตงัหวัขอ้ให้หรือนกัเรียนเสนอขึนมาเอง ครูเป็นเพียงผู ้
ช่วยเหลือแนะนาํเมือนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเท่านนั และครูจะทาํหนา้ทีคอยติดตามผลงาน
วา่นกัเรียนดาํเนินการเป็นอยา่งไร งานกา้วหนา้หรือมีอุปสรรคหรือไม่ นอกจากนีครูควรตอ้งเป็นผู ้
ประเมินผลงานนนัดว้ย        ในส่วนของนกัเรียนเมือเลือกหวัขอ้ตามความสนใจของตนเองแลว้ 
จะตอ้งกาํหนดจุดประสงคโ์ครงการใหแ้น่นอน วางแผนงานร่วมกนั หลงัจากนนัดาํเนินงานตาม
โครงการทีวางไวโ้ดยจะตอ้งมีประธานโครงการ เลขานุการ และตาํแหน่งอืนๆตามสมควรและทุก
คนจะตอ้งมีหนา้ทีเพือบรรลุวตัถุประสงคที์วางไว ้        เมือจดัทาํโครงการเสร็จแลว้จะตอ้งมีการ
ประเมินโครงการวา่บรรลุตามวตัถุประสงคที์วางไวห้รือไม่  

ประโยชน์ของวธีิสอนแบบโครงการก็คือเนน้คุณค่าการทาํงานแบบประชาธิปไตยทาํให้
นกัเรียนรู้จกัวางแผน ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการคน้ควา้หาความรู้และทาํงานอยา่งอิสระส่งเสริม
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์

3. วธีิสอนโดยเนน้กิจกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบดว้ยวธีิสอน 3 วธีิ ไดแ้ก่ วธีิ
สอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรม วธีิสอนโดยใชชุ้ดการสอนรายบุคคล และวธีิสอนโดยใชชุ้ดเอกสาร
แนะแนวทาง ซึงแต่ละวธีิมีรายละเอียดดงันี 

3.1 วธีิสอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมเป็นวธีิสอนทีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็น
ผูส้ร้างบทเรียน และในบทเรียนจะมีคาํเฉลยไวค้รูจะช่วยเหลือนกัเรียนเมือจาํเป็นเท่านนั วธีิสอน
โดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมนี มีจุดประสงคเ์พือฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัตนเอง มีความรับผดิชอบ และ
ซือสัตยต่์อตนเอง บทบาทของครูก็คือ เลือกเนือหาทีเหมาะสมมาเขียนโปรแกรม ใหข้อ้เสนอแนะแก่
นกัเรียนเมือนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือและเมือใชบ้ทเรียนโปรแกรมแลว้ครูควรประเมินผล
เพือตรวจสอบความเชา้ใจวา่  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือไม่ บทบาทของนกัเรียนก็คือ 
อ่านคาํชีแจงก่อนลงมือทาํบทเรียน เรียนตามลาํดบัขนั แลว้จึงเปิดดูคาํเฉลย หากไม่เขา้ใจเนือหาควร
ปรึกษาครูผูส้อนเพือขอคาํแนะนาํใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน   

ประโยชน์ของวธีิสอนแบบใชบ้ทเรียนโปรแกรม คือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง มีอิสระ
ในการเรียน ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู ฝึกความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน 

3.2 วธีิสอนโดยใชชุ้ดการสอนรายบุคคล ชุดการสอนรายบุคคลเป็นชุดการสอนทีให้
นกัเรียนไดเ้รียนดว้ยตนเองในชุดการสอนประกอบดว้ย บตัรคาํสงั บตัรกิจกรรม บตัรเนือหา และ
แบบฝึกหดัหรือบตัรงานพร้อมเฉลย ในชุดการสอนนนั  จะมีสือการเรียนการสอน เพือนกัเรียนจะ
ใชป้ระกอบการเรียนเรืองนนัๆ วธีิสอนแบบนีมีวตัถุประสงคเ์พือใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้เนือหา
จากชุดการสอนนนัดว้ยตนเองโดยใชเ้วลาเรียนต่างกนัตามระดบัความสามารถของแต่ละบุคคล 
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บทบาทของครู สาํหรับวธีิสอนแบบนีก็คือ การสร้างชุดการสอน การประเมินผล การใชชุ้ดการสอน
เพือปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ส่วนบทบาทของนกัเรียนคือ ศึกษาคาํชีแจงก่อนทีจะลงมือทาํชุดการสอน 
ปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัขนัตอนและปรึกษาครูเมือพบปัญหา 

ประโยชน์ของวธีิสอนโดยใชชุ้ดการสอนคือ นกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยผอ่น
แรงครูและแกปั้ญหาครูขาดแคลน ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนตามความสามารถของตนเองและ
นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้อยา่งอิสระ 

3.3 วธีิสอนโดยใชเ้อกสารแนะแนวทาง เอกสารแนะแนวทางนีเป็นเครืองมือทีจะให้
นกัเรียนไดเ้รียนดว้ยตนเองซึงอาจจะเขียนในรูปเติมคาํตอบแต่ไม่มีคาํเฉลยไวใ้ห ้ ทงันีตอ้งการให้
นกัเรียนทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลต่อคาํเฉลยทีครูมีใหไ้ว ้ ในการเฉลยนนัครูอาจจะใหน้กัเรียนทาํเป็น
ตอนๆแลว้เฉลยคาํตอบหรือทาํไปจนหมดบทเรียนแลว้เฉลยก็ได ้ ทงันีแลว้แต่ความเหมาะสมของ
บทเรียนนนั ซึงบทบาทของครู ในการใชว้ธีิสอนแบบนีก็คือ เลือกเนือหาทีจะสอน ตงัจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม เขียนเอกสารแนะแนวทางเพือใหน้กัเรียนไดม้โนมติตามทีครูตอ้งการ 

ประโยชน์ของวธีิสอนโดยใชเ้อกสารแนะแนวทาง  คือ  เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนหา
คาํตอบดว้ยตนเอง ช่วยลดเวลาการสอน ช่วยผอ่นแรงครู และเป็นการเปลียนบรรยากาศในชนัเรียน 

4. วธีิสอนโดยเนน้กิจกรรมระหวา่งครูและนกัเรียน ประกอบดว้ย 4 วธีิสอนคือ วธีิสอนแบบ
แกปั้ญหา แบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ แบบอุปนยั นิรนยั และแบบคน้พบซึงมีรายละเอียดดงันี 

4.1 วธีิสอนแบบแกปั้ญหา เป็นวธีิทีครูกระตุน้ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลโดยอาศยั
ความคิดรวบยอด กฎเกณฑ ์ ขอ้สรุป ประสบการณ์ การพิจารณาและการสังเกตตลอดจนความรู้
ความชาํนาญในเรืองนนั ในการพิจารณาปัญหาจะตอ้งมีขนัตอน ครูจะตอ้งพยายามช่วยนกัเรียน
เขา้ใจปัญหานนัอยา่งแจ่มชดัเสียก่อนวา่ โจทยบ์อกอะไร โจทยต์อ้งการอะไร เพือพิจารณาปัญหานนั
ออกมาเป็นขอ้ยอ่ยดว้ยการวิเคราะห์จากขอ้มูลทีกาํหนดให ้ อาจตรวจยอ้นจากผลไปสู่เหตุ หรือจาก
เหตุไปสู้ผลก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสมของปัญหา 

4.2 วธีิสอนโดยการวเิคราะห์สังเคราะห์ เป็นวธีิสอนทีครูพยายามแยกแยะปัญหาออกมาจาก
สิงทีไม่รู้ไปสู่สิงทีรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดตามลาํดบัขนัตอนทีต่อเนืองกนั ไปทีละนอ้ยจนสมบูรณ์
ทีสุด มีลกัษณะสาํคญัดงันี 

4.2.1  เป็นวธีิทีดีทีสุดวธีิหนึง ทีจะใหผู้เ้รียนเขา้ใจเหตุผลทีวา่ ทาํไมจึงเป็นเช่นนนั 

4.2.2   ตอ้งการความพร้อมดา้นการใชเ้หตุผลมากจึงจะสาํเร็จ 

4.2.3   เรียกร้องความสนใจไดไ้ม่มาก 

4.2.4   ผูเ้รียนอาจหลงทางไม่สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของแต่ละขนัขณะทีเรียน
ไปตามลาํดบัจึงอาจไม่ไดค้วามคิดรวบยอดในขนัสุดทา้ย 
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4.2.5  เป็นวธีิสอนทีเป็นนามธรรมมากทีสุด 

4.3 วธีิสอนแบบอุปนยั นิรนยั วธีิสอนแบบอุปนยัหมายถึง วธีิสอนทีครูยกตวัอยา่งหลายๆ
ตวัอยา่งเพือใหเ้ห็นรูปแบบเมือนกัเรียนใชก้ารสังเกตเปรียบเทียบดูสิงทีมีลกัษณะร่วมกนัก็จะ
สามารถนาํไปสู่ขอ้สรุปไดแ้ละมกัจะตามดว้ยวธีิการสอนแบบนิรนยั ซึงมีจุดประสงคข์องการใช ้
การสอนแบบนีคือ เพือช่วยใหค้น้พบกฎเกณฑที์สาํคญัดว้ยการสังเกตดูตวัอยา่ง ช่วยใหน้กัเรียน
เขา้ใจชดัเจน รู้จกัคิดและไตร่ตรองดว้ยเหตุผลและหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งขึนอยูก่บัครูเสมอ
ไป ส่วนวธีิสอนแบบนิรนยัเป็นวธีิสอนทีตรงขา้มกบัวธีิสอนแบบอุปนยั เพราะวธีิสอนแบบอุปนยั
เริมดว้ยการยกตวัอยา่งหลายๆตวัอยา่งเพือสังเกตแลว้ไปสู่ขอ้สรุป ส่วนวธีิสอนแบบนิรนยันนัเริม
จากการนาํขอ้สรุปสูตร กฎ ทีนกัเรียนทราบอยูแ่ลว้มาใชแ้กปั้ญหาแลว้เกิดขอ้สรุปใหม่ 

4.4 วธีิสอนแบบคน้พบนีแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ ประการแรกเป็นวธีิการสอนทีทาํให้
นกัเรียนคน้พบปัญหาหรือสถานการณ์ แลว้ใหน้กัเรียนเสาะแสวงหาวธีิแกปั้ญหาส่วนประการทีสอง
เป็นวธีิการสอนทีเนน้ใหน้กัเรียนทราบวา่ตอ้งการใหน้กัเรียนคน้พบอะไรเช่น กฎ สูตร นิยาม 
นกัเรียนจะเกิดมโนมติแลว้สรุปได ้ การคน้พบแบบนี จะคน้พบภายใตว้ธีิสอนแบบใดก็ไดเ้ช่น การ
ถามตอบ การอภิปราย        การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสอนแบบอุปนยัและนิรนยั วธีิการใด
ก็ตามทีนกัเรียนสามารถสรุปหรือกาํหนดนยัทวัไปไดก้็เรียกวา่การคน้พบ 

จากการศึกษารูปแบบวธีิสอนทีใชใ้นการสอนคณิตศาสตร์ขา้งตน้  สรุปไดว้า่ในการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์  ใหป้ระสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีกาํหนดไว ้  ครูมี
หนา้ทีรับผิดชอบในการสอน  ตอ้งพฒันาเทคนิคและวธีิสอนแบบต่างๆมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัเนือหา
สาระและสภาพของผูเ้รียน  ซึงวธีิสอนคณิตศาสตร์มีหลากหลาย  แต่ไม่มีวธีิสอนใดเหมาะสมทีสุด
ทีสามารถใชไ้ดก้บัทุกเนือหาสาระ  เพราะแต่ละวธีิสอนมีขอ้ดีและขอ้จาํกดัแตกต่างกนั  ดงันนัจึง
ตอ้งขึนอยูก่บัวจิารณญาณของครูในการเลือกวธีิสอนใหเ้หมาะสมกบัเนือหาในแต่ละครัง และ
ความสามารถในการใชว้ธีิสอนนนัของตนเองดว้ยจึงจะทาํใหก้ระบวนการสอนประสบความสาํเร็จ   

การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้นนัมีความสาํคญัมาก เพือเป็นเครืองยนืยนั
วา่  แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบครบถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  วชิยั  วงษใ์หญ่ 
(2525:129-139) ไดก้าํหนดเกณฑใ์นการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยนาํไปให้
ผูเ้ชียวชาญอยา่งนอ้ย 3 ท่าน ตรวจสอบเพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ 
และค่าดชันีความสอดคลอ้งตอ้งมีค่าเฉลียมากกวา่ 0.50 จึงถือวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัมีความ
เทียงตรงเชิงเนือหา โดยมีขนัตอนดงันี 
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1. แบบเดียว (1:1) เป็นการทดลองกบันกัเรียน 1 คน โดยใชก้บัเด็ก เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
คาํนวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน โดยปกติคะแนนทีไดจ้ากการทดลองแบบ
เดียวจะไดต้าํกวา่เกณฑ ์ แต่เมือปรับปรุงแลว้คะแนนจะสูงขึนมาก ก่อนนาํไปทดลองแบบกลุ่ม ใน
ขนัตอนนี E1/E2 ทีไดจ้ะมีค่าประมาณ 60/60  

2. แบบกลุ่มยอ่ย (1:10) เป็นการทดลองกบันกัเรียน 6-10 คน (คละนกัเรียนทีเก่งกบัอ่อน) 
คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุง ในคราวนีคะแนนของนกัเรียนจะเพิมขึนอีกโดยเฉลียจะห่าง
จากเกณฑ ์10 เปอร์เซ็นต ์นนัคือ E1/E2 จะมีค่าประมาณ 70/70  

3. ภาคสนาม (1:100) เป็นการทดลองกบันกัเรียนทงัชนั 40-100 คน ทาํการหาประสิทธิภาพ
แลว้ปรับปรุงแกไ้ข  ผลทีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑที์ตงัไว ้นนัคือ E1/E2  ทีไดจ้ะมีค่าประมาณ 80/80 
หากตาํกวา่เกณฑไ์ม่เกิน 2.5 ก็ใหย้อมรับได ้ หากแตกต่างกนัมาก ผูส้อนตอ้งกาํหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ใหม่โดยยดึสภาพความเป็นจริงตามเกณฑ์ 

การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้นิยมตงัไว ้ 90/90 สาํหรับ
เนือหาวชิาทีเป็นความรู้ความจาํและไม่ตาํกวา่ 80/80 สาํหรับเนือหาวชิาทีเป็นทกัษะ เจตคติ เพราะ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมคิดตามระยะเวลาไม่สามารถเปลียนและวดัไดท้นัทีทีเรียนจบไปแลว้ 

เกณฑป์ระสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนนนั กาํหนดไว ้3 ระดบั 

1. สูงกวา่เกณฑ ์ เมือประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑที์ตงัไว ้ มีค่าเป็น 
2.5% ขึนไป 

2. เท่าเกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑแ์ต่ไม่เกิน 2.5% 

3. ตาํกวา่เกณฑ ์ เมือประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ตาํกวา่เกณฑที์ตงัไวแ้ต่ไม่ตาํ
กวา่ 2.5% ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพทียอมรับได ้

ในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง  การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ดว้ย
เทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑ ์ 80/80 ในการหา
ประสิทธิภาพ เนืองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีเนือหาวชิาทีเป็นทกัษะการคิด วเิคราะห์ 
คาํนวณ โดยมีขนัตอนการหาประสิทธิภาพดงันี 

1. หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลอง
กบั นกัเรียนทีมีระดบัความรู้แตกต่างกนัคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 1 คน รวมจาํนวนทงัหมด  
3 คน แลว้นาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพใหไ้ดต้ามเกณฑ ์60/60 และปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน 

2. หาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที
ปรับปรุง แกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนทีมีความรู้แตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 
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3 คน รวมทงัหมด 9 คน แลว้นาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ 70/70 และปรับปรุง
แกไ้ข 

3. หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Group Tryout) นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที
ปรับปรุง แกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียน จาํนวน 30 คน นาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพใหไ้ด้
ตามเกณฑ ์80/80 

80 ตวัแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนจากแผนการจดัการเรียนรู้ คิด
เป็นร้อยละของคะแนนเฉลียจากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของการเรียน ทีนกัเรียนไดรั้บจาการเรียนดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลียจาการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัหรือการร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพือให้
นกัเรียนไดร่้วมมือกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย กล่าวไดว้า่เป็น
การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัแบบหนึง มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนั เช่นสลาวนิ (Slavin 1990, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550: 102) ได้
เสนอแนะไวว้า่  วธีิการสอนแบบร่วมมือกนัคือ การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ร่วมกนั  
เป็นกลุ่มๆละ 4-6 คน สมาชิกกลุ่มตอ้งช่วยกนัเรียนรู้ร่วมกนั  ปฏิบติักิจกรรมจนบรรลุผลสาํเร็จ   
และเสนอแนะเพิมเติมวา่ วธีิสอนนีช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น   ภูมิใจในตนเอง  ตระหนกัถึง
ความรับผดิชอบของตนเองและต่อกลุ่ม  ช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิสูงขึน   พฒันาความสัมพนัธ์ทีดี    
การยอมรับกนัมากขึน   สร้างความมนัใจในตนเอง   และรู้คุณค่าของตนเองมากขึน   จอห์นสัน
และจอห์นสัน (Johnson and Johnson 1996, อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี 2550: 102) ไดเ้สนอแนวคิด
เกียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัวา่  เป็นวธีิการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บั
นกัเรียนเป็นกลุ่มเล็ก   กลุ่มละประมาณ 3-5 คน สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มคละ เพศ  เชือชาติ  และ
ความสามารถทางการเรียน โดยเฉพาะการคละ นกัเรียนทีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง 
ตาํในแต่ละกลุ่มเป็นสัดส่วน 1:2:1 คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน สมาชิกกลุ่มจะตอ้ง
มีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั  รับฟังความคิดเห็นกนั ช่วยเหลือกนัและกนัและสมาชิกกลุ่มทุกคนจะตอ้ง
ร่วมรับผดิชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเอง   สุวทิย ์ มูลคาํ ( 2545:134) ไดใ้ห้
ความหมายวา่ “ กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีจดัใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้  
โดยแบ่งผูเ้รียนทีมีความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึงเป็นลกัษณะการรวมกลุ่มอยา่งมี
โครงสร้างทีชดัเจน  มีการทาํงานร่วมกนั  มีการแลกเปลียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึงพาอาศยั
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ซึงกนัและกนั  มีความรับผดิชอบซึงกนัและกนัทงัในส่วนตนและส่วนรวม  เพือใหต้นเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว”้ สอดคลอ้งกบักรมวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 85) ทีไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจดัการเรียน
การสอนที  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ  สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั มีการ
แลกเปลียนความคิดเห็น   มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซึงกนัและกนั  และมีความรับผดิชอบร่วมกนัทงั
ในส่วนตวัและส่วนรวม   เพือใหก้ลุ่มประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว”้  และ
 จุฑามาศ  สดแสงจนัทร์ (2540:9) ใหค้วามหมาย     การเรียนแบบร่วมมือวา่ หมายถึง  
“กระบวนการเรียนการสอนทีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งทกัษะของการอยูร่่วมกนั  เป็นสังคม
และทกัษะในดา้นเนือหาวชิาการต่างๆ  เป็นการเรียนการสอนทียดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยจดัให้
นกัเรียนมีความสามารถต่างๆกนั (mixed  ability) เรียนและทาํงานดว้ยกนัเป็นกลุ่มๆละ 2 – 4  คน  
โดยมีจุดมุ่งหมาย (goal) เดียวกนัช่วยเหลือกนัและกนัภายในกลุ่ม  ผูที้เรียนเก่งช่วยเหลือผูที้อ่อนกวา่
และตอ้งยอมรับซึงกนัและกนัเสมอ  ความสาํเร็จของกลุ่มขึนอยูก่บัสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม” จาก
ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ “การเรียนแบบร่วมมือเป็น
การจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็กๆ  คละความสามารถทางการเรียน เพศ  โดยทีผูเ้รียนได้
เรียนรู้ร่วมกนั   มีการแลกเปลียนความคิดเห็นกนัภายในกลุ่ม   สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน 
ช่วยเหลือกนัและกนัเพือใหต้นเองและกลุ่มประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีไดก้าํหนดไว”้ 

ลกัษณะสําคัญของการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 

 อาโจสและจอยเนอร์ (Ajose and Joyner 1990, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550: 103) ได้
กล่าววา่ วธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นกระบวนการทีนกัเรียนทีมีความสามารถต่างกนัมา
รวมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆทาํงานร่วมกนัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั โดยทีการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัดงันี 

1. การพึงพาอาศยักนั 

2. การมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด 

3. ความรับผดิชอบต่อการทาํงานกลุ่ม ต่อตนเอง และต่อสมาชิกกลุ่ม 

4. การใชท้กัษะทางสังคม (Social Skills) 
5. การใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills) 
จอห์นสันและคณะ (  Johnson and Holubec 1987, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550: 103) 

ไดเ้สนอลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ไวด้งันี 

1. สมาชิกจะรับผดิชอบต่อกลุ่มร่วมกนั ช่วยกนัปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายจนสาํเร็จ
โดยมีเป้าหมายร่วมกนัหรือมีเป้าหมายเดียวกนั มีการแบ่งปันแลกเปลียนขอ้มูลและสือวสัดุอุปกรณ์ 
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2. สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์กนั ร่วมอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น 

3. สมาชิกกลุ่มมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่องาน แต่ละคนจะตอ้งร่วมกนัทาํงานเต็ม
ความสามารถ 

4. สมาชิกกลุ่มมีทกัษะการทาํงานกลุ่ม มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ครูตอ้งสอนและฝึก
ทกัษะการทาํงานกลุ่มแก่นกัเรียนและประเมินผลการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนดว้ย 

ดงันนัการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นการสอนโดย
ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มกนัเรียนรู้แบบปกติทีครูใชเ้ป็นประจาํ แต่จะตอ้งเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่ง
จริงจงัของสมาชิกกลุ่มทุกคน ครูจะตอ้งติดตามดูแลการเรียนรู้และปฏิบติังานกลุ่มของนกัเรียน
ตลอดเวลา ใหทุ้กคนรับผดิชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม ทุกคนจะตอ้งมีการแลกเปลียน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือพึงพากนั ยอมรับกนัและกนั รวมทงัช่วยเหลือเพือนสมาชิกใหส้ามารถเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคที์กาํหนด 

องค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 

 วชัรา   เล่าเรียนดี (2550: 104) กล่าววา่ ในการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  
ครูจะตอ้งคาํนึงถึงและดาํเนินการตามลกัษณะและองคป์ระกอบทีสาํคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กนัอยา่งจริงจงั ดงันี 

1. การพึงพาอาศยักนัและกนัทางบวก (Positive Interdependent) 
1.1 ครูตอ้งอธิบายวธีิการเรียนรู้และงานทีใหน้กัเรียนปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

1.2 ครูตอ้งแจง้วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกลุ่ม 

1.3 ครูตอ้งพยายามทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจและยอมรับวา่ความพยายามของตนใหผ้ลดีต่อ
ตนเองและต่อสมาชิกของกลุ่มทุกคน การยอมรับและพึงพาอาศยัทางบวกจะช่วยสร้างความผกูพนั
ในภาระหนา้ทีต่อความสาํเร็จของกลุ่มเช่นเดียวกบัความสาํเร็จของตนเอง ซึงเป็นหวัใจของการเรียน
แบบร่วมมือกนั 

2. การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม (Individual and Group Accountability) 
2.1สมาชิกกลุ่มตอ้งมีความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จของกลุ่มมีการร่วมมือร่วมใจกนั

ปฏิบติังาน โดยไม่เอาเปรียบซึงกนัและกนั 

2.2 สมาชิกกลุ่มตอ้งเขา้ใจตรงกนัเกียวกบัเป้าหมายการทาํงานกลุ่ม   ตอ้งสามารถวดัได ้ 
รวมถึงความกา้วหนา้และความพยายามในการปฏิบติังาน   เพือใหท้ราบวา่สมาชิกคนใดตอ้งการ
ความช่วยเหลือ การสนบัสนุน  การกระตุน้เสริมแรงเป็นพิเศษ   เพือใหส้ามารถปฏิบติังานได้
ประสบความสาํเร็จ โดยทีทุกคนตอ้งเขม้แขง็และพฒันาขึน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50 
 

 
 

3. การมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีและการสร้างสรรคต่์อกนัระหวา่งบุคคลและระหวา่งสมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม เนืองจากนกัเรียนตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งจริงจงั ทุกคนตอ้งสนบัสนุนช่วยเหลือกนั เพือให้
ประสบผลสาํเร็จในเป้าหมายเดียวกนั โดยแบ่งปันสือวสัดุอุปกรณ์กนั   ช่วยเหลือสนบัสนุน   
กระตุน้ชมเชยในความพยายามของกนัและกนั   การเรียนแบบร่วมมือกนัเป็นระบบการใหก้าร
สนบัสนุน   ทงัดา้นวชิาการและดา้นบุคคล   จะเห็นไดว้า่ กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั   การช่วยเหลือ   
การสนบัสนุนพึงพาอาศยักนัจะปรากฏก็ต่อเมือนกัเรียนช่วยเหลือกนั   การยอมรับวธีิการแกปั้ญหา   
วธีิปฏิบติัร่วมอภิปราย การระดมความรู้ทีไดเ้รียนมา  มีการสอนหรืออภิปรายเพือเสริมความรู้และ
ความเขา้ใจใหแ้ก่เพือนดว้ย   หรือเชือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมเป็นตน้ 

4. การสอนทกัษะทางสังคม   ทกัษะในการช่วยเหลือพึงพาอาศยักนั และทกัษะการปฏิบติังาน
กลุ่มเป็นสิงจาํเป็น   การเรียนแบบร่วมมือกนัเป็นกิจกรรมทีซบัซอ้นละเอียดมากกวา่การเรียนแบบ
แข่งขนั หรือเรียนดว้ยตนเอง   เพราะนกัเรียนจะตอ้งเรียนทงัสาระความรู้ดา้นวชิาการ (Task work) 
เช่นเดียวกบัทกัษะทางดา้นสังคม  การปฏิบติังานร่วมกนัภายในกลุ่ม (Team work) ดงันนัสมาชิกแต่
ละคนในกลุ่มจะตอ้งรู้  เขา้ใจ และมีความสามารถในการใชภ้าวะผูน้าํอยา่งมีประสิทธิผล   
การตดัสินใจ   การสร้างความเชือถือ  การสือความหมาย   การจดัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มและ
การจูงใจใหป้ฏิบติัในเรืองต่างๆ   ดงันนัครูผูส้อนตอ้งสอนทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม ใหน้กัเรียน
เขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้งเช่นเดียวกบัการใหค้วามรู้และทกัษะทางวชิาการต่างๆเพราะ การร่วมมือ
กบัความขดัแยง้มีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั 

5. กระบวนการกลุ่ม (Group processing) การปฏิบติังานกลุ่ม  หรือกระบวนการกลุ่มเป็น
องคป์ระกอบทีสาํคญัองคป์ระกอบหนึงของการเรียนแบบร่วมมือกนั   กระบวนการจะปรากฏเมือ
สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายจนบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม   โดยทีสมาชิกกลุ่มทุกคนมี
ความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั   ดงันนักลุ่มจะตอ้งอภิปรายใหส้มาชิกทุกคนไดเ้ขา้ใจการปฏิบติังานอยา่งไร
ทีช่วยและไม่ช่วยใหง้านกลุ่มประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายและช่วยตดัสินใจวา่พฤติกรรมใดใน
กลุ่มทีควรปฏิบติัต่อไป   พฤติกรรมใดควรเปลียนแปลง   กระบวนการเรียนรู้จะเกิดอยา่งต่อเนือง
เป็นผลจากการวิเคราะห์อยา่งละเอียดวา่   สมาชิกปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งไรและประสิทธิภาพกลุ่ม
จะพฒันายงิขึนอยา่งไร 

แนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนันีมีนกัการศึกษาต่างประเทศหลายท่านทีได้
ศึกษาทดลองรูปแบบและวธีิการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวและเป็นทีรู้จกักนัแพร่หลาย ไดแ้ก่ เทคนิค 
STAD  (Student Teams Achievements Division) หรือ ทีเรียกวา่เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ ,เทคนิค 
TGT (Teams Games Tournament)หรือทีเรียกวา่เทคนิคทีมการแข่งขนั ,เทคนิค  TAI (Team 

Assisted Individualized Instruction)หรือทีเรียกวา่เทคนิค กลุ่มช่วยรายบุคคล,  เทคนิค CIRC 
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(Cooperative Integrated Reading and Composition) เทคนิคจิกซอว ์ (Jigsaw) ,เทคนิคNHT 

(Numbered Heads Together) และเทคนิคการศึกษาแบบกลุ่ม GI (Group  Investigation) เป็นตน้   
ซึงเทคนิควธีิการต่างๆเหล่านนัต่างก็มีแนวคิด หลกัการพืนฐานในการปฏิบติัทีคลา้ยคลึงกนัจะ
แตกต่างกนัทีกระบวนการ   ขนัตอนการดาํเนินการ และกิจกรรมการเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกยอ่ย
เท่านนั   ทีสาํคญัการนาํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัไปใช ้   ครูตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ
เกียวกบัหลกัการ   แนวคิด   สาระสาํคญัทีเกียวขอ้ง รวมทงัเทคนิควธีิการดาํเนินการ  เพือใหป้ระสบ
ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ ซึงก็คือ การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน  ทกัษะทาง
สังคม   การทาํงานร่วมกนั  การยอมรับเพือนร่วมงาน และลดการแข่งขนักนัเป็นรายบุคคลและการ
จดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัทีเหมาะสมสาํหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วธีิหนึง คือ 
การจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD  ทงันีเพราะคณิตศาสตร์เป็นวชิาทีมีเนือหา
ส่วนใหญ่ต่อเนืองกนั  ไม่สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆใหน้กัเรียนแยกกนัไปศึกษาได ้ และการที
นกัเรียน เรียนบทเรียนเพียงลาํพงัเป็นสิงยากทีนกัเรียนจะเขา้ใจบทเรียนอยา่งลึกซึง ในการเรียน
คณิตศาสตร์นกัเรียนจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งเกิดความเขา้ใจเรืองทีเรียนอยา่งแทจ้ริง เพราะความรู้แต่
ละเรืองจะเป็นพืนฐานในการเรียนเรืองต่อไป  จึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงผลการเรียนรู้รายบุคคลของ
นกัเรียน เพือใหเ้กิดความคิดรวบยอดแลว้จึงมีการฝึกทกัษะ ซึงการใหน้กัเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มและ
ฝึกทกัษะเป็นกลุ่มจะทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นกนัมี
ความร่วมมือและประยกุตใ์ชเ้นือหาทีเรียนมาแลว้ ซึงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือกนัเทคนิค STAD  
 วชัรา เล่าเรียนดี (2550:110) ไดก้ล่าวถึง เทคนิคSTAD วา่ เป็นการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนโดยการจดักลุ่มผูเ้รียนทีมีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คนโดยคละความสามารถทางการเรียนและ
เพศ โดยทีครูจะทาํการสอนหรือสอนเนือหาสาระของบทเรียนแก่นกัเรียนทงัชนัก่อน และ
มอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มทาํงานตามทีกาํหนดตามวตัถุประสงคใ์นแผนการสอน เมือสมาชิกกลุ่ม
ช่วยกนัปฏิบติั และทาํแบฝึกหดั หรือทบทวนเนือหาตามทีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้ ครูจะให้
นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนทีไดจ้าการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนกลุ่มแต่ละกลุ่มซึงเรียกวา่ “กลุ่มสัมฤทธิ” นนัเอง วธีิสอนแบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ (STAD) เป็นรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกนัที โรเบิร์ต อี สลาวนิ และคณะ (Robert E. 

Slavin , อา้งถึงใน ปราณี จงศรี 2545:66-70)ไดพ้ฒันาขึนเป็นรูปแบบทีง่ายทีสุดและใชก้นัแพร่หลาย
ทีสุด เหมาะสาํหรับครูผูส้อนทีเลือกใชรู้ปแบบการสอนแบบร่วมมือกนั ซึงประกอบดว้ยขนัตอน
การสอน  6 ขนัตอนดงันี 
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 ขนัที 1 การนาํเขา้สู่บทเรียน (Lesson Presentation) 
 ขนัที 2 การนาํเสนอบทเรียนต่อทงัชนั (Class Presentation) 
 ขนัที 3 การเรียนกลุ่มยอ่ย (Team Study) 
 ขนัที 4 การทดสอบยอ่ย (Test) 
 ขนัที 5 การคิดคะแนนในการพฒันาตนเอง (Individual Improvement Scores) 
 ขนัที 6 การยกยอ่งกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ (Team Recognition) 
 ขนัตอนการสอนตามวธีิสอนแบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) ทงั 6 ขนั 

มีรายละเอียดดงันี 

 ขนัที 1 การนาํเขา้สู่บทเรียน ประกอบดว้ยการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แจง้คะแนนฐาน
ของแต่ละบุคคล บอกเกณฑแ์ละรางวลัของกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ และทบทวนความรู้เดิมที
เกียวขอ้งกบัความรู้ใหม่ 
 ขนัที 2 การนาํเสนอบทเรียนต่อทงัชนั ประกอบดว้ยการสอนเนือหาใหม่ของบทเรียนต่อ
นกัเรียนทงัห้องเรียนโดยครูผูส้อน ซึงครูผูส้อนตอ้งใชกิ้จกรรมการสอนทีเหมาะสมตามลกัษณะของ
เนือหาบทเรียน โดยใชก้ารเรียนการสอนประกอบคาํอธิบายของครู เพือใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือหา
บทเรียนมากทีสุด 

 ขนัที 3 การเรียนกลุ่มยอ่ย ซึงแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน ซึงสมาชิกกลุ่มจะมี
ความแตกต่างกนัในเรืองระดบัสติปัญญา ซึงหนา้ทีสาํคญัของกลุ่มคือการเตรียมสมาชิกของกลุ่มให้
สามารถทาํแบบทดสอบไดดี้ กิจกรรมของกลุ่มจะอยูใ่นรูปการอภิปรายหรือการแกปั้ญหาร่วมกนั 
การแกค้วามเขา้ใจผิดของเพือนในกลุ่ม กลุ่มจะตอ้งทาํใหดี้ทีสุดเพือช่วยสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม 
กลุ่มจะตอ้งช่วยสอนเสริมเพือใหเ้พือนในกลุ่มเขา้ใจเนือหาทีเรียนมาทงัหมดซึงการทาํงานของกลุ่ม
เนน้ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การนบัถือตนเอง (Self - Esteem) และการยอมรับเพือนทีเรียน
อ่อน ซึงสิงทีนกัเรียนควรคาํนึงถึงคือ นกัเรียนตอ้งช่วยเหลือเพือนให้รู้เนือหาอยา่งถ่องแท ้ นกัเรียน
ไม่สามารถศึกษาเนือหาจบคนเดียวโดยทีเพือนในกลุ่มไม่เขา้ใจ ถา้หากไม่เขา้ใจควรปรึกษาเพือนใน
กลุ่มก่อนปรึกษาครู และในการปรึกษากนัในกลุ่มไม่ควรส่งเสียงดงัรบกวนกลุ่มอืน และใหแ้ต่ละ
กลุ่มยอ่ยศึกษาหวัขอ้ทีเรียนจากใบงานหรือแบบฝึกหดัทีครูกาํหนดประมาณ 2-3 ขอ้ โดยสมาชิกใน
กลุ่มช่วยกนัปฏิบติัตามใบงานและแบ่งหนา้ทีการทาํกิจกรรมดงันี 

 คนที 1 อ่านคาํถาม ระบุขอ้มูลทีโจทยก์าํหนดให ้และสิงทีตอ้งการหาคาํตอบ 

 คนที 2 จดัหาขอ้มูลและวางแผนดาํเนินการแกปั้ญหา 
 คนที 3 ดาํเนินการแกปั้ญหาและเขียนรายงานแสดงการดาํเนินการแกปั้ญหาพร้อมทงั
อธิบายขนัตอนใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจ 
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 คนที 4 ประเมินขนัตอนทงัหมดและตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบ 

 ขนัที 4 การทดสอบยอ่ย หลงัจากเรียนไปแลว้ นกัเรียนตอ้งไดรั้บการทดสอบ โดยครูทาํการ
ทดสอบวดัความเขา้ใจประมาณ 15-20 นาที และคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบจะถูกแปลงเป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่มทีเรียกวา่ คะแนนกลุ่มสัมฤทธิ ซึงในการทดสอบนกัเรียนทุกคนจะทาํขอ้สอบ
ตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

 ขนัที 5 การคิดคะแนนในการพฒันาตนเองและของกลุ่ม ซึงเป็นคะแนนทีสอบไดก้บั
คะแนนฐาน (Base Score) โดยคะแนนทีไดจ้ะเป็นคะแนนความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ซึงนกัเรียนจะ
ทาํไดห้รือไม่ขึนอยูก่บัความขยนัทีเพมิขึนจากครังก่อนหรือไม่ นกัเรียนทุกคนมีโอกาสไดค้ะแนน
สูงสุดเพือช่วยกลุ่ม หรืออาจจะไม่ไดเ้ลยถา้หากไดค้ะแนนนอ้ยกวา่คะแนนฐานเกิน 10 คะแนน 

 ในการทดสอบแต่ละครังนกัเรียนแต่ละคนจะไดค้ะแนนพฒันา จากนนัก็นาํคะแนนของแต่
ละคนในกลุ่มมารวมกนัแลว้คิดเป็นคะแนนเฉลียของกลุ่ม ถา้กลุ่มใดไดค้ะแนนเฉลียสูงถึงเกณฑที์
กาํหนดครูจะใหร้างวลั การทีกลุ่มประสบความสาํเร็จไดน้นัตอ้งขึนยูก่บัคะแนนของสมาชิกทุกคน 
สลาวนิ (Slavin) ไดใ้หแ้นวปฏิบติัการคิดคะแนนพฒันาไวด้งันี ใหน้าํคะแนนแบบทดสอบของแต่
ละคนไปเทียบกบัคะแนนฐาน (Base Score) แลว้คิดเทียบเป็นคะแนนพฒันาตามเกณฑที์กาํหนดไว ้
จากนนันาํคะแนนพฒันาของสมาชิกในกลุ่มมารวมกนัแลว้นาํมาคิดเป็นเครืองหมายแห่งความสาํเร็จ 
การคิดคะแนนพืนฐานทาํไดโ้ดยการนาํระดบัผลการเรียนในวชิาเดียวกนัของภาคเรียนทีผา่นมา หรือ
คะแนนจากการทดสอบในหน่วยการเรียนทีผา่นมา แลว้นาํมาเฉลียเป็นคะแนนฐาน โดยในการสอบ
แต่ละครังจะตอ้งมีคะแนนเต็มเท่ากนั คือ 100 คะแนนเช่น ถา้สมศกัดิทาํการทดสอบ 4 ครัง ได้
คะแนนดงันี 80,86,78 และ 92 คะแนนตามลาํดบัสมศกัดิจะมีคะแนนฐาน 84 คะแนน แลว้นาํ
คะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพฒันา (Improvement Points) โดยมีเกณฑด์งัตารางที 4 

ตารางที 4 เกณฑก์ารคิดคะแนนพฒันา (Improvement Points) 

คะแนนจากการทดสอบ คะแนนพฒันา 
ตาํกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 10 คะแนน 

ตาํกวา่คะแนนฐาน 1-10 คะแนน 

เท่ากบัคะแนนฐานหรือมากกวา่  1-10 คะแนน 

สูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 10 คะแนน 

0 

10 

20 

30 

 ทีมา: Slavin 1995, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี , เทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูมืออาชีพ 
(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์,2547),129.   
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 ในการทดสอบแต่ละครังนกัเรียนทุกคนจะตอ้งรู้คะแนนฐานของตนเองก่อนแลว้คาํนวณวา่
ตนเองจะตอ้งทาํคะแนนอีกเท่าไรถึงจะไดค้ะแนนพฒันาตามทีคาดหวงัไว ้ ซึงคะแนนพฒันาของแต่
ละคนขึนอยูก่บัความพยายามทีจะทาํคะแนนการทดสอบใหม้ากกวา่คะแนนพืนฐานเพือ
ผลประโยชน์ของตนเองและของกลุ่ม ถา้กลุ่มใดไดค้ะแนนสูงหรือถึงเกณฑที์กาํหนดก็จะไดรั้บ
รางวลั ซึงเป็นเครืองหมายแห่งความสาํเร็จ 

 ขนัที 6 การยกยอ่งกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ กลุ่มจะไดรั้บรางวลัเมือคะแนนถึงเกณฑ์ทีครู
กาํหนดไว ้ โดยกาํหนดรางวลั ไดแ้ก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยยีม โดยใชเ้กณฑก์ารคิด
คะแนนพฒันาของกลุ่ม ดงัตารางที 5 

ตารางที  5  เกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีไดรั้บรางวลั 
 

คะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่ม ระดบัการพฒันา 
0-15 

16-25 

26-30 

กลุ่มเก่ง 

กลุ่มเก่งมาก 

กลุ่มยอดเยยีม 

ทีมา: Slavin 1995, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี , เทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูมืออาชีพ 

(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ , 2547),130.  
 การหาคะแนนฐานของนกัเรียน อาจไดจ้ากผลการเรียนในภาคเรียนทีผา่นมาในช่วงนนัๆ 
หรือจากคะแนนในกลุ่มวชิานนัๆ ในปีการศึกษาทีผา่นมา  แต่ถา้เป็นคะแนนตลอดปีการศึกษา  ให้
นาํคะแนนมาเฉลียก่อน  เช่น  คะแนนภาคเรียนที  1 ได ้ 75  คะแนน  ภาคเรียนที  2 ได ้ 77  คะแนน  
รวม 152  คะแนน  คะแนนเฉลียคือ 152/2  = 76  คะแนน  ซึงคะแนนฐานสามารถเปลียนแปลงได้
ทุกตวัทีมีการทดสอบยอด โดยการนาํคะแนนสูงสุดเป็นคะแนนฐานค่าต่อไป 

 รูปแบบการสอนดว้ยความร่วมมือตามวธีิของ STAD จะมีการเปลียนกลุ่มหรือการจดักลุ่ม
ใหม่ เมือทาํการสอนจบเนือหายอ่ยแลว้ เพือให้นกัเรียนไดร่้วมมือในการแกปั้ญหาต่างๆกบัเพือนได้
ครบทงัชนั สาํหรับขนัตอนการสอนแบบร่วมมือตามวธีิสอนแบบร่วมมือตามวธีิของ STAD 

สามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิที 2 ดงันี 
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แผนภูมิที 2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD  

ข้อแนะนําเพมิเติมสําหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 

1. ครูควรใหมี้แฟ้มใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนของกลุ่มและคะแนนฐานของแต่ละครังและ
คะแนนสอบของตนเองแต่ละครังและมีส่วนในการคาํนวณคะแนนพฒันาผลของตนเองและของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

2. สาํหรับกิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือการเรียนรู้ครูควรแจกใบงานหรือใบความรู้และใบ 

กิจกรรมเพียง 2 ชุดต่อ 1 กลุ่มเพือใหแ้ต่ละคู่ไดร่้วมมือกนัอยา่งจริงจงั 

 คาแกน (Kagan 1990,อา้งถึงใน วสัริน ประเสริฐศรี 2544:46) ไดเ้สนอการจดัการจดั
กิจกรรมเรียนการสอนเพือใหน้กัเรียนไดร่้วมมือในการทาํกิจกรรมกลุ่ม ซึงเป็นการนาํไปใชใ้น
หอ้งเรียนทีเป็นการนาํไปใชใ้นขนัตอนใดขนัตอนหนึงของกิจกรรมการเรียนการสอนทีมีการเรียน
แบบร่วมมือกนัในช่วงเวลาสันๆแต่ละคาบ  เช่น   การนาํเขา้สู่บทเรียน    สอดแทรกในขนัสอนหรือ 

ขนัวดัผลประเมินผล  โดยใชช่้วงเวลาสันๆแต่ละคาบเช่นการนาํสู่บทเรียน สอดแทรกในขนัสอน
หรือขนัวดัผลประเมินผล โดยใชช่้วงเวลาสันๆประมาณ 5-10 นาทีจนถึง 1 คาบดงัต่อไปนี 

ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

ขนัเสนอบทเรียนต่อทงัชนั 

ขนักิจกรรมกลุ่มยอ่ย 

ขนัทดสอบยอ่ย 

ขนัคิดคะแนนพฒันา
รายบุคคลและของกลุ่ม 

ขนัการยกยอ่งกลุ่มที
ประสบความสาํเร็จ 

ทบทวนความรู้เดิม แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

โดยใชรู้ปแบบการสอนอืนใหเ้หมาะสมกบัเนือหาทีเสนอรวม
ทงัเสนอตวัอยา่งของจริงและรูปภาพเป็นการร่วมมือใหมี้
ความรู้และเขา้ใจในรูปแบบของกลุ่ม 

นกัเรียนศึกษาจากซองกิจกรรมทีครูเตรียมไว ้ ครูกระตุน้ให้
นกัเรียนช่วยเหลือกนัในการทาํกิจกรรมกลุ่ม 

เพือประเมินความเขา้ใจในบทเรียน ทาํแบบทดสอบเป็น
รายบุคคล นกัเรียนไม่สามารถช่วยเหลือกนัได ้

คือคะแนนทีไดจ้ากผลต่างระหวา่งคะแนนพืนฐานกบัคะแนน
ทีทาํขอ้สอบได ้

กลุ่มระดบัเก่ง คะแนนกา้วหนา้ 
กลุ่มระดบัเก่งมาก คะแนนกา้วหนา้ 
กลุ่มระดบัยอดเยยีม คะแนนกา้วหนา้ 
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1. เวยีนเทียน (Roundrobin) เป็นวธีิการทีครูให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสเสนออะไรบางอยา่ง
ในชนัเรียนทีละคนทุกคนเช่นแสดงความคิดเห็น เล่านิทาน แนะนาํตนเอง และอืนๆ วธีินีมี
ประโยชน์ในการสร้างความเป็นกนัเอง ความรักหมู่ รักคณะ และสร้างทีม (teambuilding)  

2. ถอยเขา้มุม (Corners) นกัเรียนกลุ่มหนึงหรือหลายกลุ่มก็ไดถ้อยเขา้ไปอยูใ่นมุมหอ้ง ฟัง 
และบนัทึกการอภิปรายของนกัเรียนทีอยูก่ลางหอ้ง แลว้รายงานผลต่อชนั วธีินีมีประโยชน์ในการให้
นกัเรียนไดฟั้งแนวความคิดอืนๆทีต่างไปจากของตน ใชก้บัการอภิปรายเกียวกบัวธีิการแกปั้ญหา
ความคิดเกียวกบัค่านิยมการตงัสมมติฐาน และการสรุปความ ผลพลอยไดก้็คือ ทาํใหน้กัเรียนทราบ
และยอมรับความคิดเห็นของผูอื้นและรู้จกัเพือนร่วมชนัดีขึน (Class building)  

3. เล่นเลียนแบบ (Match Mine) ใหน้กัเรียนกลุ่มหนึงเรียงวตัถุ เช่น เรียงวตัถุบนกระดาน
หมากรุก หรือแผน่ตารางทีคลา้ยๆกนั แลว้บอกใหเ้พือนเรียงใหเ้หมือนกนัโดยไม่ใหดู้ใหท้าํตามคาํ
บอกเท่านนั วธีินีใชป้ระโยชน์ในการฝึกทกัษะดา้นการสือสาร (Communication building) ฝึกทกัษะ
การใชค้าํพดู และการเล่นบท เพราะนกัเรียน ตอ้งเปลียนกนัเป็นผูบ้อก 

4. เรียกหมายเลข (Numbered Heads Together) ครูให้หมายเลข นกัเรียนทุกกลุ่ม เช่น 
หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 เป็นตน้ ครูถามคาํถาม  ใหน้กัเรียนปรึกษากนั   เพือใหแ้น่ใจวา่ทุกคนในชนั 

รู้คาํตอบ แลว้ครูบอกใหห้มายเลขทีตอ้งการในกลุ่มทีตอ้งการตอบ วธีินีใชใ้นการทบทวนความรู้
ความเขา้ใจในบทเรียน และทบทวนก่อนสอบจะทาํใหน้กัเรียนจดจาํไดแ้ม่นยาํยงิขึน (Mastery)  

5. บตัรคาํช่วยจาํ (Color-coded Co-op Cards) เป็นวธีิการทีฝึกใหน้กัเรียนจดจาํขอ้มูล เช่นใน
วชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ใหแ้ม่นยาํยงิขึนโดยใหน้กัเรียนเล่นเกมส์โดยใชบ้ตัรคาํถาม  
บตัรคาํตอบทีแต่ละกลุ่มไปเตรียมมาก่อน ครูอาจจะเป็นผูถ้ามเอง หรือใหก้ลุ่มทีเตรียมมาเป็นผูถ้าม 
และมีการใหค้ะแนนเฉลียทีตอบถูกตอ้งตามเฉลย แต่ตอ้งใหโ้อกาสกลุ่มปรึกษาและช่วยเหลือกนัใน
การตอบ เมือตอบถูกก็มีการปรบมือชมเชย ประโยชน์ไดก้็คือ จดจาํไดม้าก เกิดกาํลงัใจและส่งเสริม
การช่วยเหลือกนั 

6. ตรวจกนัเอง (Pairs Check) นกัเรียนแต่ละกลุ่มมกัเป็น 4 คนจบัคู่เป็น 2 คู่ แต่ละคู่ใหค้นหนึง
ทาํแบบฝึกหดัอีกคนช่วย เมือทาํได ้ 2 ขอ้แลว้ เปรียบเทียบคาํตอบกบัอีกคู่หนึงในกลุ่มเดียวกนั แลว้
เปลียนคนทาํต่อไปใหม่จนจบแบบฝึกหดั มีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือกนั การตรวจ
งานกนัเองและเป็นการใหก้าํลงัใจในการทาํงานดว้ย 

7. สัมภาษณ์ 3 ขนั (Three Step Interview) นกัเรียนในกลุ่มจบัคู่กนั 2 คู่แต่ละคนถามเพือน
เกียวกบัเรืองทีกาํลงัเรียน เช่น ความคิดเกียวกบับทกลอน เรืองทีอ่าน หรือการสรุปบทความเป็นขนั
ที 1 แลว้เปลียนคนตอบมาเป็นคนถาม เป็นขนัที 2 หลงัจากนนัก็ผลดักนัเล่าใหก้ลุ่มฟังวา่เพือนพดู
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อะไรบา้งเป็นขนัที 3 วธีินีส่งเสริมการมีส่วนร่วม การฟัง และการแสดงความคิดเห็นตลอดทงัการ
พฒันาความคิดรวบยอดดว้ย 

8. คิดอภิปรายคู่ (Think-Pair Share) ใหน้กัเรียนจบัคู่กนัภายในกลุ่ม ต่างคนต่างคิดเกียวกบั
หวัขอ้หรือคาํถามของครู อภิปรายกบัคู่ของตนแลว้รายงานต่อชนัเรียน วธีินีใชบ้ทเรียนทีตอ้งการ
สรุปความ ตงัสมมติฐาน อนุมาน อุปมาน และการประยกุต ์ ผลทางสังคมก็คือ การมีส่วนร่วมและ
การพฒันาความคิดรวบยอด (concept development) 

9. เครือข่ายความคิด (Team Word-Webbing) แต่ละกลุ่มเขียนแนวความคิดหลกัและ
องคป์ระกอบยอ่ยของความคิดหลกั พร้อมกบัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดหลกักบั
องคป์ระกอบบนแผน่กระดาษเป็นลกัษณะของแผนภูมิความรู้ วธีินีใชใ้นการวเิคราะห์ความคิดหรือ
ผลออกไปสู่องคป์ระกอบยอ่ยหรือเหตุ ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจความเกียวพนัอนัซบัซอ้นระหวา่ง
ความคิดและองคป์ระกอบต่าง หรือระหวา่งผลกบัเหตุหลายประการแลว้เสนอต่อชนัหรือส่งครู
ในทางสังคมแลว้ทาํใหน้กัเรียนรู้จกับทบาททีตวัตนจะเล่นมากขึน วธีินีช่วยใหก้ารพฒันา
แนวความคิดเช่นเดียวกบัวธีิที 7-8  

10. รอบโตะ๊ (Roundtable) ครูถามคาํถามใหค้นที 1 ตอบคาํถามขอ้ที 1 คนที 2 ตอบขอ้ที 2 คน
ที 3 ตอบขอ้ที 3 และคนที 4 ตอบขอ้ที 4 ลงบนกระดาษและใหมี้การปรึกษากนัได ้หลงัจากนนัจึงมี
การตรวจจากการเฉลยของครู วธีินีเหมาะทีจะใชก้บัการประเมินความรู้เก่า ทบทวนความจาํ ถา้เป็น
งานก็ใหเ้ด็กทาํกนัคนละส่วน ประโยชน์ทางสังคมก็คือ ทุกคนมีโอกาสทาํและเป็นการสร้างทีมงาน 

11. วงกลมซอ้น (Inside-Outside Circle) ใหน้กัเรียนนงัหรือยนืเป็นรูปวงกลม 2 วงจาํนวน
เท่ากนั วงในหนัหนา้ออก วงนอกหนัหนา้เขา้คนอยูต่รงกนัจบัคู่กนั เมือครูถามคาํถามทงั 2 คน
ปรึกษากนัแลว้ตอบคาํถาม คาํถามต่อไปครูใหข้ยบัทีเปลียนคู่กนัทาํอยา่งนีต่อไป วธีินีใชก้บับทเรียน
ทีตอ้งการตรวจสอบความเขา้ใจ ทบทวนความรู้เก่า ทาํใหน้กัเรียนมีโอกาสพบและปรึกษาเพือน
แทบทุกคน 

12. เพือนร่วมงาน (Partners) นกัเรียนในกลุ่มจบัคู่กนัไปปรึกษากบัอีกคู่ในกลุ่มอืนแลว้นาํ
ความรู้ทีไดม้าปรึกษากบัอีกคู่ในกลุ่มเดิมของตน วธีินีเหมาะสมกบัการสอนบทเรียนใหม่ การพฒันา
แนวความคิด และเพิมความจาํและนกัเรียนมีโอกาสฝึกทกัษะการสือสารและการนาํเสนอขอ้มูลดว้ย 

13.สะสมความรู้ (Jigsaw) นกัเรียนในกลุ่มไปทาํงานในปัญหาใดปัญหาหนึงกบักลุ่มอืนๆไม่ซาํ
กนัเมืองานเสร็จกลบัมาเขา้กลุ่มเดิม แลว้สอนเพือนในสิงทีตนไดรู้้มาทาํใหท้งักลุ่มไดรั้บความรู้
เพิมเติมโดยเท่าเทียมกนั วธีินีใชก้บัการเรียนความรู้ใหม่ และการทบทวนความรู้เก่าเป็นวธีิการที
ส่งเสริมใหน้กัเรียนพึงพาอาศยัซึงกนัและกนัในฐานะเท่าเทียมกนั 
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14. ร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op-Co-op) นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํผลงาน ซึงผลงานนนัแต่ละคนส่วน
ในการทาํอยา่งชดัแจง้ แจง้ทงักลุ่มนาํเสนอต่อชนั บรรยายในส่วนทีตนไดก้ระทาํ วธีินีเหมาะกบั
บทเรียนทีมีความซบัซอ้น ตอ้งใชข้อ้มูลจากหลายแหล่งวธีินีใชใ้นการวเิคราะห์ ประเมินผล 
ประยกุตแ์ละสังเคราะห์ ประโยชน์ทางสังคม ก็คือสร้างความตกลงกนัในการทาํงาน ลดความ
ขดัแยง้ได ้และพฒันาทกัษะการนาํเสนอผลงาน 

กล่าวไดว้า่วธีิสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD  เป็นวธีิการสอนทีให้นกัเรียนเรียนเป็นกลุ่ม  
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนประสบความสาํเร็จในการเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่มทาํใหน้กัเรียน
ช่วยเหลือกนัในขณะเรียน ซกัถามปัญหากนัอยา่งอิสระ  คนเก่งสามารถอธิบายใหเ้พือนในกลุ่มได้
เขา้ใจแนวคิดและมโนมติไดก้ระจ่างชดัขึน  ความพยายามของนกัเรียนแต่ละคนในการหาคาํตอบ
จากปัญหาเดียวกนั   จะทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ทีละนอ้ยและเป็นประสบการณ์ทีมีค่า   ดงันนัการ
เรียนแบบร่วมมือกนันนัมีความหมายมากกวา่แค่การเอานกัเรียนมาร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มยอ่ย
เท่านนั  แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัเพือกลุ่มและส่วนรวมโดยการช่วยเหลือซึงกนัและกนั  เห็นคุณค่า
ของความแตกต่างระหวา่งบุคคล ยอมรับความสามารถของตนเองและของผูอื้น   นอกจากนียงัช่วย
ใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะนิสัยทีดี เช่น ความสามคัคี  มีนาํใจ  มีระเบียบวนิยั   ดงันนัผูว้จิยัจึงเห็นวา่
การจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนั เทคนิค STAD  จะทาํใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึน และ
มีเจตคติทีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

การละเล่นพนืบ้านไทย 

ความหมายของการละเล่น 

 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2525:721) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “เล่น” ไวว้า่
หมายถึง  ทาํเพือสนุกหรือผอ่นอารมณ์   สาละวนหรือหมกหมุ่นอยูก่บัสิงใดๆดว้ยความเพลิดเพลิน
เป็นเฉพาะ    สารานุกรมสาํหรับเยาวชนไทย เล่ม 13 (2532 : 166)  กล่าวถึงความหมายของการ
เล่นไวว้า่ หมายถึง  การกระทาํเพือสนุกหรือผอ่นอารมณ์ ซึงตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ play  หรือ 
game ซึงมีความหมายต่างกนั คาํวา่ play มีผูใ้หค้วามหมายวา่ เล่นสนุก เป็นการเล่นคนเดียวก็ได ้
หลายคนก็ได ้ เล่นโดยสมคัรใจไม่มีใครบงัคบั คาํวา่ game มีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย สรุปไดว้า่
เป็นการเล่นทีมีกฎเกณฑบ์งัคบั ผูเ้ล่นตอ้งเล่นตามกฎเกณฑน์นั การเล่นของไทย มีความหมายกวา้ง
กวา่ เพราะมีลกัษณะร่วมอยูใ่นความหมายของทงัสองคาํ กอร์ดอนและโบรวนี์ (Gordon and 

Browne,1995 (อา้งถึงใน  ณฐัพร  ไชยเดช )  กล่าววา่ การเล่น เป็นหวัใจของการเรียนรู้  เด็กจะแสดง
ความหมายต่างๆผา่นการเล่น  ครูจึงสามารถวางแผนใชก้ารเล่นของเด็กเป็นการเรียนรู้ไดด้ว้ยการ
เปลียนแปลงความสนุกสนานทีเกิดขึนใหก้ลายเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบั
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เยาวพา  เดชะคุปต ์(อา้งถึงใน ณฐัพร  ไชยเดช 2542:20 จาก  ) ทีกล่าววา่    ขณะทีเด็กเล่นจะเกิดการ
เรียนรู้ไปพร้อมๆกนัดว้ย  เด็กจะเรียนรู้ไดดี้โดยผา่นประสบการณ์ตรงทีเป็นรูปธรรม โดยใช้
ประสาทสัมผสัทงั 5 และมีโอกาสพฒันาทกัษะต่างๆไปพร้อมๆกนัดว้ย   สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(2541:7) กล่าวถึง การเล่น  วา่เป็นกิจกรรมทีสาํคญัในชีวติ
เด็กทุกคน  เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ไดส้ังเกต ไดมี้โอกาสทดลอง   สร้างสรรค ์  คิด
แกปั้ญหาและคน้พบดว้ยตนเอง  การเล่นมีอิทธิพลและมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก  ช่วยพฒันา
ทงัดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา และรุ่งนภา  สุขกมล(2548:3)ไดใ้ห้
ความหมายในทาํนองเดียวกนัวา่ การเล่นมิใช่เพียงการทาํกิจกรรมเพือความสนุกหรือผอ่นคลาย
อารมณ์เท่านนั  ทวา่การเล่นยงัเป็นกระบวนการเสริมสร้างพฒันาการดา้นต่างๆให้แก่ผูเ้รียนดว้ย
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่  การเล่น  หมายถึงกิจกรรมหรือประสบการณ์ทุก
ชนิดทีเกิดขึนดว้ยความสมคัรใจ  ใหค้วามสนุกสนาน  เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ช่วยใหเ้ด็กได้
พฒันาทกัษะและส่งเสริมพฒันาการทงัดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 

การละเล่น  เป็นคาํทีเกิดขึนใหม่ผูเ้ชียวชาญทางภาษาไทย บางท่านกล่าววา่ เป็นการปรับ
เสียงคาํวา่ การเล่น ใหอ้อกเสียงง่ายขึน  ผูเ้ชียวชาญกรมศิลปากร  ใหค้วามหมายกวา้งออกไปถึง การ
เล่นเพือผอ่นคลายอารมณ์ให้เกิดความรืนเริงบนัเทิงใจหลงัจากประกอบกิจประจาํวนั  และการเล่น
ในเทศกาลทอ้งถินหรือในงานมงคลบา้ง  อวมงคลบา้ง  เช่นเพลงพืนเมือง  ละคร  ลิเก  ลาํตดั  หุ่น  
หนงัใหญ่ ฯลฯ  สอดคลอ้งกบัเรณู โกศินานนท ์( อา้งถึงในวชัรีพร  ลีลานนัทกิจ  จาก
http://www.banramthai.com/ ) ทีกล่าวถึงการละเล่นวา่  หมายถึง  การเล่นดนตรี  การเล่นเพลง   
การเล่นรํา  การเล่นทีตอ้งร่วมกนัตงัแต่  2 คนขึนไป เรียกวา่ มหรสพหรือศิลปะการแสดง 

สาโรจน์  มีวงษส์ม (2542: 9)ใหค้วามหมายของการละเล่นของเด็กวา่ หมายถึง การกระทาํ
ของเด็กทีทาํไปเพือความสนุกสนาน หรือผอ่นคลายอารมณ์ให้เพลิดเพลินและพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “การละเล่น” ไวว้า่หมายถึง  
การละเล่นมหรสพต่างๆ   การแสดงต่างๆ เพือความสุนกสนานรืนเริง    

เพียเจต ์ (Jeam Piaget อา้งถึงในวริาภรณ์  ปนาทกุล  2531: 12) นกัจิตวทิยาชาวสวสิ ซึงได้
ศึกษาเกียวกบัเด็กมาเป็นเวลา 50 ปีไดก้ล่าวถึง การละเล่นของเด็กวา่ เป็นการแสดงออกของการคิด
ทางดา้นการเลียนแบบและดา้นจินตนาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 พวกใหญ่ๆคือ 

1. เกมฝึกหดั (Practice games) 
2. เกมทีมีสัญลกัษณ์ (Symbolic games) 
3. เกมทีมีกฎ กติกา (Games with rules) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60 
 

 
 

Practice games เป็นการเล่นทีทาํใหกิ้จกรรมการเลียนแบบเจริญขึน เช่น การกระโดด การ
เรียงรูปภาพหรือคาํ เป็นตน้ การเล่นเหล่านีนาํไปสู่การเจริญทางดา้นกลไกความเคลือนไหวอวยัวะ
ต่างๆจากนนัเด็กจะกา้วไปสู่การเล่นชนิด Symbolic games เช่น การสร้างบา้น ปราสาททราย เป็น
ตน้  ส่วน Games with rules คือเกมทีมีการตงักฎเกณฑ ์และสร้างรูปแบบในการเล่น เช่น หมากเก็บ 
จอ้งเต เป็นตน้ 

ผอบ โปษะกฤษณะ (2522: 4, อา้งถึงในวริาภรณ์  ปนาทกุล  2531: 12 ) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ “การละเล่นของเด็กไทย” ไวว้า่“เป็นการละเล่นต่างๆของเด็กทีนิยมเล่นกนัในชีวติประจาํวนั
โดยสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน ซึงบางประเภทมีบทร้องและบทรําประกอบ ส่วนกฎเกณฑต่์างๆมกัมี
การกาํหนดขึนมาเองตามขอ้ตกลงของกลุ่มผูเ้ล่นในแต่ละทอ้งถิน บางครังก็เล่นเพือความสนุกสนาน 

รืนเริง แต่บางครังก็เล่นเพือการแข่งขนั”  สารานุกรมสาํหรับเยาวชนไทย เล่ม 13,2532: 166  
ไดก้ล่าวถึง การละเล่นของไทยวา่ หมายถึง การเล่นดงัเดิมของเด็กและผูใ้หญ่เพือความบนัเทิงใจทงั
ทีเป็นการเล่นทีมีกติกาหรือไม่มีกติกา ไม่มีบทร้องประกอบหรือมีบทร้องประกอบ ให้จงัหวะ บางที 

ก็มีท่าเตน้ ท่ารําประกอบเพือใหง้ดงามและสนุกสนานยงิขึน ทงัผูเ้ล่นและผูช้มมีส่วนร่วมสนุก และ 
อาริสา  จะรา (2550:7) กล่าววา่ การละเล่นพืนบา้น หมายถึงกิจกรรมการเล่นอยา่งหนึงในแต่ละ
ทอ้งถิน ซึงมีการเล่นทีเรียบง่าย ไม่สลบัซบัซอ้นตามวถีิชีวติของคนในสังคมหรือทอ้งถินนนัๆ  โดย
ไดรั้บการสืบทอดต่อๆกนัมาจากบรรพบุรุษจากคนรุ่นหนึงมาสู่คนอีกรุ่นหนึง และยงัคงมีการเล่นมา
จนถึงทุกวนันี และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525:589)  ใหค้วามหมายคาํวา่ “พืนบา้น” 
วา่ หมายถึง เฉพาะถิน, มกัใชคู้่กบัพืนเมืองเป็นพืนบา้นพืนเมือง ส่วนพืนเมืองหมายถึงเฉพาะเมือง 
เฉพาะทอ้งที เช่น ของพืนเมือง คนพืนเมือง 

จากการศึกษาความหมายของ “การละเล่น” ดงักล่าว  สรุปไดว้า่ การละเล่นของเด็กไทยคือ 
การเล่นของเด็กทีมีลกัษณะการเล่นเพือความสนุกสนานและผอ่นคลายอารมณ์  มีทงัไม่เนน้การ
แข่งขนั เช่น การเล่นขายของ จาํจี งูกินหาง ตบแผละ  มีการแข่งขนั  มีกฎเกณฑก์ติกาเช่น อีตกั  เตย 
และรวมทงัการเล่นทีมีกฎกติกาทียดืหยุน่ได ้ และเป็นการเล่นทีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
สู่ลูกหลานเป็นไปตามสภาพของสังคมในแต่ละทอ้งถินและในงานวจิยัครังนีผูว้ิจยัเลือกใชค้าํวา่ 
การละเล่น เพราะ การละเล่นทีเลือกมาใชใ้นงานวิจยั ครังนีเป็นเป็นการละเล่นพืนบา้น ทีไดรั้บการ
สืบทอดกนัมาของทอ้งถินภาคกลางทียงัมีการเล่นแบบดงัเดิมอยู ่

ประวตัิความเป็นมาของการละเล่นของไทย   

 การละเล่นของเด็กไทยนนัมีประวติัความเป็นมาตงัแต่สมยัดึกดาํบรรพก่์อนประวติัศาสตร์
แลว้ กล่าวคือ เมือมนุษยรู้์จกัเอาดินมาปันเป็นภาชนะ สิงของเครืองใชใ้นครังแรกแลว้จึงพฒันามา
เป็นลาํดบั เด็กๆเห็นผูใ้หญ่ทาํก็เลียนแบบนาํดินมาปันเล่นบา้ง 
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 ในศิลาจารึกของพ่อขนุรามคาํแหง(พระยาอนุมานราชธน 2510:33, อา้งถึงใน ทศันีย ์  
จิตพิทกัษก์ุล  2547:23-25) กล่าวถึงคนในสมยัสุโขทยัวา่ อยูเ่ยน็เป็นสุข อยากเล่นก็เล่น ดงัทีกล่าวไว้
วา่ “ใครจกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเลือน เลือน” แต่ไม่มีรายละเอียดกล่าวไวว้า่คนสมยั
นนัมีการละเล่นอะไรบา้ง  ในสมยัอยธุยาไดก้ล่าวถึงการละเล่นบางอยา่งไวใ้นบทละคนครังกรุงเก่า 
เรืองนางมโนห์รา ซึงเรืองนีกรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา่ แต่งก่อนสมยัสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วับรมโกศ การละเล่นทีปรากฏในบทละครเรืองนี คือลิงชิงหลกัและการเล่นปลาลงอวน 
ดงับททีวา่  “เมือนนั โฉมนวลพระพีศรีจุลา บอกเจา้โฉมตรูมโนห์รา มาเรามาเล่นกนัใหส้นุกจริงจริง 
มาเราจะวงิลิงชิงเสา ขา้งโนน้นะเจา้เป็นแดนพี ขา้งนีเป็นแดนเจา้นี เล่นลิงชิงเสาเหมือนกนั ถา้ใคร
วงิเร็วไปขา้งหนา้ ถา้ใครวงิชา้ไปขา้งหลงันนั เอาบวัเป็นเสาเขา้ชิงกนั ขยกิไล่ผายผนักนัไปมา...   
วรรณคดีในสมยัรัตนโกสินทร์ก็ปรากฏชือการละเล่นหลายอยา่ง เช่น ตะกร้อ จอ้งเต ขีมา้ส่งเมือง 
เป็นตน้ ดงัทีกล่าวไวใ้นอิเหนา 

“บา้งตงัวงเตะตะกร้อเล่น เพลาเยน็แดดร่มลมสงดั 

ปะเตะโตคู้่กนัสันทดั บา้งถนดัเขา้เตะเป็นน่าดู 

ทีหนุ่มหนุ่มคะนองเล่นตองเต สรวลเสเฮฮาขึนขีคู่ 
บา้งรําอยา่งชวามลาย ู เป็นเหล่าเหล่าเล่นอยูบ่นคิรี...” 

ในเรืองขนุชา้งขนุแผน ก็กล่าวถึงการละเล่นบางอยา่งไว ้เช่น ไมหึ้ง 

“เมือกลางวนัยงัเห็นเล่นไมหึ้ง กบัอา้ยอึงอีดูกลูกอีปิ 

             แลว้วา่เจา้เล่าก็ช่างนงัมึนมิ วา่แลว้ซิอยา่ใหล้งไปดิน” 

 พระยาอนุมานราชธน (อา้งถึงในสาโรจน์  มีวงษส์ม  2542:19) ไดก้ล่าวถึง การเล่นของ
เด็กไทยสมยัท่านไวใ้น “ฟืนความหลงั” วา่“การละเล่นของเด็กยคุนีไม่ใช่มีปืน มีรถยนตเ์ล็กๆอยา่งที
เด็กเล่นกนัเกร่ออยูใ่นเวลานี ลูกหนงัสาํหรับเล่น แมว้า่มีแลว้ราคาก็แพง และยงัไม่แพร่หลาย ตุก๊ตาที
มีดืน คือ ตุก๊ตาลม้ลุก และตุก๊ตาพราหมณ์ นงัทา้วแขน สาํหรับเด็กผูห้ญิงเล่น ตุก๊ตาเหล่านีเด็กๆ
ชาวบา้นไม่มีเล่น เพราะตอ้งซือ จะมีแต่ผูใ้หญ่ทาํใหห้รือไม่ก็เด็กทาํกนัเองตามแบบอยา่งทีสืบต่อจาํ
มาตงัแต่ไหนก็ไม่ทราบ เช่น มา้กา้นกลว้ย ตะกร้อสานดว้ยทางมะพร้าวสาํหรับโยนเตะเล่น หรือ
ตุก๊ตาววัควาย ปันดว้ยดินเหนียว    ของเด็กเล่นทีสมยันนันิยมเล่นกนัคือ “กลองหมอ้ตาล” ในสมยั
นนัขายนาํตาล เมือใชห้มดแลว้เด็กๆก็นาํมาทาํเป็นกลอง มีวธีิทาํคือ ใชผ้า้ขีริวหุม้ปากหมอ้เอาเชือก
ผกูรัดคอหมอ้ให้แน่นแลว้เอาดินเหนียวเหลวๆละเลงทาใหท้วั หาไมเ้ล็กๆมาตีผา้ทีขึงขา้งๆหมอ้
โดยรอบ เพือขนัเร่งผา้ให้ตึงก็เป็นอนัเสร็จ ตีได ้ มีเสียงดงั กลองหมอ้ตาลของใครมีตีดงักวา่กนัเป็น
เก่ง ถา้ตีกระหนาํจนผา้หุม้ขาดก็ทาํใหม่  เด็กผูห้ญิงส่วนใหญ่ชอบเล่น “หมอ้ขา้วหมอ้แกง” หรือเล่น
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ขายของหุงตม้แกงไปตามเรือง เอาเปลือกส้มโอ เปลือกมงัคุด หรือใบกน้บิด ผสมดว้ยปูนแดง
เล็กนอ้ยคนัเอานาํขน้ๆ รองภาชนะอะไรไวใ้นไม่ชา้จะแขง็ตวัเอามาทาํเป็นวุน้” 

 การเล่นของเด็กไทยในปัจจุบนั เด็กผูห้ญิงเล่นตุก๊ตากระดาษ ชุดขายของเป็นพลาสติก
เลียนแบบของจริง วดีิโอเกม เด็กผูช้ายก็เล่นปืน จรวด เกมกด และเครืองเล่นต่างๆซึงมีขายมากมาย
และมีการละเล่นหลายชนิดทีนิยมเล่นทงัในเด็กชายและเด็กหญิง นอกจากนนัยงัเล่นตามฐานะ
และเศรษฐกิจของครอบครัว ดงันนัการเล่นของเด็กไทยสมยัก่อนจึงค่อยๆเลือนหายไปทีละนอ้ยๆ
จนเกือบจะสูญหายไปหมดแลว้ เช่น กาฟักไข่ เขยง่เก็งกอย ตงัเต  ตีจบั    ขีมา้ส่งเมือง  เตย งูกินหาง  
ช่วงชยั   ซ่อนหา มอญซ่อนผา้ ไอโ้ม่ง รีรีขา้วสาร ฯลฯ 

การละเล่นพนืบ้านภาคกลาง 

การละเล่นของเด็กภาคกลาง  มีการละเล่นหลายอยา่งทีเหมือนกบัการละเล่นภาคอืนๆ เช่น 
การเล่นปืนกา้นกลว้ย  เตย     ลิงชิงหลกั  กาฟักไข่  ลูกขา่ง  มอญซ่อนผา้  เป็นตน้ วิธีการเล่นอาจ
แตกต่างกนัเล็กนอ้ย  หรืออาจเหมือนกนัแต่เรียกชือต่างกนัไปตามภาษาทอ้งถิน  ไดมี้การรวบรวม
โดยผูรู้้ไวม้ากมายดงันี 

สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ฉบบัเสริมการเรียนรู้เล่ม 4 (2549:84-85) ไดก้ล่าวถึง
การละเล่นของเด็กไทยภาคกลาง เช่น จาํจี อีตกั ตีไก่ ขีตู่กลางนา หมากเก็บ แมงมุมขยุม้หลงัคา ตงัเต
หรือตอ้งเตหรือจอ้งเต แต่งผมลูกตาล ขีมา้ส่งเมือง ขีมา้กา้นกลว้ย ลิงชิงเสาหรือลิงชิงหลกั เสือขา้ม
หว้ย อีกาฟักไข่ อา้ยเขอ้า้ยโขง งูกินหาง รีรีขา้วสาร มอญซ่อนผา้ ตีจบั ช่วงชิง ไล่จบั ลูกข่าง โพงพาง 
ปลาหมอเขา้คอก วงิเปียว ชกัเยอ่ สะบา้ กระรอกกระแต ซ่อนหา แยล้งรู ทอยกอง ลอ้ต๊อก ไมหึ้ง 

สุภคัดิ  อนุกลู (2545) ไดร้วบรวมการละเล่นพืนบา้นภาคกลาง ภาคตะวนัตกไว ้ ดงันี   

ก่อพระเจดียท์ราย    ขวา้งขา้วเม่า    ขีมา้กา้นกลว้ย   ขีมา้ส่งเมือง   ขีตู่กลางนา   เขา้ผกีะลา  งูกินหาง   
ชกัเยอ่  ชกัส้าว  ดนตรีชะงกั  ดีดลูกหิน  เดินกะลา  ขาโถกเถก  เดินกระสอบ  เดือนอะไร แตงกวา
สัง   ตีโป่ง  ตีไก่  ตีจบั ตีโป่ง ตบแผละ  เตย  เป่ากบ  ปลาลงอวน  ผกีระดง้  ผพีุง่ใต ้  ผลิีงลม  ผสุ่ีม  
ทายท่าทาง   โพงพาง  หมากเก็บ  หมากหลุม  มวยปิดตา  มวยทะเล  มอญซ่อนผา้  ไมหึ้ง  แยล้งรู    

สาโรจน์ มีวงษส์ม(2542:67-87)ไดร้วบรวมการละเล่นพืนบา้นภาคกลาง ไวใ้นหนงัสือ” 
การละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย    4 ภาค”   ดงันี 

1 การละเล่นกลางแจง้ประเภทมีบทร้อง ไดแ้ก่  โพงพาง  อา้ยเขอ้า้ยโขง  มอญซ่อนผา้      
ซ่อนหา  รีรีขา้วสาร 

2  การละเล่นกลางแจง้ประเภทไม่มีคาํโตต้อบ  ไดแ้ก่  งูกินหาง  แม่นาคพระโขนง 

3  การละเล่นกลางแจง้ประเภทไม่มีบทร้องประกอบ  ไดแ้ก่ เตย  ขีมา้ส่งเมือง  ตีลูกลอ้ 

4  การละเล่นกลางแจง้หรือในร่มประเภทไม่มีบทร้อง ไดแ้ก่ ขายแตงโม  เกา้อีดนตรี 
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5  การละเล่นในร่มประเภททีมีบทร้องประกอบ  ไดแ้ก่ ขีตู่กลางนา  ซกัซา้ว  แมงมุม   
จบัปูดาํ ขยาํปูนา  จาํจี 

6  การละเล่นในร่มแบบไม่ทีมีบทร้องประกอบ  ไดแ้ก่ ดีดเมด็มะขามลงหลุม  จูงนางเขา้
หอ้ง  ปริศนาคาํทาย 

ความสําคัญของการเล่นกบัการเรียนการสอน 

การเล่นนนัเป็นเรืองทีสาํคญัสาํหรับเด็กมาก ทงันีเพราะ การเล่นเป็นวธีิการทีเด็กจะ
ตอบสนองต่อความสนใจใครรู้ของตนเอง และสร้างประสบการณ์ในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ใหก้บัตนเอง ในขณะทีเด็กกาํลงัเล่นนนัก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึงเป็น
ความสามารถส่วนรวมทีมีอยูใ่นตวัออกมา เช่น ความสามารถในการใชร่้างกาย ภาษา การแสดงออก
ทางอารมณ์ และความสัมพนัธ์กบัผูอื้น    แต่ผูใ้หญ่บางคนคิดวา่ การเล่นของเด็กเป็นสิงทีเด็กทาํไป 
เพราะไม่รู้จะทาํอะไร ซึงแทที้จริงแลว้การเล่น ก็คือ การทาํงานในชีวติเด็ก และเป็นกิจกรรมทีเด็ก
ทุกคนจะตอ้งทาํ 

นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาทีสาํคญัๆเช่นเพียเจท(์Piaget) ไดใ้หค้วามเห็นเกียวกบัการเล่น
ของเด็กไวว้า่ การเล่นเป็นสิงทีสาํคญัในการพฒันาทางดา้นสติปัญญาใหแ้ก่เด็ก และการเล่นจะ
พฒันาไปตามลาํดบัขนัของพฒันาการทางสติปัญญา ตงัแต่วยัทารกจนถึงวยัเด็กตอนปลาย  ชทัทนั – 
สมิทธิ (Sutton – Smith ) มีความเห็นวา่ พฤติกรรมการเล่นของเด็กนนัเป็นพฤติกรรมทีมีความ
ซบัซอ้น และมีความต่อเนืองของการใชท้กัษะทางกาย และทางความคิดซึงจะเปลียนไปตาม
พฒันาการของเด็ก การเล่นจึงเป็นเครืองชีวฒิุภาวะทาง ร่างกาย สมอง บุคลิกภาพ และสังคมของเด็ก
ได ้  และสคาร์ฟ (Scarfe) ใหแ้นวความคิดวา่ การเล่นของเด็ก คือ วธีิการคน้พบโลกใหม่เป็นการ
ทดลองใหเ้ด็กสร้างความสัมพนัธ์ของตนเองกบัโลกโดยรอบ การเล่นทาํให้เด็กเรียนรู้วธีิเรียน ช่วย
ใหเ้ด็กปรับตวักบัโลก กบัชีวิตการงานและฝึกทกัษะทีจาํเป็นของชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยงิการเล่นทาํ
ใหเ้ด็กมีความมนัใจและคน้พบตวัเองทีละนอ้ย 

ประโยชน์ในการละเล่นของเด็ก 

วริาภรณ์  ปนาทกุล(2531:17-18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ในการละเล่นของเด็กสรุปไดด้งันี 

1. การละเล่นช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้นต่างๆ เช่น ส่งเสริมพฒันาการทางกาย ในดา้น
การฝึกฝนการใชก้ลา้มเนือส่วนต่างๆใหเ้จริญเติบโต ช่วยเสริมพฒันาการทางอารมณ์ ในแง่ทาํใหเ้ด็ก
รู้สึกสบาย ร่าเริงแจ่มใส ปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มต่างๆไดดี้ ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางสังคม คือ
ทาํใหเ้ด็กรู้จกัการเอือเฟือเผอืแผ ่แบ่งปันสิงของซึงกนัและกนั รู้จกัการใหแ้ละการรับ รู้จกัร่วมมือกนั 
การสร้างมิตรภาพระหวา่งเพือนฝงู นอกจากนนัการเล่นของเด็กยงัช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้น
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สติปัญญา คือ การใชภ้าษาไดดี้ขึน ฝึกการแกปั้ญหาและการส่งเสริมจินตนาการและความคิด
สร้างสรรคข์องเด็ก     

2. การละเล่นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพราะการเล่นของเด็กจดัวา่เป็นการศึกษาอยา่ง
หนึง เช่น เด็กทีเล่นตุก๊ตาจะเรียนรู้รูปร่าง ลกัษณะ และส่วนประกอบของตุก๊ตาตลอดจนสีและสิงที
ใชใ้นการประดิษฐ์ตุก๊ตา เมือเด็กเจริญขึนก็สามารถเรียนรู้จากการเล่นมากยงิขึน นนัคือ การเล่น
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความรู้กวา้งขวาง 

3. การละเล่นช่วยสนองตอบความตอ้งการของเด็ก เมือเด็กไดเ้ล่นเด็กก็จะไดแ้สดงออก ได้
ระบายอารมณ์ และความตอ้งการต่างๆ อนัเป็นการผอ่นคลายไม่ใหเ้กิดความตึงเครียด เมือเด็กมี
ความตอ้งการ เช่น เด็กมกัจะสมมติวา่ไดรั้บโดยการเล่น เป็นการจุนเจือสิงทีเด็กขาดหายไปการเล่น
จึงเป็นสิงทีผอ่นคลายความตรึงเครียดในชีวิตประจาํวนัของเด็ก ช่วยใหเ้ด็กรู้จกัวางแผนทาํสิงต่างๆ
และช่วยใหเ้ด็กรู้จกัแกปั้ญหาทีเกิดกบัตนอีกดว้ย 

4. การละเล่นช่วยฝึกฝนมารยาททีดีใหแ้ก่เด็ก ซึงประโยชน์ทีสาํคญัอีกอยา่งหนึงในการเล่น 
ทาํใหเ้ด็กรู้จกัผดิถูกรู้จกัการแพช้นะ เขา้ใจความหมายของความยติุธรรมและความซือสัตยต์่อหมู่
คณะการเล่นบางประเภทฝึกใหเ้ด็กเป็นคนอดทน เสียสละและสร้างความเห็นอกเห็นใจบุคคลอืนๆ 

นอกจากนนัการละเล่นยงัเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ทีจะทาํใหเ้ด็กไดค้น้ควา้สํารวจ
ทดลองสิงต่างๆเพือสร้างประสบการณ์ใหก้บัตนเองและเพือช่วยในการพฒันาการเจริญเติบโตทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เมือเป็นทียอมรับกนัวา่การเล่นมีความสาํคญัต่อเด็กและช่วย
ใหก้ารเรียนรู้นนัมีความหมายต่อเด็กมากขึน 

กล่าวไดว้า่  การละเล่นของเด็กไทยมีหลายชนิด  เป็นการเล่นทีใหป้ระโยชน์ทงัในทาง
เสริมสร้างพลานามยัใหแ้ขง็แรง  สมบูรณ์  พฒันาสมองใหมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาด   ช่วยใหอ้ารมณ์
แจ่มใส   มีจิตใจทีเบิกบานสนุกสนานร่าเริง  เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ  ดงันนัการนาํการละเล่น
ของเด็กไทยมาประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จึงเป็นการนาํสถานการณ์จริง
มาใชใ้นการสอน  ทาํให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทีเกิดจากการละเล่น   มองเห็น
ความสาํคญัของการเรียนคณิตศาสตร์ทีเป็นรูปธรรม สร้างเจตคติทีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ทาํให้
ผูเ้รียนไดรู้้วา่  การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรืองทีไม่น่าเบืออีกต่อไป แต่ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกสนุกกบัการ
เรียนและ ทาํใหผู้เ้รียนรู้วา่ในชีวติประจาํวนัมีคณิตศาสตร์สอดแทรกอยูต่ลอดเวลา  ตลอดทงัการใช้
ประโยชน์ในเรืองความสัมพนัธ์ทีดีในการละเล่น มาใชใ้นกระบวนการกลุ่ม  ซึงสัมพนัธ์กบัวธีิสอน
แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD ทีเป็นวธีิการสอนทีเนน้กระบวนการกลุ่มมีความสาํเร็จของกลุ่มเป็น
เป้าหมายและเป็นวธีิการสอนรูปแบบหนึงทีเหมาะกบัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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การละเล่นของเด็กไทยนนัมีอยูม่ากมาย มีการจดัแบ่งประเภทไวเ้ป็นประเภทกนัไว้
หลากหลาย เช่น การละเล่นกลางแจง้และการละเล่นในร่ม การละเล่นทีมีการแข่งขนั และประเภท
ไม่มีการแข่งขนั แต่การละเล่นทงัหลายต่างก็เหมือนๆกนั แลว้แต่ใครจะแบ่งอยา่งไร แต่ใหศึ้กษา
วธีิการเล่นเป็นสาํคญั  ดงันนัผูว้จิยัจึงนาํเสนอการละเล่นของเด็กทีมาใชใ้นการวจิยัในครังนี ดงันี 

ดีดลูกแก้ว 

ผู้เล่น          ดีดลูกแกว้เป็นการละเล่นทีไม่ตอ้งการคนมาก เพียงจาํนวน 2-3 คนก็เล่นได ้ 
อุปกรณ์      ลูกแกว้  
สถานทีเล่น ลานดินเรียบๆ ไม่มีหญา้ 
วธีิเล่น   ขดุหลุมเล็กๆขนาดเบา้ขนมครก  จากนนัขีดเส้นตรงบนพืนลานเป็นเส้นสาํหรับโยน 

ลูกแกว้ห่างจากหลุมประมาณ 3  เมตร  
 เริมเล่นโดยใหทุ้กคนดีดลูกแกว้จากเส้นโยน วธีิดีดคือ ให้ใชนิ้วหวัแม่มือขา้งหนึงกด

ตงัลงบนพืนดินตรงเส้นโยน แลว้ใชนิ้วทีเหลือทีถนดัทีสุด ส่วนมากใชนิ้วชีหรือนิวกลางดีดลูกแกว้
จากมืออีกขา้งหนึงทีใชนิ้วหวัแม่มือกบันิวชีจบัลูกแกว้ไวโ้ดยดีดเขา้ไปทีหลุม 

เมือผูเ้ล่นดีดลูกแกว้ไปทีหลุมหมดทุกคนแลว้ใหช่้วยกนัดูวา่ใครดีดลงหลุมหรือใกล้
หลุมกวา่กนั ผูดี้ดลงหลุมจะไดเ้ล่นก่อนแลว้พิจารณา หาผูที้อยูใ่กลห้ลุมเรียงไปตามลาํดบั 

สาํหรับผูดี้ดลูกแกว้ลงหลุมนอกจากจะไดสิ้ทธิในการเล่นก่อนแลว้ ยงัไดแ้ตม้ 1 แตม้
ดว้ย ต่อจากนนัใหผู้เ้ล่นคนแรกดีดลูกแกว้ของตน (ยงิ) ไปยงัลูกแกว้ทีใกลที้สุด วธีิดีด (ยงิ) 
เหมือนกบัตอนเริม ต่างกนัตรงจุดทีดีด (ยงิ) ถา้ลูกแกว้ลงหลุมใหห้วัแม่มือกดลงทีปากหลุมแต่ถา้
เป็นจุดอืนให้เอานิวหวัแม่มือกดลงตรงจุดทีลูกแกว้ตงัอยู ่พยายามยงิใหถู้กและใหลู้กแกว้ทีถูกยงิ
กระเด็นไปใหห่้างจากหลุมทีสุด  การยงิถูกนนั เมือถูกแลว้ลูกแกว้ทงัสองลูกจะตอ้งห่างกนัหนึงฝ่า
มือเสมอ ถา้ยงิถูกจะไดแ้ตม้ 1 แตม้ และจะมีสิทธิยงิลูกแกว้ลูกอืนต่อไป ถา้ยงิถูกอีกก็จะไดแ้ตม้เพิม
อีก 1 แตม้ทุกครัง หรือถา้ไม่ยงิลูกแกว้ลูกอืนจะเลือกยงิลูกแกว้ลงหลุมก็ได ้แต่ถา้ยงิผดิจะตอ้งหยดุ
ใหค้นลาํดบัถดัไปเล่นต่อ ผูเ้ล่นใหเ้ริมจากจุดทีลูกแกว้ตงัอยู ่ถา้ลูกแกว้ออกไปไกลมากใหม้าเริมที
จุดเริมเขา้หาหลุม 

การไดแ้ตม้นนัจะไดจ้ากการยงิลูกแกว้ลงหลุมและการยงิลูกแกว้ถูกลูกแกว้ลูกทียงิ ให้
นบัแตม้ต่อกนัไปเรือยๆ จนถึง 9 แตม้ เมือได ้9 แตม้แลว้ใหเ้ลือกยงิลูกแกว้ลูกอืนๆทีอยูใ่กลใ้หถู้ก 
จะยงิกีลูกก็ได ้ถา้ถูกเรียกวา่ “มนั” ต่อจากนนัใหย้งิลูกแกว้กลบัมาลงหลุม ถา้ลงเรียกวา่ “พกั” แลว้
เลือกยงิลูกแกว้ลูกใดลูกหนึงใหถู้ก ถา้ถูกเรียกวา่ “เซ็น” ถือวา่เป็นผูช้นะ แลว้เริมเล่นกนัใหม่ 
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ทอยเส้น  

ผู้เล่น           ทอยเส้น เป็นการละเล่นทีไม่ตอ้งการคนมาก เพียงจาํนวน 2-3 คนก็เล่นได ้ 
อุปกรณ์       เหรียญหา้บาทหรือเหรียญสิบบาท (หรือฝาเบียร์) 
สถานทีเล่น  บนพนืเรียบๆ 

วธีิเล่น     
 ขีดเส้นลงบนพนืเป็นรูปสีเหลียมผนืผา้กวา้งประมาณ 1 

เมตรครึง ยาวประมาณ 3 เมตร แลว้ใหมี้ส่วนเกินทีเส้นดา้นบน
เล็กนอ้ย ( ดงัรูป) 

  เริมเล่นโดยใหผู้เ้ล่นมายนืทีเส้นโยน อยา่เหยยีบเส้น
แลว้โยนเหรียญไปทีเส้นบน พยายามโยนใหท้บัเส้นหรือใกลเ้ส้น
มากทีสุด อยา่ใหอ้อกนอกเส้นดา้นขา้งใครโยนเหรียญไปทบัเส้น  
จะไดกิ้นเหรียญทงัหมด  (ถา้โยนทบัเส้นดว้ยกนั คนโยนทีหลงัจะ
ไดกิ้นเหรียญ)   ถา้ไม่มีใครโยนทบัเส้น    คนทีโยนใกลเ้ส้นมาก
ทีสุดจะไดกิ้นเหรียญ   ใกล้เส้นด้านบนกนิเหรียญด้านบนทงัหมด 
รวมทงัเหรียญของผูอ้ยูด่า้นขา้งดา้นบนดว้ย   ใกล้เส้นด้านล่างกนิ
เหรียญด้านล่างทงัหมด รวมทงัเหรียญของผูอ้ยูด่า้นขา้งดา้นล่าง
ดว้ย  แลว้เริมเล่นกนัใหม่แบบเดิม 

เดินกะลา 
ผู้เล่น       เดินกะลา  เป็นการละเล่นทีไม่จาํกดัจาํนวนคนเล่น  
อุปกรณ์       กะลาครึงซีกร้อยเชือกยาวประมาณ  1 เมตร 1 คู่ ต่อผูเ้ล่น 1 คน  
สถานทีเล่น  สนามทีโล่ง ลานบา้น 

วธีิเล่น   ใหผู้เ้ล่นยนืบนกะลา โดยใชนิ้วเทา้คีบเชือก   มือจบัปลายเชือกใหตึ้งแลว้เดินหรือวงิ   ถา้
เป็นการแข่งขนัก็ใหก้าํหนดเส้นเริมและเส้นชยั  โดยใครถึงเส้นชยัก่อนถือวา่เป็นผูช้นะ และถา้ใคร
เอาเทา้แตะพืนดินจะถูกปรับใหแ้พใ้นการแข่งขนั 

วงิเปียว 

ผู้เล่น           จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10  คน ยงิมากยงิดี  แบ่งผูเ้ล่นเป็น  2 พวกๆละเท่าๆกนั  
อุปกรณ์       ผา้ 2 ผนื  และ  หลกักลม  2 หลกั   
สถานทีเล่น  สนาม หรือลานกวา้งๆ  
วธีิเล่น  ปักหลกั 2 หลกั ใหห่้างกนัประมาณ 10 เมตร (ปรับไดต้ามความเหมาะสม)    

ดา้นบน

ดา้นล่าง 

เสน้โยน 
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 แบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละเท่าๆกนัหรือแลว้แต่จะตกลงกนั    แจกผา้ใหฝ่้ายละผนื    จดัให้อยู่
หลกัขา้งละพวก 

 เริมเล่นโดยใหผู้ว้งิคนแรกของทงัสองฝ่าย มายนืขา้งหลกั  ใชมื้อขา้งหนึงจบัหลกัไว ้      มือ
อีกขา้งหนึงถือผา้ไว ้  ให้ลาํตวัเสมอหลกั  แลว้กรรมการใหส้ัญญาณออกวงิพร้อมกนั ผูว้งิตอ้งวงิ
อยา่งเร็วทีสุด   ถือผา้ไวอ้ยา่ใหห้ลุดมือ    ถา้หลุดมือตอ้งรีบเก็บแลว้วงิต่อ โดยตอ้งวงิไปออ้มหลกั
ของฝ่ายตรงขา้มกลบัมายงัหลกัของฝ่ายตน 

 เมือถึงหลกัของฝ่ายตนแลว้ใหรี้บส่งผา้ใหก้บัผูเ้ล่นคนถดัไป ซึงยนืรอรับผา้อยูที่หลกัส่งมือ
ต่อมือ  โดยผูรั้บจะตอ้งเอามือออ้มหลกัเสมอจะยนืมือมารับผา้หนา้หลกัไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ซึงถือวา่
ผดิกติกาจะถูกปรับใหแ้พก้ารวงิในรอบนนั ต่างฝ่ายต่างวงิรับผา้และรับส่งผา้กนัอยูอ่ยา่งนนั ถา้ฝ่าย
ใดสามารถวงิไล่ทนั แลว้ใชผ้า้ทีถืออยูใ่นมือ ฟาดหรือตีถูกฝ่ายตรงขา้ม   ฝ่ายไล่ทนัจะเป็นฝ่ายชนะ
การวงิในรอบนนั     แลว้เริมเล่นกนัใหม่เหมือนเดิม                                                     

ปิดตาตีหม้อ 

ผู้เล่น       ไม่จาํกดัจาํนวน 

อุปกรณ์        หมอ้ดินหรือ ปีบ  ผา้ปิดตา  และไมส้าํหรับตียาวประมาณ  2-3 ฟุต 

สถานทีเล่น   สนาม  หรือลานกวา้งๆ 

วธีิเล่น           กาํหนดจุดเริมตน้ และจุดวางหมอ้ของผูเ้ล่นแต่ละคน ใหเ้ท่ากนัทุกคน ผูเ้ล่นถือไม้
สาํหรับตีหมอ้  มายนืทีจุดเริมตน้  ใหเ้พือนใชผ้า้ปิดตาแลว้จบัตวัผูเ้ล่นหมุนรอบตวั๒-๓รอบ แลว้ผู ้
เล่นเดินไปขา้งหนา้ประมาณวา่ถึงจุดวางหมอ้แลว้ตี โดยห้ามใชมื้อไมค้วานหา     กลุ่มผูตี้ถูกมาก
ทีสุดเป็นฝ่ายชนะ 

วงิกระสอบ 

ผู้เล่น            วงิกระสอบเป็นการละเล่นทีไม่จาํกดัจาํนวนคนเล่น 

อุปกรณ์         กระสอบป่านจาํนวนเท่าผูเ้ขา้แข่งขนั 

สถานทีเล่น    สนาม หรือลานกวา้งๆ 

วธีิเล่น            กาํหนดเส้นเริมตน้และเส้นชยั   เส้นทงัสองนีใหห่้างกนัประมาณ 10 เมตร  ผูเ้ล่น
ทงัหมดพร้อมกนัทีเส้นเริมตน้   กรรมการบอกวา่  พร้อม ใหผู้เ้ล่นลงไปยนืในกระสอบป่าน ถือ
กระสอบใหสู้งถึงระดบัเอว   กรรมการบอกวา่  ไป  ใหผู้เ้ล่นวงิไปขา้งหนา้ใหถึ้งเส้นชยั  ถา้ผูเ้ล่นคน
ใดลม้ใหรี้บลุกขึนแลว้รีบวงิต่อใหถึ้งเส้นชยั (หรืออาจให้ออกจากการแข่งขนัก็ไดแ้ลว้แต่ขอ้ตกลง
ร่วมกนั) 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 

งานวจัิยทีเกียวข้องในประเทศ 

งานวจิยัเกียวกบัการสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD  
 ทิวาพร  อุณยเกียรติ (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้เรืองหลกัธรรมทาง 

พระพุทธศาสนาของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิคSTAD

และTGT ไดก้าํหนดขนัตอนการสอน 5 ขนัตอน คือ 1) ขนัเตรียมผูเ้รียน 2) ขนัสอน 3) ขนักิจกรรม
กลุ่ม 4) ขนัการทดสอบ 5) ขนัการสรุป การประเมินผลการเรียนรู้และมอบรางวลั ผลการวจิยัพบวา่ 
ผลการเรียนรู้เรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือกนัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 พิมพาภรณ์  สุขพว่ง (2548: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้เรือง โจทยปั์ญหาเศษส่วนของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) 
ร่วมกบัเทคนิค KWDL กาํหนดขนัตอนการการสอน 6 ขนัตอน คือ 1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน,แจง้
จุดประสงค ์ 2) ขนัเสนอบทเรียนทงัชนั,อธิบายใหต้วัอยา่งโดยใชแ้ผนผงั KWDL 3) ขนักิจกรรม
กลุ่มยอ่ย 4) ขนัทดสอบยอ่ย 5) ขนัสรุปบทเรียน ประเมินผลการทาํงานกลุ่มและคิดคะแนนพฒันา
รายบุคคลและกลุ่ม และ6)ขนัยกยอ่งกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้เรือง 
โจทยปั์ญหาเศษส่วนของนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ (STAD) ร่วมกบัเทคนิค KWDL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 

 พนูศรี  อาภรณ์รัตน์(2548: บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาและการสือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัพบวา่ 1) ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี
ที 3 ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีขนัตอนการสอนดงันี1)ขนัเตรียมผูเ้รียน 2) ขนัสอน 3) ขนั
กิจกรรมกลุ่ม4) ขนัขาดสอบ5) ขนัสรุป ประเมินผล และมอบรางวลั 2)ความสามารถในการสือสาร
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีไดรั้บการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนั นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นวา่ชอบทาํแบบทดสอบยอ่ย 
ตอ้งการใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัในวชิาอืนๆอีกเพราะไดช่้วยกนัทาํงานและ
แลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือนๆทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในบทเรียน 4) พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม
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ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี มีพฤติกรรมความรับผดิชอบต่องานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น รับฟังความ
คิดเห็น ให้ความช่วยเหลือเพือนในกลุ่มและยกยอ่งใหก้าํลงัใจ 

 เสาวภาคย ์   เศรษฐศกัดาศิริ (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรือง 
เศษส่วนทีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่มแข่งขนั(TGT)และเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ(STAD) ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 มีขนัตอนการสอน 5 ขนัตอน คือ 1) ขนั
เตรียมผูเ้รียน 2) ขนัสอน 3) ขนักิจกรรมกลุ่ม 4) ขนัการทดสอบ 5) ขนัการประเมินผลและมอบ
รางวลั ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรือง เศษส่วนทีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั
เทคนิคกลุ่มแข่งขนั (TGT)และเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD)ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 
4   หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

งานวจัิยต่างประเทศ 

 สลาวนิ (Slavin 1980,อา้งถึงใน ปราณี จงศรี 2545 : 80) ไดท้าํการทดลองเพือศึกษา
ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือนทีเป็นผวิขาว ผวิดาํ กลุ่มทีมีผลสัมฤทธิสูงและกลุ่มทีมีผลสมัฤทธิตาํโดย
แบ่งกลุ่มทดลองเป็น     2 กลุ่ม กลุ่มที 1 เรียนตามรูปแบบกลุ่มสัมฤทธิ(STAD) กลุ่มที 2 เรียนตาม
รูปแบบทีมการแข่งขนั (TGT) ผลการทดลองพบวา่ ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือนในกลุ่มสัมฤทธิ 
(STAD) มีความแน่นแฟ้นมากกวา่ในกลุ่มแบบทีมการแข่งขนั (TGT) ซึงในกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) 
จะห่วงใยในกลุ่มเพือนเป็นอยา่งดี 

 กิททินเจอร์ (Gittinger 1994:14) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบ
ร่วมมือระหวา่งนกัศึกษาทีเรียนแบบร่วมมือกนักบัเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาเลขคณิตและ
พีชคณิตโดยแบ่งนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทีเรียนแบบร่วมมือกนัละกลุ่มทีเรียนแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลการทดลองพบวา่  ผลสัมฤทธิทางการเรียนพีชคณิตของทงั 2 กลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกนั  แต่พบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนเลขคณิตของทงั 2 กลุ่ม  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

 ออสติน (Austin 1996:38) ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัผลการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ (STAD) ในวชิาคณิตศาสตร์ทีมีผลต่อกลุ่มผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ทศันคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาระดบัวทิยาลยัโดยแบ่งนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลอง 
ซึงเรียนแบบร่วมมือกนัและกลุ่มควบคุมทีเรียนแบบวธีิปกติ ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนทีเรียนแบบ
ร่วมมือกนัมีผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 นิโคล (Nichols 1994, อา้งถึงใน นพนภา ออ๊กดว้ง 2547: 70) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน
และความกระตือรือร้นของนกัเรียนชนัมธัยมปลายทีเรียนวชิาเรขาคณิตจาํนวน 81 คน ทีไดรั้บการ
สุ่มเขา้กลุ่ม 2 กลุ่ม คือกลุ่มทีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD และอีกกลุ่มทีสอนแบบปกติโดยการ
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บรรยาย เมือสอนจบเนือหา 4 สัปดาห์แลว้มีการทดสอบหลงัเรียนหลงัจากนนั 4 สัปดาห์ มีการ
ทดสอบความคงทน ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มทีเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่ม
ทีสอนแบบปกติโดยการบรรยาย 

 รอส (Ross 1995: 125-140) ไดศึ้กษาผลยอ้นกลบัของนกัเรียนทีเรียนแบบร่วมมือกนัแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิกบัการเรียนแบบปกติในวชิาคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนระดบั 7 
จาํนวน 18 คนทีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิในวชิาคณิตศาสตร์ทาํการ
ทดลองสอนเป็นเวลา 4 เดือน ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มทีเรียนแบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ 
(STAD) มีผลยอ้นกลบัในดา้นการใหค้วามช่วยเหลือกนัในกลุ่มเกิดทกัษะกระบวนการคิดเพือ
แกปั้ญหาใหต้นเองและเพือนเพิมขึนและส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในตนเองอีกดว้ย 

 โบนาพาร์ท (Bonaparte 1990 อา้งถึงในศาสตรวทิย ์  บรรจุทรัพย ์ 2547:60) ไดศึ้กษา
ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์และการจดัชนัเรียนของนกัเรียนเกรด 2 จาํนวน 240 คนในพืนที
ของแอตแลนติกตอนกลางของสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏวา่ วธีิการเรียนแบบ STAD มีการจดัชนั
เรียนทีดีกวา่และแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อยา่งสูงกบัผลสมฤทธิทางการเรียนและความภูมิใจ
ในตนเอง 

สรุป 

 จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการวจิยัครังนี สรุปไดว้า่  หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรทีเนน้ผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงั
ดา้นร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย มีความสามารถดา้นการคิด  การ
สือสาร การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวติ มีคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
ซือสัตยสุ์จริต มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมนัในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ทีเนน้ให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้
คณิตศาสตร์อยา่งต่อเนืองและตลอดชีวติตามศกัยภาพ เพือใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ทีพอเพียงและสามารถนาํความรู้ ทกัษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีจาํเป็นไปพฒันา
คุณภาพชีวติใหดี้ยงิขึน รวมทงัสามารถนาํไปเป็นเครืองมือในการเรียนรู้สิงต่างๆและการศึกษาต่อ 
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์  ดงันนั การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึง
จาํเป็นตอ้งพฒันาแนวคิดในการจดัการเรียนรู้  เพือพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ จุดหมาย 
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน พุทธศกัราช2551 ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งเป็น  รู้จกัดดัแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กการทาํงานร่วมกนั(Co-operative Learning)คิดร่วมกนั หาวธีิการแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่ง
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เป็นระบบและมีเหตุผล เพือช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  และ ศึกษาวธีิสอน
ทีหลากหลายและเหมาะสมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพือพฒันาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้
สูงขึนโดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  มีการ
แลกเปลียนความรู้  ความคิดเห็นและช่วยเหลือกนั  ยอมรับฟังความคิดเห็นและความสามารถของ
ผูอื้น   ซึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STAD ทีเป็นวธีิการเรียนรู้ทีใหผู้เ้รียน มี
การช่วยเหลือกนัในขณะเรียนรู้ นกัเรียนทีมีความสามารถสูงช่วยนกัเรียนทีมีความสามารถตาํกวา่  มี
การยอมรับและเห็นคุณค่าของผูอื้น  และการละเล่นพืนบา้นไทยของเด็กเป็นสิงทีมีมาแต่โบราณกาล
และการเล่นนนัเป็นเรืองทีสาํคญัของเด็กทุกคน เพราะการเล่นเป็นวธีิการทีเด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทงัดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดงันนัการเล่นจึงมี
ความสาํคญัต่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนาน การนาํการละเล่นมาใชจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์นอกจากจะช่วยพฒันาการทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ของ
นกัเรียนแลว้ยงัช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะชีวติในการรู้จกัการวางแผน การแกปั้ญหา การละเล่น
พืนบา้นไทยของเด็กมีหลากหลาย  สามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะกบัเนือหาสาระและพฒันาการแต่ละ
ดา้นของนกัเรียนพร้อมทงัส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การร่วมมือกนัทาํงาน    มีความอดทน เกิด
ความสามคัคีช่วยทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ พร้อมทงัทาํใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์ก
ความเป็นไทย  ดงันนั การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารละเล่นพืนบา้นไทยของเด็กร่วมกบัเทคนิค STAD 
จึงเป็นวธีิสอนทีผูว้จิยัเห็นวา่เหมาะสมในการพฒันาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใหสู้งขึนได ้  
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัเรืองการพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ที
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็นการวจิยัเชิง
ทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวจิยัแบบพืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบ
กลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (One Group Pretest Posttest Design) โดยมีนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี  เป็นหน่วยวเิคราะห์ (Unit 

of Analysis) ซึงมีรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินงานวิจยัดงันี 

การดําเนินการวจัิย 

 เพือใหก้ารดาํเนินงานวิจยัเป็นไปดว้ยดีจึงกาํหนดรายละเอียดในการวิจยัไว ้3 ขนัตอน   คือ 

 ขนัตอนที 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั  ประกอบดว้ย  ศึกษาเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล สถิติ 
ปัญหา วรรณกรรม รวมถึงงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  การสร้างเครืองมือ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้   
แบบทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็น  และแบบประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคเ์รืองรักความเป็นไทย การตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพเครืองมือ  
เสนอขอความเห็นโครงการวิจยัจากอาจารยที์ปรึกษา 

 ขนัตอนที 2 การดาํเนินการตามโครงการวิจยั  เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัใชเ้ครืองมือทีพฒันาขึน
ในขนัตอนที 1 ไปทดลองสอนและรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง  
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผลวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

 ขนัตอนที 3 การรายงานผลการวจิยั  เป็นขนัตอนการรายงานผลการวจิยัต่อคณะกรรมการ             
ผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์   ตรวจสอบความถูกตอ้ง  จดัพิมพร์ายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิต
วทิยาลยั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 เพือใหก้ารวจิยัครังนีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่างๆเกียวกบัวธีิการวจิยั  ประกอบดว้ยประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    
ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
การวเิคราะห์ขอ้มูล  สถิติทีใช ้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  โรงเรียนอนุบาลบางแพ 
อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี   ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 2 หอ้งเรียน  จาํนวน  58  คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี   เป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3/1โรงเรียนอนุบาล
บางแพ  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี     ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 1 หอ้งเรียน  
นกัเรียน  28 คน  ทีไดม้าจากการสุ่มหอ้งเรียนดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 

 ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  คือ  
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่น
ของเด็กไทย  

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
1. ผลการเรียนรู้เรือง การวดั  
2.ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTADโดยประยกุตใ์ช้

กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

3.ความสามารถในการคิดของนกัเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTADโดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคSTADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

แบบแผนการวจัิย 

 การวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวจิยัแบบพืนฐาน 

( Pre Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั  (One Group Pretest Posttest 

Design) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2549 : 144) มีแบบแผนการทดลองดงันี 
 

T1  X   T2 

สัญลกัษณ์ทีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 

 T1   แทน  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
X แทน  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

 T2  แทน   การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ทีจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยุกตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยทีผูว้จิยัสร้างขึนจาํนวน6 แผน ซึงประกอบดว้ย   การเลือกเครืองมือ
และหน่วยวดัความยาว     การคาดคะเน การเปรียบเทียบความยาว   ความสัมพนัธ์ของหน่วยวดั 

ความยาว     โจทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัความยาวและโจทยปั์ญหาการลบ เกียวกบัความยาว 

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง การวดั  จาํนวน 1 ชุดเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียนเป็นแบบปรนยัชนิดตวัเลือก  3 ตวัเลือก  จาํนวน 20 ขอ้ ตอบถูกได ้1 คะแนน 
ตอบผดิได ้0 คะแนน 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิค STADโดยประยุกตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ เกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
บรรยากาศในการเรียนรู้และประโยชน์ทีไดรั้บ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการเล่นพืนบา้นแบบปลายเปิด 

4. แบบประเมินความสามารถในการคิดของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีไดจ้ากการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  เป็นแบบประเมิน
แบบ Rubric 

5.แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่น
ของเด็กไทย  เป็นแบบประเมินแบบ Rubric  

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดส้ร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ดงันี  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  จาํนวน 6 แผนๆละ 2 ชวัโมง รวม 12  ชวัโมง ประกอบดว้ย   

1)     การเลือกเครืองมือวดัความยาวทีเหมาะสม    2) การคาดคะเน 3) การเปรียบเทียบความยาว    
4) ความสัมพนัธ์ของหน่วยวดัความยาว       5) โจทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัความยาว  6)โจทย์
ปัญหาการลบ เกียวกบัความยาว   มีขนัตอนการสร้างดงันี 

 1.1 ศึกษาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คาํอธิบายรายวชิา มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั เนือหา คู่มือการจดักิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนัประถมศึกษาปีที 3 และการ
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิค STAD 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75 
 

 
 

 1.2 วเิคราะห์เนือหา   ตวัชีวดัการเรียนรู้ และการละเล่นพืนบา้นไทยทีเหมาะสมกบั
เนือหา 
ตารางที  6  แสดงการวเิคราะห์เนือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง การวดั                   

 

แผน
ที 

 

ชือ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ 

 

ตวัชีวดั 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

เวลา 

1 การวดัความ
ยาว 

ค 2.1 เขา้ใจพืนฐาน
เกียวกบัการวดัและ
และการคาดคะเนของ
สิงทีตอ้งการวดั 

ค2.1ป3/1 บอกความยาว
เป็นเมตร เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เลือกเครืองวดัที
เหมาะสมและเปรียบเทียบ
ความยาว 

1. การวดัความยาว 
(เมตร เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร) การเลือก
เครืองมือวดัความยาวที
เหมาะสม  

2 ชวัโมง 

 

2 

 

 

การคาดคะเน
ความยาว 

ค2.1เขา้ใจพืนฐาน
เกียวกบัการวดัและ
และการคาดคะเนของ
สิงทีตอ้งการวดั 

ค2.1ป3/1 บอกความยาว
เป็นเมตร เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เลือกเครืองวดัที
เหมาะสมและเปรียบเทียบ
ความยาว 

การคาดคะเนความยาว 
(เมตร เซนติเมตร) 

2 ชวัโมง 

 

3 

 

การ
เปรียบเทียบ
ความยาว 

ค2.1เขา้ใจพืนฐาน
เกียวกบัการวดัและ
และการคาดคะเนของ
สิงทีตอ้งการวดั 

ค2.1ป3/1 บอกความยาว
เป็นเมตร เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เลือกเครืองวดัที
เหมาะสมและเปรียบเทียบ
ความยาว 

-การเปรียบเทียบความ
ยาว 

2 ชวัโมง 

 

4 

 

ความสมัพนัธ์
ของหน่วย
ความยาว 

ค2.1เขา้ใจพืนฐาน
เกียวกบัการวดัและ
และการคาดคะเนของ
สิงทีตอ้งการวดั 

ค2.1ป3/5 บอก
ความสมัพนัธ์ของหน่วย
การวดัความยาว  
 

ความสมัพนัธ์ของ
หน่วยความยาว 
(มิลลิเมตรกบั
เซนติเมตร, เซนติเมตร
กบัเมตร) 

2 ชวัโมง 

 

5 โจทยปั์ญหา ค2.2 แกปั้ญหา
เกียวกบัการวดั 

ค2.2ป3/1 แกปั้ญหาเกียวกบั
การวดัความยาว 

โจทยปั์ญหาเกียวกบั
การวดัความยาว (การ
บวก) 

2 ชวัโมง 

6 โจทยปั์ญหา ค2.2 แกปั้ญหา
เกียวกบัการวดั 

ค2.2ป3/1 แกปั้ญหาเกียวกบั
การวดัความยาว 

โจทยปั์ญหาเกียวกบั
การวดัความยาว (การ
ลบ) 

2 ชวัโมง 

รวม 12 ชวัโมง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76 
 

 
 

ตารางที 7  แสดงการวเิคราะห์เนือหากบัการละเล่นพืนบา้นไทยทีนาํมาใชเ้ป็นกิจกรรมในการสอน 
 

แผน
ที 

สาระการเรียนรู้ ชือการละเล่น 

ของเด็กไทย 
วธีิการทีนาํมาใช ้

1 การวดัความยาว 
การเลือกเครืองมือ
วดัความยาวที
เหมาะสม (ไม้
เมตร ไมบ้รรทดั 
สายวดัตวัและสาย
วดัชนิดตลบั) 

ปิดตาตีหมอ้ ใหน้กัเรียนเลือกใชเ้ครืองมือวดัความยาวทีครูกาํหนดให ้ วดัขนาด
,ความยาว,ความสูงของอุปกรณ์ประกอบการเล่นปิดตาตีหมอ้ทุก
ชนิด  วดัระยะทางระหวา่งทีตงัหมอ้(หรือกระถาง)กบัจุดเริมตน้ของ
การเดิน และวดับริเวณสนามทีใชใ้นการเล่น(ความกวา้ง,ความยาว)
รวมทงัวดัสิงของในบริเวณใกลเ้คียงทีเล่น โดยใหแ้ต่ละกลุ่มบนัทึก
ชือเครืองมือทีใชว้ดัสิงทีกาํหนดให ้ 1 สิงต่อ 1 คะแนน  

2 การคาดคะเน
ความยาว (เมตร 
เซนติเมตร) 

ดีดลูกแกว้ ใหน้กัเรียนคาดคะเนระยะทางของลูกแกว้ทีอยูห่่างจากหลุมทีกาํหนด
แลว้วดัจริง กลุ่มใดคาดคะเนไดใ้กลเ้คียงมากทีสุดจะได ้ 1 คะแนน 

เมือจบเกมกลุ่มใดทาํคะแนนไดม้ากทีสุดเป็นผูช้นะ 

3 การเปรียบเทียบ
ความยาว 

ทอยเสน้ ใหน้กัเรียนวดัระยะทางจากจุดทีเหรียญ(หรือฝานาํอดัลม)ตกกบัเสน้
ชยัทีกาํหนด  แลว้นาํมาเปรียบเทียบระยะทาง กลุ่มใดทอยเหรียญ
(หรือฝานาํอดัลม)ไดใ้กลเ้สน้ชยัทีสุด 3 ลาํดบัแรก จะไดค้ะแนน 3 , 

2 ,1 ตามลาํดบั เมือจบเกมกลุ่มใดทาํคะแนนไดม้ากทีสุดเป็นผูช้นะ 

4 ความสมัพนัธ์ของ
หน่วยความยาว 
(มิลลิเมตร กบั
เซนติเมตร, 
เซนติเมตรกบั
เมตร) 

วงิเปียว ครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดระยะทางในการวงิแลว้แบ่งระยะทาง
ออกเป็น 3 ส่วนเพือเป็นตวักาํหนดคะแนนสาํหรับฝ่ายชนะ โดยเมือ
ฝ่ายทีชนะวงิไล่แลว้แตะฝ่ายตรงขา้มไดใ้นระยะทางส่วนที 1,2,3 จะ
ได ้คะแนน 3,2,1 ตามลาํดบั แลว้วดัระยะทางทีจะไปถึงจุดเปลียนตวั
วา่เป็นระยะทางเท่าไร โดยครูอาจกาํหนดหน่วยการวดัเป็นเมตร แลว้
ใหน้กัเรียนคิดคาํตอบเป็นเซนติเมตร ตอบถูกตอ้งได ้2 คะแนน  เมือ
จบการแขง่ขนักลุ่มใดทาํคะแนนไดม้ากทีสุดเป็นผูช้นะ 

5 โจทยปั์ญหา
เกียวกบัการวดั
ความยาว (บวก ) 

วงิกระสอบ ใหน้กัเรียนแขง่ขนัวงิกระสอบ โดยกลุ่มจดัสมาชิกเขา้แข่งขนัครังละ 
1 คน  เมือไดรั้บสญัญาณใหว้งิสู่เสน้ชยัแต่ถา้ลม้ตอ้งหยดุวงิ แลว้วดั
ระยะทางทีวงิไดไ้ว ้  เมือสมาชิกวงิจนครบทุกคน ใหน้าํระยะทางที
แต่ละคนวงิไดม้ารวมกนั กลุ่มใดวงิไดร้ะยะทางมากทีสุดเป็นผูช้นะ 
(อาจจดัการแข่งขนัหลายๆรอบ แลว้รวมคะแนนทีได ้ ตามเวลาที
เหมาะสม) 
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ตารางที  7 (ต่อ) 
  

แผนที สาระการเรียนรู้ ชือการละเล่น 

ของเด็กไทย 
วธีิการทีนาํมาใช ้

 

6 
 

โจทยปั์ญหาเกียวกบั
การวดัความยาว 
(ลบ ) 

 

เดินกะลา 
 

1.ใหน้กัเรียนวดัเชือกทีนาํมาใชท้าํอุปกรณ์การเล่นก่อนทาํ 
และหลงัประกอบอปุกรณ์เสร็จสมบูรณ์  

2. จดัการแข่งขนัเดินกะลาโดยกลุ่มจดัสมาชิกเขา้แข่งขนั
ครังละ 1 คน  เมือไดรั้บสญัญาณใหเ้ดินสู่เสน้ชยัแต่ถา้เทา้
ตกลงจากกะลาแตะพืนตอ้งหยดุเดินแลว้วดัระยะทางทีเดิน
ไดแ้ละกลุ่มตอ้งช่วยกนัหาคาํตอบวา่ ระยะทางทีเหลือห่าง
จากเสน้ชยัเท่าไร ถา้ตอบถูกได ้ 1 คะแนน  ส่วนผูที้เดินถึง
เสน้ชยั จะได ้ 2 คะแนน เมือจบการแข่งขนัของสมาชิกทุก
คนแลว้รวมคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนมากเป็นผู ้
ชนะ  
 

 

 1.3 ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทย ซึงประกอบดว้ยมาตรฐานการเรียนรู้  สาระสาํคญั  ตวัชีวดั     กิจกรรมการ
เรียนรู้  สือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  และบนัทึกหลงัสอน โดยในกิจกรรมการเรียนรู้มี  
4 ขนัตอนคือ    ขนัเตรียมผูเ้รียน    ขนัสอน   ขนักิจกรรมกลุ่ม และขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล 

                  1.4 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ปรับปรุงแกไ้ข  ทงันีอาจารยที์ปรึกษาใหค้าํแนะนาํเรืองการเขียนแผนจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั 
(Backword Design) 

     1.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญดา้นคณิตศาสตร์   ดา้นวธีิ
สอน และดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและใชดุ้ลพินิจเพือ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงันี 

 +1 หมายถึง   แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ตรงกบัจุดประสงคข์อ้นนั 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ตรงกบัจุดประสงคข์อ้นนั 

-1 หมายถึง   แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่ตรงกบัจุดประสงคข์อ้นนั   

แลว้นาํขอ้มูลความคิดเห็นมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective 

Congruence)โดยนาํคะแนนทีไดม้าแทนค่าในสูตรของ โรวนิเนลลี และแฮมเบลตนั (Rowinelli and 

Hambelton)  (Rowinelli and Hambelton 1977, อา้งถึงใน มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2549:177) 
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   IOC     =    
N

R  

  เมือ    IOC   แทน    ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ 

            R  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
  N แทน    จาํนวนผูเ้ชียวชาญ
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑที์ยอมรับได ้ 

ซึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากบั 1.00  ทงันี
ผูเ้ชียวชาญเสนอแนะใหป้รับวธีิการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
จากการสังเกตโดยครูผูส้อน ใหป้รับเป็นการพดูคุยและสอบถามนกัเรียนดว้ย 

      1.6 นาํแผนจดัการเรียนรู้ทีไดป้รับปรุงแลว้ไปหาประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้
กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งดงันี 

1.6.1 ขนัหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) โดยทดลองใชก้บั
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/2 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 3 คน 
ประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน โดยการเลือกเจาะจงจากผลการเรียน
ระดบั 4หรือระดบั 3,  ระดบั  2  และระดบั 1  ทียงัไม่เคยเรียนในเนือหาทีสอนมาก่อน  เพือหา
ประสิทธิภาพของจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ ์ 60/60 แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความเนือหาใหมี้ความ
ชดัเจน  ซึงไดค้่าประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้  6  แผน เฉลียเท่ากบั  66.67/63.33 ซึงสูงกวา่
เกณฑ ์60/60 ทีกาํหนดไว ้    จากการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) 
ผูว้จิยัพบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขเกียวกบัความเหมาะสมของภาษาทีใช ้  การพิมพส์ะกดคาํไม่ถูกตอ้ง   
ผูว้จิยัจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขความเหมาะสมของภาษาทีใช ้ การสะกดคาํ  

1.6.2 ขนัหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยทดลองใชก้บั
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/2 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 6 คน 
ประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง 2 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 2 คน  โดยการเลือกเจาะจงจากผลการ
เรียนระดบั 4หรือระดบั 3,  ระดบั  2  และระดบั 1  ทีไม่ใช่กลุ่มเดิมและยงัไม่เคยเรียนในเนือหาที
สอนมาก่อนโดยพิจารณาเรืองความรู้ความเขา้ใจ  เกียวกบัเนือหาสาระ ภาษาทีใช ้ ขนัตอนการจดั
กิจกรรมและเวลา วา่เป็นไปตามกาํหนดไวห้รือไม่  นาํมาหาประสิทธิภาพของจดัการเรียนรู้ตาม
เกณฑ ์70/70    ซึงไดค้่าประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้ 6 แผน เฉลียเท่ากบั  74.29/71.67  ซึงสูง
กวา่เกณฑ ์ 70/70 ทีกาํหนดไว ้       จากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group 

Tryout)  ผูว้จิยัพบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขเกียวกบักิจกรรมการละเล่นของเด็กในดา้นวธีิการเล่น และ 
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เวลาซึงผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขเกียวกบักิจกรรมการละเล่นในแต่ละแผนใหเ้หมาะสมกบัเวลาและ
จาํนวนผูเ้ล่น  

1.6.3 ขนัหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยนาํไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/2 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 21 

คน ประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกนั โดยดาํเนินการทดลองเช่นเดียวกบักลุ่ม
เล็ก เพือศึกษาปัญหาและขอ้บกพร่องต่างๆอีกครังและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้
ตามเกณฑ ์  80/80 ซึงไดค้่าประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้  6  แผน เฉลียเท่ากบั  82.86/81.19  

ซึงสูงกวา่เกณฑ8์0/80 ทีกาํหนดไว ้   จากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout) 
ผูว้จิยัพบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขเกียวกบักิจกรรมการละเล่นของเด็กในดา้นวธีิการเล่น กบัเวลา  และ 
วธีิการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย ซึง
ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขเกียวกบักิจกรรมการละเล่นในแต่ละแผนให ้ เหมาะสมกบัเวลาและจาํนวนผู ้
เล่นทีมากขึนและปรับวธีิการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรัก
ความเป็นไทย จากการสังเกตโดยครู เป็นการซกัถามและการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัระหวา่งครู
กบันกัเรียน  

1.7   นาํแผนจดัการเรียนรู้ไปสอนนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3/1     ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
การสร้างแผนจดัการเรียนรู้ เรือง การวดั ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทย  สรุปไดด้งัแผนภูมิที3 
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ขนัที 1  

 

 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3 

  

 

ขนัที 4 

  
 

ขนัที 5 

 .  
ขนัที 6  

 

                                                                            
ขนัที 7 

 

แผนภูมิที 3 ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทีจดัการเรียนรู้ 

                    เทคนิค STADและประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  
 

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง การวดั  ชนัประถมศึกษาปีที 3  

ในการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การวดั ดาํเนินการ
ตามขนัตอนดงันี  

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือเทคนิคการ
เขียนขอ้สอบของ ชวาล แพรัตกลุ (2520 : 99 - 102) และหนงัสือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
การสอนวชิาคณิตศาสตร์ของ พร้อมพรรณ อุดมสิน (2544 : 45 -75) เพือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 

ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัชีวดัในเรือง การวดั ชนัประถมศึกษาปีที 3 

วเิคราะห์เนือหาและกาํหนดตวัชีวดั เรือง การวดั ชนัประถมศึกษาปีที 3 

เขียนแผนจดัการเรียนรู้ทีสอนดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

เสนอแผนจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และปรับปรุงแกไ้ข 

เสนอแผนจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ หาค่า IOC และปรับปรุงแผนจดัการเรียนรู้
ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแผนจดัการเรียนรู้ไปหาประสิทธิภาพแบบ Individual Tryout , Small Group Tryout , Field 

Tryout  และปรับปรุงแกไ้ข

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชส้อนกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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2.2  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั  สาระการเรียนรู้ เรืองการวดั และมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัชีวดั ทีเกียวขอ้งแลว้ทาํการวิเคราะห์จาํนวนขอ้สอบในแต่ละเรืองโดยพิจารณา
ความสาํคญัของตวัชีวดั ตามแนวคิดของบลูม  ดงัตารางที 8 

ตารางที 8   แสดงการวเิคราะห์ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การวดั ชนัประถมศึกษาปีที 3 
  

 

ตวัชีวดั 

จาํนวนขอ้สอบ 

คว
าม
รู้ 

คว
าม
เขใ้

จ 

การ
นาํ

ไป
ใช

 ้

วเิค
ราะ

ห์ 

สัง
เคร

าะห์
 

ปร
ะเมิ

นค
่ า 

รว
ม 

1. บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร 
เลือกเครืองวดัทีเหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

 

10 

2. บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว 1 1 2 - - - 4 

3. แกปั้ญหาเกียวกบัการวดัความยาว - 1 2 2 1 - 6 

รวม 3 4 7 4 2 - 20 

 2.3 สร้างแบบทดสอบผลการเรียนรู้ เรือง การวดั ชนัประถมศึกษาปีที 3   เป็นขอ้สอบแบบ
ปรนยั 3 ตวัเลือก  ตอบถูกได1้คะแนน  ตอบผดิได ้ 0 คะแนน  จาํนวน 40 ขอ้ ใหค้รอบคลุมตาม
ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบโดยวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการเรียนรู้
เรืองการวดัความยาว 

 2.4 เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง การวดั ให้อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 2.5 เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง การวดั ทีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญทางการ
สอนคณิตศาสตร์  ดา้นวธีิสอนและผูเ้ชียวชาญทางดา้นวดัผลประเมินผลจาํนวน 3 คน ตรวจสอบ
ลกัษณะการใชค้าํถาม ตวัเลือก ความถูกตอ้งดา้นภาษา โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน ดงันี 

 +1 หมายถึง เมือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัตรงกบัจุดประสงคข์องเนือหา 
  0 หมายถึง เมือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัตรงกบัจุดประสงคข์องเนือหา 
 -1 หมายถึง เมือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัไม่ตรงกบัจุดประสงคข์องเนือหา 

จากนนันาํผลการพิจารณามาวเิคราะห์หาค่าดชันี ความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  

Objective  Congruence : IOC) โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง ทีมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั0.50 ถือวา่มี 
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ความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบระหวา่ง  
0 .67 – 1.00 แสดงวา่ แบบทดสอบจึงอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้ (ดงัภาคผนวกหนา้  247) 
 2.6 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง การวดัความยาว  ทีปรับปรุงแกไ้ขดา้นการใช้
คาํถามและความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถามกบัตวัเลือก แลว้นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรีทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
30 คน  นาํกระดาษคาํตอบทีนกัเรียนตอบแลว้มาตรวจให้คะแนนเมือตรวจรวมคะแนนเรียบร้อยแลว้
นาํมาวเิคราะห์รายขอ้ดงัต่อไปนี  

1. หาค่าความยากง่าย (p) คือสัดส่วนระหวา่งจาํนวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ต่อ 

จาํนวนผูเ้ขา้สอบทงัหมดโดยใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหวา่ง 0.20 - 0.80 ซึงไดค่้าความยากง่าย(p) 
ระหวา่ง 0.33 – 0.80  ( ดงัภาคผนวกหนา้ 261 ) 

2. หาค่าอาํนาจจาํแนก (D)  คือ ค่าคะแนนระหวา่งคนทีไดค้ะแนนในกลุ่มสูงและ 

กลุ่มตาํโดยใชเ้กณฑค์่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 0.20 – 0.80  ซึงไดค้่าอาํนาจจาํแนก (D) ระหวา่ง  
0.27 – 0.73   (ดงัภาคผนวกหนา้  261)  

2.7 คดัเลือกขอ้สอบทีผา่นเกณฑค์่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกตามเกณฑจ์าํนวน   
20  ขอ้ ซึงครอบคลุมเนือหาทีตอ้งการวดั จากนนัหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบั 

โดยการคาํนวณจากสูตร KR20ของ คูเดอร์ และริชาร์ดสัน  ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั .75   
(ดงัภาคผนวกหนา้ 262  ) 

2.8 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การวดั  ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 
รายละเอียดดงัแผนภูมิที 4 
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ขนัที 1  

 

ขนัที 2  

 

ขนัที 3 

 

ขนัที 4   
 

ขนัที5 

 

 

ขนัที 6 

 

 

ขนัที 7 

  
 

ขนัที 8 

แผนภูมิที 4  แสดงขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง การวดัของชนัประถมศึกษาปีที 3 

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เทคนิค STADโดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยและ ต่อการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน เป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น  
2 ตอน ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  บรรยากาศใน
การเรียนรู้ และประโยชน์ทีไดรั้บ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 
ระดบั คือ เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง และเห็นดว้ยนอ้ย โดยแปลความหมายของคาํถามทีมี
ลกัษณะเป็นเชิงนิมาน (Positive) กาํหนดค่าระดบัความคิดเห็น 3 ระดบั คือ 

เห็นดว้ยมาก  ระดบัคะแนน  3 

เห็นดว้ยปานกลาง ระดบัคะแนน  2 

เห็นดว้ยนอ้ย  ระดบัคะแนน  1 

ศึกษาหลกัการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั

ทาํการวเิคราะห์ขอ้สอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้เรืองการวดัความยาว 

สร้างแบบทดสอบ เรืองการวดัความยาว ชนัประถมศึกษาปีที 3 จาํนวน 40 ขอ้ 

เสนอแบบทดสอบใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํผล
การทดลองมาวเิคราะห์รายขอ้เพือหาค่าความยากง่าย และหาค่าอาํนาจจาํแนก 

คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ที ผา่นเกณฑค์่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกตามเกณฑ ์
จาํนวน 20  ขอ้ หาค่าความเชือมนั

ศึกษามาตรฐาน ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้  วเิคราะห์ขอ้สอบตามตวัชีวดั เรืองการวดัความยาว 

เสนอแบบทดสอบใหผู้เ้ชียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ 3 คน  ตรวจสอบความตรงของเนือหาโดยหา
ค่า IOC และปรับปรุงแบบทดสอบ ตามคาํแนะนาํ 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั
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 การกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นสาํหรับการใหค้วามหมายของค่าทีวดัได ้ ผูว้จิยักาํหนด
เกณฑที์ใชใ้นการใหค้วามหมาย ดงันี 

 ค่าเฉลียระหวา่ง  2.50-3.00 หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัมาก 

 ค่าเฉลียระหวา่ง  1.50-2.49 หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลียระหวา่ง  1.00-1.49 หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

  ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย   
แบบปลายเปิด โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นและหาประสิทธิภาพตาม
ขนัตอนดงันี 

 3.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
ทีเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนรู้และ
ประโยชน์ทีไดรั้บและความคิดเห็นต่อการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย    
 3.2นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและปรับแนวการเขียนแบบสอบถามแบบปลายเปิด   

3.3จากนนันาํแบบสอบถามความคิดเห็น ทีปรับปรุงจากความเห็นของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนือหาและภาษา แลว้นาํความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญทงัหมดมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้เลือกขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั 0. 50  โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงันี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทีตอ้งการวดั 

  0   หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทีตอ้งการวดัหรือไม่ 
 -1  หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทีตอ้งการวดั 

ซึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) เท่ากบั 1.00  ( ดงัภาคผนวกหนา้  249  ) 
 3.4 ปรับปรุงการพิมพ ์ สะกดคาํ และภาษาและแนวการกาํหนดประเด็นในการสอบถามให้
ถูกตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน 

 3.5นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนไปสอบถามนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
รายละเอียดดงัแผนภูมิที 5 
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ขนัที 1 

 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3 

 

ขนัที 4  

 

 

ขนัที 5 

ขนัที 6 

 

แผนภูมิที 5 แสดงขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD 

                  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยและต่อการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย

4. แบบประเมินความสามารถในการคิด ของนกัเรียนทีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย   เป็นแบบประเมินทีผูว้จิยัสร้างขึนจาํนวน  
1 ฉบบั ประเมินโดยครูผูส้อน เป็นแบบประเมินความสามารถในการคิดเกียวกบัการเสนอแนะ
การละเล่น ทีแปลกใหม่จากทีครูกาํหนด  การมีเหตุผล และการแกปั้ญหา     ลกัษณะการประเมิน
เป็นแบบRubic   มี 4 ระดบั คือ ดีเยยีม  ดี   ผา่น  ไม่ผา่น  โดยแปลความหมายระดบัความสามารถใน
การคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  ดงันี 

      ดีเยยีม       ระดบัคะแนน  3   คะแนน 

      ดี      ระดบัคะแนน  2   คะแนน 

   ผา่น   ระดบัคะแนน  1   คะแนน 

ไม่ผา่น  ระดบัคะแนน  0   คะแนน 

 การกาํหนดค่าความสามารถในการคิด ทีวดัได ้   ผูว้จิยักาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการให้
ความหมาย  ดงันี 

ค่าเฉลียระหวา่ง  2.50-3.00 หมายถึง  ดีเยยีม 

 ค่าเฉลียระหวา่ง  1.50-2.49 หมายถึง  ดี 

ศึกษาวธีิสร้างแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ย
เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คน เพือตรวจสอบความตรงตาม
เนือหาและหาค่า IOC 
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 ค่าเฉลียระหวา่ง  1.00-1.49 หมายถึง  ผา่น 

 ค่าเฉลียระหวา่ง  0.00-0.99 หมายถึง  ไม่ผา่น 

  โดยผูว้จิยัดาํเนินการสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด   ดงันี 

 4.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมิน และสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด
ของนกัเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ 

 4.2  นาํแบบประเมินความสามารถในการคิด เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง   
 4.3  นาํแบบประเมินความสามารถในการคิด  มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

4.4 จากนนันาํแบบประเมินความสามารถในการคิด ทีปรับปรุงจากความเห็นของอาจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนือหาและภาษา โดยใชเ้กณฑ์
การพิจารณาดงันี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่แบบประเมินตรงตามพฤติกรรมทีตอ้งการประเมิน 

0   หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แบบประเมินตรงตามพฤติกรรมทีตอ้งการประเมินหรือไม่ 
 -1  หมายถึง   แน่ใจวา่แบบประเมินไม่ตรงตามหวัขอ้ประเด็นการประเมินนนั 

แลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมดมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)แลว้เลือกขอ้คาํถาม
ทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั 0. 50 ขึนไป ซึงไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) 
เท่ากบั 1.00 (ดงัภาคผนวกหนา้  251  ) 
 4.5 ปรับปรุงประเด็นการประเมินความสามารถในการคิด จากประเด็นการตอบคาํถามได้
เป็นการมีเหตุผล  การพิมพ ์สะกดคาํ และภาษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 

3 ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน 

 4.6 นาํแบบประเมินความสามารถในการคิด ของนกัเรียนไปทดลองใชใ้นขนัตอนการหาค่า
ประสิทธิภาพแผนจดัการเรียนรู้แบบภาคสนาม (Field Tryout)  
 4.7 นาํแบบประเมินความสามารถในการคิด ของนกัเรียนไปเป็นเครืองมือการวจิยักบักลุ่ม
ตวัอยา่ง รายละเอียดดงัแผนภูมิที 6 
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ขนัที 1 

 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3 

ขนัที 4  

 

ขนัที 5 

 

ขนัที 6 

 

ขนัที7  

แผนภูมิที 6   แสดงขนัตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด ของนกัเรียนทีเกิดจากการจดัการ 

     เรียนรู้เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 

5. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนทีเกิดจากการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย   เป็นแบบประเมิน
ทีผูว้จิยัสร้างขึนจาํนวน 1 ฉบบั ประเมินโดยครูผูส้อน เป็นแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นรักความเป็นไทย เกียวกบัความภาคภูมิใจ  การเห็นคุณค่า และการอนุรักษ ์ การละเล่นของ
เด็กไทย ลกัษณะการประเมินเป็นแบบRubic  มี 4 ระดบั คือ ดีเยยีม  ดี   ผา่น  ไมผ่า่น  โดยแปล
ความหมายระดบัความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  ดงันี 

      ดีเยยีม       ระดบัคะแนน  3   คะแนน 

      ดี      ระดบัคะแนน  2   คะแนน 

    ผา่น   ระดบัคะแนน  1   คะแนน 

  ไม่ผา่น  ระดบัคะแนน  0   คะแนน 

 การกาํหนดค่าคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์วดัได ้   ผูว้จิยักาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการให้
ความหมาย  ดงันี 

ค่าเฉลียระหวา่ง  2.50-3.00 หมายถึง  ดีเยยีม 

 ค่าเฉลียระหวา่ง  1.50-2.49 หมายถึง  ดี 

ศึกษาวธีิสร้างแบบประเมินและสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

นาํแบบประเมินเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ปรับปรุงแบบประเมินตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา 

นาํแบบประเมินไปทดลองใชใ้นขนัตอนการหาประสิทธิภาพแผนจดัการเรียนรู้แบบภาคสนาม 

ปรับปรุงแบบประเมินตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแบบประเมินทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คน เพือตรวจสอบความตรงตามเนือหาและหาค่า IOC 

นาํแบบประเมินไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 
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 ค่าเฉลียระหวา่ง  1.00-1.49 หมายถึง  ผา่น 

 ค่าเฉลียระหวา่ง  0.00-0.99 หมายถึง  ไม่ผา่น 

 โดยผูว้จิยัดาํเนินการสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย  
ดงันี 

 4.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมินตามสภาพจริง และสร้างแบบประเมิน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ 

 4.2นาํแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยเสนอต่ออาจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง   
 4.3นาํแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยมาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

4.4จากนนันาํแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยทีปรับปรุงจาก
ความเห็นของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนือหา
และภาษา โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงันี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่แบบประเมินตรงตามพฤติกรรมทีตอ้งการประเมิน 

  0   หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แบบประเมินตรงตามพฤติกรรมทีตอ้งการประเมินหรือไม่ 
 -1  หมายถึง   แน่ใจวา่แบบประเมินไม่ตรงตามหวัขอ้ประเด็นการประเมินนนั 

แลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมดมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)แลว้เลือกขอ้คาํถาม
ทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ขึนไป ซึงไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) 
เท่ากบั 1.00 (ดงัภาคผนวกหนา้  251  ) 
 4.5 ปรับปรุงแบบการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย      การพิมพ ์
สะกดคาํ และภาษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน 

 4.6 นาํแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนไปทดลอง
ใชใ้นขนัตอนการหาค่าประสิทธิภาพแผนจดัการเรียนรู้แบบภาคสนาม (Field Tryout)  
 4.7นาํแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนไปเป็น
เครืองมือการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดดงัแผนภูมิที 7 
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ขนัที 1 

 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3 

 

ขนัที 4  

 

ขนัที 5 

 

ขนัที 6 

 

ขนัที7  

 

แผนภูมิที 7   แสดงขนัตอนการสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนที 

                    เกิดจากการจดัการ     เรียนรู้เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

การดําเนินการทดลอง 

 ในการดาํเนินการทดลองผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขนัตอนดงันี 

1. ขนัก่อนการทดลอง เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1.1 สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

1.2 ชีแจงเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่น
ของเด็กไทย   เพือสร้างความเขา้ใจกบันกัเรียนกลุ่มทดลองใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิการเรียนรู้มากขึน   

1.3 ใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน เรืองการวดั 

2. ขนัทดลอง เป็นขนัทีผูว้ิจยัดาํเนินการสอนนกัเรียนดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ที
สร้างไวเ้พือป้องกนัไม่ใหเ้กิดตวัแปรแทรกซอ้นอนัเนืองมาจากตวัครู ประสบการณ์ในการสอน 
บุคลิกภาพ ฯลฯ ไดด้าํเนินการทดลองโดยใชเ้ครืองมือในการวจิยัทีเตรียมไวซึ้งมีรายละเอียดดงันี 

2.1 เวลาทีใชใ้นการทดลอง จาํนวนทงัสิน 12 ชวัโมง 

2.2 การจดัช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวนั จดัการเรียนการสอนตามเวลาของการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชนัประถมศึกษาปีที 3 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครู 

ศึกษาวธีิสร้างแบบประเมินและสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยทีได้
จากการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

นาํแบบประเมินเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ปรับปรุงแบบประเมินตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา 

นาํแบบประเมินไปทดลองใชใ้นขนัตอนการหาประสิทธิภาพแผนจดัการเรียนรู้แบบภาคสนาม 

ปรับปรุงแบบประเมินตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแบบประเมินทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คน เพือตรวจสอบความตรงตามเนือหาและหาค่า IOC 

นาํแบบประเมินไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 
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2.3 เนือหาทีใชส้อน เรือง การวดั โดยเป็นเรืองเกียวกบั 1. การวดัความยาว  โดยใช้
เครืองมือวดัทีมีหน่วยมาตรฐานเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร 2. การคาดคะเนความยาว  
3. การเปรียบเทียบความยาว 4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดั  เมตร,เซนติเมตรและมิลลิเมตร 
5. โจทยปั์ญหาเกียวกบัการวดัความยาว (บวก ลบ) โดยมีแผน จดัการเรียนรู้ และการเล่นของ
เด็กไทยทีใช ้ ดงัตารางที 9 

ตารางที 9   แสดงแผนการจดัการเรียนรู้ และการเล่นของเด็กไทยทีใช ้  
 

แผนการ
จดัการ
เรียนรู้ที 

สาระการเรียนรู้ 
ชือการเล่น 

ของเด็กไทย 

เวลา 

(ชวัโมง) 

1 การวดัความยาว โดยใชเ้ครืองมือวดัทีมีหน่วย
มาตรฐานเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร 

 

ปิดตาตีหมอ้ 

2 

2 การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร) ดีดลูกแกว้ 2 

3 การเปรียบเทียบความยาว ทอยเส้น 2 

4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดั เมตร,
เซนติเมตรและมิลลิเมตร 

 

วงิเปียว 
2 

5 โจทยปั์ญหาเกียวกบัการวดัความยาว (บวก ) วงิกระสอบ 2 

6 โจทยปั์ญหาเกียวกบัการวดัความยาว (ลบ ) เดินกะลา 2 

2.4  ขนัตอนการสอน 

1.ขนัเตรียมผูเ้รียน ครูแจง้ตวัชีวดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ และซกัถามนกัเรียน 

เกียวกบัการทาํงานกลุ่ม และชีแจงการคิดคะแนนพฒันาของกลุ่มเพือเป็นการทบทวนความเขา้ใจ 

กบันกัเรียน  

2. ขนัสอน   ทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนโดยครูใชค้าํถามนาํร่วมกบัสือการ
เรียน เพือใหท้ราบพืนฐานเบืองตน้ของนกัเรียน จากนนั จากนนัครูพดูเชือมโยงสู่เนือหาใหม่  
อธิบายเนือหาใหม่โดยใชสื้อประกอบการอธิบายและสาธิตประกอบการยกตวัอยา่งให้นกัเรียน
เขา้ใจทงัชนั   

3. ขนักิจกรรมกลุ่ม  ครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ย  โดยจดัใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชิกคละ
เพศ และความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน(1:2:1) กลุ่มนีจะร่วมกนัจนจบหน่วยการเรียนรู้ จากนนั
ครูแจกใบความรู้และใบกิจกรรมใหก้ลุ่มศึกษา กิจกรรมของกลุ่มจะอยูใ่นรูปของการอภิปราย 
ซกัถามกนั ตอบคาํถามร่วมกนั กลุ่มตอ้งช่วยสอนซึงกนัและกนัเพือใหเ้กิดความเขา้ใจทงักลุ่ม ถา้เกิด
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ความไม่เขา้ใจใหซ้กัถามครู  แต่ละกลุ่มจะศึกษาเกียวกบัเนือหาความรู้ การละเล่นของเด็กไทยทีใช้
ประกอบการสอนและกิจกรรมทีตอ้งปฏิบติัทงัก่อนเล่น ขณะเล่นและหลงัการเล่นการละเล่นของ
เด็กไทยจบลง โดยกลุ่มจะร่วมมือกนัวางแผนการทาํงานของกลุ่ม และเพือให้เกิดความเขา้ใจที
ชดัเจนเกียวกบัการเล่น ครูจะชีแจงวธีิการเล่น กติกาการเล่น อุปกรณ์ประกอบ  และใหน้กัเรียน
ทดลองเล่นการละเล่นของเด็กไทยก่อนเล่นจริงเพือความเขา้ใจอยา่งชดัเจน จากนนัเริมเล่น
การละเล่นของเด็กไทยจนจบเกมการแข่งขนัโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มจะผลดัเปลียนกนัเล่นตามทีกลุ่ม
ร่วมกนักาํหนดไวแ้ละเมือกลุ่มจบการแข่งขนัแต่ละครังกลุ่มตอ้งทาํบนัทึกตามใบกิจกรรมเพือ
เชือมโยงความรู้ทีไดจ้ากการเล่นกบัเนือหาทีเรียนรู้ และเพือสรุปผลการแข่งขนัตามกติกาการเล่น ถา้
มีนกัเรียนไม่เขา้ใจครูและเพือนร่วมกนัชีแจงแกไ้ข 

  4.   ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล  ทดสอบยอ่ย และ ยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ
โดยเมือจบการเล่นการละเล่นของเด็กไทยและตรวจสอบความถูกตอ้งในบนัทึกผลใบกิจกรรมแลว้
ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน แลว้ครูมอบหมายการบา้น จากนนัใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ
หลงัเรียน  เพือวดัผลการเรียนรู้ และนาํคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบนกัเรียนรายบุคคล แปลงเป็น
คะแนนของกลุ่มเป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของตนเองและกลุ่ม โดยนาํคะแนนทีสอบไดไ้ป
เทียบกบัคะแนนฐาน(Base Score) นกัเรียนทุกคนมีโอกาสไดค้ะแนนสูงสุดเพือช่วยกลุ่ม  หรืออาจ
ไม่ไดเ้ลย หากไดค้ะแนนนอ้ยกวา่คะแนนฐานเกิน 10 คะแนน ตามเกณฑที์กาํหนดไว ้ดงัตาราง ที 10 

ตารางที    10  เกณฑก์ารคิดคะแนนพฒันา(Improvement Points)  
 

คะแนนจากการทดสอบ คะแนนพฒันา 
ตาํกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 10  คะแนน 

ตาํกวา่คะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 

เท่ากบัคะแนนฐานหรือมากกวา่ 1-10  คะแนน 

สูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 10  คะแนน 

0 

10 

20 

30 

  ทีมา: Slavin 1995, อา้งอิงถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี , เทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูมืออาชีพ (นครปฐม : 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์,2547),129.   

 จากนนันาํคะแนนพฒันาของสมาชิกทุกคนมาเฉลียเป็นคะแนนพฒันาของกลุ่ม แลว้
นาํไปเทียบกบัเกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มเก่ง  กลุ่มเก่งมาก กลุ่มยอดเยยีม กลุ่มทีประสบ
ผลสาํเร็จจะไดรั้บรางวลัและการยกยอ่ง โดยมีเกณฑก์ารคิดคะแนนพฒันาของกลุ่มเพือรับรางวลั   
ดงัตารางที  11 
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ตารางที  11 เกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีไดรั้บรางวลั 

คะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่ม ระดบัการพฒันา 
0-15 

16-25 

26-30 

กลุ่มเก่ง 

กลุ่มเก่งมาก 

กลุ่มยอดเยยีม 

ทีมา: Slavin 1995, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี , เทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูมืออาชีพ 

(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ , 2547),130.  

เตรียมผูเ้รียน 

แจง้ตวัชีวดัการเรียนรู้ 

 

ทดสอบก่อนเรียน 

ทบทวนความรู้เดิม 

 

สอนเนือหาใหม่ 

ดว้ยวธีิการทีหลากหลาย 

 

นกัเรียนทาํกิจกรรมกลุ่ม 

ตามแผนทีกาํหนด 

 

บรรลุตามตวัชีวดั 

หรือไม่ 

 

 

สรุปบทเรียนและทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

แผนภูมิที 8 ขนัตอนการสอนเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

ไมบ่รรล ุ ปรับปรุงแก้ไข 

บรรล ุ

สรุปผลการพฒันาของกลุ่ม 

และยกยอ่งกลุ่มทีประสบความสาํเร็จ 
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3. ขนัหลงัการทดลอง ภายหลงัเสร็จสินการดาํเนินการทดลอง  
3.1ผูว้จิยันาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง การวดั ชนัประถมศึกษาปีที 3 

ซึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบั แบบทดสอบก่อนเรียน(Pretest) ไปทดสอบนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
เพือวดัผลการเรียนรู้ เรืองการวดั หลงัเรียน(Posttest)  

3.2นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เทคนิคSTADโดย 

ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยไปใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถาม หลงัจาก
ไดรั้บการสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้ เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สถิติทีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

1.1.หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence :IOC ) การ
หาความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ชียวชาญ  จากสูตร Rowinelli and Hambelton  (Rowinelli and 

Hambelton ,1977 อา้งถึงใน มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2549:177)  ดงันี 

 

  IOC =  

 

เมือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 

   R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

   N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญทีวเิคราะห์ 

โดยพิจารณาค่า  IOC  ที      0.50  ขึนไป แสดงวา่ มีความสอดคลอ้ง 

1.2 ค่าอาํนาจจาํแนก(Discrimination)คือ คุณสมบติัของเครืองมือทีจาํแนกเด็ก
เก่งและเด็กอ่อนได ้  ใชเ้กณฑค์่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 0.20 ขึนไปโดยใชสู้ตร ดงันี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  
2549:186) 
 

    D  =  

 

เมือ D หมายถึง  ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 Ru       หมายถึง  จาํนวนทีตอบถูกในขอ้นนัในกลุ่มเก่ง 

 Re หมายถึง  จาํนวนทีตอบถูกในขอ้นนัในกลุ่มอ่อน 

 N หมายถึง  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด 
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1.3 ค่าความยากง่าย ( Difficulty ) คือ คุณสมบติัของเครืองมือประเภทแบบทดสอบ
ทีวดัความรู้ (Knowledge) ทีระบุวา่ขอ้ทดสอบนนัยากง่ายเพียงใด เกณฑก์าํหนดค่าความยากง่าย คือ 
0.20 – 0.80  ถา้ค่าความยากง่าย < 0.20  ถือวา่ขอ้ทดสอบขอ้นนัยากเกินไป  และถา้ค่าความยากง่าย   
> 0.80 ถือวา่ขอ้ทดสอบขอ้นนัง่ายเกินไป  โดยใชสู้ตรดงันี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2549:188) 
    

N
R

เมือ P หมายถึง  ค่าความยากง่ายของคาํถามแต่ละขอ้ 

   R หมายถึง  จาํนวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 

   N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ขา้สอบทงัหมด 

  1.4 ค่าความเชือมนั (Reliability) คือ คุณสมบติัของเครืองมือทีใหผ้ลการ
วดัคงที (Stability) คงเส้นคงวาสมาํเสมอ (Consistency) เป็นการหาความเชือมนัของแบบทดสอบ 
โดยใชสู้ตร KR20 (Kuder Richardson) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2549:182) 

 

  ru = 
n

n

s
pq

 

 

เมือ ru แทน ความเชือมนัของแบบทดสอบ 

  n แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

  p แทน สัดส่วนของผูท้าํไดใ้นขอ้หนึงๆ 

  q แทน สัดส่วนของผูที้ทาํผดิในขอ้หนึงๆหรือ 1- p 

2. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวิจยั 

 2.1 ในการหาค่าประสิทธิภาพแผนจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัใชค้่าร้อยละ 

    2.2   ในการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน ผูว้จิยัใชค้่าเฉลีย ( X ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( ) และสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ( t-test dependent)
โดยใชสู้ตร  

          X  = 
N

X
            

                                                                           

เมือ  X         แทน คะแนนเฉลีย 

    X  แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

        N แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่ม 
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  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากสูตร 

 

    S.D. = 
NN

XXN
  

 

เมือ S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

   X แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

   X2   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

   N แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

t-test for dependent samples (พวงรัตน์ ทวีรัตน์) 
 

   t = 

n
DDn

D
 

        

เมือ t แทน  การตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

D แทน  ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของแต่ละคน 

D2 แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของแต่ละคน
ยกกาํลงัสอง 

( D2) แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของแต่
ละคนทงัหมดยกกาํลงัสอง 

N แทน จาํนวนนกัเรียน 

2.3 ในการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัใชห้าค่าเฉลีย( x )   
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลว้นาํ  x    ไปเทียบกบัเกณฑ ์  ดงันี 

   2.50 - 3.00 หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัมากมาก 

   1.50 - 2.49 หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

   1.00 - 1.49 หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
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2.4  ในการประเมินความสามารถในการคิด   ผูว้จิยัหาค่าเฉลีย X  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)    แลว้นาํ  x    ไปเทียบกบัเกณฑ ์  ดงันี 

   2.50 - 3.00 หมายถึง  ระดบัดีเยยีม 

   1.50 - 2.49 หมายถึง  ระดบัดี 

   1.00 - 1.49 หมายถึง  ระดบัผา่น 

0.00 – 0.99 หมายถึง  ระดบัไม่ผา่น 

2.5 ในการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์กความเป็นไทย  โดยหาค่าเฉลีย X ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D แลว้นาํ  x    ไปเทียบกบัเกณฑ ์    ดงันี 

2.50 - 3.00 หมายถึง  ระดบัดีเยยีม 

  1.50 - 2.49 หมายถึง  ระดบัดี 

  1.00 - 1.49 หมายถึง  ระดบัผา่น 

0.00 – 0.99 หมายถึง  ระดบัไม่ผา่น 
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ตารางที  12    แสดงการสรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การวเิคราะห์ 

1.เพือหาประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้เรืองการวดัของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ ดว้ย
เทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทยให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

-การทดลองกบั
นกัเรียนรายบุคคล
(Individual Testing) 

-การทดลองกบั
นกัเรียนกลุ่มเล็ก 
(Small Group 

Testing) ปรับปรุง
แกไ้ข 

-การทดลองกบั
นกัเรียนกลุ่มใหญ่
(Fieid Tryout) 

- นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ที
ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ทีมีผลการ
เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อนรวม 3 คน 

- นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ที
ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ทีมีผลการ
เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อนรวม 6 คน 

- นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ที
ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ทีมีผลการ
เรียนเก่งปานกลาง อ่อนรวม21 คน 

แผนจดัการเรียนรู้เรืองการวดั 
ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค
STADโดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย/ 
ค่าร้อยละ  ของค่า E1/E2 

2. เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง การ
วดัของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ที
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย 

- การทดสอบความรู้
ก่อนและหลงัเรียน 
(Pre test – Post test) 

- นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/1 

โรงเรียนอนุบาลบางแพ สาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  
จาํนวน 28 คน  

- แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้เรือง การวดั  / X ,  

S.D. , t-test dependent 

3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การเล่นของเด็กไทย 

-สอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียน 

- นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/1 

โรงเรียนอนุบาลบางแพ สาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  
จาํนวน 28 คน 

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียน / ค่าเฉลีย ( X ) 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

วิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 

4.เพือประเมินความสามารถในการคิด
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีได้
จากการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย 

-ประเมิน
ความสามารถใน
การคิด ของนกัเรียน 

- นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/1 

โรงเรียนอนุบาลบางแพ สาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  
จาํนวน 28คน 

- แบบประเมินความสามารถ
ในการคิดและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคด์า้นรักความเป็น
ไทยของนกัเรียน/ค่าเฉลีย 
( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ร้อยละ 

5.เพือประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดา้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ทีไดจ้ากการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

-ประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นรัก
ความเป็นไทยของ
นกัเรียน 

- นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/1 

โรงเรียนอนุบาลบางแพ สาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  
จาํนวน 28 คน 

- แบบประเมินคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคด์า้นรักความเป็น
ไทยของนกัเรียน/ค่าเฉลีย 
( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ร้อยละ 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัครังนี   เป็นการพฒันาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรืองการวดั 
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย  
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรืองการวดั  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวดั  แบบสอบถามความ
คิดเห็นทีมีการจดัการเรียนรู้ และแบบประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นรักความเป็นไทย ซึงแผนจดัการเรียนรู้ผูว้จิยัไดท้ดสอบหาประสิทธิภาพ และนาํไปใช้
กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 โรงเรียนอนุบาลบางแพ  อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี   ภาคเรียน
ที 1 ปีการศึกษา 2553  จาํนวน 28 คน ดว้ยการทดสอบก่อนเรียน จากนนัผูว้ิจยัดาํเนินการสอนดว้ย
เทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย         แลว้ทดสอบหลงัเรียน พร้อม
ทงัสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น และประเมินความสามารถ
ในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนทีเกิดจากการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยโดยครูในขณะทีดาํเนินการสอนดว้ย
ตนเอง  เพือเป็นการตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัและขอ้คาํถามในการวจิยั  ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 5 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เรือง การวดั 

 ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรืองการวดั ก่อน
และหลงัเรียน ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย   
 ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อวธีิสอนเทคนิค STAD  โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย   
 ตอนที 4 ผลการประเมินความสามารถในการคิด  ของนกัเรียนทีเกิดจากการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

 ตอนที 5 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนทีเกิด
จากการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

 ซึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในแต่ละตอน ดงันี 
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 ตอนที 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การวดั  ของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนนีเพือเป็นการตอบวตัถุประสงคแ์ละคาํถามการวจิยัในขอ้ที 1 การ
พฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการวดั  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที
3 ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย    ซึงผูว้จิยัไดศึ้กษาการสร้าง
แผนจดัการเรียนรู้เรือง การวดั  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD  โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย    จากนนัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 1)สร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้        2) ประเมินและตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้เรืองการวดั  ของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  
โดยอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ  แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 3) หาประสิทธิภาพ    E1/E2 

แบบรายบุคคล (Individual try out)    แบบกลุ่มเล็ก (small group try out) และแบบภาคสนาม (field 

try out) จากนนัจึงนาํแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 6  แผน ไดแ้ก่  1)การเลือกเครืองมือวดัและหน่วย
วดัความยาว  2)การคาดคะเนความยาว 3)การเปรียบเทียบความยาว  4)ความสัมพนัธ์ของหน่วยวดั
ความยาว 5)โจทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัความยาว และ6)โจทยปั์ญหาการลบเกียวกบัความยาว ที
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย ไปสอนนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 3/1โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 28 คน ทีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง  เพือหาประสิทธิภาพ    ผลการทดลอง ดงัตารางที 13 

ตารางที 13  แสดงค่าประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้ เรืองการวดั   ทีจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค 

                 STAD  โดยประยุกตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย ทีใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ค่าประสิทธิภาพ จาํนวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ(E1) 28 35 29.04 3.21 82.96 

ผลลพัธ์  (E2) 28 20 16.25 2.47 81.25 

 

 จากตารางที 13 พบวา่ แผนจดัการเรียนรู้เรืองการวดั  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย   ทีไดผ้า่นการทดลองสอนเพือ
หาค่าประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้   พบวา่ ร้อยละของคะแนนเฉลียทีไดจ้ากการทาํ
แบบทดสอบระหวา่งเรียน(E1) มีค่าเท่ากบั 82.96    และร้อยละของคะแนนเฉลียทีไดจ้ากการทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียน(E2) มีค่าเท่ากบั 81.25 แสดงวา่ประสิทธิภาพเฉลียของแผนจดัการเรียนรู้เรือง
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การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่น
ของเด็กไทยทีพฒันาขึน มีค่าเท่ากบั  82.96 / 81.25 จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 ทีกาํหนดไว ้   
ซึงสอดคลอ้งตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1 

 และผลจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย  นกัเรียนมีคะแนนเฉลียพฒันาการรายกลุ่ม  โดยแยกตามแผนจดัการเรียนรู้ ดงัตารางที 14

ตารางที 14 แสดงคะแนนพฒันารายกลุ่มของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ทีสอนดว้ยเทคนิค  
                 STAD  โดยประยุกตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

กลุ่ม 

  แผนที 1    แผนที 2    แผนที 3    แผนที 4 แผนที 5 แผนที 6  

   X  

 

SD. ลาํดบั 

ที 
30 

คะแนน 

30 

คะแนน 

30 

คะแนน 

30 

คะแนน 

30 

คะแนน 

30 

คะแนน 

1 

27.50 

กลุ่ม 

ยอดเยยีม 

15.00 

กลุ่มเก่ง  
12.50 

กลุ่มเก่ง 

12.50 

กลุ่มเก่ง 

17.50 

กลุ่มเก่ง
มาก 

25.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

 

18.33 6.45 3 

2 22.50 

กลุ่มเก่ง
มาก 

15.00 

กลุ่มเก่ง 

17.50 

กลุ่มเก่ง 

20.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

20.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

15.00 

กลุ่มเก่ง 

 

18.33 3.03 3 

 

3 

27.50 

กลุ่ม  
ยอดเยยีม 

15.00 

กลุ่มเก่ง 

20.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

10.00 

กลุ่มเก่ง 

7.50 

กลุ่มเก่ง 

22.50 

กลุ่มเก่ง
มาก 

 

17.08 7.65 7 

4 

25.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

10.00 

กลุ่มเก่ง 

17.50 

กลุ่มเก่ง 

10.00 

กลุ่มเก่ง 

  

15.00 

กลุ่มเก่ง 

27.50 

กลุ่ม 

ยอดเยยีม 

 

17.50 7.42 6 

5 

25.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

7.50 

กลุ่มเก่ง 

22.50 

กลุ่มเก่ง
มาก 

25.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

22.50 

กลุ่มเก่ง
มาก 

22.50 

กลุ่มเก่ง
มาก 

 

20.83 6.65 1 

6 

20.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

12.50 

กลุ่มเก่ง 

22.50 

กลุ่มเก่ง
มาก 

7.50 

กลุ่มเก่ง  
20.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

27.50 

กลุ่ม  
ยอดเยยีม 

 

18.33 7.19 3 

7 

20.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

12.50 

กลุ่มเก่ง 

27.50 

กลุ่ม 

ยอดเยยีม 

15.00 

กลุ่มเก่ง  
  

27.50 

กลุ่ม  
ยอดเยยีม 

20.00 

กลุ่มเก่ง
มาก 

 

20.42 6.21 2 

23.93 12.50 20.00 14.29 18.57 22.86 18.69 4.57 

1 6 3 5 4 2 

X

ลาํดบัที
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จากตารางที 14 พบวา่ คะแนนพฒันารายกลุ่มเฉลียของแผนการจดัการเรียนรู้ที1 การเลือก
เครืองมือวดัและหน่วยวดัความยาว  มีคะแนนเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ แผนการจดัการเรียนรู้ที 6
โจทยปั์ญหาการลบเกียวกบัความยาว แผนการจดัการเรียนรู้ที 3การเปรียบเทียบความยาว  แผนการ
จดัการเรียนรู้ที 5โจทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัความยาว   แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 ความสัมพนัธ์
ของหน่วยวดัความยาว และแผนการจดัการเรียนรู้ที 2การคาดคะเนความยาว เป็นลาํดบัสุดทา้ย เมือ
พิจารณารายกลุ่มพบวา่ คะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่มที 5 มีค่ามากทีสุด ( X =20.83,S.D=6.65)
รองลงมาคือ กลุ่มที 7  ( X =20.42,S.D=6.21) กลุ่มที 6   ( X =18.33,S.D=7.19) กลุ่มที 1 

( X =18.33,S.D=6.45)  กลุ่มที 2 ( X =18.33,S.D=3.03 ) กลุ่มที 4 ( X =17.50,S.D=7.42)และกลุ่มที 3 

( X =17.08,S.D=7.65) ตามลาํดบั 

ตอนที 2  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองการวดั  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนนีเพือตอบคาํถามในการวจิยัขอ้ที 2 คือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 

เรืองการวดั  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทย จากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ปรากฏผลดงัตาราง
ที 15 

ตารางที 15 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง การวดั  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 

              ชนัประถมศึกษาปีที3 ทีสอนดว้ยเทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของ 

              เด็กไทย 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. t  P 

การทดสอบ 

ก่อนเรียน 
28 20 8.39 2.20 

 - 23.94 .000 
การทดสอบ 

หลงัเรียน 
28 20 16.25 2.47 

 

 จากตารางที 15 พบวา่ คะแนนเฉลียของคะแนนการทดสอบผลการเรียนรู้เรืองการวดั ของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียน เท่ากบั 16.25 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.47    สูงกวา่ก่อนเรียน  
ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 8.39 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ซึงสอดคลอ้งตามสมติฐานการวจิยัขอ้ที 2  ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่เมือนกัเรียนเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD  
โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ในเรืองการวดัสูงขึน 
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นอกจากนีผูว้ิจยัได ้ศึกษาผลการเรียนรู้จากการทดสอบหลงัเรียนโดยแยกตามตวัชีวดั ผล
ปรากฏดงัตารางที 16 

ตารางที 16  แสดงคะแนนเฉลียจากการทดสอบหลงัเรียนเรืองการวดัดว้ยเทคนิค STAD  โดย 

     ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย โดยแยกตามตวัชีวดั ดงันี 
 

ตวัชีวดั 
คะแนน
เตม็ X  S.D. 

 

ร้อยละ 

 

ลาํดบั 

ที 

ค2.1ป3/1 บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร 
เลือกเครืองวดัทีเหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว 

10 8.00 1.39 
 

80.00 
 

2 

ค2.1ป3/2 บอกความสมัพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว 4 3.57 .57 89.29 1 

ค2.2ป3/1  แกปั้ญหาเกียวกบัการวดัความยาว 6 4.68 1.06 77.98 3 

 จากตารางที 16  พบวา่   คะแนนเฉลียจากการทดสอบหลงัเรียนเรืองการวดั ดว้ยเทคนิค 
STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โดยแยก
ตามตวัชีวดั ซึงคะแนนเฉลียจากการทดสอบหลงัเรียนตวัชีวดัที 2 บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการ
วดัความยาวมีคะแนนเฉลียมากทีสุด ( X  = 3.57,S.D = 0.57,ร้อยละ 89.29) รองลงมาคือ    บอก
ความยาวเป็นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร เลือกเครืองวดัทีเหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว 

( X = 8.00, S.D = 1.39,ร้อยละ 80.00)และแกปั้ญหาเกียวกบัการวดัความยาว มีคะแนนเฉลียนอ้ย
ทีสุด ( X  = 4.68,S.D = 1.06, ร้อยละ 77.98 ) 

 ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
ตอนนีเพือตอบคาํถามในการวจิยัขอ้ที 3 เกียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทยและต่อการสอนโดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

1. ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ในดา้นบรรยากาศในการจดัการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และประโยชน์ทีไดรั้บ มีรายละเอียด ดงันี 
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ตารางที 17  แสดงระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

     เทคนิค STAD  โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 
 

ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อวธีิสอน 
 

X  

 

S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบั
ที 

 

1. 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเรืองทีเรียน
ง่ายขึน 

 

 

2.57 

 

 

.57 

 

  
มาก 

 

 

(2) 

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมมือ
กนัแกปั้ญหาในการเรียนรู้ 

 

2.46 

 

.64 

  
ปานกลาง 

 

(3) 

3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การ
ทาํงานร่วมกบัเพือนในกลุ่ม 

 

2.71 

 

.60 

  
มาก 

 

(1) 

เฉลีย 2.58 .32 มาก 3 

 

4. 
ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหก้ารเรียนคณิตศาสตร์
สนุกสนาน  

 

 

2.75 

 

 

.44 

      
 

มาก 

 

 

(2) 

5. กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหรู้้จกัการช่วยเหลือเพือนๆ
ในการเรียนรู้มากขึน 

 

2.71 

 

.46 

  
มาก 

 

(3) 

6. กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนเตม็ใจร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 

2.96 

 
.19 

  
มาก 

 

(1) 

เฉลีย 2.81 .19 มาก 1 

 

7. 
ดา้นประโยชนที์ไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้
แสดงออกและยอมรับในความสามารถของผูอื้นมากขึน 

 

 

2.71 

 

 

.46 

  
 

มาก 

 

 

(2) 

8. กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนรู้จกัยกยอ่งชมเชย
และใหก้าํลงัใจผูอื้นมากขึน 

 

2.93 

 

.26 

  
มาก 

 

(1) 

9. กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อ
วชิาคณิตศาสตร์ 

 

2.64 

 

.49 

  
มาก 

 

(3) 

10. กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนไดเ้ชือมโยงความรู้
กบัการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

2.61 

 

.50 

  
มาก 

 

(4) 

เฉลีย 2.72 .27  มาก 2 

โดยภาพรวม 2.71 .15  มาก 
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จากตารางที 17  พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยโดยภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยมาก ( X =2.71,S.D.= .15) 
เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัที 1  คือ ดา้นบรรยากาศในการจดัการ
เรียนรู้ ( X = 2.81, S.D.= .19  )  รองลงมาคือดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
( X =2.72, S.D.= .27 ) และนกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
( X =2.58, S.D.= .32 ) เมือพิจารณาแต่ละประเด็น พบวา่    ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นที 
นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัที 1  คือ ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัเพือนในกลุ่ม  
( X  =2.71, S.D.= .61) รองลงมาคือ ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเรืองทีเรียนง่ายขึน ( X =2.57, S.D.= .57 )     
และมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลางเป็นลาํดบัสุดทา้ย คือ กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม
ใหน้กัเรียนร่วมมือกนัแกปั้ญหาในการเรียนรู้ ( X  =2.46, S.D.= .64) ดา้นบรรยากาศในการจดัการ
เรียนรู้ประเด็นทีนกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัที 1  คือ ทาํใหน้กัเรียนเตม็ใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข ( X =2.96, S.D.= .19)  รองลงมาคือทาํใหก้ารเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน  ( X  

=2.75, S.D.= .44)  และมีความคิดเห็นเป็นลาํดบัสุดทา้ย คือ ทาํใหรู้้จกัการช่วยเหลือเพือนๆในการ
เรียนรู้มากขึน ( X  =2.71, S.D.= .46) ตามลาํดบั  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  ประเด็นที  นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัที 1  คือ ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัยกยอ่งชมเชยและให้
กาํลงัใจผูอื้นมากขึน( X = 2.93,S.D.=.26)รองลงมาคือส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกและยอมรับ
ในความสามารถของผูอื้นมากขึน  ลาํดบัที 3 คือ ทาํใหน้กัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์
( X =2.64, S.D.= .49))  และนกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย คือทาํให้
นกัเรียนไดเ้ชือมโยงความรู้กบัการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั ( X  =2.61, S.D.= .50) 
 2. ความคิดเห็นต่อการสอนโดยประยกุตใ์ชก้ารละเล่นของเด็กไทย  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วเิคราะห์เนือหา(Content Analysis)  พบวา่ ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนจาํนวน 26  

คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ให้ความเห็น วา่ ตอ้งการให้จดักิจกรรมการเรียนรู้วธีินีต่อไปอีก   นกัเรียน
จาํนวน 24คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ใหค้วามเห็นวา่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีใหค้วามสนุกสนาน
และมีความสุขในการเรียนอยา่งมาก ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนจาํนวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 

64.29 ใหค้วามเห็นวา่  ทาํใหเ้ขา้ใจการใชเ้ครืองมือวดัและบอกหน่วยวดัความยาวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ นกัเรียนจาํนวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ใหค้วามเห็นวา่ ไดรั้บความรู้
เรืองการละเล่นของเด็กไทย   นกัเรียนจาํนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 ใหค้วามเห็นวา่ เกิด
ความสามคัคีในกลุ่มมากขึน   
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ตอนที 4  ผลการประเมินความสามารถในการคิด    ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนนีเพือตอบคาํถามในการวจิยัขอ้ที 4 เกียวกบัความสามารถใน 

การคิด     ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย 

ระดบัความความสามารถในการคิด   ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ทีไดจ้ากการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  มีรายละเอียดดงันี 

ตารางที18 แสดงระดบัความสามารถในการคิดทีไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  STAD  

                โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 
 

 

ความสามารถในการคิด 
 

 

X  

 

SD. 
 

ระดบั 

 

ลาํดบัที 

1. เสนอแนะการเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา 2.58 .10 ดีเยยีม 1 

2.  มีเหตุผล 1.93 .14 ดี 2 

3.  การแกปั้ญหา 1.89 .13 ดี 3 

โดยภาพรวม 2.13 .08 ดี  
 

จากตารางที 18 พบวา่  ความสามารถในการคิดทีไดจ้ากจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ภาพรวมนกัเรียนมีความสามารถในการคิดอยูใ่นระดบัดี   ( X  =2.13, S.D.= .08) เมือพิจารณาแต่ละ
ประเด็น พบวา่  นกัเรียนสามารถในการคิดอยูใ่นระดบัดีเยยีมเป็นลาํดบัที 1  คือ เสนอแนะ
การละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา ( X  =2.58, S.D.= .10)    รองลงมาอยูใ่นระดบัดีคือ มีเหตุผล 
( X =1.93, S.D.= .14)  และการแกปั้ญหา ( X =1.89, S.D.= .13)  

นอกจากผลการประเมินระดบัความสามารถในการคิดของนกัเรียนทีไดจ้ากจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แลว้ ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มนกัเรียนแยกตามระดบัความสามารถ  มีรายละเอียด 

ดงัตารางที 19 
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ตารางที 19  แสดงจาํนวนนกัเรียนทีมีความสามารถในการคิดทีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

     แยกตามระดบัความสามารถ   
 

รายการประเมิน ระดับ คะแนน จํานวน   ร้อยละ 

1.เสนอแนะ
การละเล่นที
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

ไม่ผา่น 0-49 - - 

ผา่น 50-59 2   7.14 

ดี 60-79 8   28.57 

ดีเยยีม 80-100 18   64.29 

2. มีเหตุผล ไม่ผา่น 0-49 - - 

ผา่น 50-59 8   28.57 

ดี 60-79 14   50.00 

ดีเยยีม 80-100 6   21.43 

3. การแกปั้ญหา ไม่ผา่น 0-49 - - 

ผา่น 50-59 9   28.57 

ดี 60-79 15   53.57 

ดีเยยีม 80-100 5   17.86 

จากตารางที 19 พบวา่  จาํนวนนกัเรียนทีมีความสามารถในการคิดทีไดจ้ากจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  ประเด็นที 1 เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา    ระดบัดีเยยีม จาํนวน 
18  คน คิดเป็นร้อยละ 64.29   ระดบัดี  จาํนวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดบัผา่น จาํนวน 2  

คน คิดเป็นร้อยละ 7.14  ประเด็นที 2 มีเหตุผล    ระดบัดีเยยีม จาํนวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 21.43   
ระดบัดี  จาํนวน  14  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  ระดบัผา่น จาํนวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  

ประเด็นที 3 การแกปั้ญหา    ระดบัดีเยยีม จาํนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 17.86   ระดบัดี  จาํนวน  15  

คน คิดเป็นร้อยละ 53.57  ระดบัผา่น จาํนวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 28.57    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107 
 

 
 

ตอนที 5  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์กความเป็นไทย   ทีไดจ้ากการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนนีเพือตอบคาํถามในการวจิยัขอ้ 5 เกียวกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นรักความเป็นไทย    ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย 

ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  
ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย   
มีรายละเอียดดงันี 

ตารางที 20  แสดงระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ 

     ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  
 

 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 
 

 

X  

 

SD. 
 

ระดบั 
 

ลาํดบัที 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย 2.38 .12 ดี 1 

2.  การเห็นคุณค่าการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย 1.93 .15 ดี 2 

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย 1.84 .12 ดี 3 

โดยภาพรวม 2.05 .10 ดี  
 

จากตารางที20 พบวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยทีไดจ้ากการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย โดยภาพรวมนกัเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยอยูใ่นระดบัดี ( X  =2.05, S.D.=  .10) เมือพิจารณา
แต่ละตวับ่งชี พบวา่  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยอยูใ่นระดบัดี เป็น
ลาํดบัที 1คือ ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย    ( X  =2.38, S.D.=  .12) รองลงมา
คือ การเห็นคุณค่าการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย ( X  =1.93 , S.D.=  .15)   และ ลาํดบัสุดทา้ยคือ
การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย ( X  =1.84, S.D.= .12) 

นอกจากผลการประเมินระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย ของ
นกัเรียนทีไดจ้ากจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้ ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มนกัเรียนแยกตามระดบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย  มีรายละเอียดดงัตารางที 21 
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ตารางที 21  แสดงจาํนวนนกัเรียนทีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยทีไดจ้ากการ 

     จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย   
 

รายการประเมิน ระดับ คะแนน จํานวน 28 คน ร้อยละ 

1.ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ไม่ผา่น 0-49 - - 

ผา่น 50-59 3   10.71 

ดี 60-79 12   42.86 

ดีเยยีม 80-100 13   46.43 

2.การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ไม่ผา่น 0-49 - - 

ผา่น 50-59 7   28.57 

ดี 60-79 16   46.43 

ดีเยยีม 80-100 5   25.00 

3.การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ไม่ผา่น 0-49 - - 

ผา่น 50-59 9   32.14 

ดี 60-79 15   53.57 

ดีเยยีม 80-100 4   14.29 

จากตารางที 21  พบวา่  จาํนวนนกัเรียนทีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย
ทีไดจ้ากจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ประเด็นที 1 ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย ระดบัดีเยยีม จาํนวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 46.43   ระดบัดี  จาํนวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 ระดบัผา่น จาํนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 10.71  ประเด็นที 2 การเห็นคุณค่าการละเล่นพืนบา้น
ของเด็กไทย ระดบัดีเยยีม จาํนวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00   ระดบัดี  จาํนวน  16  คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.43  ระดบัผา่น จาํนวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  ประเด็นที 3 การอนุรักษก์ารละเล่น
พืนบา้นของเด็กไทย ระดบัดีเยยีม จาํนวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 14.29   ระดบัดี  จาํนวน  15  คน คิด
เป็นร้อยละ 53.57  ระดบัผา่น จาํนวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 32.14    
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บทท ี5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรืองการวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 
โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTADโดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้
แบบแผนการวจิยัแบบพนืฐาน (Pre Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั 
(One Group Pretest Posttest Design)  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที3/1 โรงเรียน
อนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 28 คน   

การวจิยันีมีวตัถุประสงค ์1) เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้เรือง การ
วดั    ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยใหมี้ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80  2) เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองการวดั ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 3) เพือศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  4) เพือประเมินความสามารถในการคิด ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 3  ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทย 5) เพือประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 3  ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทย  

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการวดั      แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้เรืองการวดั  ก่อนเรียนเละหลงัเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้  แบบประเมินความสามารถในการคิดของนกัเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้  แบบ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้     
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าสถิติ ร้อยละ  ค่าเฉลีย ( X )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D) ทดสอบที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั( t-test   Dependent)  และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)  
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สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวจิยั การพฒันาผลการเรียนรู้ เรืองการวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  
ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยุกตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย มีขอ้คน้พบสรุปไดด้งันี 

 1. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ พบวา่  ผลการจดัการเรียนรู้
เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยุกตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทยทีพฒันาขึนจาํนวน 6  แผน ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ที 1) การเลือก
เครืองมือวดัและหน่วยวดัความยาว   2) การคาดคะเนความยาว   3) การเปรียบเทียบความยาว  4) 

ความสัมพนัธ์ของหน่วยวดัความยาว 5)โจทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัความยาว และ6)โจทยปั์ญหา 
การลบเกียวกบัความยาว โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00   และผลการหาประสิทธิภาพ
จากการทดลองใชจ้ริงไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.96/81.25  โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1 ทีกาํหนดไว ้

 2. ผลการเรียนรู้เรืองการวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยเทคนิคSTAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย หลงัเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 2 ทีกาํหนดไว ้ เมือพิจารณา
คะแนนเฉลีย โดยจาํแนกตามตวัชีวดั พบวา่  คะแนนเฉลีย ตวัชีวดัที ค2.1ป3/5 บอกความสัมพนัธ์
ของหน่วยการวดัความยาวมีคะแนนเฉลียมากทีสุด     และตวัชีวดัที ค2.2ป3/1 แกปั้ญหาเกียวกบัการ
วดัความยาว  มีคะแนนเฉลียนอ้ยทีสุด    
 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากในทุกดา้น   เมือพิจาณารายดา้นพบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ย มากเป็นลาํดบัที 1 คือ ดา้นบรรยากาศ
ในการจดัการเรียนรู้ รองลงมาคือดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และนกัเรียน
เห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เมือพิจารณาแต่ละประเด็น พบวา่ 
ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้  คือ ทาํใหน้กัเรียนเต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข    
ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้    คือ ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัยกยอ่งชมเชยและให้
กาํลงัใจผูอื้นมากขึน     ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   คือ  ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จกัการทาํงาน
ร่วมกบัเพือนในกลุ่ม  

4. ความสามารถในการคิด ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยูใ่นระดบัดี   เมือพิจารณาตามประเด็น พบวา่ ความสามารถในการคิด 
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ประเด็นทีนกัเรียนแสดงออกอยูใ่นระดบัดีเยยีม  คือ การเสนอแนะการเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา   
ประเด็นทีนกัเรียนแสดงออกอยูใ่นระดบัดีเป็นลาํดบัสุดทา้ย  คือ   การแกปั้ญหา  

5.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ที 

ไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  พบวา่ 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี   โดยเมือพิจารณาตามประเด็น พบวา่      ประเด็นทีนกัเรียนแสดงออก
ในระดบัดีเป็นลาํดบัที 1  คือ ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย   และ ลาํดบัสุดทา้ย  
คือการอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวจิยัเกียวกบัการพฒันาผลการเรียนรู้เรืองการวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 3  ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย นาํผลมาอภิปรายได ้ ดงันี 

1. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการวดั   ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย    ทีผูว้จิยั
สร้างขึน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.96/81.25  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1ทีกาํหนดไว ้
ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการวดั  นีไดด้าํเนินการสร้างตามขนัตอน คือ 
ศึกษาขนัตอนของเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย วเิคราะห์และเลือก
เนือหาทีจะนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ และจดัลาํดบัเนือหาโดยเรียงลาํดบัจากเนือหาทีง่ายไปสู่
เนือหาทียากขึนตามลาํดบั เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากเรืองทีง่ายไปหาเรืองทียาก ทาํใหเ้กิดความ
เขา้ใจเรืองทีเรียนไดอ้ยา่งต่อเนืองและชดัเจนยงิขึน จากนนัพิจารณาความสอดคลอ้งของตวัชีวดักบั
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ และนาํแผนการจดัการเรียนรู้ที
สร้างขึนเสนอต่ออาจารย ์ ผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ และผูเ้ชียวชาญไดต้รวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ใน ภาษา ความเหมาะสมของกระบวนการเรียนรู้ และองคป์ระกอบของแผนจดัการเรียนรู้ นาํไป
ทดลองเพือหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล แลว้นาํมาปรับปรุง, แบบกลุ่มเล็ก แลว้นาํมาปรับปรุง 
และแบบภาคสนามแลว้นาํมาปรับปรุง เพือหาขอ้บกพร่องและหาประสิทธิภาพจนกระทงัสมบูรณ์
ก่อนนาํไปใช ้   กระบวนการดงักล่าวเป็นผลใหแ้ผนจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาผล
การเรียนรู้  เรือง การวดั ของนกัเรียนประถมศึกษาปีที 3 ไดสู้งขึน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชิยั 
วงษใ์หญ่ (2525:129-139) ทีไดแ้สดงขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ทีดีและการหา
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ เสาวลกัษณ์      ตรองจิตร์  (2547:312) ทีกล่าววา่ แผน
จดัการเรียนรู้ทีดีนนัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเรืองทีจะสอนตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการสอน และการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งสูงสุด ซึง
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สอดคลอ้งกบั อาภรณ์ ใจเทียง (2537:312)ทีกล่าวถึงองคป์ระกอบของแผนจดัการเรียนรู้เพือให้
เกิดผลแก่ผูเ้รียน   และส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงคที์ตงัไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ          จะตอ้งประกอบดว้ย 1) วชิา หน่วยทีสอนและสาระสาํคญัของเรือง 2) ตวัชีวดั  
3) เนือหา 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) สือการเรียนรู้ และ 6) การวดัผล ประเมินผลการเรียนรู้ ซึงจาก
องคป์ระกอบดงักล่าวนีสอดคลอ้งกบัแผน จดัการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี
ที 3  ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  ทีผูว้จิยัสร้างขึน 

เหตุผลสาํคญัอีกประการหนึง แผนจดัการเรียนรู้ เรืองการวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 3  ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย นีเป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการเรียนรู้ร่วมกนั โดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม ทาํงานเป็นทีมร่วมกนั ไดท้าํงานร่วมกบัเพือน ซึงเป็นไปตามแนวทางของเทคนิคSTAD จึงทาํ
ใหผู้เ้รียนช่วยเหลือซึงกนัและกนัมากขึนซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปราณี  จงศรี (2545:113)ที
ศึกษาเรืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิวชิาคณิตศาสตร์ เรือง โจทยปั์ญหา ของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 6  ทีสอนดว้ยวธีิแบบร่วมมือกนั วธีิสอนแบบ Missouri และวธีิสอนตามแนวคู่มือ
ครู  พบวา่ นกัเรียนชอบการเรียนเป็นกลุ่ม  เพือนในกลุ่มช่วยเหลือซึงกนัและกนั ทาํใหบ้รรยากาศที
อบอุ่นและสนุกสนาน และกิจกรรมการละเล่นของเด็กทาํใหเ้ด็กมีจิตใจทีเบิกบาน ก่อใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์ทีดีในหมู่คณะ ลบัสมองใหมี้สติปัญญาทีแหลมคม ดงัทีสาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2534:13-14) ไดก้ล่าวถึงการเล่นของเด็กวา่ จะช่วยใหมี้พฒันาการทางดา้น
สังคม ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน  รู้จกับทบาทสมาชิกในกลุ่ม จึงทาํใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขและสนุกสนานจึงช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้
ตามแผนจดัการเรียนรู้  จึงเป็นผลทาํใหแ้ผนจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามทีกาํหนดไว ้

ขอ้สังเกตทีพบจากการจดัการเรียนรู้ทงั  6  แผน พบวา่ แผนจดัการเรียนรู้ที 2 เรืองการ
คาดคะเนความยาว  นกัเรียน คาดคะเนความยาวไดไ้ม่ดี   สังเกตไดจ้ากคะแนนพฒันารายกลุ่มที 

แต่ละกลุ่มส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑพ์ฒันาทีระดบั กลุ่มเก่ง มีกลุ่มเก่งมาก กลุ่มเดียว ไม่มีกลุ่มยอดเยยีม  
ทงันีอาจเป็นเพราะ นกัเรียนยงัมีประสบการณ์ในเรืองการคาดคะเนความยาวในชีวิตจริงนอ้ย  แมแ้ต่
การเล่นดีดลูกแกว้  หรือการโยนลูกเปตอง  ทีนกัเรียนเสนอแนะมาและเล่นกนัอยูเ่สมอๆ นกัเรียนก็
สนใจแต่เพียงใครดีดลูกแกว้ไดใ้กลห้ลุม หรือใครสามารถโยนลูกเปตองไดใ้กลลู้กแก่นมากทีสุด  
แต่ไม่ไดค้ะเนวา่ใกลที้ระยะเท่าไร จึงทาํใหน้กัเรียนขาดทกัษะการคาดคะเน จึงยงัตอ้งอาศยัการ
ฝึกฝนในระดบัชนัทีสูงขึน   

2. ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรืองการวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค 

STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้ เรือง การวดั 
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หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทีสถิติระดบั 0.05  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 
2 ทีกาํหนดไว ้  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทย มุง่เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้เป็นกลุ่มไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัแกปั้ญหาโดยที
สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีจุดมุ่งหมายทีความสาํเร็จร่วมกนั ไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนัภายในกลุ่ม  
สมาชิกในกลุ่มทีประกอบไปดว้ยนกัเรียนทีมีความสามารถทีแตกต่างกนัคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน คน
ทีเก่งกวา่จะคอยช่วยอธิบายใหค้นทีอ่อนกวา่ไดเ้ขา้ใจในเนือหาทีเรียนรู้  ดว้ยภาษาทีเด็กเขา้ใจกนัใน
วยัทีเท่ากนั ดูแลและใหก้ารแนะนาํกนัอยา่งใกลชิ้ดและทนัทีทีเกิดปัญหา ไม่ตอ้งรอครูแนะนาํ  
เพราะครูอาจทาํไดไ้ม่ทวัถึงทุกคนอนัเนืองจากในหอ้งเรียนมีนกัเรียนเป็นจาํนวนมาก แต่มีขอ้จาํกดั
เรืองเวลาทีใชส้อนทีตอ้งเป็นไปตามตารางเวลาการจดัการเรียนรู้ และนกัเรียนอ่อนไม่กลา้ซกัถามครู
แต่กลา้ซกัถามเพือน ดงันนัการจดัให้นกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่มแบบคละผลสัมฤทธิ จึงส่งผลให้
นกัเรียนอ่อนไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ให้ดีขึน เป็นเหตุให้ผลการเรียนรู้เรืองการวดั หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัทีวฒันาพร  ระงบัทุกข ์ (2542:44-45) ทีกล่าววา่ เมือผูที้เรียน
เก่งช่วยผูที้เรียนอ่อนกวา่  ทาํใหส้ามารถเรียนรู้ไดช้ดัเจนขึน เขา้ใจง่ายกวา่ครู เพราะเพือนใชภ้าษาที
ใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สลาวนิ (Slavin 1991,อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี 2547:96) 
ทีวา่ วธีิสอนแบบร่วมมือกนัมุ่งเนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม
ทีมีความสามารถแตกต่างกนั และช่วยกนัเรียนรู้ ซึงช่วยพฒันาผลการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะ
ทางสังคม การอยูร่่วมกนั ช่วยเหลือกนัและกนัดว้ยความเตม็ใจและพอใจ และดนั(Dunn 1972:152 , 
อา้งถึงใน ปราณี จงศรี 2545:117) ไดก้ล่าวไวว้า่การเรียนการสอนทีดีควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รับผดิชอบร่วมกนั การสร้างเสริมกลุ่มเล็กๆทีมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัใน
การเรียนจะป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนรู้สึกวา่อยูค่นเดียวและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปราณี จงศรี 
(2545: 113)ทีศึกษาเรือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิวชิาคณิตศาสตร์ เรือง โจทยปั์ญหา  ของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนั  วธีิสอนแบบ Missouri และวธีิ
สอนตามแนวคู่มือครู  ทีพบวา่   นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่  ชอบการเรียนเป็นกลุ่ม  ไดท้าํงานร่วมกบั
เพือน  เพือนในกลุ่มช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ทาํใหบ้รรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน  

นอกจากนีการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย มีการนาํคะแนนทดสอบรายบุคคลมาคาํนวณเป็นคะแนนเฉลียของกลุ่ม วธีิการนีทาํให้
นกัเรียนในกลุ่มจะช่วยกนัอธิบายใหส้มาชิกทุกคนเขา้ใจในเนือหาทีเรียนใหไ้ดม้ากทีสุดและ
นกัเรียนทุกคนจะพยายามทาํใหเ้ตม็ความสามารถของตนเอง ดงัที วชัรา  เล่าเรียนดี (2545 ก:1) ได้
กล่าววา่ เมือนกัเรียนไดท้ดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคล คะแนนทีไดจ้ะถูกเปลียนไปเป็นคะแนนกลุ่ม  
เป็นการสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนตงัใจเรียน  และช่วยเพือนสมาชิกใหเ้รียนรู้ในสิงทีครูสอนอยา่ง
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แจ่มแจง้   ถา้นกัเรียนตอ้งการใหก้ลุ่มของตนประสบความสาํเร็จ  จะตอ้งช่วยเหลือกนัและกระตุน้
ใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจและทาํกิจกรรมในการเรียนใหดี้ทีสุด    นบัเป็นการฝึกความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและกลุ่ม ซึงมีความสาํคญัต่อผลสัมฤทธิของผูเ้รียน  และเพือเป็นการเสริมแรง ในการยกยอ่ง
กลุ่มทีประสบความสาํเร็จ  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารให้รางวลัตามความตอ้งการของนกัเรียนโดยใชข้อ้ตกลง
ร่วมกนัก่อนการจดัการเรียนรู้และ ติดประกาศผลการพฒันาของกลุ่มไวห้นา้ห้องเรียนเพือให้
กาํลงัใจกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จและเพือกระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มใหม้ากขึน   

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  
นอกจากจะมีการสอนโดยใชร้ะบบกลุ่มสัมฤทธิ ทีใหอิ้สระในการทาํงานกลุ่มยอ่ย  มีการช่วยเหลือ
กนัในการเรียนรู้  มีการคิดคะแนนพฒันาของกลุ่ม  ใหก้ารเสริมแรงกบักลุ่มทีประสบความสาํเร็จ
ตามความตอ้งการของนกัเรียนแลว้  การประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็ก  เป็นอีกวธีิหนึงที
ช่วยใหน้กัเรียนสนุกสนานกบัการเรียนรู้และไดพ้ฒันาสติปัญญา  จากการเล่น นกัเรียนตอ้งคอย
ช่วยกนัคิดหาคาํตอบทีเกิดจากการละเล่นทุกครัง ไม่ใช่เล่นเพือสนุกสนานเท่านนั  การละเล่นเป็น 

สิงทีช่วยทาํใหส้มองของนกัเรียนปลอดโปร่ง  ไม่เครียด พร้อมทีจะรับรู้ จึงสามารถเรียนรู้สิงต่างๆ
ในกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดี  ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของเพียเจท ์ (Piaget)( อา้งถึงใน ผอบ 
โปษะกฤษณะ) จะสามารถแยกแยะสิงต่างๆจากสิงเร้าไดแ้ละขณะทีเด็กตอบสนองต่อสิงเร้า  เขาจะ
สามารถรับรู้สิงต่างๆเขา้มาในสมอง  กอร์ดอนและโบรวนี์ (Gordon and Browne1995,อา้งถึงใน 

ณฐัพร  ไชยเดช)   กล่าววา่ การเล่น เป็นหวัใจของการเรียนรู้  เด็กจะแสดงความหมายต่างๆผา่นการ
เล่น  ครูจึงสามารถวางแผนใชก้ารเล่นของเด็กเป็นการเรียนรู้ไดด้ว้ยการเปลียนแปลงความ
สนุกสนานทีเกิดขึนใหก้ลายเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้   เยาวพา  เดชะคุปต ์ (2542:20, อา้งถึง
ในณฐัพร  ไชยเดช จาก) ทีกล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่    ขณะทีเด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กนัดว้ย  เด็กจะเรียนรู้ไดดี้โดยผา่นประสบการณ์ตรงทีเป็นรูปธรรม โดยใชป้ระสาทสัมผสัทงั 5 และ
มีโอกาสพฒันาทกัษะต่างๆไปพร้อมๆกนัดว้ยและสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2541:7)  ทีกล่าวถึง การเล่นวา่  เป็นกิจกรรมทีสาํคญัในชีวติเด็กทุกคน  เด็กจะรู้สึก
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ไดส้ังเกต ไดมี้โอกาสทดลอง   สร้างสรรค ์  คิดแกปั้ญหาและคน้พบดว้ย
ตนเอง  การเล่นมีอิทธิพลและมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก  ช่วยพฒันาทงัดา้นร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  

นอกจากนนัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย   เป็นการจดัการเรียนรู้ทีนาํการละเล่นของเด็กซึงเป็นสิงทีเด็กทุกคนชอบ   เพราะการเล่น
ใหค้วามสนุกสนาน  ความเพลิดเพลินและยงัช่วยส่งเสริมพฒันาการในทุกดา้นทงัดา้นร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา มาใชร่้วมกบัแนวทางของเทคนิคSTAD   ทีใหน้กัเรียนร่วมกนัเรียนรู้ 
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ช่วยเหลือซึงกนัและกนั ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆโดยคละความสามารถทางการเรียน สมาชิกทุก
คนในกลุ่มมีส่วนรับผดิชอบในความสาํเร็จของกลุ่ม  ทาํใหก้ารเรียนรู้สนุกสนานไม่น่าเบือ เป็นการ
เรียนปนเล่นหรือ การเล่น-เรียน การทีนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมการละเล่นทีมีคุณค่าทีผา่นการวาง
แผนการใชป้ระโยชน์จากการละเล่นโดยครูผูส้อน  จึงส่งผลใหน้กัเรียนไดป้ระโยชน์จากการเรียน
ปนเล่นหรือเล่นเรียนอยา่งมาก ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชยัอนนัต ์สมุทวณิช(2540:372) ทีกล่าว
ไวว้า่ PLEARN คือ Play + Learn คือการเล่นเรียนนนั ทาํใหเ้ด็กเพลิน  เรียน(Learn)อยา่งเดียวก็เกิด
ความทุกข ์ความเบือ สอดคลอ้งกบั  วริาภรณ์  ปนาทกุล(2531:18) ทีกล่าววา่ การเอาธรรมชาติการ
เล่นและไม่ยอมอยูนิ่งของเด็กมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการเรียน  จะทาํใหเ้ด็กเรียนดว้ยความ
สนุกสนาน  ไม่เกิดความเบือหน่ายในการเรียน   และ     กอร์ดอนและโบรวนี์ (Gordon and 

Browne1995,อา้งถึงใน ณฐัพร  ไชยเดช)  ทกีล่าววา่ การเล่น เป็นหวัใจของการเรียนรู้  เด็กจะแสดง
ความหมายต่างๆผา่นการเล่น  ครูจึงสามารถวางแผนใชก้ารเล่นของเด็กเป็นการเรียนรู้ไดด้ว้ยการ
เปลียนแปลงความสนุกสนานทีเกิดขึนใหก้ลายเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้  และสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยั  ทศันีย ์ จินตพิทกัษก์ุล (2547: 157-162)ทีศึกษาลกัษณะและคุณค่าของการละเล่น
พืนบา้นของเด็ก พบวา่  การละเล่นพืนบา้นบางอยา่งส่งเสริมใหผู้เ้ล่นไดฝึ้กใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุมี
ผล  มีการสังเกตและแยกแยะขอ้แตกต่าง   ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ มีความรับผดิชอและ
การปฏิบติัตามกฎ กติกา  สอดคลอ้งกบัวเิชียร  เกษประทุม (2548:11) ทีกล่าวถึงคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นของเด็กวา่ ทาํใหเ้ด็ก มีอารมณ์ทีมนัคง จิตใจเบิกบาน  สามารถเขา้กบัเพือนฝงูได้
และยงัช่วยฝึกสมองและความวอ่งไวดว้ย       ดงันนัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  จึงทาํใหผ้ลการเรียนรู้ เรืองการวดั ของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 สูงวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ  พิมพาภรณ์  สุขพว่ง (2548: 114) ทีศึกษาผลการเรียนรู้เรืองโจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) ร่วมกบั
เทคนิค KWDL   ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้เรือง โจทยปั์ญหาเศษส่วนของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 โดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 สอดคลอ้งกบั พนูศรี  
อาภรณ์รัตน์(2548: 182) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาและการสือสารทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั พบวา่ ความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัเทคนิค STAD หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และ
เสาวภาคย ์  เศรษฐศกัดาศิริ (2549: บทคดัยอ่)  ศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรือง เศษส่วน ทีสอน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



116 
 

 
 

ดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่มแข่งขนั(TGT)และเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ(STAD) ของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 พบวา่ ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรือง เศษส่วน ทีสอนดว้ยวธีิสอน
แบบร่วมมือกนัเทคนิคกลุ่มแข่งขนั (TGT)และเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD)ของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 4   หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของจิราภรณ์ อดุลวฒันศิริ(2536: บทคดัยอ่) ทีศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1 ทีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมการละเล่นพืนบา้นไทยแบบ
ประยกุตก์บัวธีิสอนแบบปกติ  พบวา่  นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมการละเล่นพืนบา้นไทย
แบบประยกุต ์ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่วธีิสอนแบบปกติ  
 และจากผลการวจิยัทีพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉลียในตวัชีวดั ค2.2ป3/1 เรืองการแกโ้จทย์
ปัญหาความยาว นอ้ยทีสุด อาจเป็นเพราะวา่  การแกโ้จทยปั์ญหา ตอ้งใชก้ารคิดในระดบัสูง คือตอ้ง
ใชก้ารคิดหลายขนัตอน  ตอ้งอาศยัทกัษะการสือสาร และทกัษะพืนฐานหลายอยา่ง เช่นทกัษะการ
อ่าน  การคิดวเิคราะห์  ทกัษะการผสมผสาน   แต่มีนกัเรียนหลายคนในกลุ่มอ่อนทีอ่านหนงัสือยงัไม่
คล่อง  ทาํใหไ้ม่เขา้ใจคาํถาม จึงคิดวเิคราะห์เพือหาคาํตอบไม่ได ้และนอกจากนนันกัเรียนใน
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 3 ยงัอยูใ่นวยัทีมีพฒันาการดา้นความรู้ความเขา้ใจในระดบัรูปธรรมตาม
แนวคิดของเพียเจทที์จดัให้เด็กอาย ุ7 – 11 ปี อยูใ่นระยะปฏิบติัรูปธรรม   แต่การแกโ้จทยปั์ญหาเป็น
เรืองของนามธรรม  ทาํใหค้ะแนนผลการเรียนรู้ในการแกปั้ญหานอ้ยกวา่ดา้นอืนๆ และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของสเตอร์นเบอร์ก (1985 : 320, อา้งถึงใน สุดารัตน์  ดวงสุดาวงศ ์) ทีกล่าวถึง  การคิดใน
ระดบัสูงวา่  การคิดขนัสูง   เป็นกระบวนการคิดทีซบัซอ้นตอ้งประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ยหลายขนั 
คือ  การระบุปัญหา (Problem identification)   การจาํกดัความปัญหา (Definition of problem)   การ
สร้างกลวธีิในการแกปั้ญหา (Constructing a strategy for problem solving)  การจดัระบบขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบัปัญหา (Organizing information about a problem)  การจดัสรรทรัพยากร (Allocation of 

resource)  การตรวจสอบ การแกปั้ญหา (Monitoring problem solving) การประเมินผลการแกปั้ญหา 
(Evaluation problem solving)  ดงันนัการแกโ้จทยปั์ญหา  จึงยงัตอ้งพฒันาใหม้ากขึนในระดบัชนัที
สูงขึน เพือใหส้อดคลอ้งกบั การพฒันาทางสติปัญญาตามวยัของนกัเรียน 

3. ดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็น  โดยภาพรวม
ของทุกดา้น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัที 1  
คือ ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้  รองลงมาคือดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ และ ลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เมือพิจารณาแต่ละประเด็น พบวา่  ดา้น
บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ประเด็นทีนกัเรียนเห็นดว้ยมากลาํดบัที 1คือ ทาํให้นกัเรียนเตม็ใจ
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ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ทงันีอาจเป็นเพราะในขนักิจกรรมกลุ่ม  ครูให้นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกนัเรียนรู้อยา่งอิสระ โดยครูคอยแนะนาํบา้งเมือนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือ   ความ
สนุกสนานในกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย   เป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งดีเพราะการเล่นเป็น
สิงทีเด็กทุกคนชอบและยงิมีความสาํเร็จของตนเองกบัความสาํเร็จกลุ่มเป็นเป้าหมาย ยงิทาํให้
นกัเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการเรียนมากขึนซึงสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ(2541:7) ทีกล่าววา่การเล่น  เป็นกิจกรรมทีสาํคญัในชีวติเด็กทุกคน  เด็กจะ
รู้สึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และวเิชียร  เกษประทุม (2548:11) ทีกล่าวถึงคุณค่าของการละเล่นของ
เด็กวา่ ทาํใหเ้ด็ก จิตใจเบิกบาน  สามารถเขา้กบัเพือนฝงูได ้     ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นทีนกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัที 1 คือ ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัยกยอ่ง
ชมเชยและใหก้าํลงัใจผูอื้นมากขึน ทงันีอาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้แบบนีนกัเรียนไดเ้ห็น
ความสามารถของเพือนในกลุ่มโดยเฉพาะนกัเรียนอ่อนแต่มีความสามารถในการเล่นและช่วยให้
กลุ่มไดรั้บชยัชนะในการแข่งขนัได ้ จึงส่งผลใหน้กัเรียนอ่อนมีกาํลงัใจในการเรียนและร่วมสร้าง
ความสาํเร็จใหก้ลุ่ม  และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  พบวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัที 1  
คือ ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัเพือนในกลุ่ม  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ นกัเรียนชอบการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มและไดท้าํงานร่วมกนั   ไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนัทงัการเรียนและการเล่น 
การละเล่นเป็นสิงทีสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งในกลุ่ม เพราะการเล่นทีสนุกสนานนนัทุกคนตอ้ง
เขา้ใจกนั รับฟังความคิดเห็นและขอ้แนะนาํจากเพือน ไม่ขดัแยง้กนัความสาํเร็จจึงจะเกิดขึน ทาํให้
เขา้ใจวธีิการทาํงานทีประสบความสาํเร็จของกลุ่ม ซึงสอดคลอ้งกบัทิวาพร  อุณยเกียรติ (2547: 99) 
ทีศึกษาผลการเรียนรู้เรืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ที
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค STADและTGT   นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ ทาํให้นกัเรียนรู้จกั
การทาํงานร่วมกบัผูอื้นและการทาํงานระบบกลุ่ม   องัคนา  ปานนก (2546:128) ทีพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ชอบทาํงานเป็นกลุ่มเพราะไดท้าํกิจกรรมต่างๆไดป้รึกษาหารือกนัและช่วยเหลือซึงกนั
และกนั  ทงันีเพราะเพือนร่วมวยัสามารถสร้างความสัมพนัธ์ทีดีภายในกลุ่มและสร้างความสุขใน
การเรียนรู้     สลาวนิ (Slavin 1980,อา้งถึงในปราณี จงศรี 1545:80) ไดท้าํการทดลองเพือศึกษา
ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือนทีเป็นผวิขาว ผิวดาํกลุ่มทีมีผลสัมฤทธิสูงและกลุ่มทีมีผลสมัฤทธิตาํโดย
แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที 1 เรียนตามรูปแบบกลุ่มสัมฤทธิ(STAD)กลุ่มที 2 เรียนตาม
รูปแบบทีมการแข่งขนั(TGT)ผลการทดลองพบวา่ ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือนในกลุ่มสัมฤทธิ
(STAD)จะห่วงใยในกลุ่มเพือนเป็นอยา่งดี   พนูศรี  อาภรณ์รัตน์(2548: 170) ทีศึกษาการพฒันา
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาและการสือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี
ที 3 ทีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัพบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ชอบทาํแบบทดสอบยอ่ย ตอ้งการ
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ใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัในวชิาอืนๆอีกเพราะไดช่้วยกนัทาํงานและแลกเปลียนความ
คิดเห็นกบัเพือนๆทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในบทเรียน พิมพาภรณ์  สุขพว่ง (2548: 120) ไดศึ้กษาผลการ
เรียนรู้เรือง โจทยปั์ญหาเศษส่วนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือกนั
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) ร่วมกบัเทคนิค KWDL  พบวา่ นกัเรียนชอบการทาํงานกลุ่ม มี
อิสระในการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนรู้   สอดคลอ้งกบัวริาภรณ์  ปนาทกุล(2531:17-18) ที
กล่าวถึงประโยชน์ในการเล่นของเด็กวา่     ช่วยเสริมพฒันาการทางอารมณ์ ในแง่ทาํใหเ้ด็กรู้สึก
สบาย ร่าเริงแจ่มใส ปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มต่างๆไดดี้ ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางสังคม คือทาํให้
เด็กรู้จกัการร่วมมือกนั การสร้างมิตรภาพระหวา่งเพือนฝงู และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วฒันาพร  
ระงบัทุกข ์ (2542:43)ทีกล่าววา่ วธีิการทีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้มากทีสุด คือกระบวนการกลุ่มทีสมาชิก
ในกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลือซึงกนัและกนั แลกเปลียนและแบ่งปัน ประสบการณ์ซึงกนัและกนัมากทีสุด 
ไดพ้ดูคุยและอภิปรายร่วมกนั และไดร่้วมกนัสรุปความคิดรวบยอดเพือบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ 

4. ดา้นความสามารถในการคิด  ทีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดย 

ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย  ผลการวจิยั พบวา่ ความสามารถในการคิดทีไดจ้ากจาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี   เมือพิจารณาแต่ละประเด็น พบวา่  นกัเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยูใ่นระดบัดีเยยีม   คือ เสนอแนะการเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา อาจเป็น
เพราะวา่ ความสามารถในการคิดทีเป็นกระบวนการทีเกิดขึนในสมองของด็ก  ในการทีจะดึงเอา
ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทีไดรั้บทงัจากการเรียนและการละเล่น มารวบรวมและทาํความ
เขา้ใจ แลว้แปลงขอ้มูลต่างๆเหล่านนัมารวมเขา้กบัความคิดใหม่เพือการคิดคน้สิงใหม่ๆ แต่
กระบวนการนนัตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆมาใช ้  เช่น ทกัษะการการอภิปราย ทกัษะการจาํแนกแยกแยะ 
ทกัษะการเชือมโยง ดงันนัเมือไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD ทีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั  มีการ
อภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  มีเป้าหมายทีความสาํเร็จร่วมกนัเป็นแรงจูงใจ และมีกิจกรรม
การละเล่นของเด็กทีใหท้งัความสนุกสนาน ไม่เครียด การละเล่นของเด็กมีส่วนช่วยฝึกการใช้
ความคิดอยา่งมีเหตุมีผล  รู้จกัการสังเกตและแยกแยะขอ้แตกต่าง   ส่งเสริมใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรค ์    จึงส่งผลใหน้กัเรียนนาํความสามารถในการคิดทีหลากหลายเช่น  การคิดวิเคราะห์  
การคิดสร้างสรรค ์ การคิดแกปั้ญหา การคิดบูรณาการทีมีความเกียวเนืองกนัอยูแ่ลว้ในสมองของทุก
คน   ดึงเอาขอ้มูลและประสบการณ์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้มาแปลงขอ้มูลเหล่านนัและเชือมโยงการ
เรียนรู้เหล่านนัๆเขา้ดว้ยกนั   รวมเขา้กบัความคิดใหม่ของตนเอง  แลว้แสดงออกมาให้ผูอื้นไดรู้้โดย
การร่วมกนัเสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืนๆเช่น  การกระโดดไกลกบัเรืองการเปรียบเทียบ
ความยาวและความสัมพนัธ์ของหน่วยวดัความยาว  การเล่นเปตองกบัเรืองการคาดคะเนความยาว  
การเล่นเรือบกกบัเรืองการเปรียบเทียบความยาวและการแกโ้จทยปั์ญหาการลบเกียวกบัความยาว 
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การเล่นมา้กา้นกลว้ยกบัเรืองการเลือกเครืองมือและหน่วยการวดัความ      ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของทิศนา  แขมณี (2546: 40) และวชัรา  เล่าเรียนดี(2550:3)ทีกล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่     การคิด
คือ  การเลือก  การจดัรวบรวม   การทาํความเขา้ใจกบัประสบการณ์ต่างๆ  การคิดทีมีคุณภาพจะช่วย
ใหเ้รียนรู้ไดผ้ลยงิขึนจากประสบการณ์  และสามารถพฒันาสติปัญญาให้ดียงิขึนดว้ย  มาร์โซโน  
( Marzono1993,  อา้งถึงในวชัรา  เล่าเรียนดี  2550:3)ไดก้ล่าววา่ การคิดเป็นกระบวนการใหเ้หตุผลที
เกียวกบังานทีทาํหรือสิงทีเรียนรู้เพือแสดงให้รู้วา่เขา้ใจเนือหาและการปฏิบติันนั  และทิพยว์ลัย ์ 
สีจนัทร์และคณะ(2546:1)  ทีกล่าวไวว้า่ การคิดเป็นกระบวนการของสมองทีเกิดขึนภายใน  สมอง
จะดึงเอาขอ้มูล หรือประสบการณ์ต่างๆ ทีอยูใ่นความทรงจาํ มารวมเขา้กบัความคิดใหม่ๆ ใน
กระบวนการตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆมาใชใ้นการคิด เช่น การเรียนรู้  ความจาํ  ภาษา  การถ่ายโยงการ
เรียนรู้  เหตุผล  แรงจูงใจ  การตดัสินใจและการรับรู้    นาํเอาขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทีมี
อยู ่ มาจดัวางอยา่งเหมาะสม เพือใหไ้ดม้า ซึงผลลพัธ์ เช่น การตดัสินใจเลือกในสิงทีดีทีสุด   และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ทศันีย ์  จินตพิทกัษก์ุล (2547: 157-162)ทีศึกษาลกัษณะและคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นของเด็ก พบวา่  การละเล่นพืนบา้นบางอยา่งส่งเสริมใหผู้เ้ล่นไดฝึ้กใชค้วามคิด
อยา่งมีเหตุมีผลมีการสังเกตและแยกแยะขอ้แตกต่างและส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์  
 5.ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STAD โดยประยุกตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี เมือ
พิจารณาแต่ละประเด็น พบวา่  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยอยูใ่น
ระดบัดี  เป็นลาํดบัที1 คือ ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย อาจเป็นเพราะวา่ 
การละเล่นของเด็กไทย เป็นสิงทีเด็กไทยทุกคนรู้จกัและเล่นกนัมาตามสภาพภูมิลาํเนา ประเพณีและ
วฒันธรรมของทอ้งถิน  ซึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของคนไทยทีรู้จกัเลือกใช ้ ศิลปะ  ดนตรี  กีฬาให้
สอดคลอ้งกบัภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม  และการละเล่นพืนบา้นของไทย
ก็เป็นสิงหนึงทีมีมากบัความเป็นไทยตงัแต่ดึกดาํบรรพ ์   ทีคนไทยนาํมาแสดงออกถึงความอยูเ่ยน็
เป็นสุขและสนุกสนานของชีวติทีเป็นอิสระดงัที ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขนุรามคาํแหง(พระยา
อนุมานราชธน 2510:33,อา้งถึงใน ทศันีย ์ จิตพิทกัษก์ุล  2547:23-25)  ทีกล่าวไวว้า่ “ใครจกัเล่น เล่น 
ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเลือน เลือน” และการละเล่นของเด็กไทยก็เป็นกิจกรรมการเล่นทีไม่
ซบัซอ้น  ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์มาก มีวธีิเล่นหลากหลาย และมีการสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลานมาจนถึงทุกวนันี  ในปัจจุบนัมีการนาํการละเล่นมาเล่นกนัเป็นประจาํในบางการละเล่นเช่น 
การดีดลูกแกว้ การเล่นเตย  การเล่นเกา้อีดนตรี   วงิสามขา  แต่ยงัมีการละเล่นอีกหลายๆอยา่งที
นกัเรียนไม่เคยเล่น  เมือมีการนาํเสนอการละเล่นทียงัไม่รู้จกัมาเล่น  จึงสร้างความสนุกสนานและได้
เรียนรู้ถึงการละเล่นทีหลากหลายของเด็กไทย จึงสามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



120 
 

 
 

การละเล่นของเด็กไทยไดดี้ยงิขึน  ดงันนัการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย จึงเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ทีกระตุน้ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการละเล่นอีกหลายรูปแบบ   สร้างความสนุกสนาน
และเห็นประโยชน์ของการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทยกบัการเรียนรู้ จึงทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย  พร้อมทงัเห็นถึงคุณค่าของการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย  และยงัเป็นการร่วมอนุรักษแ์ละรักษาการละเล่นของทอ้งถินไวไ้ม่ใหเ้ลือนหายไป  ใหค้ง
อยูคู่่กบัความเป็นไทยสืบไป   

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัทีไดน้าํเสนอไปแลว้นนั ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะมีรายละเอียด 
ดงันี 

ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากผลการวจิยัพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการวดั  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที์
กาํหนดไวแ้ละสามารถนาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้กบันกัเรียนได ้ ดงันนัครูผูส้อนสามารถนาํแผนการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยนีไปขยายผล และ
จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดโ้ดยอาจปรับประเภท กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยให้
เหมาะสมกบั เพศ วยั พฒันาการของนกัเรียน และเนือหาทีจดัการเรียนรู้ เพือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด   
 2. จากผลการวจิยัพบวา่ คะแนนเฉลียหลงัเรียนดว้ย เทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเด็กไทย  สูงกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย สามารถพฒันาผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดของนกัเรียนใหสู้งขึนได ้ ดงันนัสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  เพือ
พฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของโรงเรียนและพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็น
ไทยใหดี้ขึนอีก 

 3. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดอยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะดา้นการ
เสนอแนะการละเล่นอืนๆทีสอดคลอ้งกบัเนือหาอยูใ่นระดบัดีเยยีม แสดงวา่ การละเล่นของเด็กไทย
สามารถพฒันา การคิดแบบสร้างสรรคที์สอดคลอ้งกบัวยัของนกัเรียนได ้  ดงันนัครูผูส้อนจึงควรจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็ก  เพือพฒันาความสามารถในการคิดดา้นอืนๆ 
เช่น การคิดแกปั้ญหา  การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนให้บรรลุตามจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศกัราช 2551 ซึงอาจจดัไวใ้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือจดัเป็นสาระเพิมเติม 
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ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจยัเพือพฒันา ผลการเรียนรู้ เรือง การวดัในเนือหาอืนๆ เช่น     การชงั การ
ตวง  เวลาดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย  
 2. ควรมีการวิจยัเพือพฒันาผลการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการ
เล่นของเด็กไทย    กบั การเรียนรู้ในสาระ อืนๆ เช่น สาระที 1 จาํนวนและการดาํเนินการ เรือง การ
บวก  การลบ   
 3. ควรมีการวจิยัการจดัการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทยกบัการ
จดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคอืนๆ เช่น เทคนิค ทีมการแข่งขนั (TGT) เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล
TAI        เทคนิค Jigsaw   เทคนิคการศึกษาแบบกลุ่ม GI   
 4. ควรมีการวจิยัการจดัการเรียนรู้ดว้ยการละเล่นของเด็กเพือพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคด์า้นอืนๆ เช่น  ความซือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที    5.1  เรือง  การวดัความยาว   
ค13101 คณติศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ชันประถมศึกษาปีท ี 3       เวลา        12               ชัวโมง 

…………………………………………………… 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ค  2.1  เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดั  วดัและคาดคะเนของสิงทีตอ้งการวดั 

ตัวชีวดั ค2.1/ป3/1 บอกความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  และ  มิลลิเมตร  เลือกเครืองวดัทีเหมาะสม 

                              และ เปรียบเทียบความยาว 

ค2.1/ป3/2 บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว 

มาตรฐาน ค  2.2  การแกปั้ญหาเกียวกบัการวดั 

ตัวชีวดั ค2.2/ป3/1   แกปั้ญหาเกียวกบัการวดัความยาว  การชงั   ตวง   การตวง  เงิน  และเวลา    
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การสือสาร  การสือความหมายทาง
คณิตศาสตร์    และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และเชือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืน ๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
ตัวชีวดั ค6.1/ป3/1   ใชว้ธีิการทีหลากหลายแกปั้ญหา 

ค6.1/ป3/2ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาสถานการณ์   
                  ต่าง ๆไดอ้ยา่ง เหมาะสม 
ค6.1/ป3/3ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค6.1/ป3/4  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน  การสือสาร  การสือความหมายและ 
             การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ค6.1/ป3/5เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชือมโยง คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ 
สาระสําคัญ 
 การวดัความยาว  ความสูง  หรือระยะทาง  ตอ้งเลือกใชเ้ครืองมือวดั  หน่วยวดัให้
เหมาะสม เพือจะไดค้วามยาว  ความสูง  หรือระยะทางทีถูกตอ้งมากทีสุด  การเรียนรู้เรืองการวดั
ความยาว  ความสูง  หรือระยะทาง  จะสามารถนาํความรู้และทกัษะทีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในชีวติ
จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

-  การวดัความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร มิลลิเมตร เมตร 
- การเลือกเครืองมือเครืองใชที้วดัความยาวและหน่วยการวดัความยาว 
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- การคาดคะเนความยาวและความสูง 
- การเปรียบเทียบความยาวและความสูง 
- ความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว 
- โจทยปั์ญหาเกียวกบัความยาว 

ทกัษะกระบวนการ 
- วดัความยาว  ความสงูและระยะทาง  
- บอกความยาว  ความสงูระยะทางเป็นเมตร  เซนติเมตร  และมิลลเิมตร  
-  เลอืกใช้เครืองมือวดัและหนว่ยการวดัความยาว ความสงูและระยะทางทีเป็นมาตรฐาน 

- คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร    
- เปรียบเทียบความยาว   ความสงู  หรือระยะทาง  
- บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยวดั   

- วิเคราะห์โจทย์และหาคําตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกียวกบัความยาว    
คุณลกัษณะ 

- มีระเบียบวนิยั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
- มีความรับผดิชอบและรอบคอบในการทาํงาน   
- มีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์   

สมรรถสาํคญัของผูเ้รียน 
- ความสามารถในการคิด 

1.เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา 
2.  มีเหตุผล 

3. แกปั้ญหา 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- รักความเป็นไทย  
ชินงาน/ภาระงาน 

- บนัทึกผลจากกิจกรรมการละเล่นทีครูกาํหนดให ้   
- เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา 
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การวดัและประเมินผล 
 

วธีิการวดัและประเมินผล เครืองมือ การวดัและประเมินผล เกณฑ์ การวดัและ
ประเมินผล 

1.  ตรวจใบงานและทดสอบ ใบงาน       แบบทดสอบ ร้อยละ 70 ขนึไปถือว่าผ่าน 

2. ประเมินความสามารถ 

ในการคิด 

แบบประเมินความสามารถ 

ในการคิด 

เกณฑ์ประเมินแบบRubric 

3. ประเมินคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ด้านรักความเป็นไทย 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ด้านรักความเป็นไทย 

เกณฑ์ประเมินแบบRubric 

 

แบบประเมินความสามารถในการคิด 
 

 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

  1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา     

2.  มีเหตุผล     

3. การแกปั้ญหา     

รวม     

 

แบบประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 

รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย     

รวม     
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เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการคิด 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
มากกวา่  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
อยา่งนอ้ย  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  
กติกา,วธีิการเล่นได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

บอกชือการเล่น
ได ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

มีเหตผุล ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลบางครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบการตอบ
คาํถามไม่
สมเหตุสมผล 

ใหค้าํอธิบาย
หรือยกตวัอยา่ง
ไม่ได ้

การแกปั้ญหา เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

 เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 

  เสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน
แตอ่ธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ไม่ได ้

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ไม่ได ้
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เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เดก็ไทย 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่นและกติกา 
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 1 การละเล่น 

 ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พอืนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,วธีิการ
เล่น และกติกาการละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

ถูกตอ้งอยา่งนอ้ย 1 

การละเล่น 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น การละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

ร่วมกิจกรรมการเล่น    
และบอกชือการละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เดก็ไทย 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดม้ากกวา่  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํใหเ้พือน
เห็นคุณค่าของการละเล่น
พืนบา้นไทยและบอก
ประโยชน์ของการละเล่น
พืนบา้นไทยไดอ้ยา่งนอ้ย  
2 -  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํใหเ้พือน
เห็นคุณค่าของการละเล่น
พืนบา้นไทยไม่ได ้

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เดก็ไทย 

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินและชกัชวนให้
เพือนร่วมกิจกรรมการ
เล่นทีสอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

บอกชือการละเล่น กติกา
และวธีิการเล่นการละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบัประเพณีได ้

 

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบัประเพณี
ได ้

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบัประเพณี
ไม่ได ้

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 จัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเล่นของเด็กไทย  มีขนัตอน 
ดงันี       

ขนัที 1 ขนัเตรียมตวัผูเ้รียน ครูแจง้เป้าหมายการเรียนรู้  วธีิการทาํกิจกรรมกลุ่ม 

ขนัที 2 ขนัสอนเนือหา  โดยครูเลือกวธีิสอนทีเหมาะสมกบัสาระเพือใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามตวัชีวดั 

ขนัที 3 ขนักิจกรรมกลุ่ม   โดยครูจดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ย  โดยคละผลสัมฤทธิ สูง  
ปานกลางและ ตาํ ในสัดส่วน 1:2:1  แลว้ครูแจกใบความรู้และใบงานใหก้ลุ่มศึกษา และทาํกิจกรรม
ตามคาํชีแจงในเอกสารประกอบการเรียนรู้  ซึงประกอบดว้ยกิจกรรมจากใบงาน และการละเล่น
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พืนบา้น  และการประเมินความสามารถในการคิด  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรัก
ความเป็นไทย 

ขนัที 4 ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล  ทดสอบยอ่ย  และ ยกยอ่งกลุ่มทีประสบ 

ผลสาํเร็จ 
สือการเรียนรู้ 

- ใบความรู้ วธีิเล่นปิดตาตีหมอ้  ดีดลูกแกว้  ทอยเส้น  วงิเปียว วงิกระสอบ เดินกะลา 
- ใบงาน 
-  เครืองมือวดัความยาว 
- สิงของสาํหรับ วดัความยาว 
- ตวัอยา่งโจทยปั์ญหา 
- แบบทดสอบหลงัเรียน 
- อุปกรณ์การเล่น ปิดตาตีหมอ้  ดีดลูกแกว้  ทอยเส้น  วงิเปียว วงิกระสอบ เดินกะลา 
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แผนจดัการเรียนรู้ที1 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคSTAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 

ค13101 คณติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนัประถมศึกษาปีที 3 

เรือง  การเลือกเครืองมือทีใชว้ดัความยาวและหน่วยการวดัความยาว    เวลา   2    ชวัโมง
............................................................................................................................................................. 
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวดั 

มาตรฐาน ค 2.1   เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดัและคาดคะเนขนาดของสิงทีตอ้งการวดั 

ตวัชีวดั  ค 2.1 ป.3/1  บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เลือกเครืองวดัทีเหมาะสมและ
เปรียบเทียบความยาว 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การสือสาร  การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ    และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

ตวัชีวดั ค 6.1 ป.3/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2  ใชค้วามรู้  ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/3   ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/4   ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร  การสือความหมายและ
การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ค 6.1ป.3/5  เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ 

 ค 6.1 ป.3/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  

สาระสําคัญ  
การวดัความยาวเป็นวธีิการหาความยาว ความสูง หรือระยะทางของสิงต่างๆ สามารถทาํได้

โดยใชเ้ครืองมือวดัความยาวทีเป็นมาตรฐานและบอกค่าดว้ยหน่วยวดัความยาวทีเป็นหน่วย
มาตรฐาน 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- การวดัความยาวทีมีหน่วยเป็นเมตร เซนติเมตร  และมิลลิเมตร 

- การเลือกใชเ้ครืองมือวดัและหน่วยการวดัความยาวทีเหมาะสม 

ทกัษะ/กระบวนการ 

- วดัและบอกความยาวหรือความสูงเป็นเมตร  เซนติเมตรและมิลลิเมตร 

- เลือกใชเ้ครืองมือวดัและหน่วยการวดัความยาว ความสูงและระยะทางทีเป็นมาตรฐาน 
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คุณลกัษณะ 

- มีระเบียบวนิยั  ความรอบคอบและความรับผดิชอบต่อการทาํงาน 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการคิด 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- รักความเป็นไทย 

ชินงาน/ภาระงาน 

- บนัทึกผลการเลือกใชเ้ครืองมือวดัความยาวทีเป็นมาตรฐานวดัอุปกรณ์การเล่นปิดตาตี
หมอ้และบอกค่าทีวดัไดด้ว้ยหน่วยวดัทีเป็นมาตรฐาน 

- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืนๆทีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. วธีิการวดัและประเมินผล 

1.1  ตรวจจากใบงานซึงปฏิบติังานเป็นกลุ่ม  และ แบบทดสอบ  

1.2 ประเมินพฤติกรรมการเสนอแนะการเล่นรูปแบบอืน 

2. เครืองมือการวดัและประเมินผล 

2.1 แบบฝึกจากใบงาน และ  แบบทดสอบที 1  

2.2 แบบประเมินแบบ Rubric 

- แบบประเมินความสามารถในการคิด 
 

 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

  1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา     

2.  มีเหตุผล     

3. การแกปั้ญหา     

รวม     
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 แบบประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 

รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย     

รวม     

3. เกณฑก์ารประเมิน 

3.1 ไดค้ะแนนรวมจากใบงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
3.2 ไดค้ะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
3.3 เกณฑก์ารประเมิน Rubric  
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด 
 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
มากกวา่  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
อยา่งนอ้ย  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  
กติกา,วธีิการเล่นได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

บอกชือการเล่น
ได ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

มีเหตผุล ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลบางครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบการตอบ
คาํถามไม่
สมเหตุสมผล 

ใหค้าํอธิบาย
หรือยกตวัอยา่ง
ไม่ได ้

การแกปั้ญหา เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

 เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 

  เสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน
แต่อธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ไม่ได ้

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ไม่ได ้
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เกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านรักความเป็นไทย 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่นและกติกา 
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 1 การละเล่น 

 ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น และกติกา
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้ถูกตอ้งอยา่ง
นอ้ย 1 การละเล่น 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น การละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

ร่วมกิจกรรมการ
เล่น    และบอก
ชือการละเล่น
พืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้

บางส่วน 

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดม้ากกวา่  3 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดอ้ยา่งนอ้ย  
2 -  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดอ้ยา่งนอ้ย 1 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํ
ใหเ้พือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบา้นไทย
ไม่ได ้

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินและชกัชวน
ใหเ้พือนร่วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคลอ้ง
กบัประเพณีได ้

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินทีสอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

 

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

บอกชือ
การละเล่น 
พืนบา้นใน
ทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีไม่ได ้

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขนัที 1 ขนัเตรียมผูเ้รียน 

1.1 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.2 ครูชีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนัใน
การทาํงานกลุ่ม 

1.3 ครูแจง้คะแนนฐานของนกัเรียนแต่ละคนและวธีิการคิดคะแนนพฒันาของกลุ่ม
ใหน้กัเรียนทราบ 
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ขนัท ี2 ขนัสอน 

  2.1 ทบทวนความรู้เดิม โดยครูสนทนาซกัถามนกัเรียนทีเกียวกบัเครืองมือวดัความ
ยาวและหน่วยการวดัความยาวจากประสบการณ์เดิมของนกัเรียน  จากนนัครูหยบิสิงของ เช่น หลอด
ดูด  แปรงลบกระดาน ขึนมาใหน้กัเรียนช่วยกนับอกวา่ หลอดดูด แปรงลบกระดานยาวเท่าไร   
นกัเรียนควรใชอ้ะไรวดัความยาว (ไมบ้รรทดั) 
  2.2 ครูแสดงเครืองมือวดัความยาวจริงใหน้กัเรียนไดรู้้จกั ไดแ้ก่     ไมบ้รรทดั  ไม้
เมตร  สายวดัชนิดตลบั   สายวดัตวั  แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนับอกวา่เครืองมือวดัความยาวแต่ละชนิด
สามารถใชว้ดัสิงของอะไรในหอ้งเรียนไดบ้า้งและหน่วยการวดัความยาวทีวดัไดใ้ชห้น่วยการวดัใด
บอกความยาว  ครูซกัถามวา่เหตุใดจึงเลือกใชเ้ครืองมือวดัความยาวชนิดนนัๆ  จากนนัใหน้กัเรียนวดั
ความยาวของสิงของทีบอกไว ้ เช่น วดัความยาวของสมุด ดินสอ ยางลบดว้ยไมบ้รรทดั  วดัความสูง
ของโตะ๊ครูดว้ยไมเ้มตร  วดัความยาวของกระดานดาํดว้ยสายวดัชนิดตลบั  วดัรอบเอวนกัเรียนดว้ย
สายวดัตวั  จากนนัให้นกัเรียนบอกผลการวดัทีไดจ้ากการปฏิบติั   ครูบนัทึกผลการวดัไวบ้นกระดาน  
  2.3 ครูสรุปขอ้มูลจากสิงทีนกัเรียนรายงานผลการปฏิบติัและอธิบายสาระการ
เรียนรู้เพิมเติม โดยแสดงภาพการใชเ้ครืองมือวดั เช่น ภาพการวดัผา้จากมว้นผา้ดว้ยไมเ้มตร  ภาพ
ช่างไมใ้ชส้ายวดัชนิดตลบัวดัไม ้ ภาพช่างตดัเสือวดัสัดส่วนของลูกคา้  จากนนัครูติดภาพสิงต่างๆที
ตอ้งการวดับนกระดานดาํประมาณ 8-10 ภาพ  แลว้ใหน้กัเรียนอาสาสมคัรออกมาเขียนใตภ้าพ แต่ละ
ภาพวา่ควรใชเ้ครืองมือวดัความยาวชนิดใดและใชห้น่วยการวดัความยาวใดบอกความยาว  แลว้ให้
นกัเรียนทงัชนัช่วยกนัตรวจสอบและแกไ้ขหากเกิดขอ้ผดิพลาด 

  2.4 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปการเลือกใชเ้ครืองมือวดัความยาว ความสูงของสิง
ต่างๆและระยะทางโดยใชเ้ครืองมือวดัทีเป็นมาตรฐาน ไดแ้ก่ ไมเ้มตร ไมบ้รรทดั สายวดัตวั สายวดั
ชนิดตลบั และบอกความยาว ความสูงของสิงต่างๆหรือระยะทางเป็นหน่วยวดัทีเป็นมาตรฐานไดแ้ก่ 
มิลลิเมตร  เซนติเมตร  เมตร 

ขนัที 3. กิจกรรมกลุ่ม 

3.1ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน1คน โดยคดัเลือกจากผลสัมฤทธิทางการเรียนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.2  ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนชุดที 1 ประกอบดว้ยคาํชีแจง ใบความรู้  
ใบงานวธีิเล่นปิดตาตีหมอ้ (กลุ่มละ2ชุด) จากนนัใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียน จนสมาชิกในกลุ่มเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน ถา้เกิดขอ้สงสัยใหซ้กัถามครูทีคอย
ดูแลการปฏิบติังานกลุ่มของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและทาํใบงานตามขนัตอน  
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3.3 เมือทุกกลุ่มร่วมกนัศึกษาใบความรู้และทาํ ใบงานตอนที 1 เรียบร้อย  ครูดาํเนิน
กิจกรรมการเล่นปิดตาตีหมอ้  โดยชีแจงวธีิการเล่น กติกาการเล่น  การปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน
ตอนที 2และทดลองเล่นปิดตาตีหมอ้ 

3.4 ก่อนการแข่งขนัใหแ้ต่ละกลุ่มวดัอุปกรณ์การเล่นปิดตาตีหมอ้ ไดแ้ก่ ระยะทาง
ระหวา่งจุดเริมตน้ถึงจุดทีตงัหมอ้ (กระถาง , ปีบ หรือกระป๋องนม) รวมทงัระยะห่างระหวา่งหมอ้
ของกลุ่มกบัหมอ้ของกลุ่มอืนๆโดยเลือกใชอุ้ปกรณ์การวดัทีครูแจกใหแ้ลว้บนัทึกผลลงในใบงาน  

จากนนัใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ 1 คน เพือแข่งขนักนัตีหมอ้ใครตีไดก่้อนเป็นผู ้
ชนะ แข่งขนักนัจนสมาชิกทงั 4 คนไดเ้ล่นจนครบ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการแข่งขนั  

3.5 ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเสนอแนะการเล่นของเด็กแบบอืนๆทีนกัเรียน
คิดวา่เหมาะสมกบัเนือหาทีเรียนรู้ พร้อมทงัวธีิการทีนาํมาใชไ้ดส้อดคลอ้งกบัเนือหา  ครูคอยสังเกต
และร่วมซกัถามพร้อมทงัประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
รักความเป็นไทยตามแบบประเมินทีกาํหนด 

ขนัท ี4 ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล ทดสอบยอ่ยและยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ 

4.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบกิจกรรมจากใบงานและแกไ้ขขอ้ผดิทีเกิดขึน 
แลว้ร่วมกนัสรุปบทเรียน 

4.2 ทดสอบยอ่ย ครูทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนแต่ละ
คนทาํแบบทดสอบจาํนวน 5 ขอ้ในการทดสอบนกัเรียนแต่ละคนจะทาํขอ้สอบตามความสามารถ
ของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกนัไดใ้ชเ้วลา 10 นาที จากนนัร่วมกนัตรวจคาํตอบจาก
แบบทดสอบ คาํนวณคะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่มแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีได้
รางวลั และมอบรางวลัใหก้ลุ่มทีมีระดบัการพฒันาสูงสุด 

สือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้  , วธีิเล่นปิดตาตีหมอ้ 

2. เครืองมือวดัความยาวไดแ้ก่ ไมเ้มตร ไมบ้รรทดั สายวดัตวั สายวดัชนิดตลบั 

3. สิงของต่างๆเช่น หลอดดูด  ดินสอ แปรงลบกระดาน  และรูปภาพ  เช่น ภาพการวดัผา้
จากมว้นผา้ดว้ยไมเ้มตร  ภาพช่างไมใ้ชส้ายวดัชนิดตลบัวดัไม ้ ภาพช่างตดัเสือวดัสัดส่วนของลูกคา้ 
ภาพตูเ้ยน็     ภาพกล่องนม  ภาพกางเกง  ภาพเด็กนกัเรียน  ภาพตูเ้สือผา้ 

4. อุปกรณ์ในการเล่นปิดตาตีหมอ้  ไดแ้ก่ กระถาง  ไมตี้หมอ้  ผา้ปิดตา 
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บนัทึกหลงัสอน 

 ในแผนจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง การเลือกใชเ้ครืองมือวดัและหน่วยวดัความยาว   นกัเรียนทุก
กลุ่มมีความกระตือรือร้น สนใจและตงัใจในการปฏิบติักิจกรรมในการเรียนดีมาก  และใหค้วาม
ร่วมมือในการทาํกิจกรรมของกลุ่มดี  นกัเรียนทีเป็นผูน้าํกลุ่ม   ตงัใจแนะนาํเพือนในกลุ่ม   สมาชิก
ในกลุ่มคอยกระตุน้เพือนทีเรียนอ่อนใหต้งัใจทาํงาน      ปัญหาทีพบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในแผนจดัการเรียนรู้นีคือ    

1. เพือนในกลุ่มจะช่วยกนับอกคาํตอบใหก้บันกัเรียนอ่อนทาํใหไ้ม่ไดคิ้ดเอง  ครูตอ้ง
พยายามชีแจงผลดีผลเสียใหน้กัเรียนเขา้ใจ     

2. ปัญหาเรืองการใชเ้วลาในกิจกรรมการละเล่นนาน  ครูตอ้งใชว้ธีิสร้างขอ้ตกลงใหม่คือจะ
ใหเ้ล่นอีกในกิจกรรมโฮมรูม(จากขอ้เสนอแนะของนกัเรียนแลว้ตกลงร่วมกนั) 

                ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็น
ไทยในแผนจดัการเรียนรู้ครังนีนกัเรียนสามารถบอกการละเล่นอืนๆทีสอดคลอ้งกบับทเรียนไดม้าก  
เช่น การเล่นเตย  การเล่นมา้กา้นกลว้ย  ลิงชิงหลกั  กาฟักไข่    วงิกระสอบ  เดินไมโ้ถกเถก  และ
นกัเรียนช่วยกนับอกประโยชน์ในการเล่น เช่น ทาํใหส้นุกสนาน  รู้วา่อุปกรณ์การเล่นปิดตาตีหมอ้ที
ใชมี้ขนาดเท่ากนัหรือแตกต่างกนั  และควรทาํตามกติกาการเล่นทุกครังเพือป้องกนัอนัตรายทีอาจ
เกิดจากการเล่น 

 

 

     ลงชือ     ผูส้อน 

      (นางสาวปรานี   แพรอตัร์) 
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เอกสารประกอบการเรียนชุดท ี1 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กจิกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

เรือง   การเลือกใชเ้ครืองมือวดัและหน่วยการวดัทีเหมาะสม 

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

1. เอกสารนีประกอบดว้ย  คาํชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วธีิเล่นปิดตาตีหมอ้ 

2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทาํแบบฝึกหดัตามใบงาน ตอนที 1  

ใชเ้วลา 20 นาที 

3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมการเล่นปิดตาตีหมอ้กบัครูผูส้อน และทาํแบบฝึกหดัตาม
ใบงาน  ตอนที  2   ใชเ้วลา  30  นาที 

 

 

 

1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหนา้ทีโดยเนน้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัดา้นการเรียน 

2. ศึกษาใบความรู้ร่วมกนัและซกัถามกนัจนแน่ใจวา่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความเขา้ใจเนือหา
อยา่งชดัเจน 

3. ฝึกทกัษะจากใบงาน โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัทาํแบบฝึกจากใบงาน ช่วยกนัคิดตอบคาํถาม 
ซกัถามกนัจนแน่ใจวา่กลุ่มของตนมีความเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน และ ร่วมกิจกรรมการ
เล่นปิดตาตีหมอ้ 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัตรวจและใหค้ะแนนตาม
เกณฑที์กาํหนดให ้ นกัเรียนส่งเอกสารทงัใบความรู้และใบงานใหค้รูตรวจสอบความ
ถูกตอ้งอีกครังหนึง 

5. นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนะการละเล่นรูปแบบอืนทีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

6. นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

คําชีแจง 

กจิกรรม 
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ใบความรู้ท ี1 

เครืองมือทใีช้วดัความยาวกบัหน่วยทใีช้บอกความยาว 

เครืองมือทใีช้วดัความยาว 

            เครืองมือวดัความยาวมีหลายชนิดเช่น ไมเ้มตร ไมบ้รรทดั สายวดัตวั สายวดัชนิดตลบั 
เครืองมือเหล่านีตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสิงทีตอ้งการวดั เช่น  

 ไม้เมตร ใชว้ดัความยาววสัดุทีรวมกนัอยูเ่ป็นมว้น เช่น ผา้ สาย 

            ยาง   เชือก   ไมเ้มตรมีความยาว 1 เมตรหรือ 100 เซนติเมตร 

ไม้บรรทดั ใชว้ดัความยาวของสิงของทีมีความยาวไม่มากนกั เช่น   สมุด 
ดินสอ ยางลบ 

  สายวดัตัว ใชว้ดัสัดส่วนของร่างกาย หรือสิงของทีมีส่วนโคง้ เช่น    วดั
รอบเอว รอบอก วดัความยาวของเสือ กางเกง กระโปรง สายวดัตวัยาว
ประมาณ 1 เมตร50 เซนติเมตร  
         สายวดัชนิดตลบั ใชว้ดัความยาวของสิงทีมีความยาวมากๆ เช่น 
ความยาวของกระดานดาํ ประตู  ความกวา้งของถนน ห้องเรียน สนาม
กีฬา   สายวดัชนิดตลบัมีความยาวหลายขนาด 

 

หน่วยทใีช้บอกความยาว 

  เมตร เซนติเมตร มิลลเิมตร เป็นหน่วยวดัความยาวทีเป็นหน่วยมาตรฐาน 

   เมตร  ใชอ้กัษรยอ่  ม. 
   เซนติเมตร ใชอ้กัษรยอ่  ซม. 
   มิลลิเมตร ใชอ้กัษรยอ่  มม. 

 

ตัวอย่าง  เช่น 

ความกวา้งของห้องเรียน, ถนน  ควรใชห้น่วยวดัเป็น เมตร 

ความสูงของเสาธง,  เสาไฟฟ้า,ตน้ไม ้ ควรใชห้น่วยวดัเป็น เมตร 

ความยาวของยางลบ ดินสอ ปากกา ควรใชห้น่วยวดัเป็น เซนติเมตร 

ความหนาของกระจก, ไมอ้ดั  ควรใชห้น่วยวดัเป็น มิลลิเมตร 
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ปิดตาตีหม้อ 

ผูเ้ล่น  ไม่จาํกดัจาํนวน 

อุปกรณ์ หมอ้ดินหรือ ปีบ  ผา้ปิดตา  และไมส้าํหรับตียาวประมาณ  2-3 ฟุต 

สถานทีเล่น      สนาม  หรือลานกวา้งๆ 

ประโยชน์ทสีอดคล้องกบัแผนจัดการเรียนรู้และตัวชีวดั 

- บอกความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร มิลลเิมตร จากการวดัอุปกรณ์การเล่นและ
ระยะทางทวีางหม้อกบัจุดเริมเดิน 

- เลอืกใช้เครืองวดัได้เหมาะสมกบัการวดัอุปกรณ์การเล่น 

วธีิเล่น           
1. กาํหนดจุดเริมตน้ และจุดวางหมอ้ของผูเ้ล่นแต่ละคน ใหเ้ท่ากนัทุกคน 

2. ผูเ้ล่นถือไมส้าํหรับตีหมอ้  มายนืทีจุดเริมตน้   
3. ใหเ้พือนใชผ้า้ปิดตาแลว้จบัตวัผูเ้ล่นหมุนรอบตวั๒-๓รอบ แลว้ผูเ้ล่นเดินไปขา้งหนา้

ประมาณวา่ถึงจุดวางหมอ้แลว้ตี โดยหา้มใชมื้อไมค้วานหา     กลุ่มผูตี้ถูกมากทีสุดเป็นฝ่ายชนะ 
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ใบงานที 1 

ตอนที 1 ใหเ้ลือกใชเ้ครืองวดัความยาวและหน่วยวดัความยาวทีกาํหนดใหเ้ติมลงในช่องวา่ง 

(10 คะแนน) 
 

 

1) ปูเป้ใช.้.................................วดัความยาวรอบเอวของนิดหน่อยได ้ 65 ……………… 

2) มานีใช.้......................................วดัความสูงของตูเ้ยน็ได ้  8    …………………… 

3) กานดาใช.้...................................วดัความยาวของดินสอได ้  12   ……………………… 

4) เฉลิมชยัใช.้..................................วดัความหนาของกระจกได ้  8  ………………………… 

5) โบวใ์ช.้....................................วดัความกวา้งของถนนหนา้อาคารเรียนได ้3  ……………  
6) พลอยใช.้......................................วดัความยาวของสายยางได ้   5   ……………………… 

7) พิมพาใช.้......................................วดัความยาวของหนงัสือเรียนได ้  29  ………………… 

8) หนูนาใช.้.....................................วดัระยะทางจากเสาธงถึงอาคารเรียนได2้0 ……………  
9) ป้อนใช ้.........................................วดัความสูงของโตะ๊เรียนได ้90   …………………… 

10) สมชายใช.้.......................................วดัความยาวของตะปูได ้  5   ……………………… 

ตอนที 2  ใหน้กัเรียนเลือกใชเ้ครืองวดัความยาววดัสิงทีตอ้งการวดัตามทีกาํหนดให้เหมาะสมแลว้
บนัทึกลงในตารางทีกาํหนด  (5 คะแนน) 

สิงทีตอ้งการวดั เครืองวดั วดัได ้ คะแนน 

1. ความยาวของไมตี้หมอ้ 

2. ระยะทางจากจุดเริมตน้ถึง
ทีตงัหมอ้ 

3. วดัความสูงของหมอ้  
4. วดัระยะห่างจากจุดตงัหมอ้
ของกลุ่มถึงจุดตงัหมอ้ของกลุ่ม
ต่อไป 

5. วดัความยาวของผา้ปิดตา 

………………….. 

……………………. 

…………………… 

…………………….. 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

…………………….. 

 

…………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………… 

……………………. 

…………………….. 

……………………… 

…………………….. 

 

…………………….. 

…………………………

………………………… 

………………………… 

……………………..…… 

……………………… 

……………………..…… 

……………………… 

เกณฑก์ารประเมิน   13 – 15   คะแนน= ระดบั 4  ดีมาก              10 – 12  คะแนน  =  ระดบั 3   ดี   

                8 - 9  คะแนน   =  ระดบั  2   พอใช ้ ตาํกวา่ 8 คะแนน=  ระดบั  1  ตอ้งปรับปรุง 

ไมบ้รรทดั สายวดัตวั ไมเ้มตร      สายวดัชนิดตลบั 

มิลลิเมตร  เซนติเมตร      เมตร 
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แบบทดสอบท ี1 

………………………………………... 

คาํชีแจง   ตอนที 1   ใหเ้ขียนเครืองหมาย    ×  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบทีถูกตอ้ง 

 

1. นกัเรียนควรใชเ้ครืองมือวดัความยาว
ในขอ้ใดวดัความสูงของตูเ้ยน็ 

ก. สายวดัชนิดตลบั 

ข. ไมบ้รรทดั   

ค. สายวดัตวั 

2. ใครใชเ้ครืองมือวดัความยาวได้
เหมาะสม 

ก. แกว้ใชส้ายวดัชนิดตลบัวดัความ
ยาวของเสา 

ข. กอ้ย ใชไ้มเ้มตรวดัความหนาของ
หนงัสือ 

ค. กุง้ใชส้ายวดัตวั วดัความยาวของ
สนามหญา้  

3. ช่างตดัเยบ็เสือผา้ใชเ้ครืองมือวดัความ
ยาวชนิดใด วดัรอบเอวของลูกคา้ 

ก.    

ข.  

ค.    
4. หน่วยวดัใดใชบ้อกระยะทางจาก

อาคารเรียนถึงสนามเด็กเล่น 

ก. เมตร  มิลลิเมตร 

ข. มิลลิเมตร     เซนติเมตร  

ค. เมตร เซนติเมตร 

5. ขอ้ใดใชห้น่วยการวดั ผดิ 

ก. กานดาสูง      145  เซนติเมตร 

ข. กระจก  หนา    6  มิลลิเมตร    
ค.  ตะปูยาว       6    เมตร    

 

ตอนที 2  จงเติมหน่วยวดัความยาวที
เหมาะสมในแต่ละขอ้ 

1. กล่องนมสูง 12  ……………… 

2. สระวา่ยนาํลึก 3 ………………. 

3. ถนนหนา้อาคารเรียนกวา้ง 3 …...........   

    80 …………….. 

4.  กระถางตน้ไมสู้ง  55 …………... 

5. กระจกบนโตะ๊ครูหนา 5 ………… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



147 
 

เฉลยใบงานที 1 

ตอนที 1 ใหเ้ลือกใชเ้ครืองวดัความยาวและหน่วยวดัความยาวทีกาํหนดใหเ้ติมลงในช่องวา่ง  

 

 

 

1) ปูเป้ใช ้ สายวดัตวั  วดัความยาวรอบเอวของนิดหน่อยได ้65  เซนติเมตร 

2) มานีใช ้  ไมเ้มตร/สายวดัชนิดตลบั วดัความสูงของตูเ้ยน็ได ้  2    เมตร 

3) กานดาใช ้ ไมบ้รรทดั  วดัความยาวของดินสอได ้  12   เซนติเมตร 

4) เฉลิมชยัใช ้ ไมบ้รรทดั  วดัความหนาของกระจกได ้  8  มิลลิเมตร 

5) ไบโอใช ้  สายวดัชนิดตลบั  วดัความกวา้งของถนนหนา้อาคารเรียนได ้ 3  เมตร 

6) พลอยใช ้ ไมเ้มตร/สายวดัตวัชนิดตลบั  วดัความยาวของสายยางได ้   5   เมตร 

7) พิมพใ์ช ้ ไมบ้รรทดั  วดัความยาวของหนงัสือเรียนได ้  29  เซนติเมตร 

8) หนูนาใช ้ สายวดัชนิดตลบั  วดัระยะทางจากเสาธงถึงอาคารเรียนได ้20 เมตร 

9) ปอนดใ์ช ้ ไมเ้มตร  วดัความสูงของโตะ๊เรียนได ้90   เซนติเมตร 

10) สมชายใช ้ ไมบ้รรทดั  วดัความยาวของตะปูได ้  5   มิลลิเมตร 

ตอนที 2 ใหน้กัเรียนเลือกใชเ้ครืองวดัความยาววดัสิงทีตอ้งการวดัตามทีกาํหนดใหเ้หมาะสมแลว้บนัทึกลง
ในตารางทีกาํหนด 

สิงทีตอ้งการวดั เครืองวดั วดัได ้ คะแนน 

1. ความยาวของไมตี้หมอ้ 

2. ระยะทางจากจุดเริมตน้ถึงทีตงั
หมอ้ 

3. วดัความสูงของหมอ้  
4. วดัความกวา้งโดยรอบปากหมอ้ 

5. วดัความยาวของผา้ปิดตา 

สายวดัชนิดตลบั/ไมเ้มตร 

สายวดัชนิดตลบั 

ไมเ้มตร/ไมบ้รรทดั 

สายวดัตวั 

สายวดัตวั 

 

จากทีวดัจริง 

 

เกณฑก์ารประเมิน 3 – 15= ดีมาก 10 – 12 = ดี 7-9  =พอใช ้ตาํกวา่ 7 =ตอ้งปรับปรุง 

ผลการประเมินได.้.............................คะแนน ระดบั...............................................  

ไมบ้รรทดั สายวดัตวั ไมเ้มตร      สายวดัชนิดตลบั 

มิลลิเมตร  เซนติเมตร      เมตร 
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เฉลยแบบทดสอบที  1 

ตอนที   1  

1.   ก     2.  ก      3.       ค 4.     ค  5.    ค    
 

ตอนที  2  

1. เซนติเมตร  2.   เมตร  3.        เมตร เซนติเมตร       

4. เซนติเมตร        5.  มิลลิเมตร 
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แผนจดัการเรียนรู้ที 2 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 

ค13101 คณิตศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนัประถมศึกษาปีที 3 

เรือง การคาดคะเนความยาว        เวลา  2  ชวัโมง 

.............................................................................................................................................................  
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ค 2.1: เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดัและคาดคะเนขนาดของสิงทีตอ้งการวดั 

ตวัชีวดั  ค 2.1 ป.3/1   บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เลือกเครืองวดัทีเหมาะสม
และเปรียบเทียบความยาว 

มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล   การสือสาร  การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ    และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

ตวัชีวดั ค 6.1 ป.3/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2  ใชค้วามรู้  ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/3   ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/4   ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร  การสือความหมายและ
การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ค 6.1ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และ เชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ 

 ค 6.1 ป.3/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  

สาระสาํคญั   
การคาดคะเนความยาว  ความสูง หรือระยะทาง  เป็นการบอกความยาว  ความสูง หรือ

ระยะทาง  ไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงโดยไม่ใชเ้ครืองมือวดั 

สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้  

- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 

ทกัษะ/กระบวนการ 

- คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร   
-  เปรียบเทียบค่าทีไดจ้ากการคาดคะเนกบัค่าทีไดจ้ากการวดัจริง 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการคิด 
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- รักความเป็นไทย 

ชินงาน/ภาระงาน 

- บนัทึกผลการคาดคะเนระยะทางของลูกแกว้ทีห่างจากปากหลุมในการแข่งขนัดีด
ลูกแกว้ 

- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืนๆ 

การวดัและประเมินผล 

1. วธีิการวดัและประเมินผล 

1.1 ตรวจจากความถูกตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมจากใบงาน  และ แบบทดสอบ 

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการเล่นรูปแบบอืน 

2.    เครืองมือ 

2.1 แบบฝึกจากใบงาน  และ  แบบทดสอบ 

2.2 แบบประเมินแบบ Rubric 

         แบบประเมินความสามารถในการคิด  
 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

  1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา     

2.  มีเหตุผล     

3. การแกปั้ญหา     

รวม     
 

แบบประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 

รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย     

รวม     
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3.  เกณฑก์ารประเมิน 

3.1 ไดค้ะแนนรวมจากใบงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

3.2ไดค้ะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ70จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

3.3  เกณฑก์ารประเมิน  Rubric  
เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการคิด 
 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
มากกวา่  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
อยา่งนอ้ย  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  
กติกา,วธีิการเล่นได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

บอกชือการเล่น
ได ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

มีเหตผุล ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลบางครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบการตอบ
คาํถามไม่
สมเหตุสมผล 

ใหค้าํอธิบาย
หรือยกตวัอยา่ง
ไม่ได ้

การแกปั้ญหา เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

 เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 

  เสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน
แต่อธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ไม่ได ้

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ไม่ได ้
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เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่นและกติกา 
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 1 การละเล่น 

 ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น และกติกา
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้ถูกตอ้งอยา่ง
นอ้ย 1 การละเล่น 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น การละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

ร่วมกิจกรรมการ
เล่น    และบอก
ชือการละเล่น
พืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้

บางส่วน 

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดม้ากกวา่  3 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดอ้ยา่งนอ้ย  
2 -  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดอ้ยา่งนอ้ย 1 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํ
ใหเ้พือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบา้นไทย
ไม่ได ้

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินและชกัชวน
ใหเ้พือนร่วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคลอ้ง
กบัประเพณีได ้

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินทีสอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

 

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

บอกชือ
การละเล่น 
พืนบา้นใน
ทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีไม่ได ้

กิจกรรการเรียนรู้ 

 ขนัที 1. ขนัเตรียมผูเ้รียน 

1.1 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.2 ครูชีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนัใน 

การทาํงานกลุ่ม 

1.3 ครูแจง้คะแนนฐานของนกัเรียนแต่ละคนและวธีิการคิดคะแนนพฒันาของกลุ่ม 

ใหน้กัเรียนทราบ 
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ขนัที 2. ขนัสอน 

2.1 ทบทวนความรู้เดิมเรืองหน่วยวดัความยาวและเครืองมือวดัโดยครูให้นกัเรียน
บอกหน่วยวดัความยาวและชือเครืองมือวดัคนละ 1 อยา่งแลว้ครูหยบิสิงของหรือภาพสิงของหรือ
ระยะทางแลว้ใหน้กัเรียนบอกเครืองมือวดัและหน่วยวดัทีเหมาะสม 

2.2 ครูติดแถบกระดาษสีทีมีความยาว 1 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร ไว้
บนกระดาษแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกวา่แถบกระดาษ แต่ละชินควรมีความยาวเท่าไร จากนนัให้
อาสาสมคัรออกมาวดัจริง เพือตรวจสอบและเปรียบเทียบความยาวทีนกัเรียนคาดคะเนกบัการวดัจริง 

2.3  ครูใหน้กัเรียนเริมการคาดคะเนความยาวของสิงของทีครูกาํหนดโดยเริมจาก
สิงของทีมีความยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร เช่น ยางลบ ชอลก์ กล่องลวดเสียบกระดาษ จากนนัเพิม
สิงของทีมีความยาวมากกวา่ 10 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร เช่น ชอลก์ สีเทียน  รูปถ่าย 
ความกวา้งของหนงัสือ หลอดดูด ใหน้กัเรียนคาดคะเนและจดบนัทึกไวแ้ลว้ใหอ้าสาสมคัรออกมา
วดัจริง แลว้ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบความยาวทีคาดคะเนไดก้บัการวดัจริงวา่แตกต่างกนัเท่าไร 
ต่อจากนนัใหน้กัเรียนคาดคะเนความยาว ความสูงหรือระยะทางทีมากกวา่ 30 เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 
100 เซนติเมตร พร้อมทงัให้มีการวดัจริงเพือเปรียบเทียบ 

2.4  เมือนกัเรียนคาดคะเนความยาว ความสูง หรือระยะทางทีมีความยาวไม่เกิน 
100เซนติเมตรไดดี้แลว้  ครูหยบิไมเ้มตรให้นกัเรียนใหน้กัเรียนดูและถามความยาวของไมเ้มตร (1 

เมตรหรือ 100 เซนติเมตร) จากนนัครูใหน้กัเรียนบอกความยาวของสิงของในห้องทีใกลเ้คียงกบัไม้
เมตร เช่น ความสูงของโตะ๊ครู  ความกวา้งของประตู ความสูงของชนัวางของ  ต่อจากนนัครูกาํหนด
สถานการณ์ความยาว ความสูงหรือระยะทางใหน้กัเรียนคาดคะเนเช่น ความยาวของป้ายนิเทศ, 
ความยาวของกระดานดาํ ความสูงของประตู   ความกวา้งของถนนหนา้อาคาร  ใหน้กัเรียนช่วยกนั
คาดคะเนแลว้จดบนัทึกขอ้มูลไวแ้ลว้ใหมี้การวดัจริง เพือเปรียบเทียบความยาวทีคาดคะเนกบัการวดั
จริงจากนนัครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่การคาดคะเนทีดีคือการบอกความยาว ความสูง หรือ
ระยะทางไดใ้กลเ้คียงโดยไม่ใชเ้ครืองมือวดั  

ขนัที 3. ขนักิจกรรมกลุ่ม 

3.1 ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน1 คน (กลุ่มเดิม) 

3.2 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนชุดที 2 ประกอบดว้ย คาํชีแจง ใบความรู้ ใบ
งาน  วธีิเล่นดีดลูกแกว้ให้(กลุ่มละ 2 ชุด) จากนนัใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน  จนสมาชิกในกลุ่มเขา้ใจอยา่งชดัเจนและทาํกิจกรรมในใบงานตอนที1 โดยครูจะคอยดูการ
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด เพือใหค้าํชีแจงเพิมเติมแก่นกัเรียนเมือเกิดขอสงสัย 
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3.3 เมือทุกกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและทาํแบบฝึกหดัในใบ
งาน ตอนที 1 เรียบร้อย  ครูดาํเนินกิจกรรมการเล่นดีดลูกแกว้  โดยชีแจงวธีิการเล่น กติกาการเล่น  
การปฏิบติักิจกรรมตามใบงานตอนที 2และทดลองเล่นดีดลูกแกว้ 

3.4 ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนทีละ 1 คนเขา้แข่งขนัดีดลูกแกว้ ส่วนคนทีเหลือจะคอย
ช่วยกนัคาดคะเนระยะทางของลูกแกว้ทีอยูห่่างจากปากหลุมทีกาํหนดแลว้วดัระยะทางจริง กลุ่มใด
คาดคะเนไดใ้กลเ้คียงมากทีสุดจะได ้1 คะแนน  แข่งขนักนัจนครบทุกคน สรุปผลการแข่งขนั  

3.5 เมือจบการแข่งขนั ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเสนอแนะการเล่นของเด็ก
แบบอืนๆทีนกัเรียนคิดวา่เหมาะสมกบัเนือหาทีเรียนรู้ พร้อมทงัวธีิการทีนาํมาใชไ้ดส้อดคลอ้งกบั
เนือหา  ครูคอยสังเกตและร่วมซกัถามพร้อมทงัประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ
คุณลกัษณะทีพึงประสงครั์กความเป็นไทยตามแบบประเมินทีกาํหนด 

  ขนัที 4. ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล ทดสอบยอ่ย และยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ 

4.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบกิจกรรมจากใบงาน จากนนัร่วมกนัสรุป
บทเรียนเรืองการคาดคะเนความยาว ความสูง หรือระยะทางวา่ตอ้งคาดคะเนใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัการ
วดัจริงใหม้ากทีสุด 

 4.2 ทดสอบยอ่ย ครูทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนแต่ละ
คนทาํแบบทดสอบจาํนวน 5 ขอ้ในการทดสอบนกัเรียนแต่ละคนจะทาํขอ้สอบตามความสามารถ
ของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกบัไดใ้ชเ้วลา 10 นาที จากนนัร่วมกนัตรวจคาํตอบจาก
แบบทดสอบ คาํนวณคะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่มแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีได้
รางวลั และมอบรางวลัใหก้ลุ่มทีมีระดบัการพฒันาสูงสุด 

สือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ , วธีิเล่นดีดลูกแกว้ 

2. แถบกระดาษยาว 1 เซนติเมตร , 2 เซนติเมตร , 3 เซนติเมตร 

3. เครืองมือวดัความยาว  ไดแ้ก่  ไมเ้มตร ไมบ้รรทดั สายวดัชนิดตลบั 

4.  สิงของเช่น ยางลบ หลอดดูด สมุดหนงัสือ ชอลก์ อุปกรณ์ในหอ้งเรียน 

5. อุปกรณ์การเล่นดีดลูกแกว้  ไดแ้ก่ ลูกแกว้ 
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บนัทึกหลงัสอน 

 ในแผนจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง การคาดคะเนความยาว   นกัเรียนทุกกลุ่มมีความ
กระตือรือร้น  และตงัใจในการปฏิบติักิจกรรมในการเรียนดีมาก  และใหค้วามร่วมมือในการทาํ
กิจกรรมของกลุ่มดี  นกัเรียนทีเป็นผูน้าํกลุ่ม   ทาํหนา้ทีไดดี้ขึนรู้จกัแบ่งงานใหส้มาชิกในกลุ่มอยา่ง
ทวัถึงและสมาชิกในกลุ่มจะคอยกระตุน้เพือนทีทาํคะแนนทดสอบยอ่ยครังที 1 ไดน้อ้ยใหต้งัใจ
เรียนรู้มากขึน      ปัญหาทีพบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแผนจดัการเรียนรู้นีคือ    

1.  นกัเรียนคาดคะเนความยาวสิงทีกาํหนดใหไ้ดไ้ม่ใกลเ้คียง  ตอ้งปรับแนวทางการ
คาดคะเนโดยใหน้กัเรียนถือไมห้รือหลอดทีมีความยาว เช่น 5 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร   20 

เซนติเมตร ไวแ้ลว้นาํไปเทียบกบัสิงของทีคาดคะเน   และเมือคาดคะเนระยะทาง  หรือความยาวเป็น
เมตร ก็ใหถื้อไมที้ยาว 1 เมตรไวด้ว้ย จากกิจกรรมนี ทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้วธีิคาดคะเนโดย
การกา้วเทา้และการกางแขนแลว้ยนืต่อๆกนักบัการคาดคะเนระยะทางทียาวมาก   

2. ปัญหาเรืองการใชเ้วลาในการเล่นดีดลูกแกว้ให้จบเกม   ครูตอ้งใชว้ธีิปรับการเล่นใหม่
โดยใหเ้ล่นเพียงการดีดไปใกลห้ลุมและคาดคะเนระยะห่างของลูกแกว้กบัหลุมเท่านนั  การคาดคะเน
ระยะทางก็ยงัไม่ใกลเ้คียงมกัมีความคลาดเคลือนมาก 

ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็น
ไทยในแผนจดัการเรียนรู้ นีนกัเรียนสามารถบอกชือการละเล่นอืนๆไดม้ากแต่บอกวธีิการทีจะ
นาํมาใชใ้นบทเรียนอยา่งไรไม่ได ้ ทีสอดคลอ้งกบับทเรียนมีบา้ง  เช่น การกระโดดไกล  การเล่นเป
ตอง   การกระโดดกบ    
  

 

ลงชือ     ผูส้อน 

        (นางสาวปรานี   แพรอตัร์) 
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เอกสารประกอบการเรียนชุดท ี2 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กจิกรรมการเล่นของเด็กไทย 

เรือง  การคาดคะเนความยาว 

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

                      
 

1. เอกสารนีประกอบดว้ย  คาํชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วธีิเล่นดีดลูกแกว้ 

2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทาํแบบฝึกหดัตามใบงาน 

 ตอนที 1 ใชเ้วลา 20 นาที 

3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมการเล่นดีดลูกแกว้กบัครูผูส้อน และทาํ
แบบฝึกหดั  ตามใบงาน  ตอนที  2   ใชเ้วลา  30  นาที 

 

 

 

1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหนา้ทีโดยเนน้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัดา้น 

     การ เรียน 

2. ศึกษาใบความรู้ร่วมกนัและซกัถามกนัจนแน่ใจวา่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความ 

    เขา้ใจ      เนือหา      อยา่งชดัเจน 

3. ฝึกทกัษะจากใบงาน โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัทาํแบบฝึกจากใบงาน ช่วยกนัคิดตอบ 

    คาํถาม    ซกัถามกนัจนแน่ใจวา่กลุ่มของตนมีความเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน และ  

    ร่วมกิจกรรมการเล่นดีดลูกแกว้ 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัตรวจและใหค้ะแนน 

   ตาม เกณฑที์กาํหนดให ้นกัเรียนส่งเอกสารทงัใบความรู้และใบงานใหค้รูตรวจสอบ 

  ความถูกตอ้งอีกครังหนึง 

5. นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนะการเล่นรูปแบบอืนทีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

6. นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบ 

 

 

 

คําชีแจง 

กจิกรรม 
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ใบความรู้ท ี 2 

การคาดคะเนความยาว 

การคาดคะเนความยาว เป็นการใชส้ายตาประมาณความยาว ความสูง หรือระยะทางของ
สิงของ  อาจคาดคะเนไดม้ากกวา่ความยาวจริง แต่การคาดคะเนทีดีตอ้งคาดคะเนใหไ้ดใ้กลเ้คียงค่า
ความยาวจริงไดม้ากทีสุด    

                    

                                         

                      วดัจริงได ้ 5  เซนติเมตร  4 มิลลิเมตร  คลาดเคลือน  4  มิลลิเมตร 

                                                          

                                   

                              

                           
                        

             
วดัจริง     โตะ๊สูง    1  เมตร  25   เซนติเมตร  คลาดเคลือน  5  เซนติเมตร 

 

  

ตรวจสอบการคาดคะเนวา่ใกลเ้คียงความจริงไดโ้ดย 

1. วดัความยาวจริงของสิงของทีคาดคะเนไว ้

2.  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัทีคาดคะเนดว้ยสายตา 
           ผลต่างทีเปรียบเทียบได ้ เรียกวา่ ความคลาดเคลือน 

 

ดินสอแท่งนีน่าจะยาว  5  เซนติเมตร 

โต๊ะตวันี  ผมวา่น่าจะสูง  1 เมตร 20 เซนติเมตร
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ดีดลูกแก้ว 

ผู้เล่น           ดีดลูกแกว้เป็นการละเล่นทีไม่ตอ้งการคนมาก เพียงจาํนวน 2-3 คนก็เล่นได ้ 
อุปกรณ์      ลูกแกว้  
สถานทีเล่น ลานดินเรียบๆ ไม่มีหญา้ 
ประโยชน์ทสีอดคล้องกบัแผนจัดการเรียนรู้และตัวชีวดั 

- ฝึกทกัษะการคาดคะเนระยะห่างของลูกแกว้กบัปากหลุม และบอกความยาวเป็นเมตร  
และเซนติเมตร 

- เปรียบเทียบค่าทีไดจ้ากคาดคะเนกบัค่าทีไดจ้ากการวดัจริงจาก 

วธีิเล่น  
1. ขดุหลุมเล็กๆขนาดเบา้ขนมครก  จากนนัขีดเส้นตรงบนพืนลานเป็นเส้นสาํหรับโยน 

ลูกแกว้ห่างจากหลุมประมาณ 3  เมตร  
2.  เริมเล่นโดยใหทุ้กคนยนืทีเส้นโยนลูกแกว้เขา้ไปทีหลุม   ของใครใกลห้ลุมมากทีสุดจะ 

ไดเ้ป็นผูเ้ล่นก่อน 

3. เริมการดีดลูกแกว้  การดีดครังแรกตอ้งดีดใหล้งหลุม ถา้ลูกแกว้ลงหลุมจะได ้1 คะแนน    
จากนนัเป็นการดีดทาํคะแนนต่อ ดว้ยการดีดให้โดนลูกแกว้ทีอยูใ่กลที้สุดก่อน ดีดถูกจะได ้1 ะแนน 
และมีสิทธิยงิลูกแกว้ลูกอืนต่อไป (หรือจะเลือกยงิลูกแกว้ลงหลุมก็ได)้  เมือใครได ้9 คะแนนแลว้  
คะแนนสุดทา้ยจะดีดลงหลุมไม่ได ้ตอ้งดีดถูกลูกแกว้คนอืนทีเขานาํไปวางล่อไวที้ตรงไหนก็ได ้   ถา้
ลูกแกว้ล่อวางไกลเกินไป   คิดวา่จะดีดไปไม่ถึง   อาจจะดีดลูกลงหลุมก่อนก็ได ้    แลว้จึงดีดจาก
ปากหลุมไปโดนลูกแกว้ของใครก็ไดที้อยูใ่กลที้สุด ก็จะได ้1 คะแนน  (รวมเป็น 10 คะแนน)ใครได ้
10 คะแนนก่อนถือวา่เป็นผูช้นะ  

กรณีทีดีดไม่โดนลูกแกว้คนอืน  อีกทงัไม่ลงหลุม   เรียกวา่   ตาย   ไม่มีสิทธิ 

เล่นต่อ ตอ้งเปลียนใหค้นทีลูกแกว้อยูใ่กลห้ลุมคนต่อมาเป็นคนเล่น                         
 การดีดลูกแกว้มี 2 แบบ คือยนืดีดกบันงัดีด   จะยนืจะนงัท่าใดก็ไดต้ามถนดั   ทีสาํคญัตอ้ง
ใหนิ้วหวัแม่มือปักดินไวต้รงจุดลูกแกว้ของตนเองวางอยู ่  การดีดตอ้งดีดดว้ยนิวกลาง ตาเล็งมองไป
ยงัลูกแกว้ทีจะยงิ   ถา้ขณะดีดมีการยกหวัแม่มือขึนจากพืนถือวา่ผดิกติกา  
   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



159 
 

ใบงานที 2 

ตอนที 1 ใหค้าดคะเนความยาวของสิงต่อไปนีเป็นเซนติเมตร และเมตร  แลว้ตรวจสอบโดยการ
              วดัจริง  (10 คะแนน) 

 

สิงทีกาํหนดให ้
 

คาดคะเน 
 

วดัจริง 
 

คลาดเคลือน 
 

คะแนน 

1.  

 

2.    

 

3   .  

4. ความยาวของแปรงลบ
กระดาน 

5. ความยาวของกล่องดินสอ 

6. ความสูงของเกา้อีนกัเรียน 

7. ความกวา้งของกระดานดาํ 

8. ความสูงของประตู
หอ้งเรียน 

9. ความสูงของชนัวาง
หนงัสือในห้องเรียน 

10. ระยะทางจากโตะ๊ครูถึง
ประตูห้อง 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

 

 

 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

…………….. 

 

…………. 

 

 

……………  

 

 

 

 

 

……………  

 

……………  

…………… 

……………  

……………. 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………….. 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

 

 

 

 

………………  

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

…………….. 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

 

 

 

………..… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

เกณฑก์ารประเมิน  9 – 10   คะแนน  = ระดบั 4  ดีมาก              7 – 8      คะแนน  =  ระดบั 3   ดี  

 5 - 6     คะแนน   =  ระดบั  2   พอใช ้ ตาํกวา่ 5 คะแนน  =  ระดบั  1  ตอ้งปรับปรุง 
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               ผลการประเมินได.้.............................คะแนน ระดบั............................................... 
ตอนที 2 ใหค้าดคะเนระยะห่างของลูกแกว้กบัปากหลุมของทุกกลุ่มแลว้บนัทึกผลในตาราง 

กลุ่ม คาดคะเน วดัจริง คลาดเคลือน คะแนน 

การแข่งขนัรอบที 1 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม 5 

กลุ่ม 6 

กลุ่ม 7 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

………………  

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

……………… 

 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

การแข่งขนัรอบที 2 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม 5 

กลุ่ม 6 

กลุ่ม 7 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

……………… 

 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

การแข่งขนัรอบที 3 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม 5 

กลุ่ม 6 

กลุ่ม 7 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

…………….. 

……………… 

……………… 

 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

รวมคะแนนของกลุ่ม..........  

 

เกณฑ ์   คาดคะเนไดใ้กลเ้คียงมากทีสุด ได ้  1 คะแนน 
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แบบทดสอบท ี2 

……………………………………………………….. 

คาํชีแจง      ใหเ้ขียนเครืองหมาย    ×  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบทีถูกตอ้ง 

1. ปรีดาคาดคะเนระยะทางจาก
กระดานดาํกบัโตะ๊เรียน 1 เมตร วดั
จริงได ้ 95 เซนติเมตร คาดคะเน
คลาดเคลือนไปเท่าไร 

ก. 5 เซนติเมตร   

ข. 10 เซนติเมตร 

ค. 15 เซนติเมตร   

2. คาดคะเนความสูงของโตะ๊ครูไว ้  98  

เซนติเมตร  วดัจริงไดน้อ้ยกวา่ที
คาดคะเน  3  เซนติเมตร โตะ๊ครูสูง
เท่าไร 

ก.    93   เซนติเมตร  

ข.    95   เซนติเมตร 

ค.   101   เซนติเมตร   

3.  คาดคะเนระยะห่างของลูกแกว้กบัหลุมไว ้
15  เซนติเมตร  วดัจริงไดม้ากกวา่ทีคาดคะเน 
4  เซนติเมตร วดัจริงไดเ้ท่าไร 

ก.     11   เซนติเมตร 

ข.     15   เซนติเมตร 

4. คาดคะเนระยะทางจากหอ้งเรียนถึง
สนามแข่งขนัดีดลูกแกว้ไดน้อ้ยกวา่วดัจริง 2  
เมตร ถา้วดัจริงได ้  14  เมตร  50 เซนติเมตร 
คาดคะเนระยะทางไวกี้เมตร 

ก.  12 เมตร  50  เซนติเมตร  

ข.  14  เมตร  50  เซนติเมตร 

ค.  16  เมตร    50  เซนติเมตร  

5. ดินสอแท่งนีน่าจะยาว 9 เซนติเมตร   แต่วดั 

  จริงแลว้สันลง  3  มิลลิเมตร ดินสอแท่งนี
ยาว เท่าไร 

ก. 8   เซนติเมตร   6 มิลลิเมตร 

ข. 8  เซนติเมตร   7 มิลลิเมตร 

ค. 9  เซนติเมตร  3 มิลลิเมตร  

 

           

 

 

ค.     19   เซนติเมตร 
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เฉลยใบงานที 2 

ตอนที 1 คะเนความยาวของสิงต่อไปนีเป็นเซนติเมตร และเมตรแลว้ตรวจสอบโดยการวดัจริง 

 

สิงทีกาํหนดให ้

 

คาดคะเน 

 

วดัจริง 

 

คลาดเคลือน 

 

คะแนน 

1.  

 

2.     

 

3.    

4. ความยาวของแปรงลบกระดาน 

5. ความยาวของกล่องดินสอ 

6. ความสูงของเกา้อีนกัเรียน 

7. ความกวา้งของกระดานดาํ 

8. ความสูงของประตูหอ้งเรียน 

9. ความสูงของชนัวางหนงัสือใน
หอ้งเรียน 

10. ระยะทางจากหนา้ชนัเรียนถึง
โตะ๊ครู 

 

 

 

4 เซนติเมตร 

 

 

5 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

4  เซนติเมตร 

 12 เซนติเมตร 

21 เซนติเมตร 

60 เซนติเมตร 

120 เซนติเมตร 

210 เซนติเมตร 

 

150 เซนติเมตร 

 

ตามทีวดัไดจ้ริง 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



163 
 

 

 

เฉลยแบบทดสอบท ี 2 

 

 

  1.   ก     2.  ข      3.       ค  4.     ก  5.    ข    
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แผนจดัการเรียนรู้ที 3การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 

ค13101 คณิตศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             ชนัประถมศึกษาปีที 3 

เรือง การเปรียบเทียบความยาว      เวลา  2  ชวัโมง 

.............................................................................................................................................................  
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ค 2.1: เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดัและคาดคะเนขนาดของสิงทีตอ้งการวดั 

ตวัชีวดั  ค 2.1 ป.3/1  บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เลือกเครืองวดัทีเหมาะสม
และเปรียบเทียบความยาว 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การสือสาร  การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ    และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

ตวัชีวดั ค 6.1 ป.3/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2  ใชค้วามรู้  ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/3   ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/4   ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร  การสือความหมายและ
การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ค 6.1ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และ เชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ 

 ค 6.1 ป.3/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  

สาระสาํคญั 

 การเปรียบเทียบความยาว  ความสูง  และระยะทางทีอยูใ่นหน่วยเดียวกนัหรือหน่วยต่างกนั  
เป็นการบอกความ ยาวกวา่  สันกวา่  หรือเท่ากนัของความยาว  ความสูง  และระยะทางทีวดัได ้

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- การเปรียบเทียบความยาว  ความสูง  และระยะทาง 

ทกัษะ/กระบวนการ 

- เปรียบเทียบความยาว  ความสูง  หรือระยะทาง 

 คุณลกัษณะ 

-  มีระเบียบวนิยั  ความรับผดิชอบและความรอบคอบในการทาํงาน  
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สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการคิด 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- รักความเป็นไทย 

ชินงาน/ภาระงาน 

-  บนัทึกผลการวดัระยะห่างของเหรียญทีตกกบัเส้นชยัจากการเล่นทอยเส้น 

- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืน 

การวดัและประเมินผล 

1. วธีิการวดัและประเมินผล 

1.1 ตรวจจากใบงาน  และแบบทดสอบ 

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการเล่นรูปแบบอืน 

2.    เครืองมือวดัและประเมินผล 

 2.1   แบบฝึกจากใบงาน และแบบทดสอบ 

 2.2  แบบประเมินแบบ Rubrics  
                  - แบบประเมินความสามารถในการคิด  

 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

  1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา     

2.  มีเหตุผล     

3. การแกปั้ญหา     

รวม     

 

 แบบประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 

รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย     
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รวม     

3.  เกณฑก์ารประเมิน 

3.1 ไดค้ะแนนรวมแบบฝึกจากใบงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

3.2ไดค้ะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
3.3 เกณฑก์ารประเมิน  Rubric 

เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการคิด 
 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
มากกวา่  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
อยา่งนอ้ย  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  
กติกา,วธีิการเล่นได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

บอกชือการเล่น
ได ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

มีเหตผุล ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลบางครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบการตอบ
คาํถามไม่
สมเหตุสมผล 

ใหค้าํอธิบาย
หรือยกตวัอยา่ง
ไม่ได ้

การแกปั้ญหา เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

 เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 

  เสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน
แต่อธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ไม่ได ้

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ไม่ได ้
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เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 
 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่นและกติกา 
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 1 การละเล่น 

 ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น และกติกา
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้ถูกตอ้งอยา่ง
นอ้ย 1 การละเล่น 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น การละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

ร่วมกิจกรรมการ
เล่น    และบอก
ชือการละเล่น
พืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้

บางส่วน 

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดม้ากกวา่  3 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดอ้ยา่งนอ้ย  
2 -  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดอ้ยา่งนอ้ย 1 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํ
ใหเ้พือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบา้นไทย
ไม่ได ้

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินและชกัชวน
ใหเ้พือนร่วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคลอ้ง
กบัประเพณีได ้

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินทีสอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

 

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

บอกชือ
การละเล่น 
พืนบา้นใน
ทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีไม่ได ้

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขนัที 1 ขนัเตรียมผูเ้รียน 

1.1ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.2 ครูชีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนัใน
การทาํงานกลุ่ม 
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1.3 ครูแจง้คะแนนฐานของนกัเรียนแต่ละคนและวธีิการคิดคะแนนพฒันาของกลุ่ม
ใหน้กัเรียนทราบ 

ขนัที 2 ขนัสอน 

2.1 ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนเรืองหน่วยการวดัความยาว (เมตร ,  
เซนติเมตร , มิลลิเมตร) โดยครูแสดงภาพหรือสิงของจริง เช่น ภาพสายยาง ภาพเสาธง    ดินสอ ให้
นกัเรียนดูแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกวา่ควรใชห้น่วยวดัความยาวใดบอกความยาวของสิงนนั เช่น 
สายยางเป็นเมตร ดินสอเป็นเซนติเมตร 

2.2 ครูแจกภาพแสดงการวดัสิงของต่างๆเช่น การวดัดินสอ กรรไกร ลวดเสียบ  
ใหน้กัเรียนอ่านค่าการวดัทีได ้ เช่น ดินสอยาว 10 เซนติเมตร กรรไกรยาว 15 เซนติเมตร ลวดเสียบ
ยาว 4 เซนติเมตร จากนนัครูถามวา่สิงใดยาวทีสุด สิงใดสนัทีสุด หรือ สิงของใดยาวกวา่สิงใด และ
ยาวกวา่เท่าไร 

2.3 ครูแสดงภาพการวดัสิงของ เช่น 

                
                  

จากนนัใหน้กัเรียนร่วมกนับอกความยาวของสิงต่างๆ 

ตะปูยาว.....................เซนติเมตร       ดินสอยาว.....................เซนติเมตร  

ลวดเสียบยาว.....................เซนติเมตร     เขม็หมุดยาว.................เซนติเมตร  

แลว้ช่วยกนัตอบคาํถามของวา่ 
- อะไรยาวทีสุด และยาวเท่าไร 

- อะไรสันทีสุด  และสันเท่าไร 

- มีสิงของใดยาวเท่ากนับา้ง 

- มีสิงของคู่ใดบา้งทียาวแตกต่างกนั 
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- ถา้เรียงลาํดบัความยาวจากสิงทียาวทีสุดจะเรียงไดอ้ยา่งไร(ดูจากค่าของตวัเลขทีบอกความ
ยาวของสิงของนนัๆ) 

2.4 ครูติดแถบประโยคแสดงค่าความยาวจาํนวน 4 แถบ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนัใหน้กัเรียนอ่านค่าความยาว ความสูง จากแถบประโยคแลว้ถามนกัเรียนวา่ 
- สิงใดยาวทีสุด และยาวเท่าไร 

- สิงใดยาวเป็นอนัดบัสอง และยาวเท่าไร 

- สิงใดสันทีสุด และยาวเท่าไร 

- สิงใดสันเป็นอนัดบัสอง และยาวเท่าไร 

- เสาธงสูงกวา่ เสาบา้นเท่าไร 

- กระดานดาํยาวกวา่ป้ายนิเทศเท่าไร 

แลว้ใหอ้าสาสมคัร ออกมาเรียงลาํดบัแถบประโยคจากสันทีสุดไปยาวทีสุด   แลว้ใหเ้พือนนกัเรียน
ในชนัช่วยกนัตรวจสอบ ต่อจากนนัครูตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนทงัชนัอีกครังโดยกาํหนด 
ความยาว ความสูงหรือระยะทางใหน้กัเรียนช่วยกนัเปรียบเทียบอีกครังโดยแสดงแถบประโยคดงันี 

1. ปากกายาว               13    เซนติเมตร     8     มิลลิเมตร 

 

2. ดินสอยาว               11   เซนติเมตร     6     มิลลิเมตร 

 

3. วดัอยูห่่างจากโรงเรียน     350      เมตร  50  เซนติเมตร 

 

4. สนามเด็กเล่นห่างจากอาคารเรียน    55   เมตร 

 

กระดานดาํยาว 2 เมตร 50 เซนติเมตร

ป้ายนิเทศยาว 2 เมตร 25 เซนติเมตร

เสาบา้นสูง 6 เมตร 80 เซนติเมตร

เสาธงสูง  8 เมตร 50 เซนติเมตร
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5. หอ้งสมุดอยูห่่างจากหอ้งเรียน   120   เมตร 
 

จากนนัใหน้กัเรียนอาสาสมคัรคนที 1 ชีบอกวา่สิงใดยาวทีสุดและสันทีสุด อาสาสมคัรคนที 2 

ออกมาชีบอกวา่สิงใดยาวเป็นอนัดบัสองและสามและใหน้กัเรียนทงัชนัช่วยกนัตรวจสอบ 

 ขนัที 3.  ขนักิจกรรมกลุ่ม 

 3.1 ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน1 คน (กลุ่มเดิม) 

3.2 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนชุดที 3 ประกอบดว้ยคาํชีแจงใบความรู้ ใบ
งาน  วธีิเล่นทอยเส้น(กลุ่มละ  2 ชุด)จากนนัใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้
ชุดที 3 จนสมาชิกทุกคนในกลุ่มเขา้ใจอยา่งชดัเจน และร่วมกนัทาํกิจกรรมใบงานตอนที 1  โดยครู
คอยดูแลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด และใหค้าํอธิบายเมือมีกลุ่มใดเกิดขอ้สงสัย 

3.3 เมือทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ และทาํแบบฝึกหดัในใบงาน ตอนที 1 เรียบร้อย  
ครูดาํเนินกิจกรรมการเล่นทอยเส้น  โดยชีแจงวธีิการเล่น กติกาการเล่น  การปฏิบติักิจกรรมตามใบ
งานตอนที 2และทดลองเล่นทอยเส้นก่อนเล่นจริง 1-2 ครังเพือใหน้กัเรียนเขา้ใจตรงกนัทุกกลุ่ม 

3.4 .ใหก้ลุ่มส่งสมาชิกเขา้ร่วมแข่งขนัทอยเส้นทีละ 1 คน ส่วนสมาชิกทีเหลือคอย
วดัและจดบนัทึกผลของกลุ่มตนเอง แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนัวา่กลุ่มใดทอยไดใ้กลเ้ส้นชยัมากเป็น
อนัดบั 1, 2 ,3 จะไดค้ะแนนอนัดบั 1 = 3 คะแนน  อนัดบั 2 = 2 คะแนน อนัดบั 3 = 1 คะแนน 
แข่งขนักนัจนครบทุกคน จึงสรุปผลวา่กลุ่มใดมีคะแนนมากทีสุดเป็นกลุ่มชนะ  

3.5 เมือจบการแข่งขนัครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเสนอแนะการเล่นของเด็ก
แบบอืนๆทีนกัเรียนคิดวา่เหมาะสมกบัเนือหาทีเรียนรู้ พร้อมทงัวธีิการทีนาํมาใชไ้ดส้อดคลอ้งกบั
เนือหา  ครูคอยสังเกตและร่วมซกัถามพร้อมทงัประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ
คุณลกัษณะทีพึงประสงครั์กความเป็นไทยตามแบบประเมินทีกาํหนด 

ขนัที 4 ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล  ทดสอบยอ่ย และยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ 

4.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งในใบงานของกลุ่ม แลว้ร่วมกนั 

สรุปบทเรียนเรืองการเปรียบเทียบความยาว 

 4.2 ทดสอบยอ่ย ครูทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนแต่ละ
คนทาํแบบทดสอบจาํนวน 5 ขอ้ในการทดสอบนกัเรียนแต่ละคนจะทาํขอ้สอบตามความสามารถ
ของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกนัไดใ้ชเ้วลา 10 นาที จากนนัร่วมกนัตรวจคาํตอบจาก
แบบทดสอบ คาํนวณคะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่มแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีได้
รางวลั และมอบรางวลัใหก้ลุ่มทีมีระดบัการพฒันาสูงสุด 
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สือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้   , วธีิเล่นทอยเส้น 

2. ภาพแสดงการวดัความยาวของสิงต่างๆเช่น ดินสอ ยางลบ 

3. แถบประโยคบอกความยาว 

4. เครืองมือวดัความยาว เช่นไมบ้รรทดั  สายวดัชนิดตลบั 

5. อุปกรณ์การเล่นทอยเส้น ไดแ้ก่ เหรียญหา้บาท   เหรียญสิบบาท  หรือฝานาํอดัลม 

 

บนัทึกหลงัสอน 

 ในแผนจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง การเปรียบเทียบความยาว   ครูนาํผลการดีดลูกแกว้ในการ
เรียนรู้ในครังที  2 มาแสดงใหน้กัเรียนดูอีกครังเพือใหน้กัเรียนใชป้ระโยชน์จากการเล่นมาเรียนรู้
เรืองการเปรียบเทียบความยาว  ทาํใหทุ้กกลุ่มมีความสนใจ  และตงัใจในการเรียนรู้โดยเฉพาะ
นกัเรียนในกลุ่มอ่อนแต่สามารถทาํคะแนนการดีดลูกแกว้ไดดี้ทาํใหก้ลุ่มไดค้ะแนนมากขึน      
ปัญหาทีพบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแผนจดัการเรียนรู้นีคือ   การใชส้ายวดัชนิดตลบัเพือวดั
ระยะทางจากเหรียญกบัเส้นชยั  นกัเรียนไดรั้บบาดเจบ็จากถูกสายวดับาดมือเพราะดึงและปล่อยสาย
วดัชนิดตลบัโดยไม่ทนัระวงั   

ในการประเมินความสามารถในการคิดในแผนจดัการเรียนรู้ครังนีนกัเรียนสามารถบอก
การละเล่นอืนๆทีสอดคลอ้งกบับทเรียนไดม้ากขึน เช่น การกระโดดไกล  การโยนเปตอง   การ
วงิสามขา  การวงิเรือบก 

การเดินกะลา  และสามารถบอกประโยชน์ของการละเล่นทีเกียวขอ้งกบับทเรียนและเชือมโยงกบั
วชิาอืนไดเ้ช่น ภาษาไทย กบับทร้องเล่นรีรีขา้วสาร  โยกเยกเอย   มอญซ่อนผา้ 
 

 

ลงชือ     ผูส้อน 

      (นางสาวปรานี    แพรอตัร์) 
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เอกสารประกอบการเรียนชุดท ี3 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กจิกรรมการเล่นของเด็กไทย 

เรือง  การเปรียบเทียบความยาว 

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

                      
 

1. เอกสารนีประกอบดว้ย  คาํชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วธีิเล่นทอยเส้น 

2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทาํแบบฝึกหดัตามใบงาน  
     ตอนที 1ใชเ้วลา 20 นาที 

3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมการเล่นวธีิเล่นทอยเส้นกบัครูผูส้อน และทาํ
แบบฝึกหดัตามใบงาน  ตอนที  2   ใชเ้วลา  30  นาที 

 

 

 

1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหนา้ทีโดยเนน้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนั 

      ดา้นการ เรียน 

2. ศึกษาใบความรู้ร่วมกนัและซกัถามกนัจนแน่ใจวา่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความ 

   เขา้ใจเนือหา อยา่งชดัเจน 

3. ฝึกทกัษะจากใบงาน โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัทาํแบบฝึกจากใบงาน ช่วยกนัคิดตอบ
คาํถาม ซกัถามกนัจนแน่ใจวา่กลุ่มของตนมีความเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน และ 

ร่วมกิจกรรมการเล่นปิดตาตีหมอ้ 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัตรวจและใหค้ะแนน
ตามเกณฑที์กาํหนดให้ นกัเรียนส่งเอกสารทงัใบความรู้และใบงานใหค้รูตรวจสอบ
ความถูกตอ้งอีกครังหนึง 

5. นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนะการละเล่นรูปแบบอืนทีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

6. นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบ 

 

 

 

คําชีแจง 

กจิกรรม 
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ใบความรู้ท ี3 

การเปรียบเทยีบความยาว 

 การเปรียบเทียบความยาว  ความสูง  ระยะทาง  ของสิงของสองสิงทาํไดโ้ดยนาํความยาว
ของสิงของทงัสองสิงทีวดัไดม้าเปรียบเทียบกนั โดยเริมเปรียบเทียบความยาวในหน่วยใหญ่ก่อน 
หากยาวเท่ากนัใหเ้ปรียบเทียบความยาวในหน่วยยอ่ยต่อไป    เช่น 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะปูยาว     4 เซนติเมตร  
ดินสอยาว  8 เซนติเมตร  
ลวดเสียบยาว  3 เซนติเมตร 5   มิลลิเมตร 

      เขม็หมุด  ยาวเท่ากบั  ตะปู        
             เปรียบเทียบ              ดินสอ  ยาวกวา่   ตะปู           4    เซนติเมตร       

      เขม็หมุด  ยาวกวา่   ลวดเสียบ   5   มิลลิเมตร 

                        

                                                                                                                       

                                                                                                                               

 

              เปรียบเทียบ   ระยะห่างจากเต่าถึงกระต่าย  ไกลกวา่   ระยะห่างจากไก่ถึงเป็ด 

ไก่อยูห่่างจากเป็ด 3 เมตร 80 เซนติเมตร 

เต่าอยูห่่างจากกระต่าย 4 เมตร 80 เซนติเมตร 
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ทอยเส้น  

ผู้เล่น           ทอยเส้น เป็นการละเล่นทีไม่ตอ้งการคนมาก เพียงจาํนวน 2-3 คนก็เล่นได ้ 
อุปกรณ์        เหรียญหา้บาทหรือเหรียญสิบบาท (หรือฝาเบียร์) 
สถานทีเล่น  บนพืนเรียบๆ 

ประโยชน์ทสีอดคล้องกบัแผนจัดการเรียนรู้และตัวชีวดั 

- บอกความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตรจากการวดัระยะห่างของเหรียญกบัเส้นชยั 

- เปรียบเทียบความยาวทีไดจ้ากการวดัระยะห่างของเหรียญกบัเส้นชยัของผูเ้ล่นแต่ละคน
วา่เหรียญของผูเ้ล่นคนใดอยูใ่กลเ้ส้นชยัมากทีสุด 

วธีิเล่น      
1. ขีดเส้นลงบนพืนเป็นรูปสีเหลียมผนืผา้กวา้งประมาณ 

1 เมตรครึง ยาวประมาณ 3 เมตร แลว้ใหมี้ส่วนเกินทีเส้นดา้นบน
เล็กนอ้ย  

2.  เริมเล่นโดยใหผู้เ้ล่นมายนืทีเส้นโยน อยา่เหยยีบเส้น 

3. โยนเหรียญไปทีเส้นบน พยายามโยนใหท้บัเส้นหรือ
ใกลเ้ส้นมากทีสุด อยา่ใหอ้อกนอกเส้นดา้นขา้ง 

ใครโยนเหรียญไปทบัเส้น  จะไดกิ้นเหรียญทงัหมด  
(ถา้โยนทบัเส้นดว้ยกนั คนโยนทีหลงัจะไดกิ้นเหรียญ)   ถา้ไม่มี
ใครโยนทบัเส้น    คนทีโยนใกลเ้ส้นมากทีสุดจะไดกิ้นเหรียญ   
ใกล้เส้นด้านบนกนิเหรียญด้านบนทงัหมด รวมทงัเหรียญของผู ้
อยูด่า้นขา้งดา้นบนดว้ย   ใกล้เส้นด้านล่างกนิเหรียญด้านล่าง
ทงัหมด รวมทงัเหรียญของผูอ้ยูด่า้นขา้งดา้นล่างดว้ย  

แลว้เริมเล่นกนัใหม่แบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นบน 
ดา้นล่าง 

เสน้โยน 
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ใบงานที 3 

ตอนที 1 ใหเ้ปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทางต่อไปนีแลว้ขีด  / ลงใน            
 (10 คะแนน) 

1) ด.ญ.อารี    สูง 135 เซนติเมตร             สูงกวา่               เตียกวา่ ด.ญ.ทิวา สูง 138 เซนติเมตร 

2) ด.ช.รัชพล  สูง 128 เซนติเมตร           สูงกวา่               เตียกวา่ ด.ช.อิสรา สูง 130 เซนติเมตร 

3) พีชาย        สูง 180 เซนติเมตร                สูงกวา่             เตียกวา่ พีสาว สูง 168 เซนติเมตร 

4) ตูเ้ยน็        สูง 165 เซนติเมตร             สูงกวา่               เตียกวา่ ตูเ้สือผา้ สูง 130 เซนติเมตร 

5) เชือกยาว  5 เมตร 20 เซนติเมตร       ยาวกวา่          สันกวา่สายยางยาว 5 เมตร50 เซนติเมตร 

6) ระยะทาง      150 เมตร                         ไกลกวา่            ใกลก้วา่ ระยะทาง       200 เมตร  
7) เขม็เยบ็ผา้    46 มิลลิเมตร                 ยาวกวา่            สันกวา่  เขม็หมุด     ยาว  5 เซนติเมตร 

8) บา้นของสุดาอยูห่่างจากโรงเรียน 760 เมตร บา้นของมาลีอยูห่่างจากโรงเรียน 670 เมตร  
บา้นของสุดาอยู ่                ไกลกวา่              ใกลก้วา่ บา้นของมาลี 

9) เสาไฟฟ้าสูง  8 เมตร 20 เซนติเมตร       สูงกวา่          ตาํกวา่ตน้ไมสู้ง  5 เมตร 20 เซนติเมตร 

10) หนา้ต่างกวา้ง  1 เมตร 10 เซนติเมตร        กวา้งกวา่        แคบกวา่ ประตูกวา้ง 1เมตร20 

เซนติเมตร 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

        9 – 10    ระดบั   ดีมาก,      7 – 8     ระดบั   ดี,   5-6   ระดบั  พอใช,้ ตาํกวา่ 5 ตอ้ง
ปรับปรุง 

ผลการประเมินได.้.............................คะแนน ระดบั............................................... 
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ตอนที 2 จงวดัระยะห่างจากจุดทีเหรียญตกกบัเส้นชยั   แลว้บนัทึกผลในตาราง    
กลุ่ม ระยะทางทีวดัได ้ คะแนน 

การแข่งขนัรอบที 1 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม5 

กลุ่ม 6 

กลุ่ม7 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

การแข่งขนัรอบที 2 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม5 

กลุ่ม 6 

กลุ่ม7 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

การแข่งขนัรอบที 3 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม5 

กลุ่ม 6 

กลุ่ม7 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

 

เกณฑใ์หค้ะแนน    

ใกลเ้ส้นชยัมากทีสุดได ้3  คะแนน      รองลงมา 2  คะแนน    และ 1  คะแนน       ไกลสุด 0  คะแนน 

สรุปคะแนน ของกลุ่ม  ได ้  ……………………………………  คะแนน 
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แบบทดสอบท ี3 

………………………………………. 

คาํชีแจง ใหเ้ขียนเครืองหมาย ×  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบทีถูกตอ้ง

1. เชือกของนิดยาว 90 เซนติเมตร   
เชือกของจาํปีและจาํปายาว 86 
เซนติเมตร  เชือกของสมชายยาว 98 
เซนติเมตร เชือกของใครยาวเป็น
ลาํดบัทีสอง 

ก. เชือกของ นิด  

ข. เชือกของ จาํปา 
ค. เชือกของ สมชาย  

2. เหรียญของกลุ่ม A ห่างจากเส้นชยั 
35 มิลลิเมตร เหรียญของกลุ่ม B ห่าง
จากเส้นชยั 2 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร 
เหรียญของกลุ่ม C ห่างเส้นชยั 20 
มิลลิเมตร เหรียญของกลุ่มใดอยูใ่กล้
เส้นชยัมากทีสุด 

ก. กลุ่ม A   

ข. กลุ่ม B 

ค.  กลุ่ม C   

           ดูภาพแลว้ตอบคาํถามขอ้ 3 

  

 

 

 

3. จากภาพ  บา้นใครอยูใ่กลโ้รงเรียน
เป็นอนัดบัสอง 

ก. บา้นตุม้    

ข. บา้นต่าย 

ค. บา้นแตว้ 

4. พิมสูง   148  เซนติเมตร  แกว้สูง  1 

เมตร  42  เซนติเมตร   ไอดา้สูงกวา่
กอ้ย 3 เซนติเมตร  ขอ้ใดเรียงลาํดบั
ความสูงไดถู้กตอ้ง 

ก. พิม    แกว้   ไอดา้  

ข. แกว้    พิม      ไอดา้ 
ค. พิม    ไอดา้     แกว้    

5. ขอ้ใดเปรียบเทียบถูกตอ้ง 

ก. 25  เซนติเมตร  เท่ากบั 

 290  มิลลิเมตร 

ข.  40 มิลลิเมตร เท่ากบั  
14 เซนติเมตร 

ค. 1 เมตร 50 เซนติเมตร   เท่ากบั   
150  เซนติเมตร 

 

 

 

บา้นตุม้ • 

•โรงเรียน  

  •  บา้นต่าย 

• บา้นโตง้ 

 • บา้นแตว้ 

580  

320 ม. 

335 ม. 52
0 
ม. 

210 

110 ม. 
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เฉลยใบงานที 3 

ตอนที 1 ใหเ้ปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทางต่อไปนีแลว้ขีด / ลงใน 

1) ด.ญ.อารีญา สูง 135 เซนติเมตร            สูงกวา่            เตียกวา่ ด.ญ.ทิธานนัท ์ สูง 138 

เซนติเมตร 

2) ด.ช.รัชพล     สูง 128 เซนติเมตร           สูงกวา่            เตียกวา่ ด.ช.อิธราพงค ์สูง 130 

เซนติเมตร 

3) พีชาย          สูง 180 เซนติเมตร            สูงกวา่               เตียกวา่ พีสาว   สูง 168 เซนติเมตร 

4) ตูเ้ยน็        สูง 165 เซนติเมตร          สูงกวา่               เตียกวา่ ตูเ้สือผา้      สูง 130 เซนติเมตร 

5) เชือกยาว  5 เมตร 20 เซนติเมตร       ยาวกวา่        สนักวา่ สายยางยาว 5 เมตร 50 เซนติเมตร 

6) ระยะห่าง      150 เมตร                             ไกลกวา่            ใกลก้วา่ ระยะทาง       200 เมตร  
7) เขม็เยบ็ผา้    4 เซนติเมตร                ยาวกวา่            สันกวา่  เขม็หมุด     ยาว 5 เซนติเมตร 

8) บา้นของสุดาอยูห่่างจากโรงเรียน 760 เมตร บา้นของมาลีอยูห่่างจากโรงเรียน 670 เมตร  
บา้นของสุดาอยู ่                ไกลกวา่              ใกลก้วา่ บา้นของมาลี 

9) เสาไฟฟ้าสูง 3 เมตร 20 เซนติเมตร      สูงกวา่          ตาํกวา่   ตน้ไมสู้ง5 เมตร 20 เซนติเมตร 

10) หนา้ตากวา้ง  1 เมตร 10 เซนติเมตร       กวา้งกวา่          แคบกวา่ ประตูกวา้ง 1 เมตร 20 เซนติเมตร 

 

เกณฑก์ารประเมิน  
                 9 – 10 ดีมาก       7 – 8 ดี  5-6 พอใช ้ ตาํกวา่ 5 ตอ้งปรับปรุง 

ผลการประเมิน     ได.้.............................คะแนน ระดบั............................................... 
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เฉลยแบบทดสอบท ี 3 

 

 1.   ก      2.  ค      3.    ก  4.     ค  5.    ค 
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แผนจดัการเรียนรู้ที 4การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 

ค13101 คณิตศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนัประถมศึกษาปีที 3 

เรือง    ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดั     เวลา  2  ชวัโมง 

..................................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ค 2.1: เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดัและคาดคะเนขนาดของสิงทีตอ้งการวดั 

ตวัชีวดั  ค 2.1 ป.3/5 บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว  นาํหนกัและเวลา 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล   การสือสาร  การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ    และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

ตวัชีวดั ค 6.1 ป.3/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2  ใชค้วามรู้  ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/3   ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/4   ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร  การสือความหมายและ
การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   ค 6.1ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และ เชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ 

 ค 6.1 ป.3/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  

สาระสาํคญั 

 หน่วยวดัความยาวทีเป็นมาตรฐานจะมีความสัมพนัธ์กนั คือ ความยาว     10    มิลลิเมตร   
เท่ากบั   ความยาว    1   เซนติเมตร  และความยาว    100   เซนติเมตร   เท่ากบั   ความยาว    1  เมตร 

สาระการเรียนรู้ 

  ความรู้ 

- ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดั 

ทกัษะ/กระบวนการ 

- บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดั 

 คุณลกัษณะ 

- มีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบและความรอบคอบในการทาํงาน 

สมรรถนะทีสาํคญัของผูเ้รียน 

ความสามารถในการคิด 
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 รักความเป็นไทย 

ชินงาน/ภาระงาน 

-  บนัทึกผลการแข่งขนัวงิเปียวและวดัระยะทางจากจุดทีแตะกลุ่มอืนกบัจุดเปลียนตวั 

- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืน 

การวดัและประเมินผล 

1. วธีิการวดัและประเมินผล 

1.1  ตรวจความถูกตอ้งของกิจกรรมจากใบงาน  และแบบทดสอบ 

1.2  สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืน 

2.    เครืองมือวดัและประเมินผล 

 2.1 แบบฝึกจากใบงาน  และแบบทดสอบ 

 2.2 แบบประเมินแบบ Rubrics 

  - แบบประเมินความสามารถในการคิด  
 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

  1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา     

2.  มีเหตุผล     

3. การแกปั้ญหา     

รวม     

 

 แบบประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 

รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย     

รวม     

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



182 
 

3. เกณฑก์ารประเมิน 

3.1 ไดค้ะแนนรวมแบบฝึกจากใบงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

3.2ไดค้ะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70  จึงถือวา่ผา่น
เกณฑ ์

3.3 เกณฑก์ารประเมิน Rubric 

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
มากกวา่  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
อยา่งนอ้ย  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  
กติกา,วธีิการเล่นได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

บอกชือการเล่น
ได ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

มีเหตผุล ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลบางครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบการตอบ
คาํถามไม่
สมเหตุสมผล 

ใหค้าํอธิบาย
หรือยกตวัอยา่ง
ไม่ได ้

การแกปั้ญหา เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

 เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 

  เสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน
แต่อธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ไม่ได ้

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ไม่ได ้
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เกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านรักความเป็นไทย 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่นและกติกา 
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 1 การละเล่น 

 ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น และกติกา
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้ถูกตอ้งอยา่ง
นอ้ย 1 การละเล่น 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น การละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

ร่วมกิจกรรมการ
เล่น    และบอก
ชือการละเล่น
พืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้

บางส่วน 

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดม้ากกวา่  3 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดอ้ยา่งนอ้ย  
2 -  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดอ้ยา่งนอ้ย 1 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํ
ใหเ้พือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบา้นไทย
ไม่ได ้

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินและชกัชวน
ใหเ้พือนร่วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคลอ้ง
กบัประเพณีได ้

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินทีสอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

 

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

บอกชือ
การละเล่น 
พืนบา้นใน
ทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีไม่ได ้

 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

ขนัที 1 ขนัเตรียมผูเ้รียน 

1.1 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.2 ครูชีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนัใน
การทาํงานกลุ่ม 

1.3 ครูแจง้คะแนนฐานของนกัเรียนแต่ละคนและวธีิการคิดคะแนนพฒันาของกลุ่ม
ใหน้กัเรียนทราบ 

ขนัที 2 ขนัสอน 
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1.1 ทบทวนความรู้เดิมเรือง หน่วยการวดัความยาว โดยใหน้กัเรียนร้องเพลงใชห้น่วยวดั 

อะไรดี โดยใหน้กัเรียนร้องเพลงตามครูก่อน 1-2 รอบ แลว้ใหน้กัเรียนร้องกนัเอง จากนนัครูสนทนา 
ซกัถามเกียวกบัเครืองมือวดัความยาวและหน่วยวดัความยาวทีเหมาะสม 

1.2 ครูนาํภาพขยายของไมบ้รรทดัมีเส้นแบ่งเป็นมิลลิเมตรให้นกัเรียนสังเกต ช่อง 1 

เซนติเมตร ให้นกัเรียนช่วยกนันบั                  

 
 

ครูแนะนาํให้วา่ 1 ช่องเล็ก  เท่ากบั 1 มิลลิเมตร ดงันนั 1 เซนติเมตรมี 10 ช่องเล็ก จึงสรุป
ความสัมพนัธ์ของเซนติเมตรกบัมิลลิเมตร ไดว้า่ 1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร จากนนัใหน้กัเรียนฝึก
วดัสิงของต่างๆในห้องเรียนทีแสดงค่าทงั เซนติเมตร และมิลลิเมตร แลว้บนัทึกผลการวดัไว ้ครูคอย
ตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนนัครูถามคาํถามวา่    1 เซนติเมตร เท่ากบักีมิลลิเมตร(10 

มิลลิเมตร) 10 เซนติเมตร เท่ากบักีมิลลิเมตร(100 มิลลิเมตร)  นกัเรียนมีวธีิคิดอยา่งไร  
(วธีิคูณดว้ย  10) หรือ 10 มิลลิเมตร  เท่ากบักีเซนติเมตร   30  มิลลิเมตร  เท่ากบักีเซนติเมตร  
(3 เซนติเมตร) นกัเรียนมีวธีิคิดอยา่งไร (วธีิหารดว้ย 10) 

1.3 ครูใหน้กัเรียนสังเกตความยาวของไมเ้มตร  วา่มีความยาวเท่ากบักีเซนติเมตร จากนนั 

ครูแนะนาํวา่ 1 เมตร เท่ากบั 100 เซนติเมตร ดงันนัความสัมพนัธ์ระหวา่งเมตร กบั เซนติเมตร จึง
สรุปความสัมพนัธ์ไดว้า่ 1 เมตร = 100 เซนติเมตร จากนนัใหน้กัเรียนวดัความยาวของสิงต่างๆใน
หอ้งทีมีความยาวเกิน 1 เมตร เช่นกระดานดาํ ความสูงของประตู หนา้ต่าง   ความกวา้ง ความยาว
ของหอ้งเรียน ต่อจากนนัครูใหน้กัเรียนฝึกหาคาํตอบโดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดัโดย
ครูแสดงแถบโจทยใ์หน้กัเรียนอ่านและตอบคาํถาม เช่น 

 

 

ขีดบอกหน่วย
มิลลิเมตร 

ตวัเลขบอก
หน่วยเซนติเมตร 
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 ริบบินยาว 3 เมตร  คิดเป็นความยาวกีเซนติเมตร 

 สายยางยาว 4 เมตร  คิดเป็นความยาวกีเซนติเมตร 

 ขวดนาํสูง 200 เซนติเมตร ขวดนาํสูงกีเมตร 

 ตน้ไมสู้ง 450 เซนติเมตร ตน้ไมสู้งกีเมตรกีเซนติเมตร 

นกัเรียนช่วยกนัหาคาํตอบและตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ร่วมกนัสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
วดัไดว้า่ 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร = 1 เมตร 

ขนัที 3. ขนักิจกรรมกลุ่ม 

3.1 ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเด็กเก่ง 1 คน  
ปานกลาง 2 คน และอ่อน1 คน (กลุ่มเดิม) 

  3.2 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดที 4 ประกอบดว้ยคาํชีแจง ใบความรู้ ใบ
งาน วธีิเล่นวงิเปียว (กลุ่มละ 2 ชุด) ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการเรียน จนสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มเขา้ใจอยา่งชดัเจนและทาํกิจกรรมใบงานตอนที 1 ถา้มีขอ้สงสัยใหซ้กัถามจาก
ครูผูส้อนซึงคอยดูแลนกัเรียนทุกกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด 

  3.3 เมือทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ เขา้ใจอยา่งชดัเจนและทาํกิจกรรมใบงานตอนที 1 

เรียบร้อยแลว้  ครูดาํเนินกิจกรรมการเล่น วงิเปียว โดยครูชีแจงวธีิเล่น กติกาการเล่น และวธีิการ
บนัทึกผลในใบงานตอนที 2 ใหช้ดัเจนอีกครัง  โดยครูและนกัเรียนร่วมมือกนักาํหนดระยะทางการ
วงิไล่คู่แข่งขนัออกเป็น 3 ระยะ และกาํหนดคะแนนทีไดเ้ป็น  3,2,1 เช่น  ถา้ทีม ก. วงิไล่ทีม ข. ทนั
ในระยะทางช่วงที 1 ของทีม ข. จะได ้ 3 คะแนน แลว้วดัระยะทางทีจะถึงจุดเปลียนตวัวา่เหลือ
ระยะทางเท่าไรโดยวดัเป็นเมตรแลว้ให้นกัเรียนคิดวา่เท่ากบักีเซนติเมตร  แลว้ใหน้กัเรียนทดลอง
เล่นวงิเปียวก่อน 1 ครัง เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจตรงกนัทุกกลุ่ม 

  3.4 ใหแ้ต่ละกลุ่มจบัฉลากเพือจดัคู่แข่งขนั (หรือ อาจจดัแข่งขนัแบบพบกนัหมดถา้
มีเวลามากพอ) จากนนัเริมการแข่งขนัวงิเปียวทีละคู่แลว้ใหผู้ช้นะในแต่ละคู่แข่งขนักนัเพือหาผู ้
ชนะเลิศ เมือจบการแข่งขนัครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการแข่งขนัวา่กลุ่มใดมีคะแนนมากทีสุด
เป็นกลุ่มชนะ  

3.5 ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเสนอแนะการเล่นของเด็กแบบอืนๆทีนกัเรียน
คิดวา่เหมาะสมกบัเนือหาทีเรียนรู้ พร้อมทงัวธีิการทีนาํมาใชไ้ดส้อดคลอ้งกบัเนือหา  ครูคอยสังเกต
และร่วมซกัถามพร้อมทงัประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
รักความเป็นไทยตามแบบประเมินทีกาํหนด 
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ขนัที 4 ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล  ทดสอบยอ่ย และยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ 

4.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของกิจกรรมจากใบงานของ 

กลุ่ม  หากมีขอ้ผิดพลาดใหช่้วยกนัแกไ้ขแลว้ร่วมกนัสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดั 

 4.2 ทดสอบยอ่ย ครูทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนแต่ละ
คนทาํแบบทดสอบจาํนวน 5 ขอ้  ในการทดสอบนกัเรียนแต่ละคนจะทาํขอ้สอบตามความสามารถ
ของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกนัไดใ้ชเ้วลา 10 นาที จากนนัร่วมกนัตรวจคาํตอบจาก
แบบทดสอบ คาํนวณคะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่มแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีได้
รางวลั และมอบรางวลัใหก้ลุ่มทีมีระดบัการพฒันาสูงสุด 

สือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้   ,  วธีิเล่นวงิเปียว 

2. เพลงใชห้น่วยวดัอะไรดี 

3. ภาพขยายไมบ้รรทดั 

4. ไมเ้มตร  ไมบ้รรทดั 

5. อุปกรณ์การเล่นวงิเปียว  ไดแ้ก่  ผา้เช็ดหนา้   
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บนัทึกหลงัสอน 

 ในแผนจดัการเรียนรู้ที 4  เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดัความยาว   ในขนัสอนครูนาํ
ผลการโยนเหรียญจากการเรียนรู้ในครังที  3 มา ใหน้กัเรียนฝึกหาความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการ
วดั เพือให้นกัเรียนเห็นประโยชน์จากการเล่นกบัเรียนรู้    กลุ่มปฏิบติังานตามขนัตอนไดอ้ยา่ง เป็น
ระบบและ       มีความตงัใจในการเรียนรู้ดีโดยเฉพาะกลุ่มที  5 สามารถทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และถูกตอ้ง  ปัญหาทีพบจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแผนจดัการเรียนรู้นีคือ    

การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดัความยาวจากการเล่นวงิเปียว  ทาํไดน้อ้ยเพราะ
นกัเรียนวงิทนัคู่แข่งตรงจุดเปลียนตวัเกือบทุกครัง  ทาํใหไ้ดค้าํตอบเดิม  นกัเรียนเสนอใหใ้ชก้าร
กระโดดกบมาตดัสินใหม่ถา้คู่ใดวงิไล่ทนักนัทีจุดเปลียนตวัอีก  ทาํใหน้กัเรียนสนุกสนานมากยงิขึน
และการนาํวธีิการแกปั้ญหาทีนกัเรียนเสนอมาใช ้ ทาํใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นยงิขึน 

ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็น
ไทยในแผนจดัการเรียนรู้ครังนีนกัเรียนสามารถบอกการละเล่นอืนๆทีสอดคลอ้งกบับทเรียนดี  เช่น      
การกระโดดไกล  การโยนเปตอง     
  

    ลงชือ     ผูส้อน 

      (นางสาวปรานี   แพรอตัร์) 
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เอกสารประกอบการเรียนชุดท ี4 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กจิกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

เรือง   ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดัความยาว 

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

                      
 

1. เอกสารนีประกอบดว้ย  คาํชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วธีิเล่นวงิเปียว 

2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทาํแบบฝึกหดัตามใบงาน 

 ตอนที 1ใชเ้วลา 20 นาที 

3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมการเล่น วงิเปียวกบัครูผูส้อน และทาํแบบฝึกหดั 

ตามใบงาน  ตอนที  2   ใชเ้วลา  30  นาที 

 

 

 

1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหนา้ทีโดยเนน้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนั 

ดา้นการเรียน 

2. ศึกษาใบความรู้ร่วมกนัและซกัถามกนัจนแน่ใจวา่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความ
เขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน 

3. ฝึกทกัษะจากใบงาน โดยให้นกัเรียนร่วมกนัทาํแบบฝึกจากใบงาน ช่วยกนัคิดตอบ
คาํถาม ซกัถามกนัจนแน่ใจวา่กลุ่มของตนมีความเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน และ 

ร่วมกิจกรรมการเล่นวงิเปียว 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัตรวจและใหค้ะแนน
ตามเกณฑที์กาํหนดให้ นกัเรียนส่งเอกสารทงัใบความรู้และใบงานใหค้รู
ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครังหนึง 

5. นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนะการละเล่นรูปแบบอืนทีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

6. นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบ 

 

 

 

คําชีแจง 

กจิกรรม 
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ใบความรู้ท ี4 

ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยวดัความยาว 

 มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร เป็นหน่วยมาตรฐานทีใชบ้อกความยาวมีความสัมพนัธ์กนั  ดงันี 

ความยาว        1 เมตร  เท่ากบั       ความยาว 100 เซนติเมตร 

ความยาว        1 เซนติเมตร เท่ากบั       ความยาว 10 มิลลิเมตร 

 

ตัวอย่าง 

 กุญแจดอกนียาว 59 มิลลิเมตร 

 หรือเท่ากบั 5 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร 

 

 

 ดินสอยาว 85 มิลลิเมตร 

หรือเท่ากบั 8 เซนติเมตร 5  มิลลิเมตร                              
 

 

    รูปปันนีสูง 520 เซนติเมตร 

    หรือเท่ากบั 5 เมตร  20  เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

                                                   

 
 

 

เชือกยาว  4 เมตร  75  เซนติเมตร 

หรือ เท่ากบั  475   เซนติเมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



190 
 

 

วงิเปียว 

ผูเ้ล่น                 วงิเปียว เป็นการละเล่นทีแบ่งผูเ้ล่นเป็น  2 พวกๆละเท่าๆกนั  
อุปกรณ์             ผา้ 2 ผนื  และ  หลกั  2 หลกั (อาจใชเ้กา้อีแทนได)้ 
สถานทีเล่น       สนาม หรือลานกวา้งๆ  
ประโยชน์ทสีอดคล้องกบัแผนจัดการเรียนรู้และตัวชีวดั 

- บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยวดัความยาวระหวา่งเมตร กบัเซนติเมตรจากการวดัระยะ
ทางการวงิ 

วธีิเล่น  
1. ปักหลกั 2 หลกั ใหห่้างกนัประมาณ 10 เมตร (ปรับไดต้ามความเหมาะสม) จากนนั

กาํหนดระยะทางเป็นสามส่วนเพือใชก้าํหนดคะแนนเมือผูว้งิไล่ทนักนั 

2. แบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละเท่าๆกนั    แจกผา้ใหฝ่้ายละผนื    จดัใหอ้ยูห่ลกัขา้งละ
พวก 

 3. เริมเล่นโดยใหผู้ว้งิคนแรกของทงัสองฝ่าย มายนืขา้งหลกั  ใชมื้อขา้งหนึงจบัหลกัไว ้      
มืออีกขา้งหนึงถือผา้ไว ้  ใหล้าํตวัเสมอหลกั 

4.  กรรมการใหส้ัญญาณออกวงิพร้อมกนั ผูว้งิตอ้งวงิอยา่งเร็วทีสุด   ถือผา้ไวอ้ยา่ใหห้ลุด
มือ    ถา้หลุดมือตอ้งรีบเก็บแลว้วงิต่อ โดยตอ้งวงิไปออ้มหลกัของฝ่ายตรงขา้มกลบัมายงัหลกัของ
ฝ่ายตน 

 เมือถึงหลกัของฝ่ายตนแลว้ใหรี้บส่งผา้ใหก้บัผูเ้ล่นคนถดัไป ซึงยนืรอรับผา้อยูที่หลกัส่งมือ
ต่อมือ  โดยผูรั้บจะตอ้งเอามือออ้มหลกัเสมอจะยนืมือมารับผา้หนา้หลกัไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ซึงถือวา่
ผดิกติกาจะถูกปรับใหแ้พก้ารวงิในรอบนนั  

ต่างฝ่ายต่างวงิรับผา้และรับส่งผา้กนัอยูอ่ยา่งนนั ถา้ฝ่ายใดสามารถวงิไล่ทนั แลว้ใชผ้า้ทีถือ
อยูใ่นมือ ฟาดหรือตีถูกฝ่ายตรงขา้ม   ฝ่ายไล่ทนัจะเป็นฝ่ายชนะการวงิในรอบนนั     แลว้เริมเล่นกนั
ใหม่ 
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ใบงานที 4 

ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี (10 คะแนน) 
1) กบเหลาดินสอยาว 25  มิลลิเมตร คิดเป็นความยาวเท่ากบั.............. เซนติเมตร  ......... 

มิลลิเมตร 

2) สีเทียนยาว     65  มิลลิเมตร คิดเป็นความยาวเท่ากบั ..............เซนติเมตร............ มิลลิเมตร 

3) ปากกายาว          14   เซนติเมตร  2 มิลลิเมตร  คิดเป็นความยาวเท่ากบั  ..............  มิลลิเมตร 

4) กล่องดินสอยาว    18  เซนติเมตร  7 มิลลิเมตร คิดเป็นความยาวเท่ากบั  ..............  มิลลิเมตร 

5) ปริวฒัน์สูง         147  เซนติเมตร  หรือเท่ากบั .................... เมตร .......................  เซนติเมตร 

6) เตียงนอนยาว     220 เซนติเมตร  หรือเท่ากบั ..................... เมตร .......................  เซนติเมตร 

7) ถนนหนา้อาคารเรียนกวา้ง 390  เซนติเมตร หรือเท่ากบั .............. เมตร .............. เซนติเมตร 

8) ตน้ปาลม์หนา้อาคารสูง  4 เมตร 50 เซนติเมตร    หรือเท่ากบั   .......................... เซนติเมตร 

9) ไหมพรมมว้นหนึงยาว   5 เมตร 25 เซนติเมตร    หรือเท่ากบั.   ......................... เซนติเมตร 

10)  เสาธงสูง    9  เมตร 50  เซนติเมตร  หรือเท่ากบั    .............................................   เซนติเมตร 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

        9 – 10    ระดบั   ดีมาก,      7 – 8     ระดบั   ดี,   5-6   ระดบั  พอใช,้ ตาํกวา่ 5 ตอ้ง
ปรับปรุง 

ผลการประเมินของกลุ่ม  ได.้.............................คะแนน ระดบั............................................... 
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ตอนที 2 จงบนัทึกผลแข่งขนัการวงิเปียวและวดัระยะทางจากจุดทีถูกแตะถึงจุดเปลียนตวัของกลุ่ม
ลงในตาราง โดยทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัผลการแข่งขนัของกลุ่ม   แต่ถา้เป็นฝ่ายแพ ้ไม่
มีคะแนน 

 

การแข่งขนั 

แตะฝ่ายตรงขา้ม 

ส่วนที 

 

ระยะทางทีจะถึง
จุดเปลียนตวั 

 

เท่ากบั 

 

 

คะแนน 

1 2 3 

ตวัอยา่ง 

   กลุ่มขวญัใจ      

พบกบั  กลุ่ม ดอกแกว้ 

    

 

/ 
   

3 ม. 50  ซม. 
 

350 ซม. 
 

4 

รอบที 1 

กลุ่ม…………………………     

พบกบั  กลุ่ม ………………… 

 

 

   

 

  

รอบที 2 

   กลุ่ม…………………………     

พบกบั  กลุ่ม ………………… 

 

 

   

 

  

รอบที 3 

   กลุ่ม…………………………     

พบกบั  กลุ่ม ………………… 

 

 

   

 

  

สรุปการแข่งขนั 

   กลุ่ม ……………………...…     ไดค้ะแนน………………………   คะแนน  
ไดอ้นัดบัที   …………….    

  

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  ไล่แตะฝ่ายตรงขา้มไดที้ระยะทางส่วนที 1  ได ้  3  คะแนน 

 ไล่แตะฝ่ายตรงขา้มไดที้ระยะทางส่วนที 2  ได ้  2  คะแนน 

 ไล่แตะฝ่ายตรงขา้มไดที้ระยะทางส่วนที 3  ได ้  1  คะแนน 

 และหาความสัมพนัธ์ถูกตอ้งได ้ 1  คะแนน 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



193 
 

แบบทดสอบที 4 

……………………………………….. 

คาํชีแจง    ใหเ้ขียนเครืองหมาย    ×  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบทีถูกตอ้ง 

1. ไมเ้มตร  ยาวเท่ากบักีเซนติเมตร 

ก. 10 เซนติเมตร   

ข. 100 เซนติเมตร 

ค. 1,000 เซนติเมตร   

2. กระดานดาํ ยาว 2 เมตร 35 
เซนติเมตร กระดานดาํยาวกี
เซนติเมตร 

ก. 230 เซนติเมตร  

ข. 235  เซนติเมตร 

ค. 325   เซนติเมตร  

3. ถนนกวา้ง 650 เซนติเมตร   เท่ากบั 

กีเมตร  กีเซนติเมตร 

ก. 6 เมตร 50 เซนติเมตร  

ข. 60 เมตร 5 เซนติเมตร 

ค. 60 เมตร 50 เซนติเมตร  

 

 

 

4. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. 1  เมตร  90  เซนติเมตร   

เท่ากบั  109  เซนติเมตร 

ข.  250  เซนติเมตร    เท่ากบั   
      2  เมตร  50  เซนติเมตร 

ค.  5  เมตร  50  เซนติเมตร   
     เท่ากบั   505      เซนติเมตร   

5. ดินสอแท่งแรกยาว 37 มิลลิเมตร 
ดินสอแท่งทีสองยาว  2 เซนติเมตร 6 

มิลลิเมตร ดินสอแท่งใดยาวกวา่และ
ยาวกวา่เท่าไร 

ก. ดินสอแท่งแรก   ยาวกวา่   
19 มิลลิเมตร  

ข. ดินสอแท่งทีสอง   ยาวกวา่   
11 มิลลิเมตร 

ค. ดินสอแท่งแรก   ยาวกวา่   
11 มิลลิเมตร 
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เฉลยใบงานที 4 

ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 

1) กบเหลาดินสอยาว 25 มิลลิเมตร คิดเป็นความยาวเท่ากบั  2  เซนติเมตร 5  มิลลิเมตร 

2) สีเทียนยาว             65 มิลลิเมตร    คิดเป็นความยาวเท่ากบั     6  เซนติเมตร  5  มิลลิเมตร 

3) ปากกายาว          14 เซนติเมตร  2 มิลลิเมตร คิดเป็นความยาวเท่ากบั    142  มิลลิเมตร 

4) กล่องดินสอยาว    18  เซนติเมตร  7 มิลลิเมตร คิดเป็นความยาวเท่ากบั    187  มิลลิเมตร 

5) ปริวฒัน์สูง         147 เซนติเมตร  หรือเท่ากบั  1  เมตร  47  เซนติเมตร 

6) เตียงนอนยาว    220 เซนติเมตร  หรือเท่ากบั  2  เมตร  20  เซนติเมตร 

7) ถนนหนา้อาคารเรียนกวา้ง  390   เซนติเมตร  หรือเท่ากบั  3  เมตร  90  เซนติเมตร 

8) ตน้ปาลม์หนา้อาคารสูง  4 เมตร 50 เซนติเมตร  หรือเท่ากบั    450  เซนติเมตร 

9) ไหมพรมมว้นหนึงยาว   5 เมตร 25 เซนติเมตร  หรือเท่ากบั    525  เซนติเมตร 

10) เสาธงสูง  950 เซนติเมตร  หรือเท่ากบั    9  เมตร  50  เซนติเมตร 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน  
                               9 – 10 ดีมาก 7 – 8 ดี  5-6 พอใช ้ ตาํกวา่ 5 ตอ้ง
ปรับปรุง 

ผลการประเมินได.้.............................คะแนน ระดบั............................................... 
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เฉลยแบบทดสอบท ี 4 

  
 

1.   ข      2.  ข      3.       ก  4.     ข  5.    ค    
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แผนจดัการเรียนรู้ที 5การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 

ค13101 คณิตศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชนัประถมศึกษาปีที 3 

เรือง    โจทยปั์ญหาการวดัความยาว (การบวก)    เวลา  2  ชวัโมง 

..................................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ค 2.2: แกปั้ญหาเกียวกบัการวดั 

ตวัชีวดั  ค 2.2 ป.3/1 

 แกปั้ญหาเกียวกบัการวดัความยาว 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การสือสาร  การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ    และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

ตวัชีวดั ค 6.1 ป.3/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2  ใชค้วามรู้  ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/3   ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/4   ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร  การสือความหมายและ
การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   ค 6.1 ป.3/5  เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์แล เชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ 

 ค 6.1 ป.3/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  

สาระสาํคญั 

 โจทยปั์ญหาการวดัความยาวเป็นการนาํความรู้เกียวกบัการวดัความยาว  หน่วยวดัความยาว  
ความสูงหรือระยะทางมาบวก  ลบกนั ตามกระบวนการบวก ลบ 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- โจทยปั์ญหาเกียวกบัการวดัความยาว  ความสูง และระยะทาง 

ทกัษะ/กระบวนการ 

- วเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
- หาคาํตอบจากโจทยปั์ญหา 

 คุณลกัษณะ 

- มีความรอบคอบ ความรับผดิชอบและมีวจิารณญาณในการทาํงาน 
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สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการคิด 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- รักความเป็นไทย 

ชินงาน/ภาระงาน 

-  บนัทึกระยะทางทีสมาชิกของกลุ่มวงิกระสอบไดแ้ลว้รวมระยะทางทงัหมด 

- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืน 

การวดัและประเมินผล 

1. วธีิการวดัและประเมินผล 

1.1 ตรวจความถูกตอ้งจากใบงาน และแบบทดสอบ 

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการละเล่นรูปแบบอืน 

2.    เครืองมือวดัและประเมินผล 

 2.1   แบบฝึกจากใบงาน  และ แบบทดสอบ 

 2.2 แบบประเมิน แบบ Rubrics 

  - แบบประเมินความสามารถในการคิด  
 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

  1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา     

2.  มีเหตุผล     

3. การแกปั้ญหา     

รวม     

 

 แบบประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 

รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย     

รวม     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



198 
 

3. เกณฑก์ารประเมิน 

3.1 ไดค้ะแนนรวมแบบฝึกจากใบงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

3.2ไดค้ะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
3.3 เกณฑก์ารประเมิน  Rubric  
 

เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการคิด 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
มากกวา่  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
อยา่งนอ้ย  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  
กติกา,วธีิการเล่นได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

บอกชือการเล่น
ได ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

มีเหตผุล ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลบางครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบการตอบ
คาํถามไม่
สมเหตุสมผล 

ใหค้าํอธิบาย
หรือยกตวัอยา่ง
ไม่ได ้

การแกปั้ญหา เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

 เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 

  เสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน
แต่อธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ไม่ได ้

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ไม่ได ้
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เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่นและกติกา 
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 1 การละเล่น 

 ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น และกติกา
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้ถูกตอ้งอยา่ง
นอ้ย 1 การละเล่น 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น การละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

ร่วมกิจกรรมการ
เล่น    และบอก
ชือการละเล่น
พืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้

บางส่วน 

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดม้ากกวา่  3 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดอ้ยา่งนอ้ย  
2 -  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดอ้ยา่งนอ้ย 1 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํ
ใหเ้พือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบา้นไทย
ไม่ได ้

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินและชกัชวน
ใหเ้พือนร่วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคลอ้ง
กบัประเพณีได ้

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินทีสอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

 

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

บอกชือ
การละเล่น 
พืนบา้นใน
ทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีไม่ได ้

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขนัที 1 ขนัเตรียมผูเ้รียน 

1.1 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.2 ครูชีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนัใน 

การทาํงานกลุ่ม 

1.3 ครูแจง้คะแนนฐานของนกัเรียนแต่ละคนและวธีิการคิดคะแนนพฒันาของกลุ่ม 

ใหน้กัเรียนทราบ 
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ขนัที 2 ขนัสอน 

2.1ทบทวนความรู้เดิมโดยให้นกัเรียนอ่านแผนภูมิความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดั               

ความยาว  10  มิลลิเมตร  เท่ากบั  ความยาว  1 เซนติเมตร 

 ความยาว  100 เซนติเมตร  เท่ากบั  ความยาว  1  เมตร 

แลว้ใหน้กัเรียนฝึกกระจายและทอนหน่วยวดัความยาวจากหน่วยหนึงไปยงัอีกหน่วยหนึงโดยให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบคาํถามจากแถบประโยคคาํถามเช่น 

  5    เซนติเมตร 8   มิลลิเมตร เท่ากบักีมิลลิเมตร (58 มิลลิเมตร) 
  5    เมตร 20 เซนติเมตร เท่ากบักีเซนติเมตร (520 เซนติเมตร) 
  54  มิลลิเมตร เท่ากบักีเซนติเมตร กีมิลลิเมตร (5 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร) 
  230เซนติเมตร เท่ากบักีเมตร กีเซนติเมตร (2 เมตร 30 เซนติเมตร) 
เมือนกัเรียนเขา้ใจดีแลว้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่หน่วยการวดัความยาวสามารถ กระจายและ
ทอนจากหน่วยหนึงไปยงัอีกหน่วยหนึงได ้

2.2 ครูนาํเสนอโจทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัการวดัความยาว ความสูงหรือ 

ระยะทาง แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอ่านโจทยปั์ญหา และใหช่้วยกนัวเิคราะห์โจทยเ์พือหาคาํตอบ เช่น  
 

 

 

ครูตงัคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบเพือฝึกวิเคราะห์โจทยปั์ญหา ดงันี 

1. หน่วยวดัความยาวทีกาํหนดคืออะไร (เมตร) 
2. สิงทีโจทยก์าํหนดใหมี้อะไรบา้ง  

(ซือท่อนาํ 2 ท่อน ท่อนแรกยาว 7 เมตร  ท่อนที 2 ยาว 5 เมตร ) 

3. โจทยต์อ้งการทราบอะไร          (ท่อนาํทีซือมาทงัหมดยาวกีเมตร) 
4. สามารถหาคาํตอบไดโ้ดยวธีิใด (บวก) 
5. ครูสมชายซือท่อนาํมาทงัหมดกีเมตร  (12 เมตร) 

จากนนั ครูเปลียนโจทยปั์ญหาโดยเพิมหน่วยความยาวเป็น 2 หน่วย เช่น 

 

 

 

จากนนัใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์โดยร่วมกนัตอบคาํถาม ดงันี 

ครูสมชายซือท่อนาํมา 2 ท่อน ท่อนาํท่อนแรกยาว  7  เมตร  ท่อนที 2 ยาว  5  เมตร 

ครูสมชายซือท่อนาํมาทงัหมดกีเมตร 

ครูสุดสวยซือผา้ตดัเสือมา 2 เมตร 80 เซนติเมตร ซือผา้ตดักางเกงมา 1 

เมตร 30 เซนติเมตร ครูสุดสวยซือผา้มาทงัหมดกีเมตร 
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- สิงทีโจทยก์าํหนดคืออะไร 

- สิงทีโจทยต์อ้งการทราบคืออะไร 

- หาคาํตอบไดโ้ดยวธีิใด 

- สรุปครูสุดสวยซือผา้มาทงัหมดเท่าไร 

ครูและนกัเรียนช่วยกนัแสดงวธีิคิดเพือแสดงขนัตอนการหาคาํตอบจากการวเิคราะห์โจทยด์งันี 

วธีิคิด     เมตร  เซนติเมตร 

 ซือผา้ตดัเสือมา  2  80 

 ซือผา้ตดักางเกงมา  1  30 

ดงันนั ครูสุดสวยซือผา้มาทงัหมด 3              110 

 หรือเท่ากบั                            3+1                       10 

ตอบ 4  เมตร 10  เซนติเมตร 

2.3 ครูเสนอโจทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัการวดัความยาว ความสูง หรือระยะทาง 

อีก  1 ขอ้  ดงันี     

    หนงัสือเล่มแรกหนา 3 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร  หนงัสือเล่มทีสองหนากวา่ 
      เล่มแรก  2 เซนติเมตร      นาํมาวางซอ้นกนัจะหนาเท่าไร 

แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมเช่นเดียวกบัขอ้ 2.2 เพือฝึกการวเิคราะห์โจทยปั์ญหาและ
แสดงขนัตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเพือหาคาํตอบ   จากนนัครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจคาํตอบและ
สรุปขนัตอนการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัการวดัความยาว ความสูง และระยะทาง 

 ขนัที 3  ขนักิจกรรมกลุ่ม 

3.1 ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน (กลุ่มเดิม) 

3.2 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดที 5 ซึงประกอบดว้ยคาํชีแจง ใบความรู้ 
ใบงาน วธีิเล่นวงิกระสอบ (กลุ่มละ 2 ชุด )ใหก้ลุ่มร่วมกนัศึกษาใบความรู้ จนสมาชิกในกลุ่มทุกคน
เขา้ใจอยา่งชดัเจนและทาํกิจกรรมใบงานตอนที1  ครูคอยดูแลการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด 

3.3เมือนกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และทาํกิจกรรมใบงานตอนที 1เรียบร้อย
แลว้ ครูดาํเนินกิจกรรมการเล่นวงิกระสอบโดยชีแจงวธีิการเล่นกติกาการเล่น และขอ้ตกลงในการ
ปฏิบติักิจกรรมตามใบงานตอนที 2 โดยครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดระยะทางการวงิกระสอบและ
กติกาทีนาํมาใช ้   ถา้ใครวงิลม้ตรงจุดใดตอ้งออกจากการแข่งขนัตรงนนัแลว้วดัระยะทางทีวงิ
กระสอบไดแ้ละบนัทึกผลไว ้แลว้ใหน้กัเรียนทดลองเล่นก่อน  

+
= 1 ม. 10 
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3.4 ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งสมาชิกเขา้แข่งขนัวงิกระสอบทีละ 1 คน เมือสมาชิกวงิครบ
ทุกคนแลว้นาํระยะทางทีวงิไดม้ารวมกนั  กลุ่มใดวงิไดม้ากทีสุด เป็นผูช้นะ  ถา้มีการเสมอกนั อาจ
จดัแข่งขนัเฉพาะกลุ่มนนัๆใหม่อีกครัง (การจดัแข่งขนัอาจจดัหลายๆรอบไดต้ามความเหมาะสมกบั
เวลาในการเรียนการสอน) เมือจบการแข่งขนัครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบการบนัทึกผลการวงิ
กระสอบของแต่ละกลุ่ม  วา่รวมระยะทางการวงิไดถู้กตอ้งหรือไม่  ถา้เกิดขอ้ผดิพลาดใหช่้วยกนั
บอกวธีิแกไ้ข    

3.5 เมือจบการแข่งขนั  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเสนอแนะการเล่นของเด็ก
แบบอืนๆทีนกัเรียนคิดวา่เหมาะสมกบัเนือหาทีเรียนรู้ พร้อมทงัวธีิการทีนาํมาใชไ้ดส้อดคลอ้งกบั
เนือหา  ครูคอยสังเกตและร่วมซกัถามพร้อมทงัประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ
คุณลกัษณะทีพึงประสงครั์กความเป็นไทยตามแบบประเมินทีกาํหนด 

4.  ขนัสรุปบทเรียน ประเมินผล ทดสอบยอ่ยและยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ 

4.1ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบคาํตอบจากใบงานของแต่ละกลุ่มเฉลยคาํตอบ 

และตรวจสอบการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัการวดัความยาว แลว้ร่วมกนัสรุปความรู้และ
ขนัตอนการแกโ้จทยปั์ญหาทีถูกตอ้ง แลว้แต่ละกลุ่มส่งใบงาน ใหค้รูตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัง 

4.2 ทดสอบยอ่ย ครูทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนแต่ละคนทาํ
แบบทดสอบจาํนวน 5 ขอ้ในการทดสอบนกัเรียนแต่ละคนจะทาํขอ้สอบตามความสามารถของ
ตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกนัไดใ้ชเ้วลา 10 นาที จากนนัร่วมกนัตรวจคาํตอบจากแบบทดสอบ 
คาํนวณคะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่มแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีไดร้างวลั และมอบ
รางวลัใหก้ลุ่มทีมีระดบัการพฒันาสูงสุด 

สือการเรียน 

 1. ใบความรู้, วธีิเล่นวงิกระสอบ 

 2. แถบโจทยปั์ญหา 
3. สายวดัชนิดตลบั 

4. อุปกรณ์การเล่นวงิกระสอบ ไดแก่ กระสอบป่าน  
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บนัทึกหลงัสอน 

 ในแผนจัดการเรียนรู้ที 5  เรือง การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความยาว(การบวก)    การ
ปฏิบติังานของกลุ่มในขนัตอนการวเิคราะห์โจทย ์  นกัเรียนทุกกลุ่มพยามยามและร่วมมือกนัดีแต่
พฤติกรรมการเรียนรู้จะเกิดกบันกัเรียนเก่ง และนกัเรียนกลุ่มปานกลางมากกวา่  นกัเรียนกลุ่มอ่อน
ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือเพราะอ่านหนงัสือไม่คล่องจึงไม่ชอบอ่านคาํถาม    ปัญหาทีพบจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในแผนจดัการเรียนรู้นี คือ 

 1. นกัเรียนใชเ้วลาในการวเิคราะห์โจทยปั์ญหานานมากเพราะนกัเรียนกลุ่มอ่อนตอ้งคอยให้
เพือนมาช่วยอ่านคาํถามและบอกใหเ้ขียน      
 2. ปัญหาการเล่นวงิกระสอบคือเด็กอว้น ไม่ยอมแข่งขนั จะใหเ้พือนในกลุ่มแข่งแทน  แต่
กลุ่มอืนไม่ยอม  ครูตอ้งใชว้ธีิใหล้องเดินก่อนหลายๆครัง  ทาํใหเ้สียเวลาไปมากกวา่ปกติ  

 ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรัก
ความเป็นไทยในแผนจดัการเรียนรู้ครังนีนกัเรียนสามารถบอกการละเล่นอืนๆทีสอดคลอ้งกบั
บทเรียนไดม้ากขึน เช่น การวิงผลดั  การตีลูกลอ้  การเล่นไมหึ้ง  และ มีการชกัชวนเพือนๆให้
ช่วยกนัไปหาการละเล่นใหม่ๆมาเสนอแนะใหค้รูช่วยสอนเพิมขึน  หรือนาํมาเล่นกนัเองในเวลาพกั 

 

     ลงชือ     ผูส้อน 

      (นางสาวปรานี   แพรอตัร์) 
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เอกสารประกอบการเรียนชุดท ี5 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กจิกรรมการเล่นของเด็กไทย 

เรือง   โจทยปั์ญหาการวดัความยาว  (การบวก) 
.............................................................................................................................................................  
 

                      
 

1. เอกสารนีประกอบดว้ย  คาํชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วธีิเล่นวงิกระสอบ 

2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทาํแบบฝึกหดัตามใบ
งาน ตอนที 1 ใชเ้วลา 20 นาที 

3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมการเล่นวงิกระสอบกบัครูผูส้อน และทาํ
แบบฝึกหดัตามใบงาน  ตอนที  2   ใชเ้วลา  30  นาที 

 

 

1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหนา้ทีโดยเนน้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนั 

ดา้นการ เรียน 

2. ศึกษาใบความรู้ร่วมกนัและซกัถามกนัจนแน่ใจวา่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความ
เขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน 

3. ฝึกทกัษะจากใบงาน โดยให้นกัเรียนร่วมกนัทาํแบบฝึกจากใบงาน ช่วยกนัคิด
ตอบคาํถาม ซกัถามกนัจนแน่ใจวา่กลุ่มของตนมีความเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน 

และ ร่วมกิจกรรมการเล่นวงิกระสอบ 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัตรวจและให้
คะแนนตามเกณฑที์กาํหนดให ้ นกัเรียนส่งเอกสารทงัใบความรู้และใบงานให้
ครูตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครังหนึง 

                           5.  นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนะการละเล่นรูปแบบอืนทีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

6. นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบ 

 

 

 

 

คําชีแจง 

กจิกรรม 
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ใบความรู้ท ี5 
โจทย์ปัญหาการวดัความยาว (การบวก) 

การแกโ้จทยปั์ญหาการวดัความยาว ความสูง หรือระยะทาง ตอ้งวเิคราะห์โจทยเ์พือสิงที
โจทยก์าํหนด และสิงทีโจทยถ์าม จากนนันาํจาํนวนทีมีหน่วยความยาวเดียวกนัมาบวกกนัเพือหา
คาํตอบ 

 
ตัวอย่าง 1  โตะ๊ตวัหนึงยาว 2 เมตร 20 เซนติเมตรโตะ๊ตวัทีสองยาว 1 เมตร 50 เซนติเมตรนาํโตะ๊สอง

ตวัมาวางต่อกนัจะยาวเท่าไร 
 
 
วเิคราะห์โจทย ์ 

สิงทีโจทยก์าํหนดให้  ความยาวของโตะ๊ 2 ตวั และนาํโตะ๊มาวางต่อกนั 
สิงทีโจทยถ์าม    โตะ๊ 2 ตวัวางต่อกนัยาวเท่าไร 
วธีิแกปั้ญหา   นาํความยาวโตะ๊ตวัที 1 + ความยาวโตะ๊ตวัที 2  
 

แสดงวธีิคิด โตะ๊ตวัทีหนึงยาว  2     เมตร     20     เซนติเมตร   + 

  โตะ๊ตวัทีสองยาว   1     เมตร     50     เซนติเมตร  
ดงันนั  เมือนาํมาวางต่อกนัโตะ๊ยาว 3     เมตร     70     เซนติเมตร 
   ตอบ  3 เมตร 70 เซนติเมตร 

ตัวอย่าง 2   เสาตน้หนึงฝังอยูใ่ตดิ้น 2 เมตร 50 เซนติเมตร อยูบ่นพืนดิน 5 เมตร 75 เซนติเมตร เสา
ตน้นีสูงทงัหมดเท่าไร 

 วเิคราะห์โจทย ์
  สิงทีโจทยก์าํหนด  เสาตน้หนึงฝังอยูใ่ตดิ้นและอยูบ่นพืนดิน 
  สิงทีโจทยถ์าม   เสาตน้นีสูงเท่าไร 
  วธีิแกปั้ญหา     นาํความสูงของเสาใตดิ้น + ความสูงของเสาทีอยู่
บนดิน 
 
แสดงวธีิคิด เสาตน้หนึงฝังอยูใ่ตดิ้น  2     เมตร     50     เซนติเมตร   + 

  อยูบ่นพืนดิน   5     เมตร     75     เซนติเมตร 

ดงันนั  เสาตน้นีสูงทงัหมด  7     เมตร     125    เซนติเมตร 

   หรือเท่ากบั  8     เมตร      25     เซนติเมตร 

   ตอบ     8 เมตร   25     เซนติเมตร 

 

 

= 1 เมตร  25 

เซนติเมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



206 
 

วงิกระสอบ 

ผู้เล่น         วงิกระสอบเป็นการละเล่นทีไม่จาํกดัจาํนวนคนเล่น 

อุปกรณ์     กระสอบป่านจาํนวนเท่าผูเ้ขา้แข่งขนั 

สถานทีเล่น สนาม หรือลานกวา้งๆ 

ประโยชน์ทสีอดคล้องกบัแผนจัดการเรียนรู้และตัวชีวดั 

- บอกความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร  จากการวดัระยะทางระหวา่งเส้นเริมตน้กบั
เส้นชยั  และ ระยะทางทีวงิกระสอบได ้

- แกปั้ญหาเกียวกบัการวดัความยาวจากสถานการณ์จริงโดยวดัระยะทางทีวงิกระสอบ
ของผูเ้ล่นแต่ละคนในกลุ่มแลว้นาํมารวมกนั 

วธีิเล่น 

1. ร่วมกนักาํหนดเส้นเริมตน้และเส้นชยั   เส้นทงัสองนีให้ห่างกนัประมาณ 10 เมตร 

2. ผูเ้ล่นทงัหมดพร้อมกนัทีเส้นเริมตน้   
3. กรรมการบอกวา่ พร้อม ใหผู้เ้ล่นลงไปยนืในกระสอบป่าน ถือกระสอบใหสู้งถึงระดบั

เอว   
4. กรรมการบอกวา่  ไป  ใหผู้เ้ล่นวงิไปขา้งหนา้ใหถึ้งเส้นชยั  ถา้ผูเ้ล่นคนใดลม้ใหรี้บลุกขึน

แลว้รีบวงิต่อใหถึ้งเส้นชยั (หรืออาจให้ออกจากการแข่งขนัก็ไดแ้ลว้แต่ขอ้ตกลงร่วมกนั) 
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ใบงานที 5 

ตอนที 1 จงวเิคราะห์โจทยปั์ญหาและแสดงวธีิหาคาํตอบ 

 

ไมไ้ผล่าํหนึง ยาว 3 เมตร 28 เซนติเมตร อีกลาํหนึง ยาว 2 เมตร 80 เซนติเมตร 

นาํมาวางต่อกนัจะยาวกีเมตร 

วเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
1) สิงทีโจทยก์าํหนดใหมี้อะไรบา้ง 

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

2) สิงทีโจทยต์อ้งการทราบคืออะไร 

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

3) แนวคิด    

……………………………………………………………………………………………. 

4) วธีิคิด  

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

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

…………………………………………………………………………………………………

ดงันนั…………………………………………………………………………………………… 

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

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1. ตอบคาํถามสิงทีโจทยก์าํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง  ได ้ 2 คะแนน 

2. ตอบคาํถามสิงทีโจทยถ์ามได ้  ได ้ 1 คะแนน 

3. บอกแนวคิดการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง   ได ้ 1

 คะแนน 

4. แสดงวธีิหาคาํตอบได ้   ได ้ 2 คะแนน 

5. ใส่เครืองหมายในการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง  ได ้ 1 คะแนน 

6. ใส่หน่วยวดัความยาวถูกตอ้ง    ได ้ 1

 คะแนน 
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7.    คาํตอบถูกตอ้ง     ได ้ 2 คะแนน 

     รวม        10           คะแนน 

ใบงานที 5 (ต่อ) 

ตอนที 2 ใหบ้นัทึกผลการแข่งขนัวงิกระสอบของกลุ่มลงในตาราง 

 

สมาชิก ระยะทางทีวงิได ้ คะแนน ผลการแข่งขนั 

รอบที 1 

   คนที 1  

 

 

……………………………….. 

 

 

………… 

 

ไดอ้นัดบัที ……… 

รอบที 2 

   คนที 2 วงิได ้

    

 

……………………………….. 

 

 

………… 

 

ไดอ้นัดบัที ……… 

รอบที 3  

   คนที 3 วงิได ้

    

 

……………………………….. 

 

 

………… 

 

ไดอ้นัดบัที ……… 

รอบที 4 

      คนที 4 วงิได ้

 

 

………………………………... 

 

………… 

 

ไดอ้นัดบัที ……… 

 

รวมระยะทางทงั 4 คนวงิได ้

 

 

……………………………….. 

 

……….. 

 

ไดอ้นัดบัที ……… 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1. รายบุคคล    วงิไดถึ้งเส้นชยัหรือไดร้ะยะทางมากทีสุดในกลุ่มผูเ้ขา้แข่งขนัได ้   4 

คะแนน  รองลงมาได ้3,2,1   คะแนน ตามลาํดบั 

2. กลุ่ม   กลุ่มใดวงิไดร้ะยะทางมากทีสุด   ได ้4  คะแนน  รองลงมาได ้ 3,2,1   คะแนน 
ตามลาํดบั 
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แบบทดสอบที 5 

……………………………………………. 

คาํชีแจง    ใหเ้ขียนเครืองหมาย    ×  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบทีถูกตอ้ง 

1. ไมก้ระดานแผน่หนึงยาว 2  เมตร   25  

เซนติเมตร  แผน่ทีสองยาว   3  เมตร  
25  เซนติเมตร  ถา้นาํมาวางต่อกนัจะ
ยาวเท่าไร 

ก. 5  เมตร  30  เซนติเมตร 

ข. 5  เมตร  40  เซนติเมตร  

ค. 5  เมตร  50  เซนติเมตร 

2. แกว้วงิกระสอบไดร้ะยะทาง 3 เมตร 
30 เซนติเมตร ออ้วงิได ้ ไกลกวา่ปอ     
50 เซนติเมตร แกว้กบั ออ้วงิกระสอบ
ไดร้ะยะทางรวมกนัเท่าใด 

ก. 3เมตร 80 เซนติเมตร 

ข. 6 เมตร 10 เซนติเมตร  

ค. 7 เมตร 10 เซนติเมตร 

3. แบมสูง 1 เมตร 28เซนติเมตร     พอ่
สูงกวา่แบม 45 เซนติเมตร     พอ่สูง
เท่าไร 

ก. 163    เซนติเมตร 

ข.  173  เซนติเมตร 

ค.  183    เซนติเมตร                       

4. มานพวงิออกกาํลงักายจากบา้นไป
ตลาดเป็นระยะทาง 350 เมตร แลว้วงิ
ต่อไปถึงบา้นป้าอีก 120 เมตร   แลว้
วงิกลบับา้นตามเส้นทางเดิม  มานพ
วงิออกกาํลงักายเป็นระยะทางทงัหมด
เท่าไร 

ก. 470   เมตร    

ข. 840   เมตร    

ค. 940   เมตร 

5. “เสาตน้หนึงสูงทงัหมด  13 เมตร 30  
เซนติเมตร  อยูสู่งจากพืนดิน 8 เมตร  
70  เซนติเมตร  เสาตน้นีถูกปักลง
พืนดินไปเท่าไร” จากโจทยสิ์งใดที
โจทยไ์ม่ไดก้าํหนดให้ 
ก. ความสูงของเสาทีอยูใ่ตดิ้น  

ข.  ความสูงของเสา ทงัหมด 

ค. ความสูงของเสาทีอยูบ่นดิน  
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เฉลยใบงานที 5 

ตอนที 1 จงวเิคราะห์โจทยปั์ญหาและแสดงวธีิหาคาํตอบ 

 

1. ไมไ้ผล่าํหนึง ยาว 3 เมตร 28 เซนติเมตร อีกลาํหนึง ยาว 2 เมตร 80 เซนติเมตร  
นาํมาวางต่อกนัจะยาวกีเมตร 

 

วเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
1. สิงทีโจทยก์าํหนดใหมี้อะไรบา้ง 

ไมไ้ผล่าํหนึง ยาว 3 เมตร 28 เซนติเมตร อีกลาํหนึง ยาว 2 เมตร 80 เซนติเมตร 

2. สิงทีโจทยต์อ้งการทราบคืออะไร 

นาํไมไ้ผม่าวางต่อกนัจะยาวกีเมตร 

3. หาคาํตอบไดโ้ดยวธีิใด   

นาํความยาวไมไ้ผล่าํที 1 บวกกบั ความยาวไมไ้ผล่าํทีสอง 

วธีิคิด    เมตร  เซนติเมตร 

ไมไ้ผล่าํแรก ยาว         3      28  + 

ไมไ้ผล่าํทีสอง ยาว     2      80 

ดงันนันาํมาต่อกนัจะยาว     4     108 

   หรือ     5        8        

 ตอบ    ๕  เมตร  ๘ เซนติเมตร 

เกณฑก์ารประเมิน 

7. ตอบคาํถามสิงทีโจทยก์าํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง ได ้ 2 คะแนน 

8. ตอบคาํถามสิงทีโจทยถ์ามได ้  ได ้ 1 คะแนน 

9. บอกแนวคิดการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง  ได ้ 1 คะแนน 

10. แสดงวธีิหาคาํตอบได ้  ได ้ 2 คะแนน 

11. ใส่เครืองหมายในการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง ได ้ 1 คะแนน 

12. ใส่หน่วยวดัความยาวถูกตอ้ง   ได ้ 1 คะแนน 
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13. คาํตอบถูกตอ้ง    ได ้ 2 คะแนน 

      รวม 10 คะแนน 

 

เฉลยแบบทดสอบท ี 5 

  
1.   ค      2.   ค       3.    ข     4.     ค  5.    ก 
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แผนจดัการเรียนรู้ที 6 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ 

ค13101 คณติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          ชนัประถมศึกษาปีที 3 

เรือง    โจทยปั์ญหาการวดัความยาว (การลบ)     เวลา  2  ชวัโมง 

..................................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ค 2.2   แกปั้ญหาเกียวกบัการวดั 

ตวัชีวดั  ค 2.2 ป.3/1  แกปั้ญหาเกียวกบัการวดัความยาว 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การสือสาร  การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ  การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ    และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

ตวัชีวดั ค 6.1 ป.3/1  ใชว้ธีิการทีหลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2  ใชค้วามรู้  ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/3   ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ป.3/4   ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร  การสือความหมายและ
การนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ค 6.1 ป.3/5  เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และ เชือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อืนๆ 

 ค 6.1 ป.3/6  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  

สาระสาํคญั 

 โจทยปั์ญหาการวดัความยาวเป็นการนาํความรู้เกียวกบัการวดัความยาว  หน่วยวดัความยาว  
ความสูงหรือระยะทางมาบวก  ลบกนั ตามกระบวนการบวก ลบ 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

- โจทยปั์ญหาการลบเกียวกบัการวดัความยาว  ความสูง และระยะทาง 

ทกัษะ/กระบวนการ 

- วเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
- หาคาํตอบจากโจทยปั์ญหา 
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 คุณลกัษณะ 

- มีความรอบคอบ ความรับผดิชอบและมีวจิารณญาณในการทาํงาน 

 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการคิด 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- รักความเป็นไทย 

ชินงาน/ภาระงาน 

-  บนัทึกผลการวดัเชือกก่อนและหลงัการทาํอุปกรณ์การเดินกะลา  และบนัทึกผลการ
เดินกะลาของสมาชิก 

การวดัและประเมินผล 

1. วธีิการวดัและประเมินผล 

1.1 ตรวจความถูกตอ้งจากใบงาน  และแบบทดสอบ 

1.2   สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการเล่นรูปแบบอืน 

2.    เครืองมือวดัและประเมินผล 

 2.1 แบบฝึกจากใบงาน  และแบบทดสอบ 

 2.2  แบบประเมินแบบ Rubrics 

  - แบบประเมินความสามารถในการคิด  
 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

  1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา     

2.  มีเหตุผล     

3. การแกปั้ญหา     

รวม     

 

 แบบประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 

รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบา้นของ     
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เด็กไทย 

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย     

รวม     

3. เกณฑก์ารประเมิน 

3.2 ไดค้ะแนนรวมแบบฝึกจากใบงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์

3.2ไดค้ะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
3.3 เกณฑก์ารประเมิน Rubric  
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด 
 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
มากกวา่  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
อยา่งนอ้ย  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  
กติกา,วธีิการเล่นได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

บอกชือการเล่น
ได ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

มีเหตผุล ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลบางครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบการตอบ
คาํถามไม่
สมเหตุสมผล 

ใหค้าํอธิบาย
หรือยกตวัอยา่ง
ไม่ได ้

การแกปั้ญหา เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

 เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 

  เสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน
แต่อธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ไม่ได ้

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ไม่ได ้
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เกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านรักความเป็นไทย 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่นและกติกา 
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 1 การละเล่น 

 ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น และกติกา
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้ถูกตอ้งอยา่ง
นอ้ย 1 การละเล่น 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น การละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

ร่วมกิจกรรมการ
เล่น    และบอก
ชือการละเล่น
พืนบา้นใน
ทอ้งถินได ้

บางส่วน 

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดม้ากกวา่  3 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดอ้ยา่งนอ้ย  
2 -  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้น
ไทยไดอ้ยา่งนอ้ย 1 

ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํ
ใหเ้พือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบา้นไทย
ไม่ได ้

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เด็กไทย 

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินและชกัชวน
ใหเ้พือนร่วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคลอ้ง
กบัประเพณีได ้

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินทีสอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

 

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

บอกชือ
การละเล่น 
พืนบา้นใน
ทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบั
ประเพณีไม่ได ้

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขนัที 1.ขนัเตรียมผูเ้รียน 

1.1 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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1.2 ครูชีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํงานกลุ่ม เป้าหมายของการทาํงานร่วมกนัใน
การทาํงานกลุ่ม 

1.3 ครูแจง้คะแนนฐานของนกัเรียนแต่ละคนและวธีิการคิดคะแนนพฒันาของกลุ่ม
ใหน้กัเรียนทราบ 

ขนัที 2.ขนัสอน 

 2.1ทบทวนความรู้เดิมโดยให้นกัเรียนอ่านแผนภูมิความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดัความยาว  
  ความยาว  10  มิลลิเมตร  เท่ากบั  ความยาว  1 เซนติเมตร 

   ความยาว  100 เซนติเมตร  เท่ากบั  ความยาว  1  เมตร 

 

แลว้ใหน้กัเรียนฝึกกระจายและทอนหน่วยวดัความยาวจากหน่วยหนึงไปยงัอีกหน่วยหนึงโดยให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบคาํถามจากแถบประโยคคาํถามเช่น 

  4    เซนติเมตร 7   มิลลิเมตร เท่ากบักีมิลลิเมตร (47 มิลลิเมตร) 
  3    เมตร    20 เซนติเมตร เท่ากบักีเซนติเมตร (320 เซนติเมตร) 
  84  มิลลิเมตร เท่ากบักีเซนติเมตร กีมิลลิเมตร (8 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร) 
  130  เซนติเมตร เท่ากบักีเมตร กีเซนติเมตร (2 เมตร 30 เซนติเมตร) 
เมือนกัเรียนช่วยกนัตอบคาํถามจนเขา้ใจแลว้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่หน่วยการวดัความยาว
สามารถ กระจายและทอนจากหน่วยหนึงไปยงัอีกหน่วยหนึงได ้

2.2 ครูนาํเสนอโจทยปั์ญหาการลบเกียวกบัการวดัความยาว ความสูงหรือระยะทาง 

 แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอ่านโจทยปั์ญหา และใหช่้วยกนัวิเคราะห์โจทยเ์พือหาคาํตอบ เช่น  
 

 

 

ครูตงัคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบเพือฝึกวิเคราะห์โจทยปั์ญหา ดงันี 

1. หน่วยวดัความยาวทีกาํหนดคืออะไร (เซนติเมตร) 
2. สิงทีโจทยก์าํหนดใหมี้อะไรบา้ง 

 ( เชือกยาว  175  เซนติเมตร  ตดัไปมดัของ   158  เซนติเมตร ) 
3. โจทยต์อ้งการทราบอะไร          (เชือกทีเหลือยาวเท่าไร) 
4. สามารถหาคาํตอบไดโ้ดยวธีิใด (ลบ) 
5. สรุปจะเหลือเชือกยาวเท่าไร  (17 เซนติเมตร) 

จากนนั ครูเปลียนโจทยปั์ญหาโดยเพิมหน่วยความยาวเป็น 2 หน่วย เช่น 

เชือกฟางเส้นหนึงยาว 175 เซนติเมตร  ตดัไปมดัของ 158 เซนติเมตรเมตร จะเหลือเชือกยาวเท่าไร 
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จากนนัใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์โดยร่วมกนัตอบคาํถาม ดงันี 

- สิงทีโจทยก์าํหนดคืออะไร 

- สิงทีโจทยต์อ้งการทราบคืออะไร 

- หาคาํตอบไดโ้ดยวธีิใด 

- สรุปเสาไฟสูงกวา่เสาบา้นเท่าไร 

แลว้ครูและนกัเรียนช่วยกนัแสดงวธีิทาํเพือแสดงขนัตอนการหาคาํตอบจากการวิเคราะห์โจทยด์งันี 

วธีิทาํ     เมตร  เซนติเมตร 

 เสาไฟสูง   7  20 

 เสาบา้นสูง   4  50 

ดงันนั เสาไฟสูงกวา่เสาบา้น 2              70 

ตอบ 2  เมตร 70  เซนติเมตร 

2.3 ครูเสนอโจทยปั์ญหาการลบเกียวกบัการวดัความยาว ความสูง หรือระยะทาง 

อีก 1 ขอ้ ดงันี     

ดินสอสีแดงยาว 14 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร  ดินสอสีเขียวสันกวา่ดินสอสีแดง 

 2 เซนติเมตร 8  มิลลิเมตร  ดินสอสีเขียวยาวเท่าไร 

 

แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมเช่นเดียวกบัขอ้ 2.2 เพือฝึกการวเิคราะห์โจทยปั์ญหาและ
แสดงขนัตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเพือหาคาํตอบ   จากนนัครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจคาํตอบและ
สรุปขนัตอนการแกโ้จทยปั์ญหาการบวกเกียวกบัการวดัความยาว ความสูง และระยะทาง 

 ขนัที 3. ขนักิจกรรมกลุ่ม 

3.1 ครูจดันกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน (กลุ่มเดิม) 

3.2 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดที 5 ซึงประกอบดว้ยคาํชีแจง ใบความรู้ 
ใบงาน วธีิเล่นเดินกะลา (กลุ่มละ 2 ชุด ) ใหก้ลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการเรียนชุดที 5 จน
สมาชิกในกลุ่มทุกคนเขา้ใจอยา่งชดัเจนและทาํกิจกรรมในใบงานตอนที 1  ครูคอยดูแลการปฏิบติั
กิจกรรมกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด 

3.3เมือนกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และปฏิบติักิจกรรมใบงานตอนที 1 

เรียบร้อยแลว้   ครูดาํเนินกิจกรรมการเล่นเดินกะลาโดยชีแจงวธีิการเล่นกติกาการเล่น และขอ้ตกลง

เสาไฟสูง 7 เมตร 20 เซนติเมตร  เสาบา้นสูง 4 เมตร 50 เซนติเมตร    เสาไฟสูงกวา่เสาบา้นเท่าไร 

-
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ในการปฏิบติักิจกรรมตามใบงานตอนที  2  ครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดระยะทางการเดินกะลา
และกติกาทีนาํมาใชถ้า้ใครเทา้ตกกะลาแตะพืนนะจุดใดตอ้งออกจากการแข่งขนัตรงนนัแลว้วดั
ระยะทางทีเดินกะลาไดแ้ลว้หาคาํตอบวา่ระยะทางทีเหลือห่างจากเส้นชยัเท่าไร  ถา้ตอบถูกตอ้งได ้ 1 

คะแนน ส่วนคนทีเดินถึงเส้นชยัได ้2  คะแนน แลว้ใหน้กัเรียนทดลองเล่นก่อน 1 ครัง  
3.4 ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งสมาชิกเขา้แข่งขนัเดินกะลาทีละ 1 คน เมือสมาชิกเดินกะลา

ครบทุกคนแลว้รวมคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มใดไดค้ะแนนมากทีสุด เป็นผูช้นะ  ถา้มีการเสมอกนั อาจ
จดัแข่งขนัเฉพาะกลุ่มนนัๆใหม่อีกครัง (การจดัแข่งขนัอาจจดัหลายๆรอบไดต้ามความเหมาะสมกบั
เวลาในการเรียนการสอน) เมือจบการแข่งขนัครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบการบนัทึกผลการ
เดินกะลาของแต่ละกลุ่ม  วา่บนัทึกผลและหาคาํตอบไดถู้กตอ้งหรือไม่  ถา้เกิดขอ้ผดิพลาดให้
ช่วยกนับอกวธีิแกไ้ข    

3.5 ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเสนอแนะการเล่นของเด็กแบบอืนๆทีนกัเรียน
คิดวา่เหมาะสมกบัเนือหาทีเรียนรู้ พร้อมทงัวธีิการทีนาํมาใชไ้ดส้อดคลอ้งกบัเนือหา  ครูคอยสังเกต
และร่วมซกัถามพร้อมทงัประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
รักความเป็นไทยตามแบบประเมินทีกาํหนด 

ขนัที 4.ขนัสรุปบทเรียน ประเมินผล ทดสอบยอ่ยและยกยอ่งกลุ่มทีประสบผลสาํเร็จ 

4.1ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบคาํตอบจากใบงานของแต่ละกลุ่มเฉลยคาํตอบและ
ตรวจสอบการแกโ้จทยปั์ญหาการลบเกียวกบัการวดัความยาว แลว้ร่วมกนัสรุปความรู้และขนัตอน
การแกโ้จทยปั์ญหาทีถูกตอ้ง แลว้แต่ละกลุ่มส่งใบงาน ใหค้รูตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัง 

4.2 ทดสอบยอ่ย ครูทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนแต่ละคนทาํ
แบบทดสอบจาํนวน 5 ขอ้ในการทดสอบนกัเรียนแต่ละคนจะทาํขอ้สอบตามความสามารถของ
ตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกนัไดใ้ชเ้วลา 15 นาที จากนนัร่วมกนัตรวจคาํตอบจากแบบทดสอบ 
คาํนวณคะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่มแลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑก์ารกาํหนดกลุ่มทีไดร้างวลั และมอบ
รางวลัใหก้ลุ่มทีมีระดบัการพฒันาสูงสุด 

สือการเรียน 

 1. ใบความรู้ , วธีิการเล่นเดินกะลา 
 2. แถบโจทยปั์ญหา 
 3. อุปกรณ์การเล่นเดินกะลา  ไดแ้ก่ กะลามะพร้าว  เชือก   

4. สายวดัชนิดตลบั 
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บนัทึกหลงัสอน 

 ในแผนจดัการเรียนรู้ที 6 เรือง การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความยาว(การลบ)    ทุกกลุ่มมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งคล่องแคล่ว   นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมมือ
กนัดี โดยเฉพาะการประกอบอุปกรณ์การเล่นเดินกะลา  ในกิจกรรมการเล่นเดินกะลาไดมี้ผูป้กครอง
มาช่วยแนะนาํการเล่นร่วมดว้ย         ปัญหา ทีพบในการแข่งขนัเดินกะลาคือ เชือกหลุดออกจาก
กะลาเมือเริมออกเดิน หรือกะลาแตก  นกัเรียนช่วยกนัแกปั้ญหาโดยหาสาเหตุทีเชือกหลุดวา่มาจาก
อะไร  แลว้แกไ้ข เช่น นาํไมเ้ล็กๆมามดัขวางดา้นใน  ถา้กะลาแตกจะนาํกะลามาซอ้นกนัสองใบ  ใน
แผนการสอนนีนกัเรียนทาํคะแนน ทดสอบหลงัเรียนไดดี้มาก    

ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็น
ไทยในแผนจดัการเรียนรู้นี  นกัเรียนสามารถบอกการละเล่น ทีสอดคลอ้งกบัการเรียนไดม้าก เพราะ
นกัเรียนเขา้ใจเป้าหมายในการเล่นกบัการเรียนมากขึน สามารถบอก วา่การละเล่นทีเล่นไปแลว้นนั
สัมพนัธ์กบัเรืองใดบา้งทีเรียนผา่นมาแลว้ทงัหมด  เช่น  การเล่นทอยเส้น สามารถนาํมาใชใ้นเรือง
โจทยปั์ญหาการลบได ้  และร่วมกนัเสนอแนะเรืองการอนุรักษก์ารละเล่นของเด็ก  เช่น  ใหโ้รงเรียน
จดัแข่งขนัการละเล่นของเด็กในวนัเด็ก  วนัปีใหม่  หรือวนักีฬาสีของโรงเรียน  เพือให้นกัเรียนได้
รู้จกัการละเล่นของเด็กมากขึน   
 

     ลงชือ     ผูส้อน 

      (นางสาวปรานี  แพรอตัร์) 
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เอกสารประกอบการเรียนชุดท ี6 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กจิกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

เรือง   โจทยปั์ญหาการวดัความยาว (การลบ) 
.............................................................................................................................................................  
 

                      
 

1. เอกสารนีประกอบดว้ย  คาํชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วธีิเล่นเดินกะลา 
2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทาํแบบฝึกหดัตามใบงาน 

     ตอนที 1 ใชเ้วลา 20 นาที 

3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมการเล่นเดินกะลากบัครูผูส้อน และทาํ 
     แบบฝึกหดัตามใบงาน  ตอนที  2   ใชเ้วลา  30  นาที 

 

 

 

1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหนา้ทีโดยเนน้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนั
ดา้นการเรียน 

2.  ศึกษาใบความรู้ร่วมกนัและซกัถามกนัจนแน่ใจวา่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ความเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน 

3. ฝึกทกัษะจากใบงาน โดยให้นกัเรียนร่วมกนัทาํแบบฝึกจากใบงาน ช่วยกนัคิด
ตอบคาํถาม ซกัถามกนัจนแน่ใจวา่กลุ่มของตนมีความเขา้ใจเนือหาอยา่งชดัเจน 

และ ร่วมกิจกรรมการเล่นเดินกะลา 
4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบ  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัตรวจและให้

คะแนนตามเกณฑที์กาํหนดให ้ นกัเรียนส่งเอกสารทงัใบความรู้และใบงานให้
ครูตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครังหนึง 

5. นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนะการเล่นรูปแบบอืนทีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

คําชีแจง 

กจิกรรม 
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6. นกัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบ 

 

 

 

ใบความรู้ท ี6 

โจทย์ปัญหาการวดัความยาว (การลบ) 
 การแกโ้จทยปั์ญหาการวดัความยาว ความสูง หรือระยะทาง ตอ้งวิเคราะห์โจทยเ์พือหาสิงที
โจทยก์าํหนด และสิงทีโจทยถ์าม จากนนันาํจาํนวนทีมีหน่วยเดียวกนัมาลบกนั เพือหาคาํตอบของ
โจทย ์

 ตัวอย่าง 1  ออ้มมีริบบินเส้นหนึงยาว 5 เมตร 30 เซนติเมตร ตดัไปทาํโบวห่์อของขวญั 1 เมตร  
                   20 เซนติเมตร      ออ้ม เหลือริบบินยาวเท่าไร 

 วเิคราะห์โจทย ์

   สิงทีโจทยก์าํหนดให้ ความยาวของริบบินเส้นหนึงและตดัไปทาํโบวห่์อ
ของขวญั 

   สิงทีโจทยถ์าม       ออ้มเหลือริบบินยาวเท่าไร 

 วธีิแกปั้ญหา      นาํความยาวของริบบิน ลบดว้ย ความยาวของริบบินที 

ตดัไป ทาํโบว ์       (5 เมตร 30 เซนติเมตร – 1 เมตร 20 เซนติเมตร) 
แสดงวธีิคิด ออ้มมีริบบินเส้นหนึงยาว  5     เมตร     30     เซนติเมตร   – 

   ตดัไปทาํโบวห่์อของขวญั  1     เมตร     20     เซนติเมตร 

ดงันนั   ออ้มเหลือริบบินยาว  4     เมตร     10     เซนติเมตร 

    ตอบ  4 เมตร  10 เซนติเมตร 

     
 ตัวอย่าง 2  มา้นงัตวัทีหนึงยาว 1 เมตร 30 เซนติเมตร มา้นงัตวัทีสองยาว 2 เมตร 50 เซนติเมตร มา้

นงัตวัทีสอง ยาวกวา่มา้นงัตวัทีหนึง เท่าไร 

 วเิคราะห์โจทย ์

   สิงทีโจทยก์าํหนดให ้ ความยาวของมา้นงัตวัที 1 และความยาวของมา้นงัตวัที 2 

   สิงทีโจทยถ์าม           มา้นงัตวัที 2 ยาวกวา่มา้นงัตวัที 1 เท่าไร 
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   วธีิแกปั้ญหา        นาํความยาวของมา้นงัตวัที 2 ลบดว้ย ความยาวของมา้นงั
ตวัที1       (2 เมตร 50 เซนติเมตร – 1 เมตร 80 เซนติเมตร) 

แสดงวธีิคิด มา้นงัตวัทีสองยาว  2     เมตร     50     เซนติเมตร   – 

   มา้นงัตวัทีหนึงยาว  1     เมตร     80     เซนติเมตร 

ดงันนั  มา้นงัตวัทีสองยาวกวา่มา้นงัตวัทีหนึง -     เมตร     70     เซนติเมตร 

    ตอบ      70     เซนติเมตร 

เดินกะลา 
ผู้เล่น  เดินกะลา  เป็นการละเล่นทีไม่จาํกดัจาํนวนคนเล่น  
อุปกรณ์ กะลาครึงซีกร้อยเชือกยาวประมาณ  1 เมตร 1 คู่ ต่อผูเ้ล่น 1 คน  
สถานทีเล่น สนามทีโล่ง 

ประโยชน์ทสีอดคล้องกบัแผนจัดการเรียนรู้และตัวชีวดั 

- บอกความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร  จากการวดัระยะทางระหวา่งเส้นเริมตน้กบั
เส้นชยั  และ ระยะทางทีเดินกะลาได ้

- แกปั้ญหาเกียวกบัการวดัความยาวจากสถานการณ์จริงโดยวดัระยะทางทีเดินกะลาได้
และวดัระยะทางทียงัไปไม่ถึงเส้นชยั 

วธีิเล่น  
1. กาํหนดเส้นเริมตน้และเส้นชยั    
2.ใหผู้เ้ล่นทีเขา้แข่งขนัไปยนืทีเส้นเริมตน้ 

3. เมือกรรมการใหส้ัญญาณใหผู้เ้ล่นยนืบนกะลา โดยใชนิ้วเทา้คีบเชือก   มือจบัปลายเชือก
ใหตึ้งแลว้เดินหรือวงิ   โดยใครถึงเส้นชยัก่อนถือวา่เป็นผูช้นะ และถา้ใครเอาเทา้แตะพืนดินจะถูก
ปรับใหแ้พใ้นการแข่งขนั 
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ใบงานที 6 

ตอนที 1  ใหน้กัเรียนวเิคราะห์โจทยปั์ญหา และแสดงวธีิหาคาํตอบ 

 

 

 

 

วเิคราะห์โจทย ์

1.  สิงทีโจทยก์าํหนดใหมี้อะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………

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

2.  สิงทีโจทยต์อ้งการทราบคืออะไร 

………………………………………………………………………………………………

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

      3.แนวคิด                  …………………….........................……………………….………………  

4.วธีิคิด            ………………………………………………………………………….………  

…………………………………………………………………………………………………

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

ดงันนั…………………………………………………………………………………………  

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

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1. ตอบคาํถามสิงทีโจทยก์าํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง  ได ้ 2 คะแนน 

2. ตอบคาํถามสิงทีโจทยถ์ามได ้  ได ้ 1 คะแนน 

3. บอกแนวคิดการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง  ได ้ 1 คะแนน 

4. แสดงวธีิหาคาํตอบได ้   ได ้ 2 คะแนน 

1. เชือกเส้นหนึงยาว 8 เมตร 90 เซนติเมตร ตดัออกไปมดัไม ้ 
3 เมตร 70 เซนติเมตรจะเหลือเชือกยาวเท่าไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



224 
 

5. ใส่เครืองหมายในการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง  ได ้ 1 คะแนน 

6. ใส่หน่วยวดัความยาวถูกตอ้ง   ได ้ 1 คะแนน 

7. คาํตอบถูกตอ้ง    ได ้ 2 คะแนน 

      รวม                  10           คะแนน 

 

 

ใบงานที 6 

ตอนที 2  ใหบ้นัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมเดินกะลา (12 คะแนน) 
2.1  ก่อนการแข่งขนัเดินกะลา (ขอ้ละ  1  คะแนน) 

1) วดัเชือกก่อนทาํอุปกรณ์เดินกะลาได.้.......................................................... 
2) วดัเชือกหลงัทาํอุปกรณ์เดินกะลาได.้........................................................... 
3) เชือกสันลง................................................................................................ 
4) วดัระยะทางการแข่งขนัเดินกะลาจากจุดเริมตน้ถึงเส้นชยัได้

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

2.2 ผลการแข่งขนัเดินกะลา  ( 8  คะแนน) 
  

1) สมาชิกคนที 1 เดินกะลาไดร้ะยะทาง................................................................................... 
เหลือระยะทางอีก....................................................................................... จึงจะถึงเส้นชยั   
ไดค้ะแนน …………….คะแนน 

2) สมาชิกคนที 2 เดินกะลาไดร้ะยะทาง.................................................................................. 
เหลือระยะทางอีก................................................................................     จึงจะถึงเส้นชยั   
ไดค้ะแนน …………….คะแนน 

3) สมาชิกคนที 3 เดินกะลาไดร้ะยะทาง................................................................................... 
เหลือระยะทางอีก.....................................................................................    จึงจะถึงเส้นชยั   
ไดค้ะแนน …………….คะแนน 

4) สมาชิกคนที 4 เดินกะลาไดร้ะยะทาง.................................................................................... 
เหลือระยะทางอีก.......................................................................................   จึงจะถึงเส้นชยั  

ไดค้ะแนน …………….คะแนน 
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  (ถา้เดินถึงเส้นชยั ได ้ 2 คะแนน     ถา้เดินไม่ถึงเส้นชยั    แต่ตอบคาํถามถูกตอ้งได ้1 คะแนน) 
 

 

 

 

แบบทดสอบที 6 

…………………………………………….. 

คาํชีแจง    ใหเ้ขียนเครืองหมาย    ×  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบทีถูกตอ้ง

1. เชือกเส้นแรกยาว 3 เมตร 90 
เซนติเมตร เชือกเส้นทีสองยาว        1 
เมตร 75 เซนติเมตร เชือกเส้นแรก
ยาวกวา่เส้นทีสองเท่าไร 

ก. 2 เมตร 10 เซนติเมตร  

ข. 2 เมตร 15 เซนติเมตร 

ค. 2 เมตร 20 เซนติเมตร  

2. ดินสอของปอยาว 12 เซนติเมตร      
3  มิลลิเมตร   ดินสอของกิงยาว       
8 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร ดินสอของ
ปอยาวกวา่ดินสอของกิงเท่าไร 

ก. 4 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร  

ข. 3 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร 

ค. 2 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร 

3. นารีมีริบบิน 5  เมตร ตดัไปทาํโบว์
ห่อของขวญั  2 เมตร 40 เซนติเมตร 
นารีเหลือริบบินยาวเท่าใด 

 ก.   2 เมตร 40 เซนติเมตร  

 ข.  2 เมตร 50 เซนติเมตร 

 ค.  2 เมตร 60 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

4. “ระยะทางเดินกะลากาํหนดไว ้  10 เมตร
เหลือระยะทางอีกระยะทาง 3 เมตร 80 
เซนติเมตร  จึงจะถึงเส้นชยัโกก้็ตกจาก
กะลา โก ้ เดินกะลาไดเ้ท่าไร” จาก
โจทยสิ์งใดทีโจทยไ์ม่ไดก้าํหนดให้ 
   ก.   ระยะทางทงัหมด 

  ข.   ระยะทางทีโกเ้ดินกะลาได ้

  ค.   ระยะทางทียงัไปไม่ถึงเส้นชยั 

5. เสาไฟฟ้าสูง 9  เมตร 55 เซนติเมตร  เสา
บา้นสูง 7  เมตร 70  เซนติเมตร  เสา

ไฟฟ้าสูงกวา่เสาบา้นเท่าไร 

   ก.    1  เมตร  75   

เซนติเมตร  
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  ข.   1  เมตร  85   เซนติเมตร 

   ค.   1  เมตร  95   เซนติเมตร  
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เฉลยใบงานที 6 

ตอนที 1  ใหน้กัเรียนวเิคราะห์โจทยปั์ญหา และแสดงวธีิหาคาํตอบ 

 

 

 

วเิคราะห์โจทย ์

1. สิงทีโจทยก์าํหนดใหมี้อะไรบา้ง  
เชือกยาว 8 เมตร 50 เซนติเมตร   ตดัออกไปมดัไม ้3 เมตร 70 เซนติเมตร 

2. สิงทีโจทยต์อ้งการทราบคืออะไร 

ตดัเชือกออกไปมดัไมแ้ลว้  จะเหลือเชือกยาวเท่าไร 

3. หาคาํตอบไดโ้ดยวธีิใด 

วธีิลบ  หรือ ความยาวของเชือก ลบดว้ย ความยาวของเชือกทีตดัออก 

4. แสดงวธีิหาคาํตอบดงันี 

วธีิคิด   เมตร  เซนติเมตร 

เชือกเส้นหนึง ยาว      8      50   - 

ตดัออกไปมดัไม ้     3      70 

               ดงันนั  จะเหลือเชือกยาว      4      80   

 ตอบ    ๔  เมตร  ๘๐ เซนติเมตร 

เกณฑก์ารประเมิน 

1. ตอบคาํถามสิงทีโจทยก์าํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง ได ้ 2 คะแนน 

2. ตอบคาํถามสิงทีโจทยถ์ามได ้  ได ้ 1 คะแนน 

3. บอกแนวคิดการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง  ได ้ 1 คะแนน 

4. แสดงวธีิหาคาํตอบได ้   ได ้ 2 คะแนน 

5. ใส่เครืองหมายในการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง  ได ้ 1 คะแนน 

6. ใส่หน่วยวดัความยาวถูกตอ้ง   ได ้ 1 คะแนน 

7. คาํตอบถูกตอ้ง    ได ้ 2 คะแนน 

       รวม 10 คะแนน 

2. เชือกเส้นหนึงยาว 8 เมตร 50 เซนติเมตร ตดัออกไปมดัไม ้3 เมตร 70 เซนติเมตร
จะเหลือเชือกยาวเท่าไร 
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เฉลยแบบทดสอบท ี 6 

 

 1.   ข     2.   ข     3.       ค 4.     ข   5.    ข    
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชนัประถมศึกษาปีที   3 

เรือง การวดั   ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยุกตใ์ชก้ารเล่นของเด็ก 

…………………………….. 

 คาํชีแจง    ใหเ้ขียนเครืองหมาย    ×  ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบทีถูกตอ้ง 

1. ขอ้ใดเป็นเครืองมือวดัความยาวทีมีหน่วยบอกความยาวทุกชนิด (ความรู้) 
ก. ไมบ้รรทดั   สายวดัตวั เชือกลูกเสือ 

ข. ไมเ้มตร เชือกฟาง        ไมบ้รรทดั   
ค.   ไมเ้มตร ไมบ้รรทดั สายวดัชนิดตลบั  

2. ใครใชเ้ครืองมือวดัและหน่วยวดัความยาวไดเ้หมาะสม (ความเขา้ใจ) 
ค. แกว้ใชส้ายวดัตวัวดัรอบกระถางปลูกตน้ไมไ้ด ้ 7  เมตร 

ง. กานดาใชไ้มเ้มตรวดัความกวา้งของหอ้งเรียนได ้ 650  มิลลิเมตร 

จ. กอ้ยใชส้ายวดัตวั วดัความยาวของเสือนกัเรียนได ้ 65   เซนติเมตร 

3. ใครใชเ้ครืองมือวดัและหน่วยวดัความยาว  วดัความยาวของกาํแพงหนา้วดัไดเ้หมาะสม   
 (ความเขา้ใจ) 

ค. ธงชยัใชส้ายวดัชนิดตลบัวดัความยาวได ้ 75   เมตร  

ง. สมชายใชส้ายวดัตวัวดัความยาวได ้ 175  เซนติเมตร 

ง. ดาํใชไ้มเ้มตรวดัความยาวได ้ 750    มิลลิเมตร 

4. หน่วยการวดัขอ้ใดเป็นหน่วยบอกความยาวทีเป็นมาตรฐานทุกหน่วย (ความรู้) 
ก. มิลลิเมตร    เซนติเมตร     กิโลกรัม  

ข. มิลลิเมตร  เซนติเมตร    เมตร  

            ค.     มิลลิเมตร   มิลลิลิตร  กิโลเมตร      
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5.  ถา้ตอ้งการบอกความหนาหนงัสือ   ควรบอกดว้ยหน่วยวดัความยาวขอ้ใด (นาํไปใช)้ 
ก. มิลลิเมตร   เซนติเมตร 

ข. เซนติเมตร    เมตร 

ค. เมตร  มิลลิเมตร 

6. หน่วยวดัความยาวขอ้ใดเกียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬามากทีสุด (นาํไปใช)้ 
ง. เมตร เซนติเมตร 

จ. เซนติเมตร   กิโลเมตร 

ฉ. มิลลิเมตร เซนติเมตร 

7. เชือกของนิดยาว 3 เมตร 90 เซนติเมตร   เชือกของจาํปายาว 380 เซนติเมตร  เชือกของสมชาย 

     ยาวกวา่เชือกของนิด  90 เซนติเมตร เชือกของใครยาวเป็นลาํดบัทีสอง (สังเคราะห์) 
ค. เชือกของ จาํปา 
ง. เชือกของ นิด 

ง. เชือกของ สมชาย  

 ดูภาพแลว้ตอบคาํถามขอ้ 8 

  

 

 

 

8.  จากภาพ  บา้นใครอยูใ่กลโ้รงเรียนเป็นอนัดบัสอง   (นาํไปใช)้ 

ค. บา้นของต่าย    

ง. บา้นของตุม้ 

ง. บา้นของแตว้ 

 

 

  •  บา้นต่าย 

บา้นตุม้ • 

•โรงเรียน  บา้นโตง้ •  • บา้นแตว้ 

• วดั  

580  

370 
435 ม. 

55
0 
ม. 

410 ม. 
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9.  ปลายสูง   148  เซนติเมตร  ตอ้ยสูง  1 เมตร  32  เซนติเมตร   รินสูงกวา่ตอ้ย 3 เซนติเมตร   
       ขอ้ใดเรียงลาํดบัความสูงไดถู้กตอ้ง (วิเคราะห์) 

ค. ปลาย    ตอ้ย        ริน   

ง. ตอ้ย       ปลาย     ริน 

  ค. ปลาย      ริน        ตอ้ย    

10.  หอ้งป.3/1  กวา้ง 650 เซนติเมตร  หอ้งป.3/2  กวา้ง 6  เมตร  50 เซนติเมตร  ห้องคอมพิวเตอร์ 

        กวา้ง   680     เซนติเมตร  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   (นาํไปใช)้ 
ค. หอ้ง ป.3/1  กวา้งกวา่  หอ้งคอมพิวเตอร์    
ง. หอ้ง ป.3/1,  หอ้ง ป.3/2  และคอมพิวเตอร์กวา้งเท่ากนั 

จ. หอ้ง ป.3/2  และ  หอ้ง ป.3/1  กวา้งเท่ากนั 

11.  ขอ้ใดบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดัความยาวไดถู้กตอ้ง  (ความรู้) 
ค. 10 เซนติเมตร  เท่ากบั  1  มิลลิเมตร   

ง. 10  เมตร         เท่ากบั  1   เซนติเมตร 

ง. 100  เซนติเมตร  เท่ากบั  1 เมตร   

12. ดินสอแท่งนีน่าจะยาว 7  เซนติเมตร   แต่วดัจริงแลว้สันลง  3  มิลลิเมตร   
ดินสอแท่งนียาวเท่าไร  (นาํไปใช)้ 

ค. 6   เซนติเมตร   6 มิลลิเมตร  

ง. 6  เซนติเมตร   7 มิลลิเมตร 

ง. 7  เซนติเมตร  3 มิลลิเมตร  

13.  ลูกแกว้ของกลุ่ม A ห่างจากหลุม 3 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร ลูกแกว้ของกลุ่ม B ห่างจากหลุม 2  
   เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร ลูกแกว้ของกลุ่ม C ห่างหลุม 45 มิลลิเมตร  ขอ้ใดเรียงลาํดบัจากใกลไ้ปไกล 

   ไดถู้กตอ้ง (วิเคราะห์) 
ค. กลุ่ม A B        C  

ง. กลุ่ม B      A        C 

จ. กลุ่ม C      A       B      

 ดินสอแท่งนียาวเท่าไร
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14. ขอ้ใดเปรียบเทียบไดถู้กตอ้ง (นาํไปใช)้ 
ง. 250    เซนติเมตร       เท่ากบั   2   เมตร  50    เซนติเมตร    

จ. 1   เมตร  50    เซนติเมตร  เท่ากบั    105    เซนติเมตร 

ฉ.  90 มิลลิเมตร     เท่ากบั     9     เมตร 

15. “ ปอวงิกระสอบไดร้ะยะทาง 3 เมตร 30 เซนติเมตร ออ้มวงิไดไ้กลกวา่ปอ  90 เซนติเมตร  
       ปอกบัออ้มวงิกระสอบไดร้ะยะทางรวมกนัเท่าไร”       (นาํไปใช)้ 

ข.  2 เมตร   40  เซนติเมตร    

ค.  4 เมตร   20  เซนติเมตร    

ง.  7 เมตร  50  เซนติเมตร   

16.  “มานพวงิออกกาํลงักายจากบา้นไปตลาดเป็นระยะทาง 450 เมตร แลว้วงิต่อไปถึงบา้นป้า  
      ระยะทางอีก 150 เมตร   แลว้วงิกลบับา้นตามเส้นทางเดิม  มานพวงิออกกาํลงักายเป็นระยะทาง   

    ทงัหมดเท่าไร” จากโจทยส์ามารถหาคาํตอบไดต้ามประโยคสัญลกัษณ์ในขอ้ใด (วิเคราะห์)   
ข.  350 + 120  =     

ง. (350 + 120) +  120  =    

 ค.  (350 + 120)  +   (350 + 120)  = 

17.  “มา้นงัตวัแรกยาว 2 เมตร 30 เซนติเมตร มา้นงัตวัทีสองยาว กวา่ตวัแรก 75 เซนติเมตร นาํมา 
       วางต่อกนั  มา้นงัจะยาวทงัหมดเท่าไร”  จากโจทยน์กัเรียนควรหาความยาวของมา้นงัตวัทีสอง   

       ดว้ยวธีิใด  (วเิคราะห์) 
ค. นาํความยาวของมา้นงัตวัแรก  บวกดว้ย  75  เซนติเมตร    

ง. นาํความยาวของมา้นงัตวัแรก  ลบดว้ย  75  เซนติเมตร 

ง. นาํความยาวของมา้นงัตวัแรก  คูณดว้ย  75  เซนติเมตร 
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18.  ดินสอของแกว้ยาว 12 เซนติเมตร  3  มิลลิเมตร ดินสอของออ้ยยาว 8 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร  
      ดินสอของแกว้ยาวกวา่ดินสอของออ้ยเท่าไร (นาํไปใช)้ 

ค. 4 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร   

ง. 3 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร 

ค.  2 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร  

19.  “เชือกมว้นหนึงยาว  20 เมตร 70  เซนติเมตร  ตดัไปมดัผกัแลว้เหลือเชือกอยู ่ 10  เมตร  

       50  เซนติเมตร      เชือกถูกตดัไปมดัผกัเท่าใด”  จากโจทยข์อ้ใดคือสิงทีโจทยต์อ้งการทราบ 

      (ความเขา้ใจ) 
 ก.   ความยาวของเชือกทงัหมด   

 ข.  ความยาวของเชือกทีถูกตดั 

 ค.  ความยาวของเชือกทีเหลือ  

20.  นาํไมก้ระดานสองแผน่มาวางต่อกนัวดัความยาวได ้12 เมตร 90 เซนติเมตร ถา้ไมก้ระดานแผน่ที 

      สอง ยาว   5 เมตร 80 เซนติเมตร ไมก้ระดานแผน่แรกสันกวา่หรือยาวกวา่แผน่ทีสองเท่าไร       
     (สังเคราะห์) 

ก. ยาวกวา่  1   เมตร  30   เซนติเมตร   

ข. สันกวา่   1   เมตร 30  เซนติเมตร 

ค.   ยาวกวา่   7  เมตร  10   เซนติเมตร    
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เฉลยแบบทดสอบ 

1. ค    11.  ค 

2. ค    12. ข 

3. ก    13. ข 

4. ข    14. ก 

5. ก    15. ค 

6. ก    16. ค 

7. ข    17. ก 

8. ข    18. ข 

9. ค    19. ข 

10. ค    20. ก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรืองการวดั  
ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

……………………………………………………… 

คาํชีแจง 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันีจดัทาํขึนเพือนาํผลการตอบคาํถามของนกัเรียนไปใช้
ประโยชน์ในการวจิยัเพือจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสระการเรียนรู้ของคณิตศาสตร์เรืองการวดั การตอบ
คาํถามของนกัเรียนจะไม่มีคาํตอบทีถูกหรือผดิ และไม่ก่อใหเ้กดผลเสียหายต่อนกัเรียน แต่อยา่งใด
ทงัสินขอใหน้กัเรียนพิจารณาและตดัสินใจดว้ยความคิดเห็นของตนเอง 

2. แบบสอบถามมี 2 ตอน  
ตอนที 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั คือ 3=  เห็นดว้ยมาก,  2=  เห็นดว้ยปานกลางและ  1=  เห็นดว้ย
นอ้ย ประกอบดว้ยขอ้ความ 10 คาํถามเกียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ และ
ประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด (Open Form) เพือสอบถามความคิดเห็นวา่ 
“คิดอยา่งไรต่อการสอนโดยประยกุตใ์ชก้ารเล่นของเดก็”โดยใหน้กัเรียนเขียนลงในแผนผงั
ความคิด 
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ตอนที 1   แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

            เรือง  การวดั ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้เขียนเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความ
คิดเห็นของนกัเรียน 
 

ลาํดบั ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

นอ้ย 

1 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเรืองทีเรียนง่ายขึน 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมมือกนัแกปั้ญหาใน
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัเพือน 

ในกลุ่ม 

ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหก้ารเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานน่าสนใจ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนรู้จกัการช่วยเหลือเพือนๆในการ
เรียนรู้มากขึน 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนเตม็ใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 

ดา้นประโยชนที์ไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก และยอมรับใน
ความสามารถของผูอื้นมากขึน 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียน รู้จกัการยกยอ่งชมเชย  ใหก้าํลงัใจ
ผูอื้นมากขึน 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่อ 

วชิาคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนไดเ้ชือมโยงความรู้กบัการนาํไปใช้
ในชีวติประจาํวนั 
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 รวม    
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ตอนที 2 แบบสอบถามปลายเปิด 

 ใหน้กัเรียนเขียนคาํตอบลงในแผนผงัความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - 
 

 

 

 

 

 

คิดอยา่งไรต่อการสอนโดย
ประยกุตใ์ชก้ารเล่นของเด็ก 
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แบบประเมินความสามารถในการคิด 
 

 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

  1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา     

2.  มีเหตุผล     

3. การแกปั้ญหา     

รวม     

 

เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการคิด 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
มากกวา่  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  กติกา,
วธีิการเล่นและวธีิการที
นาํมาใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาได้
อยา่งนอ้ย  1 วธีิ 

บอกชือการเล่น  
กติกา,วธีิการเล่นได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเนือหา 

บอกชือการเล่น
ได ้ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

มีเหตผุล ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรือ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลบางครัง 

ใหค้าํอธิบายหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบการตอบ
คาํถามไม่
สมเหตุสมผล 

ใหค้าํอธิบาย
หรือยกตวัอยา่ง
ไม่ได ้

การแกปั้ญหา เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

 เสนอวธีิการแกปั้ญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใชว้ธีิการดงักล่าว
ใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 

  เสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน
แต่อธิบายแนวทาง
ปฏิบติั ไม่ได ้

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา ไม่ได ้
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แบบประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 

รายการประเมิน 

ระดบัการประเมิน 

3 = ดีเยยีม 2  =   ดี 1 =  ผา่น 0= ไม่ผา่น 

1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบา้นของ
เด็กไทย 

    

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย     

เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

รายการ
ประเมนิ 

ระดบัการประเมนิ 

3    =   ดีเยยีม 2    =    ดี 1   =     ผา่น 0 = ไม่ผ่าน 

ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของ
เดก็ไทย 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่นและกติกา 
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินไดถู้กตอ้ง
มากกวา่ 1 การละเล่น 

 ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,วธีิการ
เล่น และกติกาการละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

ถูกตอ้งอยา่งนอ้ย 1 

การละเล่น 

ร่วมกิจกรรมการเล่น  
ชกัชวนใหเ้พือนร่วม
กิจกรรม  บอกชือ,
วธีิการเล่น การละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

ร่วมกิจกรรมการเล่น    
และบอกชือการละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินได ้

บางส่วน 

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบา้นของ
เดก็ไทย 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดม้ากกวา่  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํใหเ้พือน
เห็นคุณค่าของการละเล่น
พืนบา้นไทยและบอก
ประโยชน์ของการละเล่น
พืนบา้นไทยไดอ้ยา่งนอ้ย  
2 -  3 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบา้นไทย
ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ประการ 

ชกัชวน,แนะนาํใหเ้พือน
เห็นคุณค่าของการละเล่น
พืนบา้นไทยไม่ได ้

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบา้นของ
เดก็ไทย 

 

 

 

บอกชือการละเล่น 
กติกาและวธีิการเล่น
การละเล่นพืนบา้นใน
ทอ้งถินและชกัชวนให้
เพือนร่วมกิจกรรมการ
เล่นทีสอดคลอ้งกบั
ประเพณีได ้

บอกชือการละเล่น กติกา
และวธีิการเล่นการละเล่น
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบัประเพณีได ้

 

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบัประเพณี
ได ้

บอกชือการละเล่น 
พืนบา้นในทอ้งถินที
สอดคลอ้งกบัประเพณี
ไม่ได ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบค่าคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้จาก
ผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย 
คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.2 ตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบักระบวนการเรียนรู้ 

1.3 สาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.4 กระบวนการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบักระบวนการเรียนรู้ 

1.6 สือการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสือการเรียนรู้กบักระบวนการ
เรียนรู้ 

1.7   การละเล่น 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ การละเล่นกบั 

สาระการเรียนรู้ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้จาก
ผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย 
คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 2  
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.2 ตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบักระบวนการเรียนรู้ 

1.3 สาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.4  กระบวนการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบักระบวนการเรียนรู้ 

1.6  สือการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสือการเรียนรู้กบักระบวนการ
เรียนรู้ 

1.7   การละเล่น 

       -   ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ การละเล่นกบั 

           สาระการเรียนรู้ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้จาก
ผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย 
คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.2  ตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบักระบวนการเรียนรู้ 

1.3  สาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.4  กระบวนการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบักระบวนการเรียนรู้ 

1.6  สือการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสือการเรียนรู้กบักระบวนการ
เรียนรู้ 

1.7   การละเล่น 

 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ การละเล่นกบั สาระการเรียนรู้ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้จาก
ผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย 
คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 4  
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.2 ตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบักระบวนการเรียนรู้ 

1.3 สาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.4  กระบวนการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบักระบวนการเรียนรู้ 

1.6  สือการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสือการเรียนรู้กบักระบวนการ
เรียนรู้ 

1.7   การละเล่น 

 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ การละเล่นกบั 

           สาระการเรียนรู้ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้จาก
ผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 

1.1  มาตรฐานการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.2  ตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบักระบวนการเรียนรู้ 

1.3  สาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.4  กระบวนการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบักระบวนการเรียนรู้ 

1.6  สือการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสือการเรียนรู้กบักระบวนการ
เรียนรู้ 

1.7   การละเล่น 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ การละเล่นกบั 

 สาระการเรียนรู้ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้จาก
ผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย 
คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 6  
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.2 ตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัชีวดักบักระบวนการเรียนรู้ 

1.3 สาระการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

1.4  กระบวนการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนรู้กบัการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบัตวัชีวดั 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้กบักระบวนการเรียนรู้ 

1.6  สือการเรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสือการเรียนรู้กบักระบวนการ
เรียนรู้ 

1.7   การละเล่น 

  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ การละเล่นกบั 

   สาระการเรียนรู้ 
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+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

 

     +1 

 

 

   +1 

 

 

1.00 

 

1.00 
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เหมาะสม 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบจาก
ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน   3 คน 

 

แบบทดสอบขอ้ที 

ความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย คนที1 คนที2 คนที3 

ขอ้ที 1 

ขอ้ที 2 

ขอ้ที 3 

ขอ้ที 4 

ขอ้ที 5 

ขอ้ที 6 

ขอ้ที 7 

ขอ้ที 8 

ขอ้ที 9 

ขอ้ที 10 

ขอ้ที 11 

ขอ้ที 12 

ขอ้ที 13 

ขอ้ที 14 

ขอ้ที 15 

ขอ้ที 16 

ขอ้ที17 

ขอ้ที18 

ขอ้ที19 

ขอ้ที20 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

0.67 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 
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เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบจาก
ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน   3 คน (ต่อ) 

 

แบบทดสอบขอ้ที 

ความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย คนที1 คนที2 คนที3 

ขอ้ที 21 

ขอ้ที 22 

ขอ้ที 23 

ขอ้ที 24 

ขอ้ที 25 

ขอ้ที 26 

ขอ้ที 27 

ขอ้ที 28 

ขอ้ที 29 

ขอ้ที 30 

ขอ้ที 31 

ขอ้ที 32 

ขอ้ที 33 

ขอ้ที 34 

ขอ้ที 35 

ขอ้ที 36 

ขอ้ที 37 

ขอ้ที 38 

ขอ้ที 39 

ขอ้ที40 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

เหมาะสม 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ตอนที 1  จากผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน   3 คน 

 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นจาก
ผูเ้ชียวชาญ 

 

รวม 

 

ความหมาย 

คนที1 คนที2 คนที3 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเรืองทีเรียนง่ายขึน 

2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมมือกนั
แกปั้ญหาในการเรียนรู้ 

3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และทาํงาน
ร่วมกบัเพือนในกลุ่ม 

ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 

4 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหก้ารเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน
และน่าสนใจ 

5 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนรู้จกัการร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพือนๆในการเรียนรู้มากขึน 

6 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนเตม็ใจร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข 

ดา้นประโยชนที์ไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

7 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก และ
ยอมรับในความสามารถของผูอื้นมากขึน 

8 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียน รู้จกัการยกยอ่งชมเชย 
และใหก้าํลงัใจผูอื้นมากขึน 

9 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีช่วยใหน้กัเรียนมีเจตคติทีดีต่อวชิา
คณิตศาสตร์ 

10 กิจกรรมการเรียนรู้แบบนีทาํใหน้กัเรียนไดเ้ชือมโยงความรู้กบั
การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ตอนที  2 แบบสอบถามปลายเปิด จากผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน   3 คน 

 

 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย คนที1 คนที2 คนที3 

คิดอยา่งไรต่อการสอนโดยประยกุตใ์ช้
การละเล่นของเด็กไทย 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบประเมิน
ความสามารถในการคิด  จากผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน 3 คน 

 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย คนที1 คนที2 คนที3 
  

1. เสนอแนะการเล่นทีสอดคลอ้งกบัเนือหา 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

 2. มีเหตุผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3. การแกปั้ญหา +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบประเมิน 

คุณลกัษณะทีพึงประสงครั์กความเป็นไทย จากผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน 3 คน 

 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ  

รวม 

 

ความหมาย 
คนที1 คนที2 คนที3 

 1. ภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย +1  +1  +1  1.00  เหมาะสม  

2. เห็นคุณค่าการละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม  

3. การอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นของเด็กไทย +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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  ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เรือง การวดั แบบรายบุคคล   (lndividual Tryout) 

นกัเรียน 

ค่าประสิทธิภาพรายบุคคล 

แผนที1 แผนที2 แผนที3 แผนที4 แผนที5 แผนที6 รวม 

ทดสอบ
หลงัเรียน 

คะแนน
10 

คะแนน
5 

คะแนน
5 

คะแนน    
5 

คะแนน
5 

คะแนน
5 

คะแนนเตม็
35 

คะแนนเตม็
20 

1 8 4 5 4 5 4 30 15 

2 6 3 3 4 3 3 22 13 

3 5 2 3 3 3 2 18 10 

รวม 70 38 

ค่าประสิทธิภาพ 66.67 63.33 

 

ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เรือง การวดั แบบกลุ่มเล็ก   (Small Group Tryout)  

จาํนวน
นกัเรียน 

ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเลก็ 

แผนที 1 แผนที 2 แผนที 3 แผนที 4 แผนที 5 แผนที 6 รวม 

ทดสอบ
หลงัเรียน 

คะแนน
10 

คะแนน
5 

คะแนน
5 

คะแนน
5 

คะแนน
5 

คะแนน
5 

คะแนนเตม็
35 

คะแนนเตม็
20 

1 10 4 5 5 5 4 33 18 

2 7 3 4 3 4 3 24 14 

3 7 2 3 3 3 2 20 12 

4 10 4 5 4 4 4 31 17 

5 8 3 3 4 5 3 26 14 

6 7 3 3 3 3 3 22 11 

รวม 156 86 

ค่าประสิทธิภาพ 74.29 71.67 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



253 
 
ผลการหาประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้ เรืองการวดั  แบบกลุ่มใหญ่      (Field Tryout)  

นกัเรียน 

ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ 

แผนที1 แผนที2 แผนที3 แผนที4 แผนที5 แผนที6 รวม 

ทดสอบ 

หลงัเรียน 

คะแนน
10 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนนเตม็35 คะแนนเตม็20 

1 10 4 5 4 5 4 32 18 

2 7 4 4 5 5 4 29 18 

3 7 4 4 4 3 4 26 16 

4 8 4 5 4 5 4 30 18 

5 8 5 5 4 4 5 31 17 

6 7 4 4 4 4 3 26 15 

7 10 5 4 4 5 4 32 17 

8 8 4 4 4 4 4 28 14 

9 8 4 4 4 3 3 26 14 

10 9 4 4 5 5 5 32 18 

11 7 3 4 4 4 4 26 12 

12 7 5 5 4 4 5 30 17 

13 8 4 4 3 5 4 28 15 

14 7 3 4 4 4 3 25 14 

15 8 4 4 4 3 4 27 15 

16 9 4 5 5 5 5 33 20 

17 8 3 4 5 3 4 27 15 

18 8 5 5 4 5 5 32 17 

19 10 4 4 5 5 5 33 20 

20 8 4 3 4 4 4 27 14 

21 7 5 4 4 4 5 29 17 

รวม 609 341 

ค่าประสิทธิภาพ 82.86 81.19 
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แบบบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD

โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

กลุ่มที 1 ทดสอบครังที 1 ทดสอบครังที 2 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 90 100 20 92 100 20 

คนที 2 80 100 30 90 100 20 

คนที 3 85 100 30 92 100 20 

คนที 4 60 100 30 80 100 30 

รวม  400 110   90 

คะแนนเฉลีย 27.50 15.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มยอดเยยีม กลุ่มเก่ง 

 

กลุ่มที 1 ทดสอบครังที 3 ทดสอบครังที 4 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 90 100 20 90 100 20 

คนที 2 90 80 10 87 80 10 

คนที 3 90 80 10 88 80 10 

คนที 4 85 80 10 85 80 10 

รวม   50    

คะแนนเฉลีย 12.50 12.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่ง  กลุ่มเก่ง  

 

กลุ่มที 1 ทดสอบครังที 5 ทดสอบครังที 6 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 90 80 10 89 100 30 

คนที 2 80 80 20 85 100 30 

คนที 3 80 80 20 85 100 30 

คนที 4 78 80 20 84 80 10 

รวม   70   100 

คะแนนเฉลีย 17.50 25.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่ง  กลุ่มเก่งมาก 
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แบบบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

กลุ่มที 2 ทดสอบครังที 1 ทดสอบครังที 2 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 85 80 10 82 80 10 

คนที 2 80 100 30 80 80 20 

คนที 3 80 80 20 70 80 20 

คนที 4 60 80 30 70 60 10 

รวม      60 

คะแนนเฉลีย 22.50 15.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 2 ทดสอบครังที 3 ทดสอบครังที 4 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 80 80 20 80 80 20 

คนที 2 80 80 20 75 80 20 

คนที 3 70 60 10 80 80 20 

คนที 4 75 80 20 77 80 20 

รวม   70   80 

คะแนนเฉลีย 17.50 20 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่ง มาก กลุ่มเก่งมาก 

 

กลุ่มที 2 ทดสอบครังที 5 ทดสอบครังที 6 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 80 80 20 85 100 30 

คนที 2 78 80 20 85 60 0 

คนที 3 76 80 20 80 60 0 

คนที 4 80 80 20 80 100 30 

รวม   80   60 

คะแนนเฉลีย 20.00 15.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง  
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แบบบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

กลุ่มที 3 ทดสอบครังที 1 ทดสอบครังที 2 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 90 100 20 82 80 10 

คนที 2 85 100 30 82 80 10 

คนที 3 80 100 30 80 80 20 

คนที 4 60 100 30 80 80 20 

รวม      60 

คะแนนเฉลีย 27.50 15.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มยอดเยยีม กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 3 ทดสอบครังที 3 ทดสอบครังที 4 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 86 80 10 88 80 10 

คนที 2 86 100 30 93 80 0 

คนที 3 85 100 30 85 80 10 

คนที 4 85 80 10 80 80 20 

รวม   80   40 

คะแนนเฉลีย 20.00 10.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 3 ทดสอบครังที 5 ทดสอบครังที 6 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 80 60 0 75 60 0 

คนที 2 80 80 20 80 100 30 

คนที 3 82 80 10 80 100 30 

คนที 4 80 60 0 75 100 30 

รวม   30   90 

คะแนนเฉลีย 7.50 22.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่ง  กลุ่มเก่งมาก 
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แบบบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

กลุ่มที 4 ทดสอบครังที 1 ทดสอบครังที 2 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 90 100 20 90 80 10 

คนที 2 80 100 30 90 100 20 

คนที 3 80 80 20 85 80 10 

คนที 4 60 100 30 80 60 0 

รวม      40 

คะแนนเฉลีย 25.00 10.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 4 ทดสอบครังที 3 ทดสอบครังที 4 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 80 80 20 90 100 20 

คนที 2 90 100 20 95 80 0 

คนที 3 85 80 10 80 80 20 

คนที 4 80 80 20 80 60 0 

รวม   70   40 

คะแนนเฉลีย 17.50 10.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่ง  กลุ่มเก่ง  

 

กลุ่มที 4 ทดสอบครังที 5 ทดสอบครังที 6 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 91 100 20 95 100 20 

คนที 2 88 80 10 89 100 30 

คนที 3 80 60 0 90 100 30 

คนที 4 80 100 30 85 100 30 

รวม   60   110 

คะแนนเฉลีย 15.00 27.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่ง  กลุ่มยอดเยยีม 
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แบบบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

กลุ่มที 5 ทดสอบครังที 1 ทดสอบครังที 2 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 90 100 20 95 100 20 

คนที 2 80 80 20 80 60 0 

คนที 3 85 100 30 90 80 10 

คนที 4 60 80 30 80 60 0 

รวม      30 

คะแนนเฉลีย 25.00 7.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 5 ทดสอบครังที 3 ทดสอบครังที 4 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 90 100 20 98 100 20 

คนที 2 70 80 20 85 100 30 

คนที 3 80 100 30 90 100 20 

คนที 4 70 80 20 88 100 30 

รวม   90   100 

คะแนนเฉลีย 22.50 25.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่งมาก 

 

กลุ่มที 5 ทดสอบครังที 5 ทดสอบครังที 6 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 98 100 20 100 100 20 

คนที 2 88 100 30 95 100 20 

คนที 3 96 100 20 98 100 20 

คนที 4 90 100 20 88 100 30 

รวม   90   90 

คะแนนเฉลีย 22.50 22.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่งมาก 
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แบบบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

กลุ่มที 6 ทดสอบครังที 1 ทดสอบครังที 2 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 90 100 20 90 80 10 

คนที 2 80 60 0 70 80 20 

คนที 3 75 80 30 80 80 20 

คนที 4 60 80 30 75 60  0 

รวม      50 

คะแนนเฉลีย 20.00 12.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 6 ทดสอบครังที 3 ทดสอบครังที 4 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 75 80 20 83 80 10 

คนที 2 75 80 20 80 80 20 

คนที 3 80 80 20 81 60 0 

คนที 4 65 80 30 75 40 0 

รวม   90   30 

คะแนนเฉลีย 22.50 7.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 6 ทดสอบครังที 5 ทดสอบครังที 6 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 81 100 30 90 100 20 

คนที 2 78 60 0 69 80 30 

คนที 3 80 80 20 85 100 30 

คนที 4 68 80 30 75 100 30 

รวม   80   110 

คะแนนเฉลีย 20.00 27.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มยอดเยยีม 
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แบบบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

กลุ่มที 7 ทดสอบครังที 1 ทดสอบครังที 2 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 85 80 10 90 100 20 

คนที 2 75 100 30 90 80 10 

คนที 3 85 80 10 77 80 20 

คนที 4 60 100 30 80 40 0 

รวม      50 

คะแนนเฉลีย 20.00 12.50 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 7 ทดสอบครังที 3 ทดสอบครังที 4 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 95 100 20 95 80 0 

คนที 2 85 100 30 80 80 20 

คนที 3 85 100 30 85 100 30 

คนที 4 60 100 30 90 80 10 

รวม   110   60 

คะแนนเฉลีย 27.50 15.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มยอดเยยีม กลุ่มเก่ง  
 

กลุ่มที 7 ทดสอบครังที 5 ทดสอบครังที 6 

สมาชิกกลุ่ม คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ คะแนนฐาน คะแนนทดสอบ คะแนนกา้วหนา้ 
คนที 1 89 100 30 98 100 20 

คนที 2 87 100 30 98 100 20 

คนที 3 95 100 20 98 100 20 

คนที 4 85 100 30 95 100 20 

รวม   110   80 

คะแนนเฉลีย 27.50 20.00 

เกณฑย์กยอ่ง กลุ่มยอดเยยีม กลุ่มเก่งมาก 
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ค่าความยากง่าย(P)และค่าอาํนาจจาํแนก(D) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การวดัของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

ขอ้ D P ขอ้ D P 

1.* 

2. 

3.* 

4.* 

5. 

6. 

7.* 

8. 

9.* 

10. 

11.* 

12. 

13. 

14.* 

15.* 

16.* 

17.* 

18. 

19. 

20. 

0.27 

0.20 

0.33 

0.53 

0.27 

0.20 

0.33 

0.27 

0.33 

0.47 

0.27 

0.40 

0.47 

0.40 

0.67 

0.33 

0.73 

0.47 

0.33 

0.40 

0.80 

0.83 

0.77 

0.67 

0.73 

0. 77 

0.77 

0.80 

0.73 

0.57 

0.77 

0.67 

0.70 

0.67 

0.47 

0.70 

0.37 

0.63 

0.70 

0.67 

21.* 

22.* 

23. 

24. 

25* 

26. 

27. 

28* 

29. 

30. 

31.* 

32. 

33.* 

34 

35* 

36.* 

37.* 

38. 

39.* 

40. 

0.47 

0.27 

0.33 

0.47 

0.53 

0.33 

0.20 

0.53 

0.53 

0.40 

0.67 

0.33 

0.47 

0.47 

0.53 

0.67 

0.67 

0.53 

0.73 

0.60 

0.57 

0.77 

0.63 

0.70 

0.60 

0.77 

0.83 

0.67 

0.60 

0.67 

0.33 

0.70 

0.63 

0.70 

0.60 

0.33 

0.53 

0.63 

0.37 

0.37 

หมายเหตุ   การเลือกขอ้สอบ  ผูวิ้จยัเลือกดงันี 

 1. ขอ้สอบทีมีค่า P ระหวา่ง .20 ถึง .80 เป็นขอ้สอบทีมีระดบัความยากง่ายตามเกณฑ ์

 2. ขอ้สอบทีมีค่า D ตงัแต่ .20 ขึนไป เป็นขอ้สอบทีมีระดบัอาํนาจจาํแนกตามเกณฑ ์

 ดงันนั ขอ้สอบทีไม่ถูกเลือกคือขอ้ ทีมีค่า p มากกวา่ .80 จดัเป็นขอ้สอบทีง่าย  และมีค่า  D  ไม่ถึง  .20  ไม่มีอาํนาจจาํแนก 
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การคาํนวณหาค่าความเชือมนั(Reliability)ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวดั โดยใชสู้ตร 

 KR 20ของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน(Kuder Richardson) 
 

n 28 177380 

n-1 27 172225 

n(n-1) 756 5155 

k 20 6.8188 

k-1 19 1.9885 

n/(n-1) 1.05 0.2916 

0.708 

KR20  : rtt  = 0.75 
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ค่าความต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง การวดั ของนกัเรียน 

ชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย 

คนที คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน ค่าความต่าง 

1 8 17 9 

2 6 14 8 

3 8 16 10 

4 7 13 8 

5 14 20 6 

6 4 15 11 

7 5 15 10 

8 7 14 7 

9 8 16 8 

10 10 20 10 

11 7 14 7 

12 10 16 6 

13 7 15 8 

14 5 14 9 

15 9 16 7 

16 9 19 10 

17 8 13 5 

18 10 20 10 

19 9 16 7 

20 7 13 6 

21 12 19 7 

22 9 18 9 

23 7 14 7 

24 12 20 8 

25 9 15 6 

26 10 19 9 

27 9 20 11 

28 9 14 5 

เฉลีย 8.39 16.25 7.86 
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สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิด 

 

สรุป จาํนวนนกัเรียนทีมีความสามารถในการคิดแยกตามระดบัความสามารถ 

แผน 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 

ระดบั3 ระดบั2 ระดบั1 ระดบั3 ระดบั2 ระดบั1 ระดบั3 ระดบั2 ระดบั1 

1 20 5 3 10 6 12 4 16 8 

2 17 10 1 2 17 9 3 12 13 

3 19 8 1 5 19 4 6 14 8 

4 15 10 3 8 15 5 6 15 7 

5 18 9 1 6 14 8 5 17 6 

6 20 6 2 4 14 10 7 13 8 

รวม 109 48 11 35 85 48 31 87 50 

เฉลีย 18 8 2 5.83 14.17 8.00 5.17 14.50 8.33 

ร้อยละ 64.29 28.57 7.14 21.43 50.00 28.57 17.86 53.57 28.57 

 

ความสามารถในการคิด 

แผนที 

 

1.เสนอแนะการละเล่น
ทีสอดคลอ้งกบัเนือหา 

2.มีเหตผุล 

 

3.การแกปั้ญหา 
 

เฉลีย 

 

S.D. 

 

1 2.61 1.93 1.86 2.13 0.41 

2 2.57 1.75 1.64 1.99 0.51 

3 2.64 2.04 1.93 2.20 0.38 

4 2.43 2.11 1.96 2.17 0.24 

5 2.61 1.93 1.96 2.17 0.38 

6 2.64 1.79 1.96 2.13 0.45 

เฉลีย 2.58 1.93 1.89 2.13 0.39 

S.D. 0.08 0.14 0.13 0.08 0.03 
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สรุปผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทย 

แผนที 

 

  1.ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบา้นของไทย 

  2.เห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบา้น
ของไทย 

3.การอนุรักษ์
การละเล่นพืนบา้น

ของไทย 

เฉลีย 

 

S.D. 

 

1 2.5 1.93 1.79 2.07 0.38 

2 2.43 1.75 1.75 1.98 0.39 

3 2.39 1.96 1.96 2.10 0.25 

4 2.18 1.82 1.68 1.89 0.26 

5 2.29 1.96 1.96 2.07 0.19 

6 2.46 2.18 1.89 2.18 0.29 

เฉลีย 2.38 1.93 1.84 2.05 0.29 

S.D. 0.12 0.15 0.12 0.10   

 

สรุปจาํนวนนกัเรียนทีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยในระดบัต่าง 

แผนที 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 

ระดบั3 ระดบั2 ระดบั1 ระดบั3 ระดบั2 ระดบั1 ระดบั3 ระดบั2 ระดบั1 

1 17 8 3 2 22 4 5 12 11 

2 13 13 2 3 15 10 3 15 10 

3 14 11 3 8 11 9 5 17 6 

4 9 15 4 5 13 10 3 12 13 

5 12 12 4 5 17 6 4 18 6 

6 14 12 2 9 15 4 4 16 8 

รวม 79 71 18 32 93 43 24 90 54 

เฉลีย 13.17 12.17 3.00 5.33 15.50 7.17 4.00 15.00 9.00 

ร้อยละ 46.43 42.86 10.71 25.00 46.43 28.57 14.29 53.57 32.14 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายนามผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



267 

 

รายนามผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือการวจิยั 

 

1. อาจารยว์ินยั    บวัแดง   ศึกษานิเทศก ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  

 

2. อาจารยจ์งกลนี  ห่วงทอง  ศึกษานิเทศก ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

3. อาจารย ์กาญจนา   หลวงจอก  ครูชาํนาญการเชียวชาญ  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

 อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



269 

 

  

ภาพประกอบที 1   กิจกรรมการดีดลูกแกว้ของนกัเรียนตามแผนจดัการเรียนรู้ที 2 เรืองการคาดคะเนความยาว 

  

 

 

ภาพประกอบที2  กิจกรรมการทอยเสน้ของนกัเรียนตามแผนจดัการเรียนรู้ที 3 เรืองการเปรียบเทียบความยาว 
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ภาพประกอบที 3 กิจกรรมการวงิเปียวตามแผนจดัการเรียนรู้ที 4 เรืองความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยวดัความยาว 

 

 

ภาพประกอบที 4 กิจกรรมการเดินกะลาของนกัเรียนตามแผนจดัการเรียนรู้ที 6 เรืองโจทยปั์ญหา เกียวกบัความยาว 
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