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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง 

อัตราส่วน และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนปากเกร็ด ที่ได้มาจากการสุ่มแบบ
เจาะจงจำนวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT และเทคนิค STAD เรื ่อง อัตราส่วน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
อัตราส่วน และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

ผลของการวิจัยพบว่า 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT กับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง 
อัตราส่วน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.05 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.05 
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5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.05 

6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม อยู่ในระดับด ี
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MISS MELADA RUNGRUEANG : THE ACHIEVEMENT OF THE COOPERATIVE 
LEARNING MANAGEMENT USING TGT AND STAD TECHNIQUES IN MATHEMATICS FOR 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PORNSARP 
PORNSAWAD, Ph.D. 

The purpose of this research was to study mathematics learning 
achievement on ratio and group work behavior of mathayomsuksa 1 students receiving 
cooperative learning management using TGT and STAD techniques. The sample used 
in this research  were 88 mathayomsuksa 1 students of Pakkred Secondary School at 
during second semester of the 2019 academic year. The research instruments were 1) 
lesson plans by using TGT and STAD technique on ratio, 2) achievement tests on ratio 
and 3) group work behavior observation form. 

The result of this research were: 

1) The students’ learning achievement on ratio of mathayomsuksa 1 
students receiving cooperative learning management using TGT and STAD techniques 
did not show the different learning achievement at .05 of the statistical significant level. 

2) The students’ learning achievement on ratio of mathayomsuksa 1 
students after receiving cooperative learning management using TGT were higher than 
before the experiment at .05 of the statistical significant level. 

3) The students’ learning achievement on ratio of mathayomsuksa 1 
students after receiving cooperative learning management using STAD were higher than 
before the experiment at .05 of the statistical significant level.  
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4) The students’ learning achievement on ratio of mathayomsuksa 1 
students after receiving cooperative learning management using TGT were higher than 
the criterion score of 70% at .05 of the statistical significant level. 

5) The students’ learning achievement on ratio of mathayomsuksa 1 
students after receiving cooperative learning management using STAD were higher than 
the criterion score of 70% at .05 of the statistical significance level. 

6) The group working behaviors of mathayomsuksa 1 students after 
receiving cooperative learning management using TGT and STAD techniques was a 
good level. 
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บทที่ 1  
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการ

ใช้ชีวิตอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างราบรื่นทางด้านการสร้างความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและธรรมชาติที่มีความแปรปรวนอีกทั้งยังเพิ่ม ความสามารถในการช่วงชิงความได้เปรียบจ าก

มนุษย์โลกคนอื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกันในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

และความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีข้อได้เปรียบกว่าผู้อ่ืน 

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2557) คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี ่ถ้วน ช่วยให้

คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการม, 2560)   

ในปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วิสุทธิ์ คงกัลป์, 2558) ซึ่งมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุเนื่องจากผู้เรียนขาด

ความสนใจ เบื่อ ขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ (วรณัน ขุนศรี, 2546)ที่

กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 

ทั้งนี้เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอนไม่

เหมาะสม ไม่เร้าความสนใจของผู ้เรียนทำให้ผู ้เรียนรู ้สึกเบื ่อหน่ายต่อการเรียน และเนื ่องจาก

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยาก มีลักษณะเป็นนามธรรมทำให้ไม่มีความสุขในการเรียน 

 ปัจจุบันผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สอนนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศกึษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง อัตราส่วนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และจากการประเมินผล

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั ้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)  O – NET 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากเกร็ด ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ ในสาระจำนวนและการดำเนินการได้คะแนนเฉลี่ย 20.16 ซึ่งพบว่า เป็นคะแนนที่อยู่ใน

เกณฑ์ต่ำกว่าระดับประเทศ  แต่ก็พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนที่สามารถทำคะแนนได้ดีมาก สะท้อนให้

เห็นว่านักเรียนที่เก่งจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว ทำงานได้เร็ว ส่งผลให้นักเรียนที่อ่อนเรียนไม่ทัน

และเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  สาเหตุนี้เกิดจาก

นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ  (จรรยา หารพรม, 2560) นักเรียนที่

ทำงานเก่งจะทำงานเสร็จเร็วส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อนจะทำงานเสร็จช้า ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มี

น้ำใจ ไม่ช่วยเหลือกัน นักเรียนที่เรียนเก่งเห็นแก่ตัว ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่เรียนอ่อน

กว่า 

 จากผลประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานและปัญหาดังกล่าว แสดงให้

เห็นว่านักเรียนควรได้รับการปรับปรุงและแก้ไขโดยเร่งด่วนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้าน

การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในชั้นเรียนเนื่องจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงและต่ำ 

ขาดปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ำกว่า

เกณฑ์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการสอนคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น

รูปแบบที่เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปจะมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกใน

กลุ่มจะมีความสามารถในการเรียนต่างกันจะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับในการสอนและช่วยเหลือ

เพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน

คือเป้าหมายของกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี, 2555) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถจัดการเรียนรู้ได้ 

8 เทคนิค ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 2) การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 3) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI 4) การจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 5) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT  6) การจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค GI 7) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC และ 8) การ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคคอมเพล็กซ์ (ทิศนา แขมมณี, 2555) ซึ่งพบ 2 เทคนิคที่มี

กระบวนการคล้ายคลึงกัน คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และ การจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

 สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้กับทุก

วิชาซึ ่งเหมาะสมอย่างยิ ่งกับวิชาที ่มีการวางจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจน  มีคำตอบตายตัว เช่น 

คณิตศาสตร์ วิชาคำนวณต่าง ๆ เป็นต้น การจัดการเรียนรู ้โดยเทคนิค STAD เป็นวิธีการที ่เน้น

ความสำคัญของการเรียนเป็นกลุ ่ม การช่วยเหลือกันในกลุ่ม  เป็นการฝึกทักษะทางสังคมให้กับ
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นักเรียน ทำให้เห็นคุณค่าของการร่วมมือที่ง่ายที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับครูในการเริ่มต้นใช้

ว ิธ ีการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบร ่วมมือในห้องเร ียน (ช ัยว ัฒน์ ส ุทธ ิร ัตน ์ , 2555)  สอดคล้องกับ  

(อทิติยา สวยรูป, 2556) กล่าวถึงความหมายของ STAD คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้บทเรียนด้วยตนเองกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม มีการร่วมกันแสดงความ

คิดเห็นและช่วยกันหาคำตอบของคำถามที่ครูผู้สอนกำหนดให้ ทำให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดความเข้าใจใน

เนื้อหาและได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน  

 การจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งคือการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT นักเรียนจะไม่ทำ

แบบทดสอบเป็นรายบุคคลแต่จะแข่งขันกันตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนโดยครูจะต้องเตรียม

คำถามให้นักเรียนโดยอาจสร้างข้อคำถามให้มี 3 ระดับ คือคำถามสำหรับเด็กเรียนเก่ง เด็กเรียนปาน

กลาง และเด็กเรียนอ่อนหรืออาจจะเป็นข้อคำถามคละกันทั ้งยากง่ายให้แต่ละกลุ่มตอบคำถาม

เหล่านั้น คำถามเหมือนกันก็ได้โดยให้เหมาะกับความพร้อมของนักเรียนพร้อมทั้งจำแนกเวลาในการ

ทำแบบฝึกหัดเพื่อการแข่งขันแต่ละครั้งและการแข่งขันนั้นไม่จำเป็นต้องแข่งขันทุกคาบเรียนอาจจะ

แข่งขันเมื่อเรียนจบหน่วยก็ได้ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2548) สอดคล้องกับ (Slavin, 1990) การเรียนรู้

แบบร่วมมือประเภทกลุ ่มแข่งขันเทคนิค TGT (Teams Games Tournament) หรือการแข่งขัน

ระหว่างกลุ่มด้วยเกมเป็นเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธีหนึ่งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางโดยมีการจัดให้นักเรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คนที่มีระดับ

ความสามารถต่างกัน สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาค้นคว้าและทำงานร่วมกันผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

กันเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ 

ผู้เรียนได้อภิปรายซักถามซึ่งกันและกันเพื่อให้เข้าใจบทเรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  

ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเพ่ือสะสมคะแนนความสามารถของกลุ่มโดยจัดให้มีการ

แข่งขันภายในกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถใกล้เคียงกันเมื่อเสร็จสิ้นการ

แข่งขันและตอบปัญหาแต่ละครั้งผู ้เรียนจะกลับมาสู่กลุ่มเดิมที่มีความสามารถแตกต่างกันแล้วนำ

คะแนนที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนที่สะสมได้จากการตอบปัญหามารวมกันเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 

 จากการศึกษาและเหตุผลข้างต้น สรุปได้ว ่าการเร ียนแบบร่วมมือเหมาะสมกับวิชา

คณิตศาสตร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

STAD และเทคนิค TGT มาทดลองเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 

สำหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดเรียนรู้

แบบร่วมมือทั้ง 2 เทคนิคและเปรียบเทียบแต่ละเทคนิคกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เนื่องจากประชากรเป็น
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นักเรียนที่คละความสามารถมีทั้งผู้ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการทำงาน

กลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยเทคนิค STAD และ TGT เพื ่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  (Johnson and 
Johnson, 2014) ได้อธิบายถึงความร่วมมือในทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่าความร่วมมือคือการ
ทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในสถานการณ์ของความร่วมมือนั้นจะพบว่าบุคคลแสวงหา
ผลลัพธ์ซึ ่งก็คือสิ ่งที ่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสมาชิกในกลุ ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ   
Slavin (1990) ซึ่งได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (cooperative 
learning) ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการฝึกใช้พฤติกรรมการทำงาน
ร่วมกันสมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยกันเรียนโดยนักเรียนที่มีความสามารถสูงกว่าช่วยเหลือเพื่อนที่มี
ความสามารถต่ำกว่ามีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมต่าง  ๆ และช่วยเหลือกัน
จนสมาชิกทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและความสำเร็จของกลุ่มเป็นผลงานของสมาชิกทุก
คน (นันท์นภัส นิยมทรัพย์, 2560) ได้กล่าวว่า ต่อมามีการประยุกต์ทฤษฎีในกระบวนการเรียนการ
สอนทำได้โดยใช้รูปแบบการสอนที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีนี้ เช่น  

การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ หรือ STAD (Student Teams Achievement Divisions)  
จิกซอว์ (Jigsaw)  
ร่วมกันเรียนรู้ (Learning Together)  
คิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด ร่วมกันคิด (Think Pair Share)  
ร่วมกันคิด (Numbered Heads Together)  
รูปแบบ TAI (Team Assisted Individualization)  
รูปแบบ TGT (Team Games Tournament)  
รูปแบบ LT (Learning Together)  
รูปแบบ GI (Group Investigation)  
รูปแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition)  
รูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Instruction)  
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 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมเรียน (Student Teams Achievement 
Divisions ; STAD)  มีขั้นตอนดังนี้ 1) ครูแจกบทเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 2) นักเรียนศึกษาและ
ทำงานเป็นกลุ่มคณะทำงานเป็นกลุ ่มต้องแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องตั้งใจศึกษาและช่วย
การศึกษาบทเรียนอย่างจริงจังโดยแบ่งหน้าที่กันและเวียนหน้าที่กันไปจนจบบทเรียน 3) นักเรียนแต่
ละคนทำข้อทดสอบในบทเรียน ขณะสอบนักเรียนแต่ละคนต่างคนต่างทำไม่ช่วยกัน นำคะแนนสอบ
ของนักเรียนทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตนที่ผ่านมา คะแนนที่ผ่านเกณฑ์ซึ่ง
ต้องมากกว่าคะแนนครั้งก่อนจึงจะได้รับรางวัล  เอาคะแนนที่ได้นี ้เป็นคะแนนของกลุ่ม  ประกาศ
เกียรติคุณกลุ่มที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์  ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ครูให้บทเรียนจนจบที่การทำข้อสอบ
ประมาณ 3-5 คาบเรียน (สมบัติ การจนารักพงค,์ 2547)   

วัชรา เล่าเรียนดี (2548) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD มีข้ันตอนดังนี้  
1.1 ขั้นนำหรือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน  

1.1.1 บอกจุดประสงค์การเรียนรู้และความสำคัญของการเรียนรู้ในเรื่องนั้นและ   
ทบทวนวิธีการร่วมมือการเรียนรู้  
1.1.2 เร้าความสนใจด้วยการตั้งคำถามหรือสาธิต  
1.1.3 ทบทวนความรู้เดิมหรือทักษะเดิมที่เรียนไปแล้ว  

1.2 ขั้นสอนควรดำเนินการดังนี้  
1.2.1 ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 
แต่ละสาระ  
1.2.2 กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ควรเน้นความเข้าใจมากกว่าความจำ  
1.2.3 สาธิตทักษะกระบวนการอธิบายสาระความรู้ให้กระจ่างพร้อมตัวอย่างให้  
ชัดเจน  
1.2.4 ตรวจสอบความเข้าใจให้นักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง  
1.2.5 อธิบายคำตอบบอกสาเหตุที่ทำผิดและทบทวนวิธีทำ 
1.2.6 สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาอื่นเมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องที่สอนไปแล้ว  
1.2.7 ถามคำถามหลายระดับและถามให้ทั่วถึงทุกคน  

1.3 ให้ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนำ  
1.3.1 ฝึกจากใบงานหรือใบกิจกรรมที่มอบหมาย  
1.3.2 ฝึกจากแบบฝึกหัดที่กำหนดให้  
1.3.3 ถามคำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ  
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1.4 กิจกรรมกลุ่ม  
1.4.1 มอบหมายใบงาน ใบกิจกรรมใบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มทบทวนวิธีการ 
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินผลงานกลุ่ม  
1.4.2 ทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนในการทำงานกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม  
คอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม  
1.4.3 ครูต้องคอยเน้นย้ำเสมอว่านักเรียนหรือสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องแน่ใจว่าสมาชิก 
ทุกคนรู้และเข้าใจอย่างที่ตนเองรู้ และเข้าใจสมาชิกกลุ่มต้องคอยเอาใจใส่ช่วยเหลือ  
แนะนำเพื่อนด้วยความเต็มใจ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT นักเรียนจะไม่ทำแบบทดสอบเป็นรายบุคคลแต่จะแข่งขัน
การตอบคำถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนแทนโดยครูจะต้องเตรียมคำถามให้นักเรียนตอบโดยอาจจะสร้าง
ข้อคำถามให้มี 3 ระดับคือ คำถามสำหรับเด็กเรียนเก่ง เด็กเรียนปานกลาง และเด็กเรียนอ่อนหรือ
อาจจะเป็นข้อคำถามที่ยากง่ายคละกัน ให้แต่ละกลุ่มตอบคำถามเหล่านั้น หรือคำถามเหมือนกันก็ได้ 
โดยให้เหมาะกับความพร้อมของนักเรียนพร้อมทั้งจำแนกเวลาในการทำแบบฝึกหัด เพ่ือการแข่งขันแต่
ละครั้งและการแข่งขันไม่จำเป็นต้องแข่งกันทุกคาบอาจจะแข่งขันเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนก็ได้  
(วัชรา เล่าเรียนดี, 2548)  

สมบัติ การจนารักพงค ์(2547) ได้กล่าวว่า เกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ครูแจกแบบฝึกหัดหรือใบงานให้ทุกกลุ่มทำ โดยสมาชิกกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงาน หรือ

อาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนบทบาทหน้าที่กัน และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจนทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีจากนั้นเริ่มแข่งขันตอบปัญหา  

2. การแข่งขันตอบปัญหา มีข้ันตอนดังนี้  
2.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในการแข่งขันเช่นมือวางอันดับ  1

ของกลุ่มคนที่มีความสามารถมากที่สุดของกลุ่มหรือเก่งที่สุดของกลุ่ม มือวางอันดับ 
2 มือวางอันดับ 3 และมือวางอันดับ 4 การที่จัดนักเรียนเป็นมือวางแต่ละอันดับก็
เพื่อไม่ให้นักเรียนที่เรียนอ่อนรู้สึกว่ามีปมด้อย เนื่องจากนักเรียนคุ้นเคยกับการจัด
อันดับมือวางในการแข่งขันกีฬามาแล้วจะรู้สึกดีกว่า คนที่เก่งที่สุด คนปานกลาง  
คนอ่อน คนอ่อนที่สุด  

2.2 ครูจัดทีมใหม่แบ่งตามความสามารถของนักเรียนเช่นโต๊ะที่ 1 เป็นโต๊ะสำหรับแข่งขัน
ทีมนักเรียนที่เก่ง โต๊ะที่ 2 และ 3 เป็นโต๊ะที่แข่งขันทีมนักเรียนที่เรียนปานกลางและ
โต๊ะที่ 4 เป็นโต๊ะที่แข่งขันนักเรียนที่เรียนอ่อนโดยครูควรใช้คำพูดว่า ให้มือวาง 
อันดับ 1 ของทุกกลุ่มมานั่งที่โต๊ะ 1 มือวางอันดับ 2 ของกลุ่มมานั่งโต๊ะที่สองและมือ
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วางอันดับ 3 ของกลุ่มมานั่งโต๊ะที่ 3 และมือวางอันดับ 4 ของกลุ่มมานั่งโต๊ะที่ 4 เพ่ือ
เตรียมตัวแข่งขัน  

2.3 ครูแจกซองคำถามอาจเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ แบบเติมคำหรือคำถามปลายเปิด
แต่มีคำตอบที่แน่นอนตอบสั้น ๆ จำนวนข้อเท่ากับจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโต๊ะ โดย
ครูเตรียมล่วงหน้าซองละ 1 คำถามแต่ละโต๊ะจะได้ ซองคำถามเรื่องเดียวกัน แต่
คำถามไม่เหมือนกันเหมาะกับความสามารถของนักเรียนที่เข้าแข่งขันในแต่ละโต๊ะ
พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ 

2.4 หลักการตอบคำถามให้นักเรียนแต่ละโต๊ะกำหนดกติกาการแข่งขันเองว่าใครจะเป็น
คนแรกที่จะหยิบซองคำถามหนึ่งออกมาเมื่อหยิบและเปิดซองอ่านให้สมาชิกฟัง
พร้อมทั้งวางกระดาษคำถามลงบนโต๊ะ ส่วนคนที่เหลือแข่งกันตอบ คนถามเป็นคน
เฉลยคำตอบแล้วให้คะแนนคนที่แข่งขันตอบตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้  จากนั้นคน
ต่อไปจับซองคำถามและอ่านคำถามบ้างโดยหมุนเวียนกันจับซองคำถามและอ่าน
คำถามจนครบทุกคนถือว่าจบการแข่งขันจากนั้นให้คะแนน รวมคะแนนของตนเอง
สมาชิกแต่ละโต๊ะตั้งกติกาเองว่าจะพิจารณาอย่างไร เพ่ือให้บอกได้ว่าใครเป็นคนตอบ
คนแรกเนื่องจากถ้าคนตอบคนแรกถูกจะได้คะแนนมากกว่าคนอื่นที่ตอบในลำดับ
ต่อไป  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ตอบถูกคนแรกได้ 2 คะแนน 
ผู้ตอบทุกคนต่อมาได้ 1 คะแนน 
ผู้ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดประจำโต๊ะจะได้โบนัส 10 แต้ม 
ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 2 ประจำโต๊ะจะได้โบนัส 8 แต้ม  
ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 3 ประจำโต๊ะจะได้โบนัส 6 แต้ม 
ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดประจำโต๊ะจะได้โบนัส 4 แต้ม  

2.5 แต่ละคนที่แข่งขันตอบคำถามนำใบคะแนนของตนพร้อมกับคะแนนโบนัสที่ทำให้กับ
กลุ่มเดิมแล้วรวมคะแนนในกลุ่มตนเองกลุ่มใดได้คะแนนสูงที่สุด 1 , 2 และ 3 จะได้
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่บอร์ดพร้อมกับให้คำชมเชยทุกกลุ่ม  

2.6 ในขั้นตอนท้ายครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป ความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาใน
กลุ่มหรืออาจจะเสริมความรู้ให้นักเรียนโดยใช้คำถามใช้สื่อประกอบการสรุป 
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จากแนวคิดข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยพบว่าการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TGT 
มีความคล้ายคลึงกัน จึงมีความสนใจที่จะนำทั้งสองเทคนิคมาศึกษาทดลองว่าวิธีการใดเหมาะสมกับ
การนำมาใช้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับ
การวิจัยครั้งนี้  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนำ 2) ขั้น
สอน 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นแข่งขันเกมวิชาการ 5) ขั้นสรุป การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นทดสอบรายบุคคล  
5) ขั้นสรุป 

จากแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT   

 

1. ขั้นนำ 
2. ขั้นสอน  
3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  
4. ขั้นแข่งขันเกมวิชาการ  
5. ขั้นสรุป 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2.พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
1. ขั้นนำ  
2. ขั้นสอน  
3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  
4. ขั้นทดสอบรายบุคคล 
5. ขั้นสรุป 

 

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD     
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ทั้งก่อนและหลังการ
ทดลอง 
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ทั้งก่อนและหลังการ
ทดลอง 
 4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 5. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 6. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 
คำถามการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  
มีความแตกต่างกันหรือไม ่
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือไม ่
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือไม ่
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 6. พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD อยู่ในระดับใด 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6. พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  
กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD อยู่ในระดับด ี
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 ห้องเรียน รวม 350 คน  
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  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 88 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
เจาะจง  
  กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  จำนวน 44 คน 
  กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  จำนวน 44 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
   2.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
   2.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน  
   2.2.2 พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้  
                     เทคนิค STAD  
3. ระยะเวลาในการวิจัย 
ดำเนินการทดลองวิจัยในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาทดลองกลุ ่มละ  

12 คาบ จำนวน 3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
 4. เนื้อหาการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เรื ่อง 
อัตราส่วน ประกอบด้วยเรื่องย่อย 5 เรื่องดังต่อไปนี้ 
  4.1 อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 
  4.2 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
  4.3 สัดส่วน 
  4.4 อัตราส่วนและร้อยละ 
  4.5 การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การเรียนแบบร่วมมือ  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 
คน โดยคละความสามารถ เก่ง-ปานกลาง-อ่อน นักเรียนจะร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกัน  
 2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ ที่แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง – ปานกลาง - อ่อน 
นักเรียนจะร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกัน โดยมีขั ้นตอนดังนี้ คือ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน  
3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นแข่งขันเกมวิชาการ 5) ขั้นสรุป 

3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ ที่แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง – ปานกลาง - อ่อน 
นักเรียนจะร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกัน โดยมีขั ้นตอนดังนี้ คือ 1)  ขั้นนำ 2) ขั้นสอน  
3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นทดสอบรายบุคคล  5) ขั้นสรุป 
 4. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง อัตราส่วน จำนวน 20 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  หมายถึง แบบทดสอบที่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ้น  
เรื่อง อัตราส่วน จำนวน 20 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก 
 6. พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกของนักเรียนในขณะที่
ทำงานกลุ่มหรือกิจกรรม เพื่อให้งานสำเร็จได้ผลตามเป้าที่กำหนด  โดยพิจารณาจาก 1) การมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 2) การให้คำปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย 3) การรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย 4) การมีความสามัคคีในการทำงาน 5) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม   
ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยมีผู้ประเมินเป็นครูและนักเรียน  
 7. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้เทคนิค  

TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตาม

เป้าหมาย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้  

1. หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนปากเกร็ด 

  2.1 วิสัยทัศน์ 

  2.2 พันธกิจ 

  2.3 เป้าหมายของโรงเรียน 

  2.4 โครงสร้างและเวลาเรียน 

  2.5 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   2.5.1 คำอธิบายรายวิชา 

   2.5.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. การเรียนแบบร่วมมือ 

  3.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

3.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 

  3.3 ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ 

  3.4 ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 

4. การสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

  4.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  

  4.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

  4.3 ขั้นตอนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
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5. การสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

  5.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

  5.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

  5.3 ขั้นตอนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

6. พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

  6.1 ความหมายของการทำงานกลุ่ม 

  6.2 องค์ประกอบของการทำงานกลุ่ม 

  6.3 ประโยชน์ของการทำงานกลุ่ม 

  6.4 การประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

  7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์
 ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก

คณิตศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็น

รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้

ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย

และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการส่งเสรมิให้ 

ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มี
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ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารอย่างปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคม

โลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความ

พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดเป็น 4 สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและ 

เรขาคณิต สถิตและความน่าจะเป็น และแคลคูลัส (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)   

จำนวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง 

อัตราส่วน ร้อยละการประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การใช้จำนวนในชีวิตจริง แบบรูป 

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ 

กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม และการนำความรู้

เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตร 

และความจุ เงิน และเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิ ติ 

รูปเรขาคณิตและสมบัติของ รูปเรขาคณิต การนึกภาพแบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททาง

เรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห์ 

เวกเตอร์ในสามมิติ และการนำความรู้เกี่ยวกับ การวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การคำนวณคำถามทางสถิติ การนำเสนอและแปลผลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ 

หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความ

น่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ 

แคลคูลัส เรียนรู้เกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

พีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และการนำความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 คุณภาพผู้เรียน 

  จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนจริง สมบัติของ

จำนวนจริง และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความ

เข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และใช้

ความรู้ความเข้าใจนี้ ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสอง

ตัวแปร และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิต

จริง 

• มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และ 

ฟังก์ชันกำลังสอง และใช้ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียน และสันตรง 

รวมทั้งโปรแกรม The Geometer's Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพ่ือ

สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้ เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน

ชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณิตสอง มิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 

กรวย และทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุก

ประการ รูปสามเหลี่ยมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนำความรู้ความเข้าใจนี้

ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไป 

ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้

ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและนำความรู้ความเข้าใจนี้ 

ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

• มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปล 

ความหมายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล 

และแผนภาพกล่อง และใช้ความรู้ ความเข้าใจนี้ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ในชีวิตจริง 

2. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากเกร็ด 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนปากเกร็ดยึดนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนาสู่การเป็นพลเมือง 4.0 ด้วยการ

บริหารจัดการที่ทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 2.2 พันธกิจ 
1. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับประเทศ และหลักสูตรสากลที่ได้รับ 

 การยอมรับทั่วโลก  

 2. พัฒนาครูให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการจัดการเรียนรู้และเป็นครูมืออาชีพ   

3. พัฒนาด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลบน

พ้ืนฐานความเป็นไทย  

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ นักเรียนอยู่อย่างมีความสุขและ

ปลอดภัย 

 2.3 เป้าหมายของโรงเรียน 
 1.   ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ 3R 8C   

 2.   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับประเทศสูงขึ้น   

 3.   ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทางภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสอง   

4.   ผู ้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันและความสามารถแสดงความรู ้ได้อย่าง

สร้างสรรค์เต็มศักยภาพ  

5.   ผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน   

 6.   ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
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 7.   ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร   

8.   ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมดนตรีกีฬาศิลปะและกิจกรรม

นันทนาการ  

9.   ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะมีทัศนคติที่ดีในอาชีพสุจริต กตัญญูรู้คุณ มีวินัยใน

การดำรงชีวิตในสังคม  

 10. ผู้เรียนเป็นต้นกล้าความดีของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน  

 11. ครูมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทักษะการสอนที่ทันสมัยเหมาะกับผู้เรียน   

 12. ครูมีสมรรถนะ ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและมีทักษะการวิจัย   

13. ครูสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการ

เรียนรู้และพัฒนางานในหน้าที่   

 14. ครูร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC   

 15. ครูมีทักษะด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   

 16. ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   

 17. ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม   

 18. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ   

19. ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสารระดับสากลเป็นนักเทคโนโลยีเป็นนัก สร้างแรงจูงใจ 

ให้เกิดการมีส่วนร่วม   

20. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการ ด้านบริหารงาน

บุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป   

 21. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีมีธรรมาภิบาล   

 22. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

23. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพ่ือระบบคุณภาพและมีธรรมาภิบาลเป็นแบบอย่าง

ด้านการบริหารจัดการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   

24. สถานศึกษาได้ร ับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพ   

25. สถานศึกษามีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้   

 26. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   
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 27. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมและปลอดภัย   

28. สถานศึกษาเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุข

สมานฉันท์ 

 2.4 โครงสร้างและเวลาเรียน 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ค21101  วิชาคณิตศาสตร์  1     กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1            เวลาเรียน  60  ชั่วโมง 

หน่วย 
ที ่

ชื่อ 
หน่วย 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 
ระบบ
จำนวน
เต็ม 

ค 1 . 1  ม .
1/1 

จำนวนเต็ม  ประกอบด้วย  จำนวนเต็ม
บวก  จำนวนเต็มลบ และศูนย์ การ
เปรียบเทียบจำนวนเต็ม โดยพิจารณา
บนเส้นจำนวน จำนวนตรงข้ามและค่า
สัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และ
การหารจำนวนเต็มเป็นการดำเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการบวกกับการลบ การคูณกับ
การหาร ส่วนสมบัติของหนึ่งและศูนย์  
สมบัต ิเก ี ่ยวกับการบวกและการคูณ
จำนวนเต็มนำมาช่วยในการหาคำตอบ
ได้  รวมทั้งการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวน
เต็มไปใช้ในชีวิตจริง 

14 23 

2 
จำนวน
ตรรกยะ 

ค 1 . 1  ม .
1/1 

การเปรียบเทียบเศษส่วน  โดยพิจารณา
ที่ตัวเศษ การบวก การลบ  การคูณ  เละ
การหารเศษส่วนเป็นการดำเนินการทาง
คณิตศาสตร์  โดยมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการบวกกับการลบ การคูณกับ
การหาร  การนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน
ไปใช้ในชีวิตจริงการเปรียบเทียบทศนิยม 
โดยใช้เส้นจำนวนและค่าประจำหลักของ

20 33 
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ทศนิยม  การบวก  การลบ  การคูณ  
และการหารทศนิยมเป็นการดำเนินการ
ทางคณิตศาสตร์  โดยมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการบวกกับการลบ  การคูณกับ
การหาร  ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับ
ทศนิยม  การนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม
ไปใช้ในชีวิตจริง  และจำนวนตรรกยะ
เป็นจำนวนที ่สามารถเขียนอยู ่ในรูป
ทศนิยมซ้ำหร ือเศษส่วนได ้  รวมทั้ง
สมบัติของหนึ ่งและศูนย์  และสมบัติ
เกี ่ยวกับการบวกและการคูณจำนวน
ตรรกยะสามารถนำมาช่วยในการหา
คำตอบได ้

3 
เลขยก
กำลัง 

ค 1 . 1  ม .
1/2 

เลขยกกำลังเป ็นส ัญลักษณ์ใช ้แสดง
จำนวน  ที่เกิดจากการคูณตัวเองซ้ำกัน
หลาย ๆ ตัว สำหรับเลขยกกำลังที่มีฐาน
เดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  
สามารถนำมาคูณและหารกันได้โดยใช้
สมบัติการคูณและการหารของเลขยก
กำลัง ส่วนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการ
เขียนจำนวนในรูป วิทยาศาสตร์เป็นการ
เขียนจำนวนในรูปวิทยาศาสตร์เป็นการ
เขียนจำนวนในรูป จำนวนที ่มากกว่า
หรือเท่ากับ  1  แต่น้อยกว่า 10 กับเลข
ยกกำลังที่มีฐานเป็นสิบ และมีเลขชี้กำลัง
เป็นจำนวนเต็ม  นิยมใช้กับจำนวนที่มีค่า
มาก ๆ หรือจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ  รวมทั้ง
การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้
ในชีวิตจริง 
 

10 17 
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4 

มิติ
สัมพันธ์
ของรูป
เรขาคณิต 

ค 2 . 2  ม .
1/2 

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัดเป็นรูป
เรขาคณิตสองมิติที่มีลักษณะแตกต่างกัน  
โดยขึ ้นอยู ่กับแนวในการตัด  2  แนว  
ค ือ แนวต ั ้ งฉากก ับพื ้นระราบ และ
แนวขนานกับพื ้นราบ ซึ ่งการสืบเสาะ
และสังเกต  นำมาระบุภาพสองมิติที่ได้
จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ  และ
รูปเรขาคณิตสามมิติที ่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์ กำหนดมุมมองภาพได้ 3  แบบ  
คือ มองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน 
รวมทั้งการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
เพ ื ่ อแสดงร ูป เรขาคณ ิตสามม ิต ิที่
ประกอบขึ้นเป็นลูกบาศก ์

6 10 

5 

สมการ
เชิงเส้น
ตัวแปร
เดียว 

ค 1 . 3  ม .
1/1 

แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ
สิ ่งต่าง ๆ ที ่มีลักษณะสำคัญบางอย่าง
ร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข  ซึ่งใช้การสังเกต  
การวิเคราะห์ เพ่ือหาเหตุผลมาสนับสนุน  
แล้วเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ส่วนคำตอบของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว คือ จำนวนที่แทนค่า
ของตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในสมการ  แล้ว
ทำให้สมการเป็นจริง การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวใช้
สมบัติของการเท่ากันในการหาคำตอบ
ของสมการและตรวจสอบคำตอบ  
รวมทั้งการนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

10 17 

รวม 60 100 
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 2.5 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.5.1 คำอธิบายรายวิชา   

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค21101  ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์  1                                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

จำนวน  1.5  หน่วยกิต                                                                  เวลา  60  ชั่วโมง 

 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับจำนวนตรรกยะ  และความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติ

ของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลข

ชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  และปัญหาในชีวิตจริง  ใช้ความรู้ทาง

เรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  ใช้

สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน  เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิติประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาคน้คว้า  

โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน   

 เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ได้

ไปใช้ในการเรียนรู ้ส ิ ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั ้งมีเจตคติที ่ดีต่อ

คณิตศาสตร์  สามารถทำอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี

วิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

  2.5.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่  1  จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน  ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน  ระบบจำนวน  การดำเนินการของ

จำนวน ดำเนินการของจำนวน  ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ  สมบัติของการดำเนินการ  และ

นำไปใช้ 
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น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและใช้
สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

-  จำนวนเต็ม 
-  สมบัติของจำนวนเต็ม 

-  ทศนิยมและเศษส่วน 
-  จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวน
ตรรกยะ 

ม.1/2  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลัง
ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

-  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวน
เต็มบวก 
-  การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม  
จำนวนตรรกยะ  และเลขยกกำลังไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

ม.1/3  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน  
สัดส่วน  และร้อยละ  ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

-  อัตราส่วนของจำนวนหลายจำนวน 
-  สัดส่วน 
-  การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  
สัดส่วน  และร้อยละไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 

มาตรฐาน  ค 1.3  ใช้นิพจน์  สมการ  และอสมการ  อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่

กำหนดให้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน
และสมบัติของจำนวนเพ่ือวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

-  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.1/2  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

-  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
-  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
-  การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
ไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.1/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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สาระที่  2  การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน  ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต  และทฤษฎีบททางคณิต  และนำไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
 
 
 
 

ม.1/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรงรวมทั้ง
โปรแกรม  The  Geometer’s  
sketchpad  หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต
อ่ืน  เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต  ตลอดจนนำ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

-  การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
-  การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
-  การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.1/2  เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตใน
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

-  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
-  ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  
ด้านข้าง  ด้านบนของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

 

สาระที่  3  สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน  ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ  และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  ม.1/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

นำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล  
รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

-  การตั้งคำถามทางสถิติ 
-  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  การนำเสนอข้อมูล 
          แผนภูมิรูปภาพ 
          กราฟเส้น 
          แผนภูมิแท่ง 
          แผนภูมิรูปวงกลม 
-  การแปลความหมายข้อมูล 
-  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ที่มา : หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด 
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3. การเรียนแบบร่วมมือ 
 3.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

 Johnson and Johnson (1987) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการเรียนที่จัดขึ้น

โดยการคละกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน ผู้เรียนทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันเพื่อให้

กลุ่มของตนประสบความสำเร็จในการเรียน 

 Slavin (1990) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนที่นักเรียนมีการแบ่งปัน

แนวคิดของแต่ละคนด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะเรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ ด้วยกัน  นักเรียนมีความ

รับผิดชอบในส่วนเนื้อหาการเรียนรู้ของเพ่ือนร่วมกลุ่มและส่วนของตนเองมีการพ่ึงพา ช่วยเหลือกันใน

กลุ่มเน้นที่ตัวเป้าหมายและความ สำเร็จของกลุ่มซึ่งกลุ่มจะมีผลสัมฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกแต่ละคนใน

กลุ่มเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

 สมบัติ การจนารักพงค์ (2547) ได้กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

4-5 คนที่มีความสามารถแตกต่างกันทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายกลุ่มสมาชิกที่มีความสัมพันธ์กันใน

ทางบวกมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ผลงานของ

กลุ่มขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ความสำเร็จของแต่ละคนคือความสำเร็จของกลุ่ม 

ความสำเร็จของกลุ่มคือความสำเร็จของทุกคน  

 ปราณี แพรอัต (2553) ได้สรุปว่า การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้

ไม่ใช่เป็นการสอนโดยให้นักเรียนเข้ากลุ่มกันเรียนรู้แบบปกติที่ครูใช้เป็นประจำแต่จะต้องเป็นการ

เรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจังของสมาชิกทุกคน ครูจะต้องติดตามดูแลการเรียนรู้ และปฏิบัติงานกลุ่มของ

นักเรียนตลอดเวลา ให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ ่ม ทุกคนจะต้องมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อน สมาชิกให้

สามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

 นารี ศรีปัญญา (2556) ได้สรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่

แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทำงานร่วมกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผลตอบแทนร่วมกัน มีความสนุกสนานในการเรียนรู้

แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ

ส่วนรวม ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียนเพื่อให้กลุ่มได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ 

กำหนดไว้ 
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 แก้วมะณี เลิศสนธิ์ (2557) ได้สรุปว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง เทคนิควิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถตามศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้และทำงาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก โดยที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบงานของตนเอง และงานของ

กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกคนในกลุ่มได้เรียนรู้บรรลุตาม

จุดประสงค์ รวมทั้งทุกคนเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนแบบร่วมมือเป็นเทคนิค

ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้าน สติปัญญา และสังคม 

  วิยดา ยืนสุข (2557) ได้สรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหมายถึงการจัดการเรียนรู้

ที่ให้นักเรียนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยแบ่งกลุ่มเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนสมาชิกใน

กลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันตามอัตราส่วนของความสามารถสูง ปานกลาง  และต่ำ เป็น 1 : 2 : 1 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือกัน และรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว้ 

 จรรยา หารพรม (2560) ได้สรุปว่า การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ต้อง

อาศัยการทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยแบ่งหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน ให้ความสำคัญ

กับสมาชิกบุคคลในกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือกันในการทำงาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

และมีเป้าหมายความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 

 จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ 

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก่ง-ปานกลาง-อ่อน ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 โดยที่นักเรียนจะร่วมมือกัน

เรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือความสำเร็จของกลุ่ม 

 

3.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 
Slavin (1990) กล่าวถึงลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ดังนี้  

1. เป้าหมายกลุ่ม (group goals)  การเรียนแบบร่วมมือผู้เรียนจะมีเป้าหมายร่วมกัน

ยอมรับผลงานของทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของสมาชิกทุกคน   

2. ความรับผิดชอบรายบุคคล (individual accountability) หมายถึง สมาชิกของกลุ่ม

ต้องรับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายเนื่องจากความสำเร็จของกลุ่มจะต้อง

ขึน้อยู่กับความสามารถของสมาชิกแต่ละคน   
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3. มีโอกาสในความสำเร็จเท่าเทียมกัน (equal ability) คือการที่สมาชิกในกลุ่มแต่ 

ละคน มีโอกาสที่จะทำคะแนนให้ผลได้เท่าเทียมกัน เพ่ือให้กลุ่มประสบความสำเร็จ  

4. การแข่งขันระหว่างกลุ่ม (team competition) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะมีการ

แข่งขันระหว่างกลุ่ม อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับสมาชิกในแต่ละกลุ่ม  

5. งานพิเศษ (task specialization) หมายถึง การแบ่งงานกันทำโดยสมาชิกแต่ละคน

ในกลุ่มต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมายปัญหา  

 วัชรา เล่าเรียนดี (2556) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ครู

จะต้องคำนึงถึงและดำเนินการตามลักษณะ และองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ดังนี้   

1. การพ่ึงพาอาศัยกันทางบวก (positive interdependent)   

1.1 ครูต้องอธิบายวิธีการเรียนรู้และงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติอย่างชัดเจน   

1.2 ครูต้องแจ้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของกลุ่ม   

1.3 ครูต้องพยายามทำให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับว่าความพยายามของตนให้ผลดี

ต่อตนเองและสมาชิกของกลุ่มทุกคน การยอมรับและพึ่งพาอาศัยทางบวกจะช่วยสร้าง

ความผูกพันในภาระหน้าที่ต่อความสำเร็จของกลุ่มเช่นเดียวกับความสำเร็จของตนเอง 

ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนแบบร่วมมือกัน 

2.  การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม (independent and group   

accountability) 

2.1 สมาชิกกลุ่มต้องมีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของกลุ่มมีการร่วมมือกันในการ   

ปฏิบัติงาน  โดยไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน   

  2.2 สมาชิกกลุ ่มต้องเข้าใจตรงกันเกี ่ยวกับเป้าหมายของการทำงานกลุ ่ม ต้อง

สามารถวัดได้ รวมถึงความก้าวหน้าและความพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบว่า

สมาชิกคนใดต้องการความช่วยเหลือ การสนับสนุน การกระตุ้นส่งเสริมเป็นพิเศษ เพ่ือให้

สามารถปฏิบัติงานได้ ประสบความสำเร็จ โดยที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม  

3. การปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างสรรค์ต่อกันระหว่างบุคคลและระหว่างสมาชิกทุกคน 

ในกลุ่มเนื่องจากนักเรียนต้องปฏิบัติงานร่วมกันอย่างจริงจัง ทุกคนต้องสนับสนุนช่วยเหลือกัน เพื่อให้

ประสบความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน โดยแบ่งปันสื่อวัสดุอุปกรณ์กัน ช่วยเหลือสนับสนุนกระตุ้น

ชมเชยในความพยายามของกันและกัน การเรียนแบบร่วมมือเป็นระบบการให้การสนับสนุน ทั้งด้าน
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วิชาการและด้านบุคคล จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การช่วยเหลือสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกัน 

จะปรากฏก็ต่อเมื ่อนักเรียนช่วยเหลือกัน การยอมรับวิธีการแก้ปัญหา วิธีปฏิบัติร่วมอภิปราย  

การระดมความรู้ที่ได้เรียนมา มีการสอนหรืออภิปราย เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้แก่

เพ่ือนด้วยกัน หรือเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เป็นต้น   

4. การสอนทักษะทางสังคมทักษะในการช่วยเหลือพึ ่งพาอาศัยกัน และทักษะการ

ปฏิบัติงานกลุ่มเป็นสิ่งจำเป็น การเรียนแบบร่วมมือเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและละเอียดมากกว่าการ

เรียนแบบแข่งขัน หรือเรียนด้วยตนเอง เพราะนักเรียนจะต้องเรียนทั้งสาระความรู้ด้านวิชาการ   

(task work) เช่นเดียวกับทักษะทางสังคม การปฏิบัติงานร่วมกันภายในกลุ่ม (team work) ดังนั้น

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม จะต้องรู้และเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้ภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิผล 

การสร้างความเชื่อถือ การสื่อความหมาย การจัดการแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่ม และการจูงใจให้ปฏิบัติใน

เรื่องต่าง ๆ เพราะการร่วมมือกับความขัดแย้งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

5. กระบวนการกลุ่ม (group processing)  การปฏิบัติงานกลุ่ม หรือกระบวนการกลุ่ม  

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ องค์ประกอบหน่วยของการเรียนแบบร่วมมือกัน กระบวนการจะปรากฏ 

เมื ่อสมาชิกกลุ ่มร่วมกันอภิปรายจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยที ่สมาชิกกลุ ่มทุกคนมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้นกลุ่มจะต้องอธิบายให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจการปฏิบัติงานอย่างไรที่จะ

ช่วยและไม่ช่วยให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และช่วยตัดสินใจว่าพฤติกรรมใดในกลุ่ม

ที่ควรปฏิบัติต่อไปพฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจาก

การวิเคราะห์อย่างละเอียดว่า สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไรและประสิทธิภาพของคุณจะพัฒนาขึ้น

อย่างไร  

 จรรยา หารพรม (2560) ได้สรุป องค์ประกอบของการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันได้ 5 

องค์ประกอบ ดังนี้   

1. การพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกัน   

3. สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

4. มีทักษะทางสังคมในการช่วยเหลือพ่ึงพาการสื่อสารการตัดสินใจและการแก้ปัญหา   

5. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 
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จากองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า จากองค์ประกอบของการเรียน

แบบร่วมมือ มีดังนี้ คือ ต้องมีการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ที่ตนได้รับมอบหมายและรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ระหว่าง

สมาชิกภายในกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุ่มร่วมกัน

อภิปรายจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

 
 

3.3 ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ   
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ได้นำเสนอเทคนิคท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือดังนี้  

1. Jigsaw เป็นเทคนิคที ่พัฒนาเพื ่อส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้

ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม เทคนิคนี้ใช้กันมากในรายวิชาที่นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาวิชา

จากตำราเรียน  

2. Jigsaw II เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากเทคนิคเดิมโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือกันและกัน พึ่งพากันในกลุ่มมากขึ้น กระบวนการของ 

Jigsaw II เหมือนเดิมทุกประการ เพียงแต่ในช่วงของการประเมินผล ครูจะนำ

คะแนนทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ ได้คะแนนรวมหรือค่าเฉลี่ย

สูงสุดจะติดประกาศไว้ที่ป้ายประกาศของห้อง   

การเรียน
แบบรว่มมือ

การ
ช่วยเหลือกัน

ระหว่าง
สมาชิก

ความ
รับผิดชอบใน

หน้าท่ี

การ
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

สมาชิกพึ่งพา
อาศัยและ

ช่วยเหลือกัน

การร่วมกัน
อภิปราย

แผนภาพท่ี 2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 
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3. Team Game Tournament (TGT) เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนการสอนใน

จุดประสงค์ที่ต้องการให้กลุ่มนักเรียนได้ศึกษาประเด็นปัญหาที่มีคำตอบถูกต้องเพียง

คำตอบเดียวหรือมีคำตอบถูกต้องที่ชัดเจนเช่นการคำนวณทางคณิตศาสตร์การใช้

ภาษาความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น   

4. Students Teams Achievement Divisions (STAD) เทคนิคนี้พัฒนาเพิ่มเติมจาก

เทคนิค TGT แตล่ะกลุ่มจะทำการทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขัน  

5. Team Assisted Individualization (TAI) กิจกรรมนี้เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนแต่

ละบุคคลมากกว่าการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มเหมาะสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ การ

จัดกลุ่มนักเรียนจะคล้ายกับเทคนิค STAD และ TGT แต่ในเทคนิคนี้นักเรียนแต่ละ

คนจะเรียนรู้และทำงานตามระดับความสามารถของตนเมื่อทำงานในส่วนของตน

เสร็จแล้วจึงจะไปจับคู่หรือเข้ากลุ่มงาน  

6. Group Investigation (GI) เป็นเทคนิคการเรียน แบบร่วมมือที่สำคัญอีกหนึ่งเป็น

การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อเตรียมการทำโครงงานหรือทำงานที่ครูมอบหมาย ก่อนใช้

เทคนิคนี้ครูควรฝึกทักษะ การสื่อสาร และทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียนก่อนเทคนิค

นี้เหมาะสำหรับการสืบค้นความรู้หรือแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบในประเด็นหัวข้อที่

สนใจ  

7. Learning Together (LT) วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีโจทย์ปัญหา

หรือการคำนวณหรือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

8. Numbered Heads Together (NHT) เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับการทบทวน

หรือตรวจสอบความเข้าใจ   

9. Co - op Co - op เป็นเทคนิคที่เน้นการร่วมกันทำงาน โดยสมาชิกของกลุ่มที ่มี

ความสามารถและความถนัดต่างกันได้แสดงบทบาทหน้าที่ที่ตนถนัดเต็มที่ นักเรียน

เก่งได้ช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อน เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูง ทั้งการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์และเป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้สอนในวิชาใดก็ได้  
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 ทิศนา แขมมณี (2555) ได้เสนอเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 8 เทคนิคดังนี้   

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค จิ๊กซอว์   

2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD   

3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI  

4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT  

6. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค GI  

7. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC  

8. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค คอมเพล็กซ์ 

จากประเภทของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือมีหลากหลาย 

เทคนิค ได้แก่เทคนิค Jigsaw, STAD, TAI, TGT, LT, GI, CIRC, คอมเพล็กซ์ แต่ละเทคนิคมีความ

เหมาะสมกับเนื้อหาหรือวิชาแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าใช้สอนในเนื้อหาใด ควรใช้เทคนิคให้

เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 

 

3.4 ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 
กรมวิชาการ (2543) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อนักเรียนทั้ง 

ในด้านสังคมและวิชาการดังนี้  

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม

ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกันทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน   

2. ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสคิดกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นลงมือกระทำอย่าง

เท่าเทียมกัน   

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่งทำให้

เด็กเก่งภาคภูมิใจรู้จักสละเวลาส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซึ้ง ในน้ำใจของเพื่อน

สมาชิกด้วยกัน    

4. ทำให้รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมคิดการระดมความคิดนำข้อมูลที่ได้มา

พิจารณาร่วมกันเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเป็นการส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหา

ข้อมูลให้มาก คิดวิเคราะห์และเกิดการตัดสินใจ  
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5. ส่งเสริมทักษะทางสังคมทำให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันด้วยมนุษย์สัมพันธ์

ที่ดีตอ่กันและเข้าใจกันและกัน   

6. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืน

ได้สิ่งเหล่านี้ ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 เรณู จินสกุล (2552) ได้สรุปว่า การเรียนแบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิต จะเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคม ได้มีการฝึก

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกิดการยอมรับตนเอง จะส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติ

ที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบข้างและยังช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนเก่ง

หรือผู้เรียนอ่อน 

 สุภาพร ทองน้อย (2557) ได้สรุปว่าการเรียนแบบร่วมมือจะช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้าน

ความรู้ ด้านทักษะทางสังคม และในด้านคุณธรรมซึ่งสิ่ง เหล่านี้จะช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

 รัชนี แก้วมุง (2558) ได้สรุปว่า ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือมีทั้งในด้านการมี

ส่วนร่วมในการเรียน การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และการทำให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

เพราะการเรียนแบบร่วมมือในห้องเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหา ซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการช่วย

ประเทศต่อไปในอนาคต 

 รัตนา บุตรอุดม (2559) ได้สรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือมีประโยชน์ต่อผู้เรียนหลาย

ประการช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยให้ทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนเกิดการยอมรับตนเอง ช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ 

ทักษะทางสังคม และทักษะในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยัง ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ ่มขึ้น  

อีกด้วย 

จากประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือมี

ประโยชน์ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรยีน 

ฝึกความมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อน ฝึกการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่น และกล้ าที่จะเสนอความ

คิดเห็น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในตัวเองและ

ผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
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4. การสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 4.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  

 วิยดา ยืนสุข (2557) กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือ STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่กำหนดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละประมาณ 4 คนที่มีระดับสติปัญญาและความสามารถแตกต่างกันเป็นนักเรียนที่

เรียนเก่ง 1 คนปานกลาง 2 คนและอ่อน 1 คนโดยครูกำหนดบทเรียนและงานของกลุ่มครูเป็นผู้สอน

บทเรียนให้นักเรียนทั้งชั้นและให้กลุ่มทำงานตามที่ครูกำหนดนักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกันคนที่เรียน

เก่งช่วยเหลือเพื่อน ๆ เวลาสอบทุกคนต่างทำข้อสอบของตนเองและผู้นำคะแนนของสมาชิกทุกคน

ภายในกลุ่มมาคิดเป็นคะแนนกลุ่ม 

 สมเกียรติ ผดุงทรัพย์ภิญโญ (2557) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

STAD หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที ่จัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 4 -5 คน ซึ่งประกอบด้วย

นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน นักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน โดยแยกตาม

ความสามารถเพศ และเชื้อชาติ ผู้สอนจะมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 

 ชไมพร รังสิยานุพงศ์ (2558) ได้สรุปว่า การสอนแบบแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ ์  STAD 

หมายถึง การจัดกลุ่มการเรียนรู้เหมือน TGT แต่ไม่มีการแข่งขัน โดยให้นักเรียนทุกคน ต่างคนต่างทำ

ข้อสอบ แล้วนำคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม และมีการให้รางวัลโดยมี

หลักการพื้นฐาน ของรูปแบบการเรียนเป็นทีมประกอบด้วย 1. การให้รางวัลเป็นทีม (team rewards)  

2. การจัดสภาพการณ์ให้เกิดความรับผิดชอบในส่วนบุคคลที่เรียนรู้ ( individual accountability)  

3. การจัดให้มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะประสบความสำเร็จ (equal opportunities for success) และ

องค์ประกอบที ่สำคัญของ STAD  มี 5 ประการคือ 1. การนำเสนอสิ ่งที ่ต ้องการเรียน (class 

presentation) 2. การทำงานเป็นกลุ่ม (teams) 3. การทดสอบย่อย (quizzes) 4. คะแนนพัฒนาการ

ของนักเรียนแต่ละคน (individual improvement score) 5. การรับรองผลงานของกลุ่ม (team 

recognition) 

 สุรภา สีลารัตน์ (2558) ได้สรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หมายถึง กลวิธี

การเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบหนึ่งที่ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ต่างกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเปิด

โอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้นำศักยภาพของตนมาเสริมสร้างความสำเร็จของกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมี

โอกาสช่วยเหลือกัน สมาชิกของกลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันทางบวก จะต้องไว้ใจกัน ยอมรับบทบาท
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และผลงานของเพ่ือน โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ รางวัลหรือกลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม  ความสำเร็จ

ของแต่ละบุคคล และการมีโอกาสช่วยเหลือกันในแต่ละกลุ่มผลสำเร็จเท่าเทียมกัน 

 บุตรญรัตน์ วันโส (2559) การเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD เป็นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ที่เป็นการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 4-5 คน มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยทุก
คนต้องพัฒนาความรู ้ของตนเองในเรื ่องที ่ผู ้สอนกำหนด โดยมีการช่วยเหลือซึ ่งกันและกันเพ่ือ
ความสำเร็จของกลุ่ม แล้วทำแบบทดสอบความรู้เป็นรายบุคคลแทนการแข่งขัน และรวมคะแนนเป็น
กลุ่ม 

จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ข้างต้น สรุปได้ว่า การ
เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ที่
แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง-ปานกลาง-อ่อน เพื่อร่วมกันเรียนรู้และ
ช่วยเหลือกัน แต่ละคนต่างทำแบบทดสอบของตนเอง แล้วนำคะแนนทุกคนมารวมกันเพ่ือความสำเร็จ
ของกลุ่ม 
 

 4.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 แคทลียา ใจมูล (2549) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD มีองค์ประกอบ

สำคัญดังนี้   

1. การเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้ว และนำเสนอเนื้อหาสาระ

หรือความคิดรวบยอดใหม่   

2. การทำงานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน จัดให้คละกัน

และชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่จะต้ องช่วย และ

ร่วมกันเรียนรู้ เพราะผลการเรียนของสมาชิกแต่ละคนส่งผลต่อผลรวมของกลุ่ม 

3. การทดสอบย่อย สมาชิกกลุ ่มผู ้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล

หลังจากเรียนรู้หรือทำกิจกรรมแล้ว  

4. พัฒนาการของนักเรียน เป็นคะแนนหรือความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนซึ่ง

ผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกัน กำหนดคะแนนพัฒนาการเป็นเกณฑ์ข้ึนมาก็ได้  

5. การรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมเพ่ือ

รับรองการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล ลงจดหมาย

ข่าว ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น 
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 สมเกียรติ ผดุงทรัพย์ภิญโญ (2557) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD จะต้องมี 5 ส่วนประกอบ คือ การอาศัยพึ ่งพากันและกันในกลุ ่ม การมี

ปฏิสัมพันธ์กัน การรับผิดชอบต่อกลุ่ม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย และกระบวนการกลุ่ม ซึ่ง

ทั้งหมดนี้จะต้องอาศัยผู้สอนคอยให้คำแนะนำในการเรียนรู้จึงทำให้การเรียนประสบผลสำเร็จได้ดีที่สุด 

 ชไมพร รังสิยานุพงศ์ (2558) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของการสอนแบบแบ่งกลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์ STAD มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้  

1. การเสนอเนื้อหา  

2. การทำงานเป็นทีมหรือกลุ่ม  

3. การทำแบบทดสอบย่อย  

4. คะแนนพัฒนาการของนักเรียน 

จากองค์ประกอบของการเร ียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ข้างต้น สรุปได้ว่า 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จะต้องมี 5 ส่วนประกอบคือ  การ

นำเสนอเนื้อหาของครูผู้สอน การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม การทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม การทำ

แบบทดสอบของแต่ละบุคคล การยกย่องชมเชย 

 
แผนภาพที่ 3 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

 

 

การจัดการ
เรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD

การ
แลกเปลี่ยน

ความรู้

การท างาน
ร่วมกัน

การท าแบบ
ทด
สอบ

การยกย่อง
ชมเชย

การน าเสนอ
เนื้อหา
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 4.3 ขั้นตอนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2558) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

STAD ไว้ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสอนครูดำเนินการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนนั้น ๆ อาจ

เป็นการบรรยายสาธิตใช้สื ่อประกอบการสอนหรือให้นักเรียนทำกิจกรรมการทดลอง ขั้นที่ 2 ขั้น

ทบทวนความรู้เป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน ที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน 

สมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจกัน สมาชิกทุกคนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ใน

การศึกษาเอกสารและทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบย่อย ครูเน้นให้นักเรียนทำ

ดังนี้  

ก. ต้องแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ  

ข. เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาให้นักเรียนช่วยเหลือกันภายในกลุ่มก่อนที่จะถาม

ครูหรือถามเพ่ือนกลุ่มอ่ืน  

ค. ให้สมาชิกอธิบายเหตุผลของคำตอบ ของแต่ละคำถาม ให้ได้โดยเฉพาะ

แบบฝึกหัดที่เป็นคำถามปรนัยแบบให้เลือกตอบ  

ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบย่อยครูจัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยหลังจากนักเรียนเรียนและทบทวนเป็น

กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด นักเรียนทำแบบทดสอบเดี่ยวไม่มีการช่วยเหลือกัน ขั้นที่ 4 ขั้นหาคะแนน

พัฒนาการ คะแนนพัฒนาการเป็นคะแนนที่ได้จากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างการสอบครั้ง

ก่อนกับคะแนนการสอบครั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนนกำหนดไว้ ดังนั้นจะต้องมีการกำหนด

คะแนนฐานของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งอาจได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ 3 ครั้งก่อน หรืออาจใช้

คะแนนทดสอบครั้งแรกก่อนหากเป็นการหาคะแนนปรับปรุง โดยใช้รูปแบบการสอน STAD เป็นครั้ง

แรก 

 ชไมพร รังสิยานุพงศ์ (2558) ได้สรุปว่า การสอนแบบแบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ ์ STAD 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นสอน 2. ขั้นทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม 3. ขั้นทดสอบย่อย 4. ขั้นหา

คะแนนพัฒนาการ และ 5. ขั้นให้รางวัลกลุ่ม 

 จรรยา หารพรม (2560) ได้สรุป ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ STAD เป็น 5 ขั้นตอน

ดังนี้   

1. ขั้นเตรียม แจ้งจุดประสงค์การเรียน และทบทวนความรู้เดิม  

2. ขั้นนำเสนอเนื้อหาใหม่  



  
 

37 

3. ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย ตามขั้นตอนนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทตนเอง และลง

มือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  

4. ขั้นทดสอบรายบุคคล และหาคะแนนของกลุ่ม  

5. ขั้นสรุป และประเมินผลให้รางวัลกับกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ 

จากขั ้นตอนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ข้างต้น สรุปได้ว่า 

ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ STAD เป็น 5 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน  

3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นทดสอบรายบุคล 5) ขั้นสรุป  

   

5. การสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
 5.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  

  สุวิทย์ มูลคำ (2548) กล่าวว่า หลักการจัดการเรียนรู ้แบบ TGT คล้ายกับหลักการ

จัดการเรียนรู้แบบ STAD ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่แบ่งนักเรียน ที่มีความสามารถ

แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือทำงานร่วมกัน โดยกำหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกมที่ผู้สอน

จัดไว้แล้ว ทำการทดสอบความรู้โดยการใช้เกมแข่งขัน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละ

คนนำมาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม 

 สารสิน เล็กเจริญ (2554) ได้สรุปว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT หมายถึง การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที ่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน คละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ภาระงานของกลุ่มคือหลังจากที่ครูนำเสนอบทเรียนทั้งชั้น แล้ว

ให้แต่ละกลุ่มทำงานตามที่ครูกำหนด และเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในการ

แข่งขัน ครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับเดียวกันแข่งกัน คะแนนที่สมาชิกทำได้จะนำมา

รวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มท่ีได้รางวัลคือกลุ่มท่ีทำคะแนนได้สูงสุด 

 ธนัดดา คงมีทรัพย์ (2557) ได้สรุปว่า การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการจัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่ม 

ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันคือ เก่ง-กลาง-อ่อน ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1  ทำงาน

ร่วมกัน และใช้เกมการแข่งขันเชิงวิชาการประเมินความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม โดยการแข่งขันแข่งขัน

ตามความสามารถของนักเรียน ดังนั้นความสำเร็จของกลุ่ม จะข้ึนอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล

เป็นสำคัญ โดยเทคนิคนี้ต้องใช้การเสริมแรงลักษณะต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันทำงาน และ

ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จมากท่ีสุด 
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 กฤษกร สุขอนันต์ (2558) ได้สรุปว่า หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT เป็นการ

เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบหนึ่ง ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม เพื่อทำงาน

ร่วมกันมีการแข่งขันกันในเกมการเรียน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนเป็นคะแนน

รวมของทีม ดังนั้น สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือ

ความสำเร็จของกลุ่ม 

จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT สรุปได้ว่า การเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ที่แบ่งกลุ่มนักเรียน
กลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ เก่ง-ปานกลาง-อ่อน เพ่ือร่วมกันเรียนรู้และช่วยเหลือกัน และ
แข่งขันแข่งขันตามความสามารถของนักเรียน แล้วนำคะแนนที่สมาชิกทำได้มารวมกันเป็นคะแนนของ
กลุ่มเพ่ือความสำเร็จของกลุ่ม 

 
 5.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

 สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2545) ได้เสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

แบบทีมแข่งขันต้องมีองค์ประกอบดังนี้  

1. การเสนอเนื้อหา เป็นการเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ รูปแบบการนำเสนออาจจะ

เป็นการบรรยายอภิปรายกรณีศึกษาหรืออาจจะมีสื่อการเรียนอื่น ๆ ประกอบด้วยเทคนิคทีมแข่งขัน

จะแตกต่างจากเทคนิคอ่ืน ๆ ตรงที่ผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทราบว่า ผู้เรียนให้ความสนใจในเนื้อหา

สาระอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขัน   

2. การจัดทีม (team) เป็นการจัดทีมผู ้เรียนโดยคละกันทั ้งเพศและความสามารถ 

สอดคล้องกับรัตนา เจียมบุญ (2540) ที่อธิบายว่าต้องมีการแบ่งสมาชิกในห้องออกเป็น กลุ่ม ๆ โดย

สมาชิกในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนในอัตราส่วน 1 : 2 : 1  อย่างไร

ก็ดี แต่ละทีมต้องประมาณว่ามีความสามารถทางการเรียนพอ ๆ กัน ตลอดช่วงการใช้กิจกรรมแบบทีม

แข่งขัน สมาชิกจะต้องสังเกตอย่างจริงจัง ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับการฝึกฝนที่เหมือนกัน สมาชิกในทีมจะ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทบทวนสิ่งที่ครูสอน  เพื่อใช้ในการชิงชัยทางวิชาการ   

3. เกม (games) เป็นเกมตอบคำถามง่าย ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน

การเล่นเกมผู้เรียนที่เป็นตัวแทนจากทีมแต่ละทีมจะมาเป็นผู้แข่งขัน สอดคล้องกับรัตนา เจียมบุญ 

(2540) ที่อธิบายว่าเกมที่ใช้เป็นเกมเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดยใช้การแข่งขันทางการต่อสู้เชิง

วิชาการ โดยมีการจัดโต๊ะสำหรับแข่งขัน ซึ่งจัดไว้สำหรับผู้แข่งขันจากกลุ่มต่าง ๆ ใช้คำถามในบัตร 
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(card) หรือเอกสาร (sheet) ชนิดเดียวกันผู้เรียนสลับกันหยิบบัตรซึ่งในบัตรจะมีคำถามอยู่ คู่แข่งขัน

จะตอบคำถามในบัตรของตนให้ได้ก่อนคนอื่น ถ้าตอบคำถามไม่ได้ผู้อื ่นจะมีโอกาสตอบได้เช่นกัน 

เพราะกติกากำหนดให้ผู้เล่นเปิดโอกาสแข่งขันกับคนอ่ืน ๆ ตอบคำถามของตนได้   

4. การแข่งขัน (tournament) การจัดการแข่งขัน อาจจะจัดขึ้นไปสัปดาห์หรือท้าย

บทเรียนก็ได้ ซึ่งจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมา และผ่านการเตรียมความพร้อมจากกลุ่ม

มาแล้ว การจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะ แต่ละโต๊ะมีตัวแทนของทีม แต่ละทีมร่วมการแข่งขันทุกโต๊ะ 

การแข่งขันควรเริ่มดำเนินการพร้อมกัน เมื่อแข่งขันเสร็จแล้วจะจัดลำดับผลการแข่งขันแต่ละโต๊ะนำไป

เทียบหาค่าคะแนนโบนัสดังตัวอย่างให้ค่าคะแนนโบนัส ตามตารางต่อไปนี้ถ้าผู้ร่วมแข่งขัน  มีโต๊ะละ   

5 คน อาจให้คะแนนโบนัสดังนี้  

ลำดับที่ผลการแข่งขัน คะแนนโบนัส 
1 
2 
3 
4 
5 

10 
8 
6 
4 
2 

5. การยอมรับความสำเร็จของทีม มีการนำคะแนนโบนัสของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน

เป็นคะแนนของทีมหาค่าเฉลี่ยทีม ที่มีคะแนนสูงสุดได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัล ซึ่งกำหนด

รางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และสูงสุดคือ Super team  

 วัชรา เล่าเรียนดี (2548) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ

ร่วมมือการเรียนรู้เทคนิคทีมการแข่งขันหรือ TGT โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้   

1. การสอนเนื้อหา ครูต้องดำเนินการสอนในสาระความรู้หรือทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียน

ทั้งชั้นก่อนจนแน่ใจว่านักเรียนทุกคนรู้และเข้าใจสาระความรู้นั ้น หรือรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติ

พอสมควรก่อนที่จะให้นักเรียนจัดกลุ่ม   

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม ผู้จัดกลุ่มให้นักเรียนร่วมมือการเรียนรู ้ตามใบงานหรือใบ

กิจกรรมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละชั่วโมงสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันศึกษาและทำแบบฝึกหัด คนเก่งคอยช่วยเหลือแนะนำอธิบายให้เพ่ือนสมาชิก

ที่เรียนด้อยกว่าภายในกลุ่ม สมาชิกที่เรียนอ่อนกว่าจะต้องพยายามถามและตอบ ร่วมเรียนรู้และฝึก

ปฏิบัติจนรู้และเข้าใจในสาระเหล่านั้นอย่างแท้จริง ที่สำคัญสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องรู้ และยอมรับว่า
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ผลงานและผลการเรียนรู้จากการทดสอบคือผลงานที่ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและเป็นผลการปฏิบัติ

ของกลุ่ม   

3. การแข่งขันนักเรียนแต่ละกลุ่ม จะแข่งขันตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน โดย

ครูจะเตรียมคำถามให้นักเรียนตอบ โดยอาจจะสร้างข้อคำถามให้มี 3 ระดับ คือ คำถามสำหรับเด็ก

เรียนเก่ง เด็กเรียนปานกลาง และเด็กเรียนอ่อน เป็นต้น หรืออาจจะเป็นข้อคำถามคละการทำยากง่าย 

ให้แต่ละกลุ่มตอบคำถามเหล่านั้นคำถามอาจเหมือนกันก็ได้โดยให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ

ของนักเรียนพร้อมจำแนกเวลาในการทำแบบฝึกหัดเพ่ือการแข่งขันในแต่ละครั้งก็ได้ 

 สารสิน เล็กเจริญ (2554) ได้สรุปว่า องค์ประกอบสำคัญของการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค TGT มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การเสนอเนื้อหา เป็นการนำเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ 

การจัดทีม เป็นการจัดทีมผู้เรียน เกม เป็นเกมตอบคำถามง่าย ๆ การแข่งขัน การจัดการแข่งขันอาจจะ

ขึ้นไปสัปดาห์หรือท้ายบทเรียนก็ได้ และการยอมรับความสำเร็จของทีม 

จากองค์ประกอบของการเร ียนแบบร่วมมือโดยใช ้เทคนิ ค TGT ข้างต ้น สร ุปได ้ว่า 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จะต้องมี 5 ส่วนประกอบคือ  การ

นำเสนอเนื้อหาของครูผู้สอน การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม การทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม การ

แข่งขันเกมวิชาการตามความสามารถ การยกย่องชมเชย 

 
แผนภาพที่ 4 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

 

การจัดการ
เรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT

การ
แลกเปลี่ยน

ความรู้

การท างาน
ร่วมกัน

การแข่งขัน
เกม

การยกย่อง
ชมเชย

การน าเสนอ
เนื้อหา
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5.3 ขั้นตอนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
 Slavin (2015) ได้กล่าวถึงเทคนิค TGT ว่าประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้   

1. ขั้นแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูจะเป็นผู้แจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การ

เรียนรู้ในการเรียนรู้รายวิชานั้น ๆ   

2. ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมและกระตุ้นความ

สนใจที่จะเรียนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเล่นเกมการอภิปรายซักถามแบบฝึก

ทักษะทบทวน   

3. ขั้นกิจกรรมการสอน   

3.1 ครูสอนเนื ้อหาสาระด้วยว ิธ ีสาธ ิตบรรยายหรืออภิปรายโดยการใช ้สื่อ

ประกอบการสอนหลังจากนั้นผู้เรียนหารือและ อธิบายในสิ่งที่สมาชิกทุกคนไม่

เข้าใจ   

3.2 ขั้นฝึกทักษะครูแจกเอกสารทักษะหรือเกมฝึกทักษะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มได้

ปรึกษาหารือกันร่วมกันในการแก้ปัญหาโจทย์   

3.3 ใช้เกมฝึกทักษะ หรือ เกมแข่งขันวิชาการ (จัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) โดยแข่งขัน

ตามความสามารถของนักเรียน ดังตาราง  

ตารางที่ 1 ทีมเกมแข่งขันวิชาการโดยแข่งขันตามความสามารถของนักเรียน  

ระดับผู้เรียน ลำดับผู้เรียน ทีมสังกัด 

ผู้ที่เรียนเก่ง 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

A 

B 

C 

D 

E 

E 

D 

C 

B 

A 

ผู้ที่เรียนปานกลาง 11 A 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

B 

C 

D 

E 

E 

D 

C 

B 

A 

A 

B 

C 

D 

E 

E 

D 

C 

B 

A 

ผู้ที่เรียนอ่อน 31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

A 

B 

C 

D 

E 

E 

D 

C 
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39 

40 

B 

A 

  

 เกมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความรู้ 

ความเข้าใจในบทเรียน เกมประกอบด้วยผู้เล่น 4 คน ซึ่งแต่ละคนเป็นตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม การ

กำหนดผู้เรียนเข้ากลุ่มย่อยเพื่อเล่นเกม จะยึดหลักผู้เรียนที่มีความสามารถเท่าเทียมกันกล่า วคือ 

ผู้เรียนเก่งของแต่ละกลุ่มจะแข่งกันผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มแข่งกัน ดังแผนภาพ   

 

ทีม A  ทีม B 

A1 A2 A3 A4  B1 B2 B3 B4 

เก่ง ปานกลาง อ่อน  เก่ง ปานกลาง อ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม C  ทีม D 
C1 C2 C3 C4  D1 D2 D3 D4 

เก่ง ปานกลาง อ่อน  เก่ง ปานกลาง อ่อน 

 

แผนภาพที่ 5 ผังการจัดที่นั่งของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
Slavin (2015)   

โต๊ะที่ 

 1 

D

1 

C

1 

A

1 

B

1 

โต๊ะที่ 

 2 

D

2 

C

2 

A

2 

B

2 

โต๊ะที่ 

 3 

D

3 

C

3 

A

3 

B

3 

โต๊ะที่ 

 4 

D

4 

C

4 

A

4 

B

4 
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4. ขั้นสรุปครูและนักเรียนช่วยกันสรุปพร้อมประกาศผล การแข่งขันเกมแข่งขันทาง

วิชาการ   

5. ขั้นการวัดและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมและการตอบ

คำถาม ทำแบบฝึกหัด การทำแบบทดสอบและเกมแข่งขันทางวิชาการ 

ธนัดดา คงมีทรัพย์ (2557) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มี

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียน 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นสรุป และขั้นวัดและประเมินผล 

 กฤษกร สุขอนันต์ (2558) ได้สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ TGT ไว้ดังนี้  

 ขั้นที่ 1  การนำเสนอบทเรียน โดยครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม ตามลักษณะ

เนื้อหาของบทเรียนโดยใช้สื่อการเรียนประกอบคำอธิบาย  

 ครั้งที่ 2  การเรียนกลุ่มย่อย โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จากใบความรู้ใบงาน

และตรวจคำตอบจากเฉลย โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือทำงานมีการอภิปรายเพื่อค้นหาแนวทาง

ในการแก้ปัญหา เน้นให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความสำเร็จของกลุ่ม 

 ขั้นที่ 3 ขั้นเล่นเกมแข่งขันตอบปัญหา เกมเป็นการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา

ของบทเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียน เกมประกอบด้วยผู้เล่น 4 คน 

ซึ่งแต่ละคนจะเป็นตัวแทนกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ม การกำหนดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยเล่นเกม จะยึด

หลักนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมการแข่งขันกัน คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน จะ

แข่งขันตามกลุ่มความสามารถของตนเอง 

 ขั้นที่ 4 ขั้นยกย่องทีมที่ประสบผลสำเร็จ ทีมที่ได้คะแนนรวมถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะ

ได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่อง 

 รัตนา บุตรอุดม (2559) ได้สรุปขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ประกอบด้วย 

6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ แจ้งคะแนนราย

กลุ่มบอกเกณฑ์ และรางวัลทบทวนความรู้เดิมท่ีนักเรียนเรียนมาแล้ว  

 ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอเนื้อหา เป็นขั้นกิจกรรมที่แนะนำเนื้อหาบทเรียนเรื่องใหม่ ด้วยกิจกรรม

ที่เหมาะสมจากนั้นให้กลุ่มนักเรียนช่วยกันสรุปความคิดรวบยอด ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง  
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ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนเป็นกลุ่มย่อยเป็นขั้นที่นักเรียนร่วมมือกัน ทำกิจกรรมภายในกลุ่มโดยนักเรียนร่วมกัน

ศึกษาเนื้อหามีการแบ่งหน้าที่กันทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมตรวจสอบผลงานที่ทำ

ร่วมกัน และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ  

 ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนทักษะเป็นขั้น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำความเข้าใจในองค์ความรู้ของ

บทเรียน ที่ครูกำหนดด้วยวิธีการที่เหมาะสม และสรุปความคิดรวบยอดในบทเรียน โดยแลกเปลี่ยน

ความรู้ในประเด็น ถามและตอบ กรณีท่ีสงสัยและต้องการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจซึ่งสามารถซักถาม

เพิ่มเติมจากครูด้วยก็ได้ และนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ของผลการทำชุดฝึกทักษะและ

งานกลุ่มเพ่ือประเมินและทบทวนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของนักเรียน  

 ขั้นที่ 5  ขั้นเล่นเกมแข่งขันเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนที่มีจุดหมายเพ่ือ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนเกมประกอบด้วยผู้เล่น 4 คนซึ่งแต่ละคนเป็นตัวแทนของกลุ่ม

ย่อย แต่ละกลุ่มกำหนดนักเรียนเข้ากลุ่มโดยยึดหลักความเท่าเทียม กล่าวคือนักเรียนที่มีความสามารถ

ทัดเทียมกันแข่งกัน นักเรียนเก่งแต่ละกลุ่มแข่งกัน นักเรียนปานกลางแข่งกัน นักเรียนอ่อนแข่งกัน  

 ขั้นที่ 6 สรุปและมอบรางวัลทีมชนะเลิศนำคะแนนโบนัสของแต่ละทีมมารวมกันเป็น

คะแนนของทีมแล้วหาค่าเฉลี่ยทีมที่มีค่าสูงสุดจะได้รับการยกย่องเป็นทีมชนะเลิศ และทีมรองลงมา 

จัดแสดงป้ายนิเทศและมอบรางวัล 

จากขั้นตอนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ข้างต้น สรุปได้ว่า 

ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ TGT เป็น 5 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน 3) ขั้น

กิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นแข่งขันเกมวิชาการ 5) ขั้นสรุป  

 

6. พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 6.1 ความหมายของการทำงานกลุ่ม 

 เขมวันต์ กระดังงา (2554) ได้สรุปว่า การทำงานกลุ่ม หมายถึง กระบวนการทำงาน

อย่างมีข้ันตอน หรือมีวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของ

กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยที่สมาชิกกลุ่มมีการสร้างความสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่ม มี

การกำหนดเป้าหมายการวางแผนการทำงาน ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

ร่วมกันให้บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ 
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 ศุกราวรรณทิชา เสาเวียง (2556) ได้สรุปว่า การทำงานกลุ่ม หมายถึง กระบวนการที่ทำ

ให้ผู ้เรียนเกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบแบบแผนมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งกระบวนการในการ

ทำงานกลุ่มเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริงเข้าใจถึงหลักการการ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนรู้จักปรับตัวในการทำงานทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 สุรางค์รัตน์ พงษ์กลิ่น (2557) ได้สรุปว่า การทำงานกลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลหลายคน

มาทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกันร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ให้ความช่วยเหลือ ฟันฝ่าอุปสรรค

ด้วยกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและทำงานไดป้ระสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 ณัฐกานต์ เจริญกุล (2557) ได้สรุปว่า การทำงานกลุ่ม หมายถึง การกระทำหรือการ

แสดงออกในการทำงานกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น การสนับสนุน การคัดค้าน การปรึกษาหารือ 

การตั้งใจเอาใจใส่ในการทำงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน 

 รัตนา บุตรอุดม (2559) ได้สรุปว่า การทำงานกลุ่ม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วม

กันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน และทุกคนในกลุ่มมีบทบาท ในการช่วย

ดำเนินงานของกลุ่ม มีการติดต่อสื่อสารประสานงานและตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุสำเร็จตาม

เป้าหมาย ดังนั้น พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม หมายถึง การกระทำทุกอย่างของสมาชิกในกลุ่มที่ปฏิบตัิ

ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกทุกคนโดยรวม 

เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

จากความหมายของการทำงานกลุ่มข้างต้น สรุปได้ว่า การทำงานกลุ่ม หมายถึง กลุ่มบุคคล

ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันแก้ปัญหา พึ่งพาซึ่งกัน

และกัน นำพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 6.2 องค์ประกอบของการทำงานกลุ่ม 
ทิศนา แขมมณี (2537) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการทำงานกลุ่มว่า ในการทำงาน

ร่วมกันการที่สมาชิกกลุ่มจะให้ความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องได้รับการฝึกฝน การ

ปฏิบัติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี และมีความเข้าใจในองค์ประกอบที่สำคัญของการ

ทำงานกลุ่ม ได้แก่   
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1. องค์ประกอบด้านผู้นำกลุ่ม ผู้ใดที่มีผู้นำที่มีคุณสมบัติที่ดี รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่

ของตน และมีทักษะในการปฏิบัติตามหน้าที่นั้นแล้ว กลุ่มนั้นย่อมมีแนวโน้มที่จะ

ประสบผลสำเร็จสูง ผู้นำจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อความสำเร็จและ

ประสิทธิภาพของการทำงานกลุ่ม   

2. องค์ประกอบด้านบทบาทสมาชิกกลุ่ม การทำงานเป็นกลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจจากสมาชิกกลุ ่มทุกคนเป็นสำคัญ หากสมาชิกกลุ ่มทุกคนตระหนักใน

ความสำคัญของตนเองและพยายามปฏิบัติตนในการทำงานกลุ่มในฐานะสมาชิกที่ดี

ของกลุ่ม การดำเนินงานของกลุ่มก็จะสามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว  

3. องค์ประกอบด้านกระบวนการกลุ่ม กลุ่มใดมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่ดีมี

กระบวนการทำงานที ่ม ีประสิทธิภาพมีขั ้นตอนที ่สำคัญได้แก่ม ีการกำหนด

จุดมุ่งหมายในการทำงานการวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การประเมินผลและ

ปรับปรุงงาน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมแล้วกลุ่มก็มักจะประสบความสำเร็จใน

การทำงาน 

 เสาวภาคย์ เศรษฐศักดาศิริ (2549) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของการพัฒนาการทำงาน

เป็นกลุ่มหรือกระบวนการในการทำงานกลุ่มประกอบด้วย ด้านสมาชิก ที่ต้องมีคุณสมบัติ คือ มีทักษะ 

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีการร่วมมือและมีความรับผิดชอบ ด้านผู้นำ ต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้

สมาชิกเกิดการทำงาน เข้าใจสมาชิกในกลุ่ม ส่วนด้านองค์ประกอบด้านการจัดกลุ่ม ควรมีเป้าหมายที่

ชัดเจน มีวิธีการทำงานกลุ่มที่มีระบบและ มีความเหมาะสม 

 ณัฐกานต์ เจริญกุล (2557) ได้สรุปว่า การทำงานกลุ่มจะประสบความสำเร็จได้นั้น 

จะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 อย่าง ดังนี้ 

1. ผู้นำกลุ่ม จะต้องมีคุณลักษณะ ได้แก่ มีภาวะความเป็นผู้นำ ฉลาด กระตุ้น และ

สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่ม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มอบหมายงานและแบ่งงานให้

สมาชิกได้ อย่างเหมาะสม วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ รับฟังความคิดเห็นของ

สมาชิกในกลุ่ม 

2. สมาชิกในกลุ่ม จะต้องมีคุณลักษณะ ได้แก่ เอาใจใส่ในงานกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย แสดงความคิดเห็น 
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3. กระบวนการทำงานกลุ ่ม จะต้องมีว ิธีการ ได้แก่ ผู ้นำกลุ ่มและสมาชิกกลุ ่ม มี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันทำความเข้าใจในงาน ปรึกษาหารือวางแผนการปฏิบัตงิาน 

แบ่งงาน ตามความเหมาะสม ทบทวนหาข้อบกพร่องในงาน และร่วมกันประเมิน

ปรับปรุงแก้ไขงาน 

 ปรัชญา ละงู (2560) ได้สรุปว่า องค์ประกอบสำคัญในการทำงานเป็นกลุ่มนั ้น คือ 

รูปแบบ หรือกระบวนการที ่จะทำให้บุคคลร่วมกันปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบ

ผลสำเร็จ จากกระบวนการทำงานเป็นกลุ ่ม ประกอบขึ้นจากหลายองค์ประกอบรวมกัน โดยมี

เป้าหมายและ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน องค์ประกอบด้านสมาชิกกลุ่มที่จะต้องมีบทบาทเป็นของ

ตนเองไม่ว่า จะเป็นผู้นำ สมาชิกในกลุ่ม จะต้องดำเนินการไปตามองค์ประกอบ ด้านกระบวนการ

ทำงานที่ต้องมีการวางแผนงานดำเนินงานตามแผน ผ่านการประสานงานกันภายในกลุ่ม ปฏิบัติงาน

ตามบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยการแสดง

ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นทั้งผู ้นำและผู้ตามที่ดี เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื ่น รับฟัง

ความเห็นต่างของผู ้อ ื ่นโดยยึดหลักเหตุผลในการตัดสินใจ แก้ปัญหาความขัดแย้งและการมี  

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในกลุ่มโดยการเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ทำงานได้ 

จากองค์ประกอบของการทำงานกลุ่มข้างต้น สรุปได้ว่า  องค์ประกอบในการทำงานกลุ่ม 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ผู้นำกลุ่ม ที่มีภาวะเป็นผู้นำกระตุ้นการทำงานของสมาชิ ก

ภายในกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับผิดชอบต่องานของกลุ่ม และกระบวนการ

ทำงานที่เป็นระบบ แบ่งงานตามความเหมาะสมของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มเพื่อกระบวนการ

ทำงานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่ม 

 

 6.3 ประโยชน์ของการทำงานกลุ่ม 
ณัฐกานต์ เจริญกุล (2557) ได้สรุปว่า การทำงานกลุ่มมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ดังนี้  

(1) ฝึกให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  

(2) ฝึกให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ 

 (3) ฝึกให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตาม  

 (4) ฝึกให้ผู้เรียนได้ส่งเสริมการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 (5) ฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับหมายหมาย 
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 (6) ฝึกความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 

 (7) ฝึกให้ผู้เรียนมีความสามัคคี 

 สุจิตรา แก้วหนองแสง (2558) ได้สรุปว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการให้

นักเรียนได้ทำงานกลุ่มนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งในด้านปฏิสัมพันธ์ ความมีระเบียบวินัย 

ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทำให้ประสบผลสำเร็จ ใน

การทำงานกลุ่ม 

 รัตนา บุตรอุดม (2559) ได้สรุปว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการให้นักเรียน

ได้ทำงานเป็นกลุ่มนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในด้านการปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่องานในส่วนที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบ

ต่องานของกลุ่มตลอดจนเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 

  วรดาการ ปรางสุข (2560) ได้สรุปว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานกัน

เป็นกลุ่มนั้น จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างความมี

ระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่องาน

ในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่องานของกลุ่ม ตลอดจนเป็นการส่งเสริม

ความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

จากประโยชน์ของการทำงานกลุ่มข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมเรียนการเรียนรู้โดยให้

นักเรียนทำงานกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ได้

ร่วมทำงานกับผู้อื่นเพื่อนำพากลุ่มไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการดำรงชีวิต และทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

 6.4 การประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กล่าวว่า การประเมินความสามารถในการทำงานกลุ่ม

สามารถประเมินได้ 2 ลักษณะ คือ 

 1. การประเมินขณะปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งครูอาจใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ 

ละคนในขณะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม และการประเมินตนเอง ของ

นักเรียนแต่ละคน  
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 2. การประเมินหลังสิ้นสุดกิจกรรม โดยครูอาจใช้วิธีการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของ 

พฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรืออาจใช้วิธีการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ร่วมงาน หรืออาจให้

นักเรียนรายงานผลการประเมินตนเอง 

 บุญชม ศรีสะอาด (2553) กล่าวว่า เพื ่อให้สามารถสังเกตการณ์ได้อย่างถูกต ้อง 

เหมาะสมควรมีหลักดังนี้ 

 (1) มีเป้าหมายในการสังเกตที่แน่นอน ผู้วิจัยจะต้องกำหนดขอบเขตของเรื่อง ที่จะ

สังเกตให้ชัดเจน จะสังเกตอะไรบ้าง ในลักษณะใด เหตุการณ์ใดที่ไม่สอดคล้อง ไม่เกี ่ยวข้องกับ 

เป้าหมายก็ไม่สังเกต  

 (2) ทำการสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ ถี่ถ้วน มีความตั้งใจตลอดเวลาที่สังเกต ไม่ทำการ

สังเกตอย่างผิวเผิน 

 (3) ในการบันทึกผลการสังเกต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องควรทำการบันทึก การสังเกต ไม่

ควรทิ้งไว้นานเพราะจะทำให้ลืมได้ 

 (4) พยายามสังเกตให้ได้ข้อมูลจำนวนมาก 

 (5) ศึกษาทฤษฎีที ่จะช่วยในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และ ข้อมูล

ประเภทนั้น 

 (6) ก่อนการสังเกตการณ์จริงควรฝึกการสังเกตการณ์และบันทึกเหตุการณ์ด้านที่สำคัญที่

ควรฝึก ได้แก่ 

  (6.1) เทคนิคการระลึกความจำอย่างเป็นระบบ  

  (6.2) การให้ความสนใจในสิ่งหรือเหตุการณ์ท่ีมักมองข้าม  

  (6.3) การสังเกตการณ์ตามเป้าประสงค์  

  (6.4) การหยั่งรู้หรือความสามารถในการมองเห็นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง  

  (6.5) ความเป็นกลางหรือเป็นปรนัย 

  (6.6) ประเภทของพฤติกรรมและรหัสประจำประเภทพฤติกรรม 

 (7) ในการสังเกตการณ์บางอย่างจำเป็นต้องสังเกตหลายครั้งจึงสามารถสรุปผลออก 

มาได ้

 (8) กำหนดระยะเวลาในการสังเกตให้แน่นอน 

 (9) วางตัวเป็นกลาง บันทึกเหตุการณ์ตามการรับรู้อย่างเป็นปรนัย (objectivity) 
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 ณัฐกานต์ เจริญกุล (2557) ได้สรุปว่า การวัดพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สามารถทำได้ 

โดยการสังเกตและต้องมีเครื่องมือเพื่อทำการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย 

ใช้แบบวัดพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สังเกตการกระทำหรือการแสดงออกของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ในขณะการทำงานกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 4 ด้าน คือ 

 (1) ด้านการแสดงความคิดเห็นในการทำงานกลุ่ม  

 (2) ด้านการรับผิดชอบงานกลุ่ม  

 (3) ด้านการสร้างบรรยากาศในการทำงานกลุ่ม  

 (4) ด้านการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในการทำงานกลุ่ม 

 สุจิตรา แก้วหนองแสง (2558) ได้สรุปว่า การวัดพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เป็นวิธีการที่

สามารถได้รับข้อมูลโดยตรงจาก การแสดงพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง

ง่าย ผู้สังเกตควรกำหนด ประเด็นในการสังเกต ซึ่งจะได้ผลดีขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ประสาทสัมผัส การ

รับรู้ของผู้สังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยวัดพฤติกรรมการ

ทำงานกลุ่ม 3 ด้าน ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม 2) การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม

ในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 3) ด้านการแสดงความคิดเห็นขณะทำงานกลุ่ม 

ซึ่งมีการให้คะแนนแบบ Rubric 

 จากการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมินพฤติกรรม

กลุ่มสามารถประเมินได้ทั้งขณะปฏิบัติกิจกรรม หรือหลังสิ้นสุดกิจกรรม สามารถทำได้โดยการสังเกต

และต้องมีเครื่องมือเพื่อทำการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต ผู้สังเกตควรกำหนดพฤติกรรมที่ต้องกา ร

สังเกต ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยสังเกตการกระทำ

นักเรียนแต่ละกลุ่ม ในขณะการทำงานกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 5 

ด้าน คือ1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2) ความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม 3) การให้ความร่วมมือ

ในการทำงาน 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) บรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดี 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

 วัสริน ประเสริฐศรี (2544) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง

เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยใช้กิจกรรมการ

เรียนแบบกลุ่มแข่งขัน (TGT) และแบบกลุ่มสัมฤทธิ์  (STAD) กับการสอนตามแนวคู่มือครูพบว่า

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) วิชาคณิตศาสตร์ เรื ่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มแข่งขัน 

(TGT)  และแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)  กับการสอนตามแนวคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่

ระดับ .01 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่สอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยใช้กิจกรรม

การเรียนแบบกลุ่มแข่งขัน (TGT) และแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน

ของนักเรียนที่สอนตามแนวคู่มือครู 

 บัญชา ชินโณ (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการทำงานกลุ ่ม และเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ มี

ค่าเท่ากับ 72.4671.44 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.604 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 

(STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับ

กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้าง

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ

แบ่งกลุ ่มผลสัมฤทธิ ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีเจตคติต่อวิชา
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คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกันหลังได้รับการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์ี

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ภาคิน อนันตกิจบำรุง (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD กับการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD 

และแบบกลุ่มร่วมมือ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1E2) เท่ากับ 77.7877.47 และ 77.4977.80 ตามลำดับ  

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD มีค่า

เท่ากับ 0.6038 หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.38 และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT มีค่าเท่ากับ 

0.5969 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.69 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือ STAD และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ

ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

TGT มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่าที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือ STAD อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบมี

ประสิทธิภาพเหมาะที่จะนำไปใช้เสริมสร้างเจตคติ ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD และกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT เหมาะที่จะนำไปใช้

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ตามลำดับ 

 ภาวินี อ้วนศรีเมือง (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง ระบบ

ฐานข้อมูล ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. บทเรียนบนเว็บร่วมกับการ

เรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.06 80.08 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT 

เรื่องระบบฐานข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.6244 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.44  3. ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
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ร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องระบบฐานข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เรื่องระบบฐานข้อมูลหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01  5. นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ

ร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เรื่องระบบ

ฐานข้อมูลชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์แตกต่างกัน  6. 

นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบ TGT มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  

 พรภัทร สินดี (2557) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้น 
กระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารทาง 
คณิตศาสตร์และพฤติกรรมกลุ่ม เรื่องลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่องลำดับและอนุกรม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 22.18 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 73.93 2) 
ความสามารถในการสื่อสารคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่องลำดับและอนุกรม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.90 3) 
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่มมีผลการประเมินพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดีมากจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 

 กฤษกร สุขอนันต์ (2558) ได้ศึกษาผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI และเทคนิค TGT ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI และกลุ ่มที ่ได้ร ับการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนไม่ 
แตกต่างกัน 
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 มินตา ชนะสิทธิ์ (2558) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI สูงกว่าเทคนิค STAD อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI สูงกว่าเทคนิค STAD อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์ (2558) ได้ศึกษาผลการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนห้องเรียน สสวท.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับการเรียนแบบ STAD ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7E  ร่วมกับการเรียนแบบ STAD ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ82.877758 

ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 20.17 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ผ่านเฉลี่ยร้อยละ 50 ของคะแนน ที่ถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียน (16.13 คะแนน) และ 

3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกับเกณฑ์ร้อยละ 75 (19.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

26 คะแนน) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 77.58 (20.17 คะแนน) ซึ่งไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่

กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 รัตนา บุตรอุดม (2559) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้

ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถิ่นใน

ชีวิตประจำวัน ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจำวันหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดย

ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01  

2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนภาษาไทยของนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ที ่ใช ้ภาษาถิ ่นใน

ชีวิตประจำวัน หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน

ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจำวันสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจำวันหลัง

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยมีพฤติกรรม

การทำงานกลุ่มอยู่ในระดับสูงมาก 
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 จรรยา หารพรม (2560) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การบวกลบระคน พัฒนาการพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนใน

การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับ KWDL และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3  ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การบวก

ลบระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับ KWDL หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 พฤติกรรมการทำงานกลุ ่มของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกัน KWDL มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกด้านโดยภาพรวม

พัฒนาการพฤติกรรมการทำงานกลุ่มสูงขึ้นจากระดับปานกลางในสัปดาห์ที ่ 1 เป็นระดับมากใน

สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3 ตามลำดับ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

ร่วมกับ KWDL โดย ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความ

คิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากทุกด้าน ซึ่งเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

 อำภา บริบูรณ์ (2561) ได้ศึกษาผลการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และทีมแข่งขัน (TGT) ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

เจตคติ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 1. 

ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และทีมแข่งขัน 

(TGT) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.9576.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 7575 ที่กำหนดไว้ 2. ทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(PBL) และทีมแข่งขัน (TGT) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. เจต

คติของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และ

ทีมแข่งขัน (TGT) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4. ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(PBL) และทีมแข่งขัน (TGT) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  5. 

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่มีระดับ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ำ) หลังเรียนด้วยชุดการสอน

คณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และทีมแข่งขัน (TGT) ไม่แตกต่างกัน 
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 7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Slavin (1990) ได้ทดลองเพื่อศึกษาเทคนิค STAD นักเรียนเกรด 7 ที่มีความแตกต่าง

ทางเชื้อชาติ และสีผิว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาเป็นผู้เรียนผิวสี 37 คน และ

ผู้เรียนผิวขาว 25 คน ผู้เรียนในกลุ่มทดลองใช้การเรียนแบบเทคนิค STAD และมีการให้รางวัลเป็นทีม 

ส่วนผู้เรียนในกลุ่มควบคุมใช้วิธีการเรียนแบบปกติและมีการให้รางวัลเป็นรายบุคคล พบว่า ผู้เรียนผิวสี

ในกลุ่มทดลอง เรียนรู้ได้ดีกว่าผู้เรียนผิวขาวในกลุ่มควบคุมและผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีสัมพันธภาพ

ระหว่างผู้เรียนที่ต่างเชื้อชาติสีผิวที่ดีกว่าผู้เรียนในกลุ่มควบคุม 

  Suyanto (1999) ได้ศึกษาผลการเรียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตยอกยาการ์ตา ประเทศ

อินโดนิเซีย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 3 เกรด4 เกรด 5 จำนวน 664 คน จาก 30 ห้องเรียนใน 

10 โรงเรียน ผู้วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง 

จำนวน 5 โรงเรียน ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค STAD และกลุ่มควบคุม จำนวน 5 โรงเรียน ได้รับการ

สอนแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้

เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชั้นเรียน พบว่า นักเรียนเกรด 3 และเกรด 5 ของกลุ่ม

นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนเกรด 3 และ

เกรด 5 ที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 Kamuran and Fikri (2008) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียน

การสอนซึ่งเน้นการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือในรายวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าจากการสุ่มตัวอย่าง

นักเรียนในห้องมาประมาณ 7 คน ได้ทำการทดลองแบบกลุ่มร่วมมือระหว่างแบบ TAI กับแบบ STAD 

ซึ่งจากการทดลองการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ พบว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร    

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพบว่า 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TAI เป็นการ

จัดการเรียนรู้ที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนในกลุ่มได้แสดงความสามารถ

ของตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
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 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TAI ส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน ที่จะเป็น

พ้ืนฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค STAD และเทคนิค TGT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เรื ่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจะได้นำผลจากการวิจัยไปใช้พัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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  บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง Experimental Research โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  2) เพ่ือ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 3) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 6) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นเตรียมการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 ห้องเรียน รวม 350 คน  

กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 88 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิค TGT  จำนวน 44 คน และ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  

จำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
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ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตัวแปรต้น คือ 

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

2. ตัวแปรตาม คือ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 
2.2 พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 

TGT กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
ระยะเวลา 

ดำเนินการทดลองวิจัยในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาทดลองกลุ ่มละ  
12 คาบ จำนวน 3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

เครื่องมือที่ใช้วิจัย 
ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วนจำนวน 5  แผน  
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วนจำนวน 5 แผน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน 

การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วน มีขั้นตอนในการ

สร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนปากเกร็ดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื ่อทำความเข้าใจเกี ่ยวกับ
จุดประสงค์สาระสำคัญ หลักการและเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการเอกสารจากตำราและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง กรอบ
แนวคิด ในการสร้างและพัฒนา แผนการจัดการเร ียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้  
เทคนิค TGT 
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3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 แผน 

4. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลและนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

5. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาและการวัดประเมินผลตรวจความถูกต้องความเที่ยงตรง
เช ิงเนื ้อหา (content validity) แนะนำผลการตรวจสอบมาหาค่าด ัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  

6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วน ที่มีความสมบูรณ์และนำไปใช้
กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
ขั ้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื ่อง 
อัตราส่วน สรุปได้ดังนี้ 

แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใช้เทคนคิ TGT เรื่อง อัตราส่วน 

ขั้นที ่1 
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด 

 
ขั้นที ่2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการเอกสารจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วน 

 

ขั้นที ่4 
นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา 

 

ขั้นที่ 5 
นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
ขั้นที ่6 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ นำไปใช้ในการวิจัย 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน มีข้ันตอนในการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนปากเกร็ดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื ่อทำความเข้าใจเกี ่ยวกับ
จุดประสงค์สาระสำคัญ หลักการและเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการเอกสารจากตำราและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง กรอบ
แนวคิด ในการสร้างและพัฒนา แผนการจัดการเร ียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้  
เทคนิค STAD  

3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 แผน 

4. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลและนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

5. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาและการวัดประเมินผลตรวจความถูกต้องความเที่ยงตรง
เช ิงเนื ้อหา (content validity) แนะนำผลการ ตรวจสอบมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  

6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื ่อง อัตราส่วน ที่มีความสมบูรณ์ และ
นำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน  
สรุปได้ดังนี้ 

แผนภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใช้เทคนคิ STAD เรื่องอัตราส่วน 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง อัตราส่วน เป็นข้อสอบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
ปากเกร็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. ศึกษาเอกสารและตำราที ่เก ี ่ยวข ้องกับเร ื ่อง อัตราส่วน ศึกษาวิธ ีการสร ้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3. วิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างตาราง
วิเคราะห์ข้อสอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 

ขั้นที่ 1 
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด 

 
ขั้นที ่2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการเอกสารจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องอัตราส่วน 

 

ขั้นที ่4 
นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา 

 

ขั้นที่ 5 
นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
ขั้นที ่6 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ นำไปใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ 

             ทักษะการเรียนรู้ 
 
เนื้อหา คว

าม
รู้-จ

ำ 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

นำ
ไป

ใช
้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

สัง
เค

รา
ะห

์ 

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

รว
ม 

อัตราส่วนที่เท่ากัน 1 3 2 - - - 6 

อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน 1 1 2 - - - 4 

สัดส่วน  1 1 4 - - - 6 
อัตราส่วนและร้อยละ  1 1 6 - - - 8 

การนำความรู ้เกี ่ยวกับอัตราส่วนและ 
ร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง 

1 1 4 - - - 6 

รวม 5 7 18 - - - 30 

 
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิด 4 

ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ  
5. นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องของการใช้ภาษาและความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำ 

6. นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหาแล้วนำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ำกว่าเกณฑ์ให้มีคะแนน
ผ่านเกณฑ์ จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ได้เท่ากับ 1.00 

7. นำแบบทดสอบที ่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
โรงเรียนปากเกร็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 จำนวน 36 คนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทำ
โดยให้คะแนน 1 คะแนนสำหรับข้อที ่ถูกและให้ 0 คะแนนสำหรับข้อที่ผิดหรือ 
ไม่ตอบ 
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8. นำผลที ่ได้จากการตรวจสอบแบบทดสอบมาวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อเพ่ือ
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจจำแนก  โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนก 0.20 ขึ้นไป ไว้ 20 ข้อ 
จากการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.23 ถึง 0.77 และค่าอำนาจจำแนกอยู่
ระหว่าง 0.21 ถึง 0.84 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรของโฟลเดอร์ริชาร์ดสัน จากสูตร KR 20 พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.77 

9. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่เหมาะสมจำนวน 20 ข้อไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สรุปได้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด 

 
ขั้นที ่2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการเอกสารจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ขั้นที่ 3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

 
ขั้นที ่4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ขั้นที่ 5 
นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการใช้ภาษาและความเท่ียงตรงด้านเนื้อหาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

 
ขั้นที ่6 นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบมาหาค่าดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) 

 
ขั้นที ่7 นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากเกร็ด  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 จำนวน 36 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
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แผนภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน 

1. ศึกษาเอกสารและตำราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
2. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
(rating scale) จำนวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้  

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
2. ให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย  
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
4. มีความสามัคคีในการทำงาน  
5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

3. กำหนดมาตราของการแสดงพฤติกรรมเป็น 4 ระดับดังนี้ 
 พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ (3 ครั้งข้ึนไป) ให้  3  คะแนน 

 พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง (2 ครั้ง)   ให้  2  คะแนน 

 พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง (1 ครั้ง)    ให้  1  คะแนน 

 ไม่แสดงพฤติกรรมเลย (0 ครั้ง)    ให้ 0 คะแนน 

4. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม       ระดับคุณภาพ 

2.26 – 3.00  ดีมาก    ระดับ 4 
1.51 – 2.25  ดี    ระดับ 3 
0.76 – 1.50  พอใช้    ระดับ 2 
0 – 0.75  ปรับปรุง    ระดับ 1 
 
 

ขั้นที ่8 วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อเพ่ือตรวจสอบหาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจจำแนก  
คัดเลือกข้อสอบไว้ 20 ข้อ 

 
ขั้นที ่9 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่เหมาะสมจำนวน 20 ข้อไปใช้กับนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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5. นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้ภาษาและความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลแล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
6. นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา แล้วนำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC และปรับปรุงข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ำกว่าเกณฑ์ให้มี
คะแนนผ่านเกณฑ์ จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ได้เท่ากับ 1.00 
7. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เหมาะสมจำนวน 20 ข้อไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและตำราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 
ขั้นที ่2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 
ขั้นที่ 3 กำหนดมาตราของการแสดงพฤติกรรม 

 
ขั้นที ่4 กำหนดเกณฑ์การประเมินผล 

 

ขั้นที่ 5 
นำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ ่มที ่สร ้างขึ ้นเสนออาจารย์ที ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาเพื ่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตาม
คำแนะนำ 

 
ขั้นที ่6 นำแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
ขั้นที ่7 นำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

แผนภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
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ขั้นดำเนินการวิจัย 
แผนการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ ่งผู ้ว ิจัยดำเนินการ
ทดลองตามแผนการวิจัยแบบสองกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  ( two groups pre-
test post-test design)  ซึ่งมีรูปแบบดังตาราง (มนตรี อนันตรักษ์ และคณะ, 2546)  
ตารางที่ 3 แผนการวิจัย 

กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง ทดลอง หลังการทดลอง 

E1 O1 T1 O2 

E2 O1 T2 O2 

 
E1 แทน กลุ ่มทดลอง 1 ได ้ร ับการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบร่วมมือโดยใช้  

                               เทคนิค TGT  
E2 แทน กลุ ่มทดลอง 2 ได ้ร ับการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบร่วมมือโดยใช้  

                               เทคนิค STAD 
O1 แทน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  
O2 แทน ทำแบบทดสอบหลังเรียน  
T1 แทน การดำเนินการทดลองการจัดการเร ียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้  

                               เทคนิค TGT 
T2 แทน  การดำเนินการทดลองการจัดการเร ียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้  

                               เทคนิค STAD 
 

การดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการทดลองดังนี้  

1. ขั้นก่อนการทดลอง 
1.1 ในการทดลองใช้การทดลองโดยวิธีการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2562  โดยเรียงคะแนน
จากมากไปหาน้อย ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 44 คน  โดยแบ่งเป็นนักเรียนที ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับเก่ง 11 คน  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ  
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ปานกลาง 22 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 11 คน  หลั งจากนั้นแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 11 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน ที่คละตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
เก่ง  ปานกลาง อ่อน ตามอัตราส่วน 1 : 2 : 1 ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 อัตราส่วนการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับเก่ง  

(จำนวนคน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับปาน

กลาง  
(จำนวนคน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน  

(จำนวนคน) 

11 22 11 

 
ตารางที่ 5 การจัดสมาชิกภายในกลุ่มตามลำดับคะแนนและกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่ม(Teams) สมาชิกภายในกลุ่ม 
(ลำดับคะแนน - กลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

1 (1เก่ง), (11ปานกลาง), (12ปานกลาง), (11อ่อน) 

2 (2เก่ง), (10ปานกลาง), (13ปานกลาง), (10อ่อน) 
3 (3เก่ง), (9ปานกลาง), (14ปานกลาง), (9อ่อน) 

4 (4เก่ง), (8ปานกลาง), (15ปานกลาง), (8อ่อน) 
5 (5เก่ง), (7ปานกลาง), (16ปานกลาง), (7อ่อน) 

6 (6เก่ง), (6ปานกลาง), (17ปานกลาง), (6อ่อน) 

7 (7เก่ง), (5ปานกลาง), (18ปานกลาง), (5อ่อน) 
8 (8เก่ง), (4ปานกลาง), (19ปานกลาง), (4อ่อน) 

9 (9เก่ง), (3ปานกลาง), (20ปานกลาง), (3อ่อน) 

10 (10เก่ง), (2ปานกลาง), (21ปานกลาง), (2อ่อน) 
11 (11เก่ง), (1ปานกลาง), (22ปานกลาง), (1อ่อน) 

 
 1.2 ผู้วิจัยทำการปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือชี้แจงจุดประสงค์ ในการ
เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และ STAD ทำการจัดกลุ่มนักเรียนโดยคละตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามที่ได้จัดไว้ข้างต้น พร้อมทั้งจัดโต๊ะและที่นั่งเป็นกลุ่ม จำนวน 11 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 10 แสดงตำแหน่งการนั่งของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

โดยใช้เทคนิค TGT 

 
แผนภาพที่ 11 แสดงตำแหน่งการนั่งของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

โดยใช้เทคนิค STAD 
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1.1 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน 
ก่อนการทดลอง (ทำแบบทดสอบก่อนเรียน) 
 
 2. ขั้นทดลอง 
  ในการดำเนินการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มดำเนินการทดลองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 
ถึง เดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยสอนโดยการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งเป็น แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จำนวน 5 
แผน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT จำนวน 5 แผน  โดยกำหนดเวลาใน
การทดลองดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 6 การกำหนดเนื้อหาและวันที่ในการทดลอง 

แผนที่ เรื่อง กลุ่มทดลอง 1 
(วันที่) 

กลุ่มทดลอง 2 
(วันที่) 

1 อัตราส่วนที่เท่ากัน  15 พ.ย. 62 15 พ.ย. 62 

2 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน   22 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62 

3 สัดส่วน    28 พ.ย. 62 27 พ.ย. 62 
4 อัตราส่วนและร้อยละ   3 ธ.ค. 62 2 ธ.ค. 62 

5 การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง 13 ธ.ค. 62 9 ธ.ค. 62 

3. ขั้นหลังการทดลอง 
ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน 

หลังการทดลอง (ทำแบบทดสอบหลังเรียน) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระจากกัน (t-test for independent 
samples) แบบ pooled variance  
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2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที 
แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยการทดสอบค่า
ที แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดย 
การทดสอบค่าที (t-test for one sample)  

5. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดย
การทดสอบค่าที (t-test for one sample) 

6. วิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดย 
ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. ค่าเฉลี่ย (mean)  

N

x
x


=   

เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

  x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N แทน จำนวนคะแนนทั้งหมด 
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2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

        
)1N(N

)x(xN
=S.D.

-
- 22   

เมื่อ  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

x แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 

N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1. สถิติการทดสอบค่าทีสำหรับ 2 กลุ ่มเป็นอิสระจากกัน ( t-test for independent 

samples) แบบ pooled variance      

)
2n
1+

1n
1(2sp

2x-1x=t  ; df = 22n1n −+  ;

2 - 2n+1n

2
2s 1)-2(n+2

1s 1)-1(n
=2sp  

เมื่อ  t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 

1X  แทน ค่าเฉลี่ยกลุ่มท่ี 1  

2X  แทน ค่าเฉลี่ยกลุ่มท่ี 2  

  1n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

  2n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

  df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) 
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2. สถิติการทดสอบค่าทีสำหรับ 2 กลุ ่มไม่เป็นอิสระจากกัน ( t-test for dependent 
samples)  

1-n

D)(-Dn

D
=t

22 

 ; df = n-1 

เมื่อ  t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 

  D แทน ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 

  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

D      แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ

ทดลอง 

D2     แทน ผลรวมของกำลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลัง

การทดลอง 

  df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) 

3. สถิติการทดสอบค่าทีสำหรับกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (t-test for one sample)  

nS.D.

-x=t 0μ    ; df = n -1 

เมื่อ  t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 

X  แทน ค่าเฉลี่ย 

0 แทน เฉลี่ยของกลุ่มประชากร หรือ เกณฑ์ที่ตั้งข้ึน 

  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับ

การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิค TGT เรื่องอัตราส่วน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง

อัตราส่วน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องอัตราส่วน 4) แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการเรียน

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   X  แทน ค่าเฉลี่ย 

t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 

 D แทน ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 

 n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 D แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 

D2 แทน ผลรวมของกำลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ    

                     ทดลอง 

 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) 
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การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่ม

ตัวอย่างที่ 2   

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

ตอนที่ 5 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่ม

ตัวอย่างที่ 2   

 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2  

ก่อนทำการทดลองว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่ โดยนำคะแนนสอบ

ปลายภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์  

ตารางที่ 7 ทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจง
ปกติหรือไม่  
โดยกำหนดสมมติฐานการทดสอบดังนี้ 
H0 :  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการแจกแจงปกติ 
H1 :  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ 

การทดสอบ Statistic df Sig. 
คะแนนผลสัมฤทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 0.954 44 0.079 

คะแนนผลสัมฤทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ 2 0.960 44 0.125 
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   กำหนดระดับนัยสำคัญ   = 0.05 
เนื่องจาก สำหรับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

มี Sig. = 0.079 >   = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 และ   
สำหรับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2  

มี Sig. = 0.125 >  = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
นั่นคือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 มีการแจกแจงปกติ และ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2  มีการแจกแจงปกติ 
 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
และกลุ่มตัวอย่างที่ 2    

กลุ่มตัวอย่าง n คะแนนเต็ม X  S.D. t df 

กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 44 30 19.75 3.77 
0.88 86 

กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 44 30 19.02 3.25 

กำหนดให้         1  แทน คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

            2   แทน คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

           ขั้นที่  1  ตั้งสมมติฐาน  

    ตั้งสมมติฐานทางสถิติ       H0  :  1 = 2                

            H1  :  1 ≠ 2              

 ขั้นที่  2  กำหนดระดับนัยสำคัญ 05.α =  

ขั้นที่  3  เลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

 เนื่องจากจำนวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง  n1 = n2 
 ใช้สูตร  t – test  ( t-test แบบ pooled variance )   

        

)
2n
1+

1n
1(2sp

2x-1x
=t  เมื่อ

22n+1n

2
2s 1)-2(n+2

1s 1)-1(n
=2sp

-
 

       

)
44
1+

44
1(12.39

19.0219.7=t -  

44

24.78
0.68=  

0.56

0.68=     
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       86=df;0.88=t  

 ขั้นที่  4   สร้างเขตปฏิเสธ H0 
 จะปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   เมื่อ   t คำนวณ  > t ตาราง  หรอื  t คำนวณ  < -t ตาราง     

 จะปฏิเสธ  H1  ยอมรับ  H0   เมื่อ   -t ตาราง    <  t คำนวณ  < t ตาราง     

 ขั้นที่  5  สรุปผลการทดสอบ 

 เนื่องจาก   tคำนวณ = 0.88   นั่นคือ -1.99  <   0.88  < 1.99 ดังนั้น จึงปฏิเสธ  H1  ยอมรับ  

H0  นั่นคือ  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 และคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

ตารางที่ 9 ทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ
หรือไม่ โดยกำหนดสมมติฐานการทดสอบดังนี้ 
   H0 :  คะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการแจกแจงปกติ 
   H1 :  คะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ 

การทดสอบ Statistic df Sig. 

คะแนนหลังเรียนเทคนิค TGT 0.967 44 0.233 
คะแนนหลังเรียนเทคนิค STAD 0.967 44 0.243 

   กำหนดระดับนัยสำคัญ   = 0.05 

   เนื่องจาก สำหรับคะแนนหลังเรียนเทคนิค TGT  มี Sig. = 0.233 >  = 0.05 
   ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

   และ สำหรับคะแนนหลังเรียนเทคนิค STAD มี Sig. = 0.243 >  = 0.05  
   ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
นั่นคือ คะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มี
การแจกแจงปกติ และ คะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD มีการแจกแจงปกติ 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D.  t df 
เทคนิค TGT 44 20 15.23 3.02 

0.28 86 
เทคนิค STAD 44 20 15.05 2.96 

กำหนดให้        1  แทน คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

           2   แทน คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

           ขั้นที่  1  ตั้งสมมติฐาน  

    ตั้งสมมติฐานทางสถิติ      H0  :  1 = 2                

           H1  :  1 ≠ 2              

 ขั้นที่  2  กำหนดระดับนัยสำคัญ  = 0.05 

 ขั้นที่  3  เลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

 เนื่องจากจำนวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง   n1 = n2  

 ใช้สูตร  t – test  ( t-test แบบ pooled variance )   

       

)
2n
1+

1n
1(2sp

2x1x
=t

-
 เมื่อ

22n+1n

2
2s 1)-2(n+2

1s 1)-1(n
=2sp

-
  

       

)
44
1+

44
1(8.941

15.0515.23=t -  

44

17.882
0.18=    

0.64

0.18=  

       86=df;0.28=t  

 ขั้นที่  4   สร้างเขตปฏิเสธ H0 

 จะปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   เมื่อ   t คำนวณ  > t ตาราง    หรือ     t คำนวณ  < -t ตาราง     

 จะปฏิเสธ  H1  ยอมรับ  H0   เมื่อ   -t ตาราง  < t คำนวณ  < t ตาราง     
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 ขั้นที่  5  สรุปผลการทดสอบ 

           เนื่องจาก   tคำนวณ = 0.28   นั่นคือ -1.99   <  0.28  < 1.99 ดังนั้น จึงปฏิเสธ  H1  

ยอมรับ  H0  นั่นคือ  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05 

 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  

ตารางที่ 11 ทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ
หรือไม่ โดยกำหนดสมมติฐานการทดสอบดังนี้ 
     H0 :  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการแจกแจงปกติ 
     H1 :  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ 

การทดสอบ Statistic df Sig. 
ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน TGT 0.955 44 0.088 

   กำหนดระดับนัยสำคัญ  = 0.05 

   เนื่องจาก Sig. = 0.088 > = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
นั่นคือ ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีการแจกแจงปกติ 

 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  

การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. D D2 t df 

ทดสอบก่อนเรียน 44 20 6.36 1.92 
390 3,950 17.36 43 

ทดสอบหลังเรียน 44 20 15.23 3.02 

 

กำหนดให้         1 แทน  คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

            2 แทน  คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
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           ขั้นที่  1  ตั้งสมมติฐาน  

    ตั้งสมมติฐานทางสถิติ      H0  :   2 ≤ 1              

                   H1   :   2 > 1              

 ขั้นที่  2  กำหนดระดับนัยสำคัญ  = 0.05 

 ขั้นที่  3  เลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

   ใช้สูตร       

1-n

D)(-Dn

D
=t

2

 ;   df = n-1 

 

1-44

2(390)-44(3,950)

390t =        

43
152,100-173,800

395=  

                            

43
21,700
390=t    

22.46

390

504.65

390
==  

 17.36t =  

 ขั้นที่  4   สร้างเขตปฏิเสธ H0 

    จะปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   เมื่อ   t คำนวณ  >  t ตาราง       

 ขั้นที่  5  สรุปผลการทดสอบ 

เนื่องจาก   tคำนวณ = 17.36  >  tตาราง  = 1.6811 ดังนั้น  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  

H1  นั่นคือ  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 

TGT อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ 13 ทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ
หรือไม่ โดยกำหนดสมมติฐานการทดสอบดังนี้ 
H0 :  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการแจกแจงปกติ 
H1 :  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ 

การทดสอบ Statistic df Sig. 

ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน STAD 0.962 44 0.149 

   กำหนดระดับนัยสำคัญ    = 0.05 

   เนื่องจาก Sig. = 0.149 >    = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
นั่นคือ ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีการแจกแจงปกติ  
 

ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. D D2 t df 

ก่อนเรียน 44 20 6.02 1.96 
397 3,861 23.49 43 

หลังเรียน 44 20 15.05 2.96 

กำหนดให้         1  แทน  คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

  2  แทน   คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
           ขั้นที่  1  ตั้งสมมติฐาน  

    ตั้งสมมติฐานทางสถิติ      H0  :   2 ≤ 1              

                   H1   :   2 > 1              

ขั้นที่  2  กำหนดระดับนัยสำคัญ  = .05 

 ขั้นที่  3  เลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

   ใช้สูตร       

1-n

D)(-Dn

D
=t

2

 ;   df = n-1 

        

1-44

2(397)44(3,861)

397=t
-

        

43

157,609169,884
397=

-  
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43

12,275
397

=t     
16.90

397
=

285.47

397
=  

                                     23.49=t           ; df = 43 

 ขั้นที่  4   สร้างเขตปฏิเสธ H0 
  จะปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   เมื่อ   t คำนวณ  >  t ตาราง  
 ขั้นที่  5  สรุปผลการทดสอบ 

เนื่องจาก   tคำนวณ = 23.49  >  tตาราง  = 1.6811 ดังนั้น  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  
H1  นั่นคือ  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05 

 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลังเรียนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

คะแนน n คะแนนเต็ม X  S.D. t df 

คะแนนหลังเรียน 44 20 15.23 3.02 2.70 43 

กำหนดให้    แทน คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

 

ขั้นที่  1  ตั้งสมมติฐาน  

    ตั้งสมมติฐานทางสถิติ      H0  :    ≤  14 

                   H1   :    >  14 

 ขั้นที่  2  กำหนดระดับนัยสำคัญ 05.=  

ขั้นที่  3  เลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

    ใช้สูตร  
nS.D.

x 0=t μ-
   ;    df = n - 1 
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443.02

14   15.23=t -
 

  )
3.02

44
1.23(=t  

  43=df;2.70=t     

ขั้นที่  4   สร้างเขตปฏิเสธ H0 

  จะปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   เมื่อ   t คำนวณ  > t ตาราง       

 ขั้นที่  5  สรุปผลการทดสอบ 

เนื่องจาก   tคำนวณ = 2.70  >  tตาราง  = 1.6811 ดังนั้น  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   

นั่นคือ  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิค TGT สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05 

 

ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

คะแนน N คะแนนเต็ม X  S.D. 

คะแนนหลังเรียน 44 20 15.05 2.96 

กำหนดให้  μ   แทน คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

ขั้นที่  1  ตั้งสมมติฐาน  

    ตั้งสมมติฐานทางสถิติ       H0  :    ≤  14 

                     H1  :    >  14 

 ขั้นที่  2  กำหนดระดับนัยสำคัญ    = 0.05  

 ขั้นที่  3  เลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

   ใช้สูตร 
nS.D.

0x
=t

μ-
   ;    df = n - 1  

   
442.96

1415.05
=t

-
     )

2.96

44
1.05(=  

43=df;2.35=t     
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ขั้นที่  4   สร้างเขตปฏิเสธ H0 

    จะปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   เมื่อ   t คำนวณ  > t ตาราง     

 ขั้นที่  5  สรุปผลการทดสอบ 

  เนื่องจาก   tคำนวณ = 2.35  >  tตาราง  = 1.6811 ดังนั้น  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  

H1  นั่นคือ  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05 

 

ตอนที่ 5 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 
ตารางที่ 17 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ( X = 2.15) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับ ดีมาก จำนวน 1 ข้อ  ได้แก่ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม ( X =2.27) และมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับ ดี จำนวน  
4 ข้อ ได้แก่ มีความสามัคคีในการทำงาน ( X = 2.20) รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ( X = 2.12) 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ( X = 2.09)   ให้คำปรึกษาเพื ่อนในกลุ ่มเมื ่อมีข ้อสงสัย  
( X = 2.06) ตามลำดับ 

  

รายการประเมิน 
นักเรียนเป็นผู้ประเมิน 

X  S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม 
ลำดับ 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 2.09 0.77 ดี 4 

2. ให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย 2.06 0.75 ดี 5 
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 2.12 0.99 ดี 3 

4. มีความสามัคคีในการทำงาน 2.20 0.68 ดี 2 

5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม 2.27 0.72 ดีมาก 1 
ภาพรวม 2.15 0.79 ดี  
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ตารางที่ 18 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT โดยครูเป็นผู้ประเมิน 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ( X = 2.04) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับ ดี จำนวน 5 ข้อ  ได้แก่ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม ( X =2.22)  ให้คำปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย ( X = 2.04)  
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ( X = 2.00) มีความสามัคคีในการทำงาน ( X = 1.98) และมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ( X = 1.96) ตามลำดับ  

 
ตารางที่ 19 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 

 
 

รายการประเมิน 
ครูเป็นผู้ประเมิน 

X  S.D. ระดับพฤติกรรม ลำดับ 
1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 1.96 0.67 ดี 5 

2. ให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย 2.04 0.74 ดี 2 

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 2.00 0.82 ดี 3 
4. มีความสามัคคีในการทำงาน 1.98 0.76 ดี 4 

5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม 2.22 0.81 ดี 1 

ภาพรวม 2.04 0.76 ดี  

รายการประเมิน 
นักเรียนเป็นผู้ประเมิน 

X  S.D. ระดับพฤติกรรม ลำดับ 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 1.94 0.73 ดี 5 
2. ให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย 2.08 0.75 ดี 2 

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 1.98 0.72 ดี 4 

4. มีความสามัคคีในการทำงาน 2.01 0.75 ดี 3 
5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม 2.10 0.72 ดี 1 

ภาพรวม 2.02 0.74 ดี  
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จากตารางพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 2.02) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับ ดี จำนวน 5 ข้อ  ได้แก่   
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม ( X = 2.10) ให้คำปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย ( X = 2.08)  
มีความสามัคคีในการทำงาน ( X = 2.01) รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ( X = 1.98) และมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ( X = 1.94) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 20 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยครูเป็นผู้ประเมิน 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ( X = 2.01) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับ ดี จำนวน 5 ข้อ  ได้แก่  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม ( X =2.01) ให้คำปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย ( X = 2.00) 
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ( X = 1.98) มีความสามัคคีในการทำงาน ( X = 1.96) มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ( X = 1.93)  ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ครูเป็นผู้ประเมิน 

X  S.D. ระดับพฤติกรรม ลำดับ 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 1.93 0.63 ดี 5 
2. ให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย 2.00 0.72 ดี 2 

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 1.98 0.80 ดี 3 
4. มีความสามัคคีในการทำงาน 1.96 0.74 ดี 4 

5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม 2.16 0.79 ดี 1 

ภาพรวม 2.01 0.74 ดี  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
กับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD   2) เพ่ือ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 3) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับเกณฑ์ร้อยละ 70 5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70  6) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วน จำนวน 5  แผน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD เรื่อง อัตราส่วน จำนวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 4) แบบ
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผู้วิจัย
ดำเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบสองกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (two group 
pre-test post-test design) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .05 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี .05 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี .05 
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม อยู่ในระดับดี 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการเรียนแบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีการนำเข้าสู่บทเรียนด้วย
การทบทวนความรู้เดิม แนะนำวิธีการเรียนแบบร่วมมือว่านักเรียนสมาชิกภายในกลุ่มต้องร่วมกัน
เรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นครูใช้การถามตอบประกอบการใช้สื ่อเทคโนโลยี อธิบาย
ตัวอย่าง เปิดโอกาสให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันตอบคำถามจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป เมื่อศึกษาเนื้อหา
จบแล้วนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันศึกษาใบความรู้  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำใบงานกลุ่ม 
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ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อธิบายเนื้อหาให้สมาชิกภายในกลุ่มให้เกิดความเข้าใจ เพ่ือเตรียมตัว
แข่งขันเกมวิชาการ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มแยกเป็นกลุ่มแข่งขันตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4 กลุ่ม เพื่อแข่งขันเกมวิชาการ ทุกคนนำคะแนนของตนเองไปรวมกับสมาชิกในกลุ่มและหาคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่ม เมื่อเล่นเกมแข่งขันวิชาการจบนักเรียนทำแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ครูจัด
อันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และสูงสุดคือ Super 
team ของห้อง ครูยกย่องชมเชย และให้รางวัล ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD จะมีขั้นตอน
เหมือนกันทุกประการต่างเพียง เทคนิค STAD จะไม่แข่งขันเกมวิชาการแต่จะทำแบบทดสอบ
รายบุคคล ในช่วงแรกนั้นนักเรียนจะยังต่างคนต่างทำงานในส่วนของตน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วม
กลุ่มมากนัก เมื่อจบการทดลองในคาบแรกมีการจัดอันดับมอบรางวัลให้กับ 3 กลุ่ม ที่ได้คะแนนสูงสุด 
ทำให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อยากได้รับรางวัลครูจึงอธิบายความสำคัญของการทำงาน
เป็นกลุ่มว่า ถึงผู้ที ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้คะแนนสูงเพียงคนเดียวก็สามารถนำพากลุ่มให้
ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น ภายในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันเพ่ือให้ทุกคนภายในกลุ่มมีคะแนนที่ดีจึง
จะนำพากลุ่มให้ประสบผลสำเร็จได้ จากสาเหตุนี้เป็นผลกระตุ้นในนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเรียนรู้ 
และมีปฏิสัมพันธ์ที ่ด ีต่อเพื ่อนร่วมกลุ ่ม ทำให้นักเรียนแต่ละกลุ ่มมีคะแนนการแข่งขันและทำ
แบบทดสอบรายบุคคลเพิ่มขึ้นในคาบต่อไป ส่งผลให้ทั้งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นทั้ง 2 เทคนิค ทำ
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลคำ (2548) ที่ว่า 
หลักการจัดการเรียนรู้แบบ TGT  คล้ายกับหลักการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือที่แบ่งนักเรียน ที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือทำงานร่วมกัน  ซึ่งผล
การทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของภาคิน อนันตกิจบำรุง (2557) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 และ Slavin 
(1990) ได้ทดลองเพื่อศึกษาเทคนิค STAD นักเรียนเกรด 7 ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ และสีผิว 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาเป็นผู้เรียนผิวสี 37 คน และผู้เรียนผิวขาว 25 คน 
ผู้เรียนในกลุ่มทดลองใช้ การเรียนแบบเทคนิค STAD และมีการให้รางวัลเป็นทีม ส่วนผู้เรียนในกลุ่ม
ควบคุมใช้วิธีการเรียนแบบปกติและมีการให้รางวัลเป็นรายบุคคล พบว่า ผู้เรียนผิวสีในกลุ่มทดลอง
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เรียนรู้ได้ดีกว่าผู้เรียนผิวขาวในกลุ่มควบคุมและ ผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีสัมพันธภาพระหว่าง ผู้เรียนที่
ต่างเชื้อชาติสีผิวที่ดีกว่าผู้เรียนในกลุ่มควบคุม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่
แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยคละความสามารถ เก่ง – ปานกลาง - อ่อน นักเรียนจะร่วมมือกันเรียนรู้ 
ช่วยเหลือกันและกัน และได้แข่งขันเกมวิชาการ ตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้นักเรียนเกิด
ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเกิดองค์ความรู้ที่สำคัญ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของอารี บัวศรี (2560) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค TGT เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริณา จ่าทอง (2560) พบว่า นักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ที ่เร ียนโดยการจัดการเรียนรู ้แบบ TGT มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบร่วมมือที่แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยคละความสามารถ เก่ง – ปานกลาง - อ่อน นักเรียนจะ
ร่วมมือกันเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกัน และได้ฝึกทำแบบทดสอบรายบุคคล ทำให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเกิดองค์ความรู้ที่สำคัญส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งผล
การทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศิริ ศรีชมภู (2559) พบว่า  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2559) พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 
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 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ .05 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีการจัดอันดับมอบรางวัลให้กับ 3 กลุ่ม 
และกล่าวคำยกย่องชมเชย เป็นการเสริมแรงทางบวกให้นักเรียนอยากจะประสบความสำเร็จ ทำให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนมากว่าปกติ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นสมาชิกภายในกลุ่มให้เกิด
การแข่งขันกับกลุ่มอื่น ๆ ส่งผลให้ภายในกลุ่มมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนในการเรียน มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อน รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่น และกล้าที่จะเสนอ
ความคิดเห็น เมื่อมีการแข่งขันเกมวิชาการจะเห็นว่าสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันช่วยเหลือสมาชิกที่ยัง
ทำคะแนนได้น้อยหรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหาให้มีความเข้าใจและสามารถทำคะแนนแข่งขันในครั้งถัดไป
สูงขึ้น  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภูวภัทร อ่ำองอาจ (2561) ได้ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
1-2 แบบคละชั้นเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 1-2 แบบคละชั้นเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ Ke and Grabowski (2007) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แบบกลุ่ม TGT และการสอนคณิตศาสตร์แบบปกติ โดยทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
โดยไม่กำหนดเพศ สถานะทางเศรษฐศาสตร์ และความสามารถคณิตศาสตร์ก่อน ผลที่ได้คือการเรียน
แบบร่วมมือได้ผลดีกว่าการเรียนแบบปกติ 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง อัตราส่วน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ .05 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  มีการทำแบบทดสอบรายบุคคลแล้วนำ
คะแนนของแต่ละคนไปรวมกับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อจัดอันดับ และมอบรางวัล ซึ่งเป็นการเสริมแรง
ทางบวกทำให้นักเรียนอยากได้รางวัล และการยกย่องชมเชย ทำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเกิดการแข่งขัน
กัน โดยสมาชิกที่มีความเข้าใจในเนื้อหาจะช่วยกันอธิบายให้กับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เข้าใจ เนื่องจาก
อยากให้กลุ่มของตนมีคะแนนที่ดี ทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียน ทำให้นักเรียนฝึก
ความมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อน ฝึกการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื ่น และกล้าที่จะเสนอความ
คิดเห็น  กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการทดลอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชไมพร รังสิยานุพงศ์ (2558) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับ
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การสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะ
เป็น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับดี เนื่องจากผลการ
วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  
โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นว่า การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่มอยู่ในลำดับที่ 1 การมีความ
สามัคคีในการทำงานอยู่ในลำดับที่ 2 การรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในลำดับที่ 3 การมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยู่ในลำดับที่ 4 การให้คำปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัยอยู่ใน
ลำดับที่ 5 ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  โดยครูเป็นผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นว่า การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมกลุ่มอยู่ใน
ลำดับที่ 1 การให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัยอยู่ในลำดับที่ 2  การมีรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายอยู่ในลำดับที่ 3 การมีความสามัคคีในการทำงานอยู่ในลำดับที่ 4 และการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นอยู่ในลำดับที่ 5  ตามลำดับ  

ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD  โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นว่า การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่มอยู่ใน
ลำดับที่ 1 การให้คำปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัยอยู่ในลำดับที่ 2 การมีความสามัคคีในการ
ทำงานอยู่ในลำดับที่ 3 การรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในลำดับที่ 4 และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นอยู่ในลำดับที่ 5 ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  โดยครูเป็นผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมการทำงานกลุ ่มในภาพรวมอยู ่ในระดับดี เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นว่า การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่มอยู่ในลำดับที่ 1 การให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัยอยู่ใน
ลำดับที่ 2 การรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในลำดับที่ 3 การมีความสามัคคีในการทำงานอยู่
ในลำดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยู่ในลำดับที่ 5 ตามลำดับ  
 จากผลการวิเคราะห์พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีทั้งสองเทคนิค และพบว่าระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุก
ด้าน โดยในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกลุ่มอยู่ในลำดับที่ 1 ทั้งสองการจัดกิจกรรม จะเห็น
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ได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
ส่งผลให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที ่ด ีต่อเพื ่อนร่วมกลุ ่ม นักเรียนได้ร ่วมกันทำงานเป็นกลุ ่มคละ
ความสามารถ แต่ในช่วงแรกนักเรียนยังไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มมากนักเนื่องจากยังอยาก
ทำงานร่วมกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อร่วมกันศึกษาเรียนรู้ ร่วมกันทำงานสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันแก้ปัญหา พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ส่งผลให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
ผู้อ่ืนที่ดีขึ้น ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื ่นมากขึ้น ได้ร่วมทำงานกับผู้อื่นเพื่อนำพากลุ่มไปสู่
ความสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวรดาการ ปรางสุข (2560)  
ได้สรุปว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานกันเป็นกลุ่มนั้น จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ทั้งในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างความมีระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่องานในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมาย และมี
ความรับผิดชอบต่องานของกลุ่ม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดกับผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญลักษณ์ ศรีอินทร์ (2555) ศึกษาเรื่อง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เส้นขนานโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT, STAD และ LT ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนอยู่ในระดับมาก นั่น
แสดงว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT, STAD, และ LT ทำให้นักเรียนมีความช่วยเหลือกัน การ
ปฏิสัมพันธ์กันและมีความรับผิดชอบดีขึ้นทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2559) พบว่า 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ โดยรวมอยู่ในระดับดี 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ครั้ง

ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หรอืการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้เทคนิค STAD ครูควรแนะนำ ทำความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ครูควรเตรียมแบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สื่ออุปกรณ์ 

ในการเล่นเกมและทำกิจกรรม เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้งาน และครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน ไม่

เสียเวลาในการจัดการเรียนรู้ 

 2. ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หรือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้เทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มนักเรียนค่อนข้างจะใช้

เวลามาก เนื่องจากมีการเล่นเกมและทำแบบทดสอบ  ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในลักษณะนี้ทุกคาบเนื่องจากบางเนื้อหาต้องมีการทำใบงานและแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทักษะและ

กระบวนการในการแก้ปัญหา  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยแบ่งนักเรียน

ตามกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ เก่ง ปานกลาง อ่อน แยกแต่ละระดับกลุ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ความคงทนในการ

เรียนรู้ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้เทคนิค TGT หรือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  

 3. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หรือการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เทคนิคอื่น ๆ เช่น TAI , CIPPA Model 

เป็นต้น 
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คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (IOC) 
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง สัดส่วน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 4 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
 

 

 

 

 

 



 110 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 6 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์   
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 7 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
  

             

 

 

 



 113 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง สัดส่วน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11 แสดงดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11 แสดงดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 12 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ตารางภาคผนวกท่ี 12 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 12 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 12 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 12 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 13 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อ p r คุณภาพของข้อสอบ ข้อ p r คุณภาพของข้อสอบ 

1 .30        .00        ใช้ไม่ได้ 16 .85        .67         ปรับปรุง 

2 .95        .39         ปรับปรุง 17 .23        .76       ใช้ได้ 
3 .88       .61         ปรับปรุง 18 .50        .40       ใช้ได้ 

4 .60        .00       ใช้ไม่ได้ 19 .60        .21       ใช้ได้ 
5 .67        .55       ใช้ได้ 20 .44        .50       ใช้ได้ 

6 .55        .31       ใช้ได้ 21 .38        .62       ใช้ได้ 

7 .33        .84       ใช้ได้ 22 .81        .72         ปรับปรุง 
8 .76        .39       ใช้ได้ 23 .40       -.21       ใช้ไม่ได้ 

9 .45        .10       ปรับปรุง 24 .55        .31       ใช้ได้ 

10 .33        .55       ใช้ได้ 25 .50        .59       ใช้ได้ 
11 .28        .80       ใช้ได้ 26 .50        .40       ใช้ได้ 

12 .23        .76       ใช้ได้ 27 .28        .48       ใช้ได้ 
13 .67        .84       ใช้ได้ 28 .38        .62       ใช้ได้ 

14 .81        .72         ปรับปรุง 29 .60        .21       ใช้ได้ 

15 .77        .76       ใช้ได้ 30 .50        .40       ใช้ได้ 

เฉลี่ย 
p r 

.54        .53       
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ผลการวิเคราะห์รายฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จำนวนข้อสอบที่วิเคราะห์                                 30 
จำนวนกระดาษคำตอบ                                    36 
คะแนนเฉลี่ย                                                16.0000 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                    4.9216 
ความเชื่อมั่น KR-20                                         .7695 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน                               2.3630 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สรุปคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อสอบท่ีดีควรเก็บไว้ มีจำนวน 21 ข้อ ได้แก่ 
1. ข้อที่ค่อนข้างง่าย อำนาจจำแนกดี มี    6  ข้อ 
5   8   13   15   19   29 
2. ข้อที่ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดี มี    7  ข้อ 
6   18   20   24   25   26   30 
3. ข้อที่ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกดี มี    8  ข้อ 
7   10   11   12   17   21   27   28 
ข้อสอบท่ีควรปรับปรุง มีจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ 
1. ข้อที่ง่ายมาก อำนาจจำแนกดี มี    5  ข้อ 
2   3   14   16   22 
2. ข้อที่ความยากปานกลาง อำนาจจำแนกไม่ดี มี    1  ข้อ 
9 
ข้อสอบท่ีควรตัดทิ้ง มีจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 
1. ข้อที่อำนาจจำแนกเป็น 0 มี    2  ข้อ 
1   4 
2. ข้อที่อำนาจจำแนกเป็นลบ มี    1  ข้อ 
2 
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ตารางภาคผนวกท่ี 14 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ที่มีต่อแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ฉบับนักเรียนประเมิน) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 15 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
ที่มีต่อแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (ฉบับครูประเมิน) 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเครื่องมือ 

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วน 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(TGT) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน(2)                           รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                             ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 อัตราส่วน เป็นความสัมพันธ์ทีแ่สดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหนว่ยเดยีวกัน
หรือต่างกัน 
ก็ได้ การหาอัตราสว่นที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดใหส้ามารถทำได้โดยใช้การคูณหรือการหารด้วยจำนวน
เดียวกัน และการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนอาจทำได้โดยวิธีการคูณไขว้ 
 
สาระการเรียนรู้  

การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 

ตัวอย่างที่ 1 จงตรวจสอบว่า  
5

1  และ 
30

6 เท่ากันหรือไม่ 

วิธีที่ 1 ใช้หลักการคูณ
5

1 =
65

61



 =
30

6  

        ดังนั้น 
5

1 และ 
30

6 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน 

วิธีที่ 2 ใช้หลักการหาร
30

6 =
630

66



 =
5

1  

        ดังนั้น 
5

1 และ 
30

6 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน 

วิธีที่ 3 ใช้หลักการคูณไขว้ 
5

1       
30

6  

           จะได้ 30301 =  และ 3065 =  

          ดังนั้น 
5

1 และ 
30

6 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธบิายวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P)   
 3. นักเรียนสามารถรบัผิดชอบตอ่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบ การเขียนอัตราส่วน
แทนอัตรา และการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน 
          1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้ให้นักเรียนทราบและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
จากการตรวจแบบฝึกหัดที่ 1 เมื่อพบข้อบกพร่อง และแจ้งให้นักเรียนที่ทำผิดแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง การตรวจสอบการเท่ากันของ
อัตราส่วน 
   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ี
ครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
เก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 1.3  และร่วมกันทำใบงานที่ 1.3 สมาชิก
ภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหา
อย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม    
   3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจใบงาน และปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยัง
ไม่เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวแข่งขันเกมวิชาการ 
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 4.ขั้นเกมแข่งขันวิชาการ 

  4.1 ครูแนะนำกติกาการเล่นเกม โดยครูจัดนักเรียนนั่งโต๊ะตามความสามารถ ครูจัดการ
แข่งขัน โดยแบ่งผู้แข่งขันเป็น 4 กลุ่มใหญ่  ได้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเก่ง 
 1 กลุ่ม  กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง 2 กลุ่ม  และกลุ่มนักเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอ่อน 1 กลุ่ม  ในการแข่งขัน 4 กลุ่ม   
จะใช้โจทย์ที่มีระดับความยากง่ายต่างกันตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 4.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งเข้ากลุ่มประจำโต๊ะแข่งขัน โดยครูแจกซองเกมแข่งขันวิชาการ ให้
นักเรียนใน 
แต่ละโต๊ะ  ดังนี้ 
   -เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 1 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใน   ระดับเก่งของแต่ละกลุ่ม    

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 1 ของกลุ่ม  

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 3 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 2 ของกลุ่ม 

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 4 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับอ่อนของแต่ละกลุ่ม   

  4.3 โดยให้เวลาในการแข่งขัน 15 นาที เมื่อหมดเวลาให้เปลี่ยนกันตรวจ จากเฉลย รวม
คะแนนของแต่ละคน  และนำคะแนนแต่ละคนมาจัดอันดับโดย 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 1 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  15  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 2 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  10  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 3 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  5  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ที่ 4 ของกลุ่มความสามารถ เป็นต้นไป ได้โบนัส  1  คะแนน 

โต๊ะกลุม่ที ่1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ในระดับเก่ง 

จำนวน 11 คน 

 

โต๊ะกลุม่ที ่2 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ในระดับปากลางคนที่1 

จำนวน 11 คน 

 

โต๊ะกลุม่ที ่3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใน

ระดับปานกลางคนที่ 2 

จำนวน 11 คน 

 

โต๊ะกลุม่ที ่4 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ในระดับอ่อน 

จำนวน 11 คน 
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4.4 ครูแจกใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 1 ให้แต่ละกลุ่ม ผู้เข้าแข่งขันทุก
คนรวมคะแนนของตนเองและนำคะแนนไปรวมกับสมาชิกในกลุ่มและหาคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่ม   

 5.ขั้นสรุป 
   5.1 นักเรียนทำแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ของกลุ่มตนเอง 
  5.2 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ดังนี้ 
   การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 
   วิธีที่ 1 ใช้หลักการคูณ, วิธีที่ 2 ใช้หลักการหาร, วิธีที่ 3 ใช้หลักการคูณไขว้          
  5.3 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล  เพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดี  ครู
ให้กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 
 3. ใบความรู้ที่ 1.3 
 4. ใบงานที่ 1.3 
 5. เกมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ 1 
 6. ใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 1 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่ 1.3 - ใบงานที่ 1.3 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

-ตรวจใบงานที่ 1.3 
 

- ใบงานที่ 1.3 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.3  

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1-5(10) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

คะแนนรวม 10 
 หมายเหตุ 7 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70  
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บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 

1. ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.3   ...........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.3   ..........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........ 
  อ่ืน ๆ ..............................................................................................................................  

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 

  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 
  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .......... 

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ..................................................................................................................... ................... 
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ........................................................................................................................... ........ 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                  (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                 
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อัตรา หมายถึง ข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณสองปริมาณ  

 

 อัตราส่วน  หมายถึง ข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกนัหรือ
ต่างกันก็ได้ โดยใช้สัญลักษณ์  “ : ”  อ่านว่า ต่อ  

 เขียนแทนด้วย a : b หรือ 
b
a   (อ่านว่า เอ ต่อ บี) 

 เรียก a ว่า จำนวนแรก หรือ จำนวนนที่หน่ึง 

 เรียก b ว่า จำนวนหลัง หรือ จำนวนท่ีสอง 
 

 
 

➢ การเขียนอัตราส่วนที่มีหน่วยเหมือนกัน (ไม่ต้องใส่หน่วยกำกับ) 

เช่น  อัตราส่วนจำนวนของครู ต่อ จำนวนนักเรียน เท่ากับ 1 : 45 หรือ
45
1   

➢ การเขียนอัตราส่วนที่มีหน่วยต่างกัน (ต้องเขียนหน่วยกำกับ) 

เช่น  อัตราส่วนจำนวนของแมวเป็นตัว ต่อ จำนวนสมุดเป็นเล่ม เท่ากับ 2 : 4 หรือ
4

2   

 

 

เร่ือง อตัราส่วน 

ใบความรูท้ี่ 1.1 
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1. จงตรวจสอบว่าอัตราส่วนในแต่ละข้อต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่ โดยใช้หลักการใดก็ได้ 

1.1) 
5

7 และ 
15

21  

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

1.2) 
33

6 และ 
10

2  

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

1.3) 
49

35 และ 
7

5  

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

1.4) 
5

1.5และ 
35

9  

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

1.5) 
0.5

10 และ 
2

40

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

1.6) 
9

5 และ 
63

35  

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

ใบงานที่ 1.3 

เร่ือง การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 
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คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

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

1.เขียนอัตราส่วนแสดง มะพร้าว 10 ลูก ราคา 200 บาท 

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

2.หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ โดยที่อัตราส่วนแรกต้องเป็นจำนวนเฉพาะ มาอีก 3 

อัตราส่วน 

7

1
  = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เติมจำนวนใน …… เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การหาร 

400

650
 = 

80

........
  = 

.........

65
 = 

8

..........
 

4.เติมจำนวนใน ……. เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณ 

8

3
    = 

........

12
 = 

48

.......
 =

.......

27
 

5. จงเติมเครื่องหมาย = หรือ ≠ ใน  ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เพ่ือให้ประโยคเป็นจริง 

 5.1) 100 : 35   20 : 7 

 5.2) 13 : 3      26 : 12 

 5.3) 72 : 54    12 : 9 

 

 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่1 

เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

............................................................................................................................. ................................... 
1.เขียนอัตราส่วนแสดง มะพร้าว 10 ลูก ราคา 200 บาท 

อัตราส่วนของจำนวนมะพร้าวเป็นลูกต่อราคาเป็นบาท เป็น 10 : 200       

2.หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ โดยที่อัตราส่วนแรกต้องเป็นจำนวนเฉพาะ มาอีก 3 
อัตราส่วน 

7

1
  =  

14

2
 =  

21

3
 =  

35

5
 =  

77

11
 =   

91

13
=  

119

17
 =   

151

23
  

3. เติมจำนวนใน …… เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การหาร 

400

650
 = 

80

130
  = 

40

65
 = 

8

13
 

4.เติมจำนวนใน ……. เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณ 

8

3
    = 

32

12
 = 

48

18
 = 

54

27
 

5. จงเติมเครื่องหมาย = หรือ ≠ ใน  ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เพ่ือให้ประโยคเป็นจริง 

 5.1) 100 : 35  =   20 : 7 

 5.2) 13 : 3     ≠   26 : 12 

 5.3) 72 : 54   =   12 : 9 

เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่1 

เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

............................................................................................................................. ................................... 
1.เขียนอัตราส่วนแสดง ครู 10 คน ดูแลนักเรียน 45 คน 

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

2.หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ โดยที่อัตราส่วนแรกต้องเป็นจำนวนคี่ มาอีก 3 
อัตราส่วน 

8

3
  = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เติมจำนวนใน …… เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การหาร 

20

40
 = 

.......

20
 = 

4

.......
 = 

.......

4
 

4.เติมจำนวนใน ……. เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณ 

7

4
    = 

........

12
 = 

49

.......
 =

.......

40
 

5. จงเติมเครื่องหมาย = หรือ ≠ ใน  ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เพ่ือให้ประโยคเป็นจริง 

 5.1) 50 : 15     10 : 3 

 5.2) 11 : 7      17 : 21 

 5.3) 42 : 14     6 : 2 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่2 

เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

............................................................................................................................. ................................... 
1.เขียนอัตราส่วนแสดง ครู 10 คน ดูแลนักเรียน 45 คน 

อัตราส่วนของจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน เป็น 10 : 45                     

2.หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ โดยที่อัตราส่วนแรกต้องเป็นจำนวนคี่มาอีก 3 
อัตราส่วน 

8

3
  = 

24

9
  = 

40

15
  = 

56

21
  = 

63

27
  = 

88

33
   

3. เติมจำนวนใน …… เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การหาร 

20

40
 = 

10

20
 = 

4

8
 = 

2

4
 

4.เติมจำนวนใน ……. เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณ 

7

4
    = 

21

12
 = 

49

28
 =

70

40
 

5. จงเติมเครื่องหมาย = หรือ ≠ ใน  ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เพ่ือให้ประโยคเป็นจริง 

 5.1) 50 : 15   =  10 : 3 

 5.2) 11 : 7    ≠  17 : 21 

 5.3) 42 : 14   =  6 : 2 

เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่2 

เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

............................................................................................................................. ................................... 
1.เขียนอัตราส่วนแสดง นักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 25 คน 

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

2.หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ โดยที่อัตราส่วนแรกต้องเป็นจำนวนคู่ มาอีก 3 
อัตราส่วน 

8

5
  = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เติมจำนวนใน …… เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การหาร 

20

60
 = 

.......

30
 = 

4

.......
 = 

.......

6
 

4.เติมจำนวนใน ……. เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณ 

9

4
    = 

........

12
 = 

63

.......
 =

.......

40
 

5. จงเติมเครื่องหมาย = หรือ ≠ ใน  ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เพ่ือให้ประโยคเป็นจริง 

 5.1) 60 : 18     10 : 3 

 5.2) 11 : 5      17 : 15 

 5.3) 44 : 14     22 : 7 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่3 

เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

     2. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

............................................................................................................................. ................................... 
1.เขียนอัตราส่วนแสดง นักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 25 คน 

อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิง เป็น 10 : 25        

2.หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ โดยที่อัตราส่วนแรกต้องเป็นจำนวนคู่ มาอีก 3 
อัตราส่วน 

8

5
  = 

16

10
 = 

32

20
 = 

48

30
 = 

64

40
 = 

96

60
  

3. เติมจำนวนใน …… เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การหาร 

20

60
 = 

10

30
 = 

4

12
 = 

2

6
 

4.เติมจำนวนใน ……. เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณ 

9

4
    = 

27

12
 = 

63

28
 =

90

40
 

5. จงเติมเครื่องหมาย =  หรือ ≠ ใน  ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เพื่อให้ประโยคเป็นจริง 

 5.1) 60 : 18   =  10 : 3 

 5.2) 11 : 5    ≠  17 : 15 

 5.3) 44 : 14   =  22 : 7 

เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่3 

เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

............................................................................................................................. ................................... 
1.เขียนอัตราส่วนแสดง แมว 10 ตัว หมา 12 ตัว 

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

2.หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ มาอีก 3 อัตราส่วน โดยใช้หลักการใดก็ได้ 

9

4
  = …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เติมจำนวนใน …… เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การหาร 

10

20
 = 

.......

10
 = 

2

.......
 = 

.......

2
 

4.เติมจำนวนใน ……. เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณ 

5

1
    = 

........

7
 = 

40

.......
 =

.......

9
 

5. จงเติมเครื่องหมาย = หรือ ≠ ใน  ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เพ่ือให้ประโยคเป็นจริง 

 5.1) 20 : 14     10 : 7 

 5.2) 11 : 2       2 : 11 

 5.3) 25 : 10     5 : 2 

 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่4 

เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

............................................................................................................................. ................................... 
1.เขียนอัตราส่วนแสดง แมว 10 ตัว หมา 12 ตัว 

อัตราส่วนของจำนวนแมวต่อจำนวนหมา เป็น 10 : 12          

2.หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ มาอีก 3 อัตราส่วน โดยใช้หลักการใดก็ได้ 

9

4
  = (วิจารณญาณของผู้สอน) 

3. เติมจำนวนใน …… เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การหาร 

10

20
 = 

5

10
 = 

2

4
 = 

1

2
 

4.เติมจำนวนใน ……. เพ่ือทำให้อัตราส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณ 

5

1
    = 

35

7
 = 

40

8
 =

45

9
 

5. จงเติมเครื่องหมาย = หรือ ≠ ใน  ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เพ่ือให้ประโยคเป็นจริง 

 5.1) 20 : 14   =  10 : 7 

 5.2) 11 : 2     ≠  2 : 11 

 5.3) 25 : 10   =   5 : 2 

 

เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่4 

เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนนโบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 

 

  

 

 

 

 

ลำดับที่

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

ใบสรุปคะแนน 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) คร้ังที่ 1 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(TGT) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน         รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                              ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 อัตราส่วน เป็นความสัมพันธ์ทีแ่สดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหนว่ยเดยีวกัน
หรือต่างกันก็ได้ การหาอัตราสว่นที่เท่ากับอัตราสว่นที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยใช้การคูณหรือการหาร
ด้วยจำนวนเดียวกัน และการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราสว่นอาจทำได้โดยวิธีการคูณไขว้ 
 
สาระการเรียนรู้  

 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน  
  เมื่อมีอัตราส่วนสองอัตราส่วนใด ๆ แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ของที่มากกว่า
สองชนิดขึ้นไป เราสามารถเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องของจำนวนหลายๆจำนวน จากอัตราส่วนทั้งสอง
ดังนี้   

1) พิจารณาจำนวนที่ปรากฏในอัตราส่วนทีละคู่ เฉพาะในส่วนที่เป็นตัวร่วม   
2) ถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ 1) เท่ากันให้เขียนอัตราส่วนต่อเนื่องได้เลย  
3) ถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ 1) ไม่เท่ากันต้องทำให้ตัวร่วมนั้นเท่ากันก่อนซึ่ง

โดยทั่วไปจะทำให้เท่ากับ ค.ร.น. ของจำนวนที่เป็นตัวร่วมทั้งสองโดยใช้หลักการ
คูณหรือหลักการหาร 

ตัวอย่างที่ 1 ณิราทำขนมคุกกี้ ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้  

เนยเค็ม 130 กรัม 

    น้ำตาลทราย 75 กรัม 

             แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม 

                                                  ไข่ไก่ 1 ฟอง 
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จงเขียนส่วนผสมในการทำคุกกี้ ต่อไปนี้ 

1) อัตราส่วนของเนยเค็มต่อน้ำตาลทรายต่อแป้งอเนกประสงค์ 
ตอบ 130 : 75 : 200 

2) อัตราส่วนของไข่ไก่เป็นฟองต่อเนยเค็มผสมน้ำตาลทรายเป็นกรัม 
ตอบ 1 : 275 
ตัวอย่างที่ 2  จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  

จำนวนมะม่วงต่อจำนวนสับปะรด  เท่ากับ 4 : 5 

จำนวนสับปะรดต่อจำนวนแตงโม  เท่ากับ 5 : 10 

                 จงเขียนอัตราส่วนจำนวนมะม่วงต่อจำนวนสับปะรดต่อจำนวนแตงโม 

ตอบ  4 : 5 : 10 

ตัวอย่างที่ 3  จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  

จำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือ เท่ากับ 3 : 12 

จำนวนเสือต่อจำนวนลิง  เท่ากับ 6 : 11 

                 จงเขียนอัตราส่วนจำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือต่อจำนวนลิง 

วิธีทำ ตัวร่วมคือ เสือ 12 และ 6 ค.ร.น คือ 12 

จำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือ เท่ากับ 3 : 12  

จำนวนเสือต่อจำนวนลิง  เท่ากับ 6 : 11 = 211:26   = 12 : 22 

ตอบ  อัตราส่วนจำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือต่อจำนวนลิง เท่ากับ 3 : 12 : 22 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธบิายวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถเขียนแสดงขั้นตอนการหาอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวนได้ (P)  
 3. นักเรียนสามารถรบัผิดชอบตอ่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ในการทำงานกลุ่ม  ในการทำงาน
ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การให้กำลังใจเพ่ือน  และการช่วยเหลือกัน  
ในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ  
 1.2 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับเขียนอัตราส่วนแทนอัตรา และการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน และ
การตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน 
 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ 
จำนวน 
   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 - 3 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ี
ครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
เก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
   3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามท่ีครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับเก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 1.5  และร่วมกันทำใบงานที่ 1.5 สมาชิก
ภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหา
อย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม     
   3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจใบงาน และปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยัง
ไม่เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวแข่งขันเกมวิชาการ 
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 4.ขั้นเกมแข่งขันวิชาการ 

  4.1 ครูแนะนำกติกาการเล่นเกม โดยครูจัดนักเรียนนั่งโต๊ะตามความสามารถ ครูจัดการ
แข่งขัน โดยแบ่งผู้แข่งขันเป็น 4 กลุ่มใหญ่  ได้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเก่ง 1 
กลุ่ม  กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง 2 กลุ่ม  และกลุ่มนักเรียนที่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอ่อน 1 กลุ่ม  ในการแข่งขัน 4 กลุ่ม  จะใช้โจทย์ที่มีระดับความยาก
ง่ายต่างกันตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
   
 4.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งเข้ากลุ่มประจำโต๊ะแข่งขัน โดยครูแจกซองเกมแข่งขันวิชาการ ให้
นักเรียนในแต่ละโต๊ะ  ดังนี้ 
   -เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 1 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใน ระดับเก่งของแต่ละกลุ่ม    

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 1 ของกลุ่ม  

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 3 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 2 ของกลุ่ม 

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 4 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับอ่อนของแต่ละกลุ่ม    

  4.3 โดยให้เวลาในการแข่งขัน 15 นาที เมื่อหมดเวลาให้เปลี่ยนกันตรวจ จากเฉลย รวม
คะแนนของแต่ละคน  และนำคะแนนแต่ละคนมาจัดอันดับโดย 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 1 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  15  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 2 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  10  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 3 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  5  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ที่ 4 ของกลุ่มความสามารถ เป็นต้นไป ได้โบนัส  1  คะแนน 

โต๊ะกลุม่ที ่1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ในระดับเก่ง 

จำนวน 11 คน 

 

โต๊ะกลุม่ที ่2 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ในระดับปากลางคนที่1 

จำนวน 11 คน 

 

โต๊ะกลุม่ที ่3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใน

ระดับปานกลางคนที่ 2 

จำนวน 11 คน 

 

โต๊ะกลุม่ที ่4 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ในระดับอ่อน 

จำนวน 11 คน 
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  4.4 ครูแจกใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 2 ให้แต่ละกลุ่ม ผู้เข้าแข่งขันทุก
คนรวมคะแนนของตนเองและนำคะแนนไปรวมกับสมาชิกในกลุ่มและหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเมื่อได้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม   
 5.ขั้นสรุป 
   5.1 นักเรียนทำแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ของกลุ่มตนเอง 
  5.2 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ดังนี้ เมื่อมีอัตราส่วนสองอัตราส่วนใด ๆ แสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ของที่มากกว่าสองชนิดขึ้นไป เราสามารถเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องของจำนวน
หลายๆจำนวน จากข้ันตอนนี้ 

1) พิจารณาจำนวนที่ปรากฏในอัตราส่วนทีละคู่ เฉพาะในส่วนที่เป็นตัวร่วม   
2) ถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ 1) เท่ากันให้เขียนอัตราส่วนต่อเนื่องได้เลย  
3) ถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ 1) ไม่เท่ากันต้องทำให้ตัวร่วมนั้นเท่ากันก่อนซึ่ง

โดยทั่วไปจะทำให้เท่ากับ ค.ร.น. ของจำนวนที่เป็นตัวร่วมทั้งสองโดยใช้หลักการ
คูณหรือหลักการหาร 

   5.3 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล เพ่ือน ๆ ร่วมแสดงความยินดี ครูให้
กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
  
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
 3. ใบความรู้ที่ 1.5 
 4. ใบงานที่ 1.5 
 5. เกมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ 2 
 6. ใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 2 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่1.5 - ใบงานที่1.5 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

- ตรวจใบงานที่1.5 
 

- ใบงานที่1.5 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.5 

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1.1(2) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

1.2(2) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

1.3.1-1.3.2(4) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

คะแนนรวม 8 

 หมายเหตุ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70  
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บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 
2.  ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.5   ...........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.5   ..........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........ 
  อ่ืน ๆ ..............................................................................................................................  

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 
  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 

  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... ....... 

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ........................................................................................................................................  
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ..................................................................................................................... .............. 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                  (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                 
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ตัวอย่างท่ี 1 
จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  

จำนวนเสื้อต่อจำนวนกางเกง เท่ากับ 4 : 7 

จำนวนกางเกงต่อจำนวนกระโปรง เท่ากับ 3 : 5 

จงเขียนอัตราส่วนจำนวนเสื้อต่อจำนวนกางเกงต่อจำนวนกระโปรง 

วิธีทำ มี กางเกง เป็นตัวร่วม คือ   7 และ 3 ค.ร.น คือ 21 

จำนวนเสื้อต่อจำนวนกางเกง เท่ากับ 4 : 7 =  = 12 : 21 

จำนวนกางเกงต่อจำนวนกระโปรง เท่ากับ 3 : 5 =  = 21 : 35 

ตอบ  อัตราส่วนจำนวนเสื้อต่อจำนวนกางเกงต่อจำนวนกระโปรงเท่ากับ  

12 : 21: 35 

 

ตัวอย่างท่ี 2 
กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีอัตราส่วนของแต่ละด้านดังนี้ 

AB : BC = 4 : 5 และ BC : AC = 11 : 9 

จงเขียนอัตราส่วนของความยาว ด้าน BC ต่อความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมABC 

วิธีทำ มี BC เป็นตัวร่วม คือ  5 และ 11 ค.ร.น คือ 55 

AB : BC = 4 : 5  เท่ากับ 4 : 5 =  = 44 : 55 

BC : AC = 11 : 9 เท่ากับ 11 : 9=  = 55 : 45 

จะได้ว่า ด้าน BC ยาว 55 

 สามเหลี่ยม ABC มีความยาวมรอบรูป 44+55+45=144 

ตอบ  อัตราส่วนของความยาว ด้าน BC ต่อความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม ABC 

        เท่ากับ 55 : 144 

 

เร่ือง อตัราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน 

ใบความรูท้ี่ 1.5 
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จงแสดงวิธีหาคำตอบ 
1.1) จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  
จำนวนช้างต่อจำนวนม้า เท่ากับ 4 : 7 
จำนวนม้าต่อจำนวนควาย เท่ากับ 3 : 5 
จงเขียนอัตราส่วนจำนวนช้างต่อจำนวนม้าต่อจำนวนควาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.2) จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  
A : B = 4 : 2  ,B : C = 2 : 5, C : D = 3 : 2 
จงเขียนอัตราส่วน A : B : C 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..................  

1.3) กำหนดให้  A : B  =  4 : 8  และ  B : C  =  6 : 9  จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้ 
1.3.1)  A : B : C    1.3.2)    A : C 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ใบงานที่ 1.5 
เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที                
  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   
............................................................................................................................. ................................... 
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

จำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมเท่ากับ   5 :  2 

จำนวนของแตงโมต่อจำนวนของทุเรียนเท่ากับ   4 :  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมต่อจำนวนของทุเรียน เท่ากับ    ...................

.. 

2. จำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของทุเรียน เท่ากับ    ...................

.. 

3. ถ้าผลไม้ท้ังสามมีจำนวน 42 ผล  

จำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมต่อจำนวนของทุเรียน เท่ากับ    

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

. 

4.ถ้ามีมะม่วง 50 ผล แล้วจำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมต่อ

จำนวนของทุเรียน เท่ากับ    

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

. 

5. ถ้ามีทุเรียน 21 ผล แล้วจำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมต่อ

จำนวนของทุเรียน เท่ากับ    
....................

.. 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่1 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที                
  2. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   
............................................................................................................................. ................................... 
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

จำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมเท่ากับ   5 :  2 

จำนวนของแตงโมต่อจำนวนของทุเรียนเท่ากับ   4 :  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมต่อจำนวนของทุเรียน เท่ากับ    10 : 4 : 7 

2. จำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของทุเรียน เท่ากับ    10 : 7 

3. ถ้าผลไม้ท้ังสามมีจำนวน 42 ผล  

จำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมต่อจำนวนของทุเรียน เท่ากับ    
20 : 8 : 14 

4.ถ้ามีมะม่วง 50 ผล แล้วจำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมต่อ

จำนวนของทุเรียน เท่ากับ    
50 : 20 : 35 

5. ถ้ามีทุเรียน 21 ผล แล้วจำนวนของมะม่วงต่อจำนวนของแตงโมต่อ

จำนวนของทุเรียน เท่ากับ    
5 : 12 : 21 

เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่1 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที                

  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

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

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

อายุของดำต่ออายุของแดงเท่ากับ   7 :  3 

อายุของแดงต่ออายุของเขียวเท่ากับ   3 :  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อายุของดำต่ออายุของแดงต่ออายุของเขียว เท่ากับ ..................... 

2. อายุของเขียวต่ออายุของดำต่ออายุของแดง เท่ากับ ...................... 

3. ถ้าท้ังสามมีอายุรวมกันได้ 28 ปี อายุของดำต่ออายุของแดงต่ออายุของ

เขียว เท่ากับ 
...................... 

4. ถ้าดำมีอายุ 21 ปี แล้ว อายุของดำต่ออายุของแดงต่ออายุของเขียว 

เท่ากับ 
....................... 

5. ถ้าเขียวมีอายุ 16 ปี แล้ว อายุของดำต่ออายุของแดงต่ออายุของเขียว 

เท่ากับ 
...................... 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่2 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที                

  2. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

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

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

อายุของดำต่ออายุของแดงเท่ากับ   7 :  3 

อายุของแดงต่ออายุของเขียวเท่ากับ   3 :  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อายุของดำต่ออายุของแดงต่ออายุของเขียว เท่ากับ 7 :  3  : 4 

2. อายุของเขียวต่ออายุของดำต่ออายุของแดง เท่ากับ 4 :  7  : 3 

3. ถ้าทั้งสามมีอายุรวมกันได้ 28 ปี อายุของดำต่ออายุของแดงต่ออายุของ

เขียว เท่ากับ 
14 :  10  : 14 

4. ถ้าดำมีอายุ 21 ปี แล้ว อายุของดำต่ออายุของแดงต่ออายุของเขียว 

เท่ากับ 
21 :  9  : 12 

5. ถ้าเขียวมีอายุ 16 ปี แล้ว อายุของดำต่ออายุของแดงต่ออายุของเขียว 

เท่ากับ 
28 :  12  : 16 

เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่2 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 

คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที                

  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย 

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

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

อายุของนิดต่ออายุของหน่อยเท่ากับ   4 :  5 

อายุของหน่อยต่ออายุของน้อยเท่ากับ   5 :  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อายุของนิดต่ออายุของหน่อยต่ออายุของน้อย เท่ากับ   ...........................

.. 

2. อายุของหน่อยต่ออายุของน้อยต่ออายุของนิด เท่ากับ   ...........................

.. 

3. ถ้าทั้งสามมีอายุรวมกันได้ 32 ปี อายุของนิดต่ออายุของหน่อยต่ออายุของ

น้อย เท่ากับ   

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

.. 

4. ถ้าน้อยมีอายุ 14 ปี แล้ว อายุของนิดต่ออายุของหน่อยต่ออายุของน้อย 

เท่ากับ   

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

.. 

5. ถ้านิดมีอายุ 12 ปี แล้ว อายุของนิดต่ออายุของหน่อยต่ออายุของน้อย 

เท่ากับ   

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

.. 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่3 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 



 157 
 
 

 

 

 

 
............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที                
  2. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   
................................................................................................................... ............................................. 
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

อายุของนิดต่ออายุของหน่อยเท่ากับ   4 :  5 
อายุของหน่อยต่ออายุของน้อยเท่ากับ   5 :  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อายุของนิดต่ออายุของหน่อยต่ออายุของน้อย เท่ากับ   4 :  5  : 7 

2. อายุของน้อยต่ออายุของหน่อยต่ออายุของนิด เท่ากับ   7 :  4  : 5 

3. ถ้าท้ังสามมีอายุรวมกันได้ 32 ปี อายุของนิดต่ออายุของหน่อยต่ออายุของ

น้อย เท่ากับ   
8 :  10  : 14 

4. ถ้าน้อยมีอายุ 14 ปี แล้ว อายุของนิดต่ออายุของหน่อยต่ออายุของน้อย 

เท่ากับ   
8 :  10  : 14 

5. ถ้านิดมีอายุ 12 ปี แล้ว อายุของนิดต่ออายุของหน่อยต่ออายุของน้อย 

เท่ากับ   
12 :  15  : 21 

เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่3 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที                
  2. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   
................................................................................................................... ............................................. 
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูเท่ากับ   1 :  2 

จำนวนของหนูต่อจำนวนของแมวเท่ากับ   2 :  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จำนวนของนกต่อจำนวนของแมว เท่ากับ    ..................... 

2. จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูต่อจำนวนของแมว เท่ากับ    ..................... 

3. ถ้าสัตว์ทั้งสามมีจำนวน 12 ตัว  

จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูต่อจำนวนของแมว เท่ากับ   
..................... 

4. ถ้ามีแมว 6 ตัว แล้ว จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูต่อจำนวนของแมว 

เท่ากับ   
...................... 

5. ถ้ามีหนู 10 ตัว แล้ว จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูต่อจำนวนของแมว 

เท่ากับ   
...................... 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่4 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบอัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที                
  2. เมือ่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   
............................................................................................................................. ................................... 
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูเท่ากับ   1 :  2 

จำนวนของหนูต่อจำนวนของแมวเท่ากับ   2 :  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จำนวนของนกต่อจำนวนของแมว เท่ากับ    1 : 3 

2. จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูต่อจำนวนของแมว เท่ากับ    1 : 2 : 3 

3. ถ้าสัตว์ทั้งสามมีจำนวน 12 ตัว  

จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูต่อจำนวนของแมว เท่ากับ   
2 : 4 : 6 

4. ถ้ามีแมว 12 ตัว แล้ว จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูต่อจำนวน

ของแมว เท่ากับ   
4 : 8 : 12 

5. ถ้ามีหนู 10 ตัว แล้ว จำนวนของนกต่อจำนวนของหนูต่อจำนวน

ของแมว เท่ากับ   
5 : 10 : 15 

เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 4 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนนโบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 

 

 

. 

 

 

ลำดับที่

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

ใบสรุปคะแนน 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) คร้ังที่ 2 



 161 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(TGT) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สัดส่วน (3)                                     รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                             ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน และร้อยละสามารถนำไปใช้ในการแกโ้จทย์ปัญหา 
ที่พบในชีวิตจริงได้อย่างหลากหลาย   
 
สาระการเรียนรู ้
 การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
  การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา 

1) สิ่งที่โจทย์ถาม 
2) สิ่งที่โจทย์กำหนด  

ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
 นำจำนวนที่โจทย์กำหนดและจำนวนที่โจทย์ถามมาเขียนสัดส่วน ดังนี้ 
 
 
     
 
 
 
ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อหาค่าตัวแปร 
 ใช้ความรู้เรื่องสัดส่วนและการแก้สมการ 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคำตอบ 

= 

จำนวนที่หนึ่ง (สิ่งเดียวกัน) 

จำนวนที่สอง (สิ่งเดียวกัน) 
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 ตัวอย่างที่1 สามเหลี่ยมรูปหนึ่ง มีอัตราส่วนความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 : 4 : 5  ถ้าความ

ยาวด้านทั้งสาม รวมกันได้ 180 เซนติเมตร อยากทราบว่าด้านที่ยาวที่สุดจะยาวกี่เซนติเมตร 

 วิธีทำ ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา 

1) สิ่งที่โจทย์ถาม  ด้านที่ยาวที่สุดยาวกี่เซนติเมตรเมตร 
2) สิ่งที่โจทย์กำหนด มีอัตราส่วนความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 : 4 : 5  ถ้า

ความยาวด้านทั้งสาม รวมกันได้ 180 เซนติเมตร 
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 

 อัตราส่วนความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 : 4 : 5   

 จากอัตราส่วนจะได้ความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 + 4 + 5 = 12 เซนติเมตร 

 จะได้ อัตราส่วนด้านที่ยาวที่สุดต่อความยาวด้านทั้งสาม เป็น 5 : 12  

 ให้  a แทน ความยาวด้านที่ยาวที่สุดเมื่อความยาวทั้งสามด้าน เป็น 180 

 จะได้ อัตราส่วนด้านที่ยาวที่สุดต่อความยาวด้านทั้งสาม เป็น a : 180 

 นำจำนวนที่โจทย์กำหนดและจำนวนที่โจทย์ถามมาเขียนสัดส่วน ดังนี้ 

 

     

 

 

ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อหาค่าตัวแปร 

จาก       
12

5   =  
180

a  

1805   =  12a  

12

1805   =  a 

       75  =  a 

 

 

 

 

 

5 

12 

a 

18 
= 

ความยาวด้านที่ยาวที่สุด 

ความยาวด้านทั้งสาม 
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ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคำตอบ 

อัตราส่วนด้านที่ยาวที่สุดต่อความยาวด้านทั้งสาม เป็น 5 : 12 

เปรียบเทียบกับ  

อัตราส่วนด้านที่ยาวที่สุดต่อความยาวด้านทั้งสาม เป็น 75 : 180 

จะได้ 
12

5         
180

75  

          จะได้ 9007512 =  และ 9001805 =  
ดังนั้น ด้านที่ยาวที่สุดยาว 75 เซนติเมตร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายคำว่าสัดส่วนได้อย่างถูกต้อง (K) 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ได ้(K) 

 3. นักเรียนสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ในการทำงานกลุ่ม  ในการทำงาน
ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การให้กำลังใจเพ่ือน  และการช่วยเหลือกัน  
ในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ   
 1.2 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน มี 4 
ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา 
    1) สิ่งที่โจทย์ถาม 
    2) สิ่งที่โจทย์กำหนด  
  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพ่ือหาค่าตัวแปร 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคำตอบ 
 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
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   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ี
ครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
เก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 1.8  และร่วมกันทำใบงานที่ 1.8 สมาชิก
ภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหา
อย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม     
   3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจใบงาน และปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยัง
ไม่เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวแข่งขันเกมวิชาการ 
 4.ขั้นเกมแข่งขันวิชาการ 

  4.1 ครูแนะนำกติกาการเล่นเกม โดยครูจัดนักเรียนนั่งโต๊ะตามความสามารถ ครูจัดการ
แข่งขัน โดยแบ่งผู้แข่งขันเป็น 4 กลุ่มใหญ่  ได้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเก่ง 1 
กลุ่ม  กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง 2 กลุ่ม  และกลุ่มนักเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอ่อน 1 กลุ่ม  ในการแข่งขัน 4 กลุ่ม  จะใช้โจทย์ที่มีระดับความยาก
ง่ายต่างกันตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 
  4.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งเข้ากลุ่มประจำโต๊ะแข่งขัน โดยครูแจกซองเกมแข่งขันวิชาการ ให้
นักเรียนในแต่ละโต๊ะ  ดังนี้ 
   -เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 1 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใน ระดับเก่งของแต่ละกลุ่ม    

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 1 ของกลุ่ม  

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 3 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 2 ของกลุ่ม 

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 4 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับอ่อนของแต่ละกลุ่ม    

  4.3 โดยให้เวลาในการแข่งขัน 15 นาที เมื่อหมดเวลาให้เปลี่ยนกันตรวจ จากเฉลย รวม
คะแนนของแต่ละคน  และนำคะแนนแต่ละคนมาจัดอันดับโดย 
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    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 1 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  15  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 2 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  10  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 3 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  5  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ที่ 4 ของกลุ่มความสามารถ เป็นต้นไป ได้โบนัส  1  คะแนน 
   4.4 ครูแจกใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 3 ให้แต่ละกลุ่ม ผู้เข้าแข่งขันทุก
คนรวมคะแนนของตนเองและนำคะแนนไปรวมกับสมาชิกในกลุ่มและหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเมื่อได้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  
 5.ขั้นสรุป 
  5.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน นักเรียนทำแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม    
  5.2 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล  เพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดี  ครู
ให้กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
 3. ใบความรู้ที่ 1.8 
 4. ใบงานที่ 1.8 
 5. เกมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ 3 
 6. ใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 3 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่ 1.8 - ใบงานที่ 1.8 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

-ตรวจใบงานที่ 1.8 
 

- ใบงานที่ 1.8 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.8 

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1(10) -  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ   

   ตรวจคำตอบ  และตอบถูกต้อง 

-  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ  และตรวจ

คำตอบถูกต้อง แต่ตอบไม่ถูกต้อง 

-  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน และแสดงวิธีทำถูกต้อง                

   แต่ตรวจคำตอบถูกต้องบางส่วน  และตอบไม่ถูกต้อง 

-  กำหนดตัวแปร และเขียนสัดส่วนถูกต้อง แต่แสดงวิธีทำ

ถูกต้องบางส่วน  ตรวจคำตอบและตอบไม่ถูกต้อง 

-  กำหนดตัวแปร และเขียนสัดส่วนถูกต้อง แต่แสดงวิธีทำ  

ตรวจคำตอบและตอบไม่ถูกต้อง 

-  กำหนดตัวแปรถูกต้อง เขียนเขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ  
ตรวจคำตอบ และตอบไม่ถูกต้อง 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

คะแนนรวม 10    

 หมายเหตุ 7 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70  
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บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 
2.  ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.8   ...........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.8   ..........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........ 
  อ่ืน ๆ ..............................................................................................................................  

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 

  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 
  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... ....... 

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ........................................................................................................................................  
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ..................................................................................................................... .............. 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                  (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                 
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ตัวอย่างท่ี 

1 

นิด น้อย หน่อย ได้รับเงินปันผลเป็นอัตราส่วน 5 : 7 : 9  อยาก

ทราบว่าถ้าน้อยได้รับเงินปันผล 3,570 บาท ท้ังสามคนจะได้รับ

เงินรวมกันกี่บาท 

วิธีทำ ให้ b แทน เงินทั้งสามคนรวมกัน 

นิด น้อย หน่อย ได้รับเงินปันผลเป็นอัตราส่วน 5 : 7 : 9  

 เงินปันผลของท้ังสามคนรวมกันเป็น 21  

 ถ้าน้อยได้รับเงินปันผล 3,570 บาท  

 จะได้     =  

   =   

 = 10,710 

 นั่นคือ เงินปันผลของท้ังสามคนรวมกันเป็น 10,710 บาท 

ตอบ  10,710 บาท 

 

เร่ือง โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

ใบความรูท้ี่ 1.8 
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จงแสดงวิธีการหาคำตอบ 

2. สมศรี สมใจ สมปอง มีส่วนสูงเป็น 2 : 3 : 7 ถ้าส่วนสูงของสมศรีและสมใจเป็น 125 
เซนติเมตร  อยากทราบว่า สมใจและสมปองมีส่วนสูงต่างกันเท่าไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 1.8 
เรื่อง  โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
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............................................................................................................................. ................................... 
อุปกรณ์การเล่น 
  กระดาษที่โจทย์สัดส่วนจำนวน 12 ข้อ, สีเมจิก 
กติกาและวิธีเล่น 
  1. ให้นักเรียนหาค่าตัวแปรจากสัดส่วนที่กำหนดให้ 
  2. นำเลขท่ีหาได้ระบายลงในช่องตัวเลขท่ีเป็นค่าของตัวแปรที่หาได้ ในภาพที่กำหนดให้ 
  3. ผู้ใดหาค่าตัวแปรและระบายสีได้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดเป็นผู้ที่ชนะ 
........................................................ ........................................................................................................  
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่1 

เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 1 

เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

............................................................................................................................. ................................... 
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   f = 24      c = 12    m = 44      j = 36       e = 20      b = 8 
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............................................................................................................................. ................................... 
อุปกรณ์การเล่น 
  กระดาษที่โจทย์สัดส่วนจำนวน 12 ข้อ, สีเมจิก 
กติกาและวิธีเล่น 
  1. ให้นักเรียนหาค่าตัวแปรจากสัดส่วนที่กำหนดให้ 
  2. นำเลขท่ีหาได้ระบายลงในช่องตัวเลขท่ีเป็นค่าของตัวแปรที่หาได้ ในภาพที่กำหนดให้ 
  3. ผู้ใดหาค่าตัวแปรและระบายสีได้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดเป็นผู้ที่ชนะ 
........................................................ ........................................................................................................  
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่2 

เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 2 

เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

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

1.
3

1  = 
9

a    2.
6

9  = 
18

j    3.
d

15  = 
4

5    4.
11

15  = 
m

45  5.
10

5  = 
30

e     6.
6

3  =  

   a = 3      j = 27     d = 12      n = 33      e = 15     g = 21 

7.
4

2  = 
12

b    8.
8

2  = 
h

6    9.
6

4  = 
f

12  10.
24

k  = 
4

5    11.
27

c  = 
9

3   12.
12

5  = 
n

15  

   b = 6   h = 24     f = 18       k = 30       e = 9    n = 36 
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............................................................................................................................. ................................... 
อุปกรณ์การเล่น 
  กระดาษที่โจทย์สัดส่วนจำนวน 12 ข้อ, สีเมจิก 
กติกาและวิธีเล่น 
  1. ให้นักเรียนหาค่าตัวแปรจากสัดส่วนที่กำหนดให้ 
  2. นำเลขท่ีหาได้ระบายลงในช่องตัวเลขท่ีเป็นค่าของตัวแปรที่หาได้ ในภาพที่กำหนดให้ 
  3. ผู้ใดหาค่าตัวแปรและระบายสีได้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดเป็นผู้ที่ชนะ 
......................................................................... .......................................................................................  

1.
2

1  = 
6

a    2.
10

9  = 
30

j    3.
45

c  = 
15

3    4.
12

3  = 
n

9  5.
12

5  = 
36

e    6.
7

3  = 
49

g    

a=………… j=………… c=…………. n=………….. e=…………… g=…………… 

7.
36

k  = 
6

5   8.
6

2  = 
f

6  9.
3

2  = 
9

b    10.
8

3  = 
h

9    11.
d

18  = 
4

6   12.
11

12  = 
m

36  

k=………… f=………… b=…………. h=………….. d=…………… m=…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่3 

เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 3 

เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

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

1.
2

1  = 
6

a    2.
10

9  = 
30

j    3.
45

c  = 
15

3    4.
12

3  = 
n

9  5.
12

5  = 
36

e    6.
7

3  = 
49

g    

   a = 3       j = 27      c = 9     n = 36      e = 15    g = 21 

7.
36

k  = 
6

5   8.
6

2  = 
f

6  9.
3

2  = 
9

b    10.
8

3  = 
h

9    11.
d

18  = 
4

6   12.
11

12  = 
m

36  

     k = 30    f = 18    b = 6      h = 24        d = 12   m = 33 
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............................................................................................................................. ................................... 
อุปกรณ์การเล่น 
  กระดาษที่โจทย์สัดส่วนจำนวน 12 ข้อ, สีเมจิก 
กติกาและวิธีเล่น 
  1. ให้นักเรียนหาค่าตัวแปรจากสัดส่วนที่กำหนดให้ 
  2. นำเลขท่ีหาได้ระบายลงในช่องตัวเลขท่ีเป็นค่าของตัวแปรที่หาได้ ในภาพที่กำหนดให้ 
  3. ผู้ใดหาค่าตัวแปรและระบายสีได้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดเป็นผู้ที่ชนะ 
......................................................................... .......................................................................................  

1.
8

3  = 
h

6    2.
3

2  = 
6

b    3.
11

12  = 
m

24    4.
d

12  = 
4

6    5.
12

3  = 
n

6    6.
2

1  = 
4

a    

h=………… b=………… m=…………. d=………….. n=…………… a=…………… 

 7.
7

2  = 
49

g    8.
45

c  = 
15

2    9.
10

9  = 
20

j    10.
42

20  = 
21

e    11.
24

12  = 
f

6  12.
30

k  = 
6

4    

g=………… c=………… j=…………. e=………….. f=…………… k=…………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที ่4 

เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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เฉลย 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 4 

เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

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

1.
8

3  = 
h

6    2.
3

2  = 
6
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11

12  = 
m

24    4.
d

12  = 
4

6    5.
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3  = 
n

6    6.
2

1  = 
4

a   

  h = 16    b = 4    m = 22     d = 8     n = 24    a = 2 

 7.
7

2  = 
49

g    8.
45

c  = 
15

2    9.
10

9  = 
20

j    10.
42

20  = 
21

e    11.
24

12  = 
f

6  12.
30

k  = 
6

4    

    g = 14      c = 6      j = 18       e = 10        f = 12       k = 20 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนนโบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 

 

 

 

 
ลำดับที่...................................... 

ใบสรุปคะแนน 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) คร้ังที่ 3 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(TGT) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ                              รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                             ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนเป็นร้อยละ และเปลี่ยนร้อยละเป็นอัตราส่วนได้   
 
สาระการเรียนรู้  

ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนหรือเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100 ซึ่งเกิดจากการ

เปรียบเทียบปริมาณชนิดเดียวกัน (หน่วยเดียวกัน) เท่านั้น 

เช่น ร้อยละ 70 หรือ 70 % หมายถึง 70 ใน 100 หรือ 70 : 100 หรือ 
100

7  

      ร้อยละ 12 หรือ 12 % หมายถึง 12 ใน 100 หรือ 12 : 100 หรอื 
100

12  

 ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน  18 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  18 %  = 
100

18
 = 

50

9
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

     ตอบ 18 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 9 : 50 

 

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน  135 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  135 %  = 
100

135
 = 

20

27
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

     ตอบ 135 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 27 : 20 
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ตัวอย่างที่ 3 จงเขียน  35.5 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  35.5 %  = 
100

35.5
 = 

1000

355
  = 

200

71
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

     ตอบ 35.5 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 71 : 200 

ตัวอย่างที่ 4 จงเขียน  0.20 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  0.20 %  = 
100

0.20
 = 

10,000

20
  = 

500

1
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

     ตอบ 0.20 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 1 : 500 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและคำนวณค่าของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ถูกต้อง (K) 

 2. นักเรียนสามารถเขียนร้อยละในรูปได้อัตราส่วน(P) 

 3. นักเรียนสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ในการทำงานกลุ่ม  ในการทำงาน
ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การให้กำลังใจเพ่ือน  และการช่วยเหลือกัน  
ในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ   
 1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้ให้นักเรียนทราบและให้คำแนะนำเพ่ิมเติม
จากการตรวจแบบฝึกหัดที่ 5 เมื่อพบข้อบกพร่อง และแจ้งให้นักเรียนที่ทำผิดแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง การเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน 
   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 - 3 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
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 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ี
ครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
เก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที ่ 1.10  และร่วมกันทำใบงานที่ 1.10 
สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจ
เนื้อหาอย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม    
   3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจใบงาน และปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยัง
ไม่เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวแข่งขันเกมวิชาการ 
 4.ขั้นเกมแข่งขันวิชาการ 

  4.1 ครูแนะนำกติกาการเล่นเกม โดยครูจัดนักเรียนนั่งโต๊ะตามความสามารถ ครูจัดการ
แข่งขัน โดยแบ่งผู้แข่งขันเป็น 4 กลุ่มใหญ่  ได้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเก่ง 1 
กลุ่ม  กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง 2 กลุ่ม  และกลุ่มนักเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอ่อน 1 กลุ่ม  ในการแข่งขัน 4 กลุ่ม  จะใช้โจทย์ที่มีระดับความยาก
ง่ายต่างกันตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
  4.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งเข้ากลุ่มประจำโต๊ะแข่งขัน โดยครูแจกซองเกมแข่งขันวิชาการ ให้
นักเรียนในแต่ละโต๊ะ  ดังนี้ 
   -เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 1 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใน ระดับเก่งของแต่ละกลุ่ม    

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 1 ของกลุ่ม  

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 3 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 2 ของกลุ่ม 

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 4 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับอ่อนของแต่ละกลุ่ม    

โต๊ะกลุ่มที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับเก่ง 

จำนวน 11 คน 

โต๊ะกลุ่มที่ 2 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับปากลางคนที่1 

จำนวน 11 คน 

โต๊ะกลุ่มที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ระดับปานกลางคนที่ 2 

จำนวน 11 คน 

โต๊ะกลุ่มที่ 4 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับอ่อน 

จำนวน 11 คน 
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  4.3 โดยให้เวลาในการแข่งขัน 15 นาที เมื่อหมดเวลาให้เปลี่ยนกันตรวจ จากเฉลย รวม
คะแนนของแต่ละคน  และนำคะแนนแต่ละคนมาจัดอันดับโดย 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 1 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  15  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 2 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  10  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 3 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  5  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ที่ 4 ของกลุ่มความสามารถ เป็นต้นไป ได้โบนัส  1  คะแนน 
  4.4 ครูแจกใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 4 ให้แต่ละกลุ่ม ผู้เข้าแข่งขัน
ทุกคนรวมคะแนนของตนเองและนำคะแนนไปรวมกับสมาชิกในกลุ่มและหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเมื่อ
ได้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม   
 5.ขั้นสรุป 
   5.1 นักเรียนทำแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ของกลุ่มตนเอง 
  5.2 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน เรื่อง การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ เพื่อ
แนะแนวทางให้ได้ข้อสรุปที่ว่า 
   - การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ  จะต้องทำจำนวนหลังหรือจำนวนที่สองของอัตราส่วนนั้น
ให้เป็น 100 
  - การเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน  ต้องตัดคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ออก แล้วเขียน

อัตราส่วนหลังหรืออัตราส่วนที่สองให้เป็น 100 

  5.3 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล  เพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดี  ครู
ให้กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง การเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน 
 3. ใบความรู้ที่ 1.10 
 4. ใบงานที่ 1.10 
 5. เกมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ 4 
 6. ใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 4 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่1.10 - ใบงานที่1.10 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

-ตรวจใบงานที่1.10 
 

- ใบงานที่1.10 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.10 

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1 - 8(16) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

คะแนนรวม 16 
 หมายเหตุ 12 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 
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บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 
2.  ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.10   ........... กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  .......... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.10   .......... กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ ......... 
  อ่ืน ๆ ..............................................................................................................................  

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 

  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 
  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .......... 

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ..................................................................................................................... ................... 
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ..................................................................................................................... .............. 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                  (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                 
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ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนหรือเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100 ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบ

ปริมาณชนิดเดียวกัน (หน่วยเดียวกัน) เท่านั้น 

เช่น ร้อยละ 70 หรือ 70 % หมายถึง 70 ใน 100 หรือ 70 : 100 หรือ 
100

7  

ร้อยละ 12 หรือ 12 % หมายถึง 12 ใน 100 หรือ 12 : 100 หรือ 
100

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

ต้องตัดคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ออก แล้วเขียนอัตราส่วนหลังหรืออัตราส่วนที่สองให้เป็น 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เร่ือง การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอตัราส่วน 

ใบความรู้ที่ 1.10 
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ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน  15 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  15 %  = 
100

15  = 
20

3  (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

ตอบ 15 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 3 : 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน  165 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  165 %  = 
100

165  = 
20

33  (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

ตอบ 165 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 33 : 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 3 จงเขียน  25.5 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  25.5 %  = 
100

25.5
 = 

1000

255
  = 

200

51
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

ตอบ 25.5 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 51 : 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 4 จงเขียน  0.15 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  0.15 %  = 
100

0.15  = 
10,000

15   = 
2,000

3  (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

ตอบ 0.15 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 3 : 2,000 
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1)  จงเขียน  ร้อยละ 30  ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  จงเขียน  ร้อยละ 95 ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  จงเขียน  ร้อยละ 64  ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)  จงเขียน  0.6 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5)  จงเขียน  36 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6)  จงเขียน  85 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7)  จงเขียน  160 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8)  จงเขียน  32.5 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ใบงานที่ 1.10 
เรื่อง  การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 1 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

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

อุปกรณ์การเล่น 

  กระดาษโปสเตอร์แข็ง ตัดเป็นรูปหัวใจจำนวน 22 รูป แต่ละรูปแบ่งเป็น 2 ซีก ซีกหนึ่งเขียน
อัตราส่วน อีกซีกหนึ่งเขียนร้อยละ 

กติกาและวิธีเล่น 

  1. แจกหัวใจให้สมาชิกภายในกลุ่ม คนละ 2 ซีก ทั้งซีกท่ีเขียนอัตราส่วน และซีกที่เขียนร้อยละ 

  2. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ และเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน 

  3. เมื่อเขียนเสร็จ ให้จับคู่หัวใจซีกที่หายไป แล้วนำไปแปะที่บอร์ด 

   4. ผู้ใดที่สามารถจับคู่หัวใจได้ถูกต้องครบทุกดวงก่อนเป็นผู้ที่ชนะ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25% 1 : 4 

 

 

12% 3 : 25 
 

 

30% 3 : 10 

 

 
40% 2 : 5 

 

 

35% 7 : 20 
 

 

45% 9 : 20 
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70% 7 : 10 
 

 

65% 13 : 20  

 

75% 15 : 20 

 

 

55% 11 : 20 
 

 

50% 1 : 2 
 

 

60% 3 : 5 

 

 

80% 4 : 5 
 

 

85% 17 : 20 
 

 

90% 9 : 10 

 

 

95% 19 : 20 
 

 

10.5% 21 : 200 
 

 

12.5% 5 : 40 

 

 

13.5% 27 : 200 
 

 

14.5% 29 : 200 
 

 

28% 7 : 25 

 

 

37% 37 : 100 
 

 

11% 11 : 100 
 

 

17% 17 : 100 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 2 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

............................................................................................................................. ................................... 
อุปกรณ์การเล่น 

  กระดาษโปสเตอร์แข็ง ตัดเป็นรูปหัวใจจำนวน 22 รูป แต่ละรูปแบ่งเป็น 2 ซีก ซีกหนึ่งเขียน
อัตราส่วน อีกซีกหนึ่งเขียนร้อยละ 

กติกาและวิธีเล่น 

  1. แจกหัวใจให้สมาชิกภายในกลุ่ม คนละ 2 ซีก ทั้งซีกท่ีเขียนอัตราส่วน และซีกที่เขียนร้อยละ 

  2. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ และเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน 

  3. เมื่อเขียนเสร็จ ให้จับคู่หัวใจซีกที่หายไป แล้วนำไปแปะที่บอร์ด 

  4. ผู้ใดที่สามารถจับคู่หัวใจได้ถูกต้องครบทุกดวงก่อนเป็นผู้ที่ชนะ 

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

 

 

 

 
18% 1 : 4 

 

 

14% 3 : 25 
 

 

22% 3 : 10 

 

 
28% 2 : 5 

 

 

24% 7 : 20 
 

 

34% 9 : 20 
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58% 7 : 10 

 

 

54% 13 : 20  

 

64% 15 : 20 

 

 

44% 11 : 20 
 

 

38% 1 : 2 
 

 

48% 3 : 5 

 

 

68% 4 : 5 
 

 

74% 17 : 20 
 

 

78% 9 : 10 

 

 

84% 19 : 20 
 

 
10.2% 21 : 200 

 

 

12.4% 5 : 40 

 

 

13.5% 27 : 200 
 

 

14.4% 18 : 125 
 

 

88% 22 : 25 

 

 

94% 47 : 50 
 

 

19% 19 : 100 
 

 

51% 51: 100 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 3 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

............................................................................................................................. ................................... 
อุปกรณ์การเล่น 

  กระดาษโปสเตอร์แข็ง ตัดเป็นรูปหัวใจจำนวน 22 รูป แต่ละรูปแบ่งเป็น 2 ซีก ซีกหนึ่งเขียน
อัตราส่วน อีกซีกหนึ่งเขียนร้อยละ 

กติกาและวิธีเล่น 

  1. แจกหัวใจให้สมาชิกภายในกลุ่ม คนละ 2 ซีก ทั้งซีกท่ีเขียนอัตราส่วน และซีกที่เขียนร้อยละ 

  2. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ และเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน 

  3. เมื่อเขียนเสร็จ ให้จับคู่หัวใจซีกที่หายไป แล้วนำไปแปะที่บอร์ด 

  4. ผู้ใดที่สามารถจับคู่หัวใจได้ถูกต้องครบทุกดวงก่อนเป็นผู้ที่ชนะ 

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

 

 

 

 

 

18% 1 : 4 

 

 

14% 3 : 25 
 

 

22% 3 : 10 

 

 
28% 2 : 5 

 

 

24% 7 : 20 
 

 

34% 9 : 20 
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58% 7 : 10 
 

 

54% 13 : 20 
 

 

64% 15 : 20 

 

 

44% 11 : 20 
 

 

38% 1 : 2 
 

 

48% 3 : 5 

 

 

68% 4 : 5 
 

 

74% 17 : 20 
 

 

78% 9 : 10 

 

 

84% 19 : 20 
 

 
10.2% 21 : 200 

 

 

12.4% 5 : 40 

 

 

13.5% 27 : 200 
 

 

14.4% 18 : 125 
 

 

88% 22 : 25 

 

 

94% 47 : 50 
 

 

19% 19 : 100 
 

 

51% 51: 100 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 4 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

............................................................................................................................. ................................... 
อุปกรณ์การเล่น 

  กระดาษโปสเตอร์แข็ง ตัดเป็นรูปหัวใจจำนวน 22 รูป แต่ละรูปแบ่งเป็น 2 ซีก ซีกหนึ่งเขียน
อัตราส่วน อีกซีกหนึ่งเขียนร้อยละ 

กติกาและวิธีเล่น 

  1. แจกหัวใจให้สมาชิกภายในกลุ่ม คนละ 2 ซีก ทั้งซีกท่ีเขียนอัตราส่วน และซีกที่เขียนร้อยละ 

  2. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ และเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน 

  3. เมื่อเขียนเสร็จ ให้จับคู่หัวใจซีกที่หายไป แล้วนำไปแปะที่บอร์ด 

  4. ผู้ใดที่สามารถจับคู่หัวใจได้ถูกต้องครบทุกดวงก่อนเป็นผู้ที่ชนะ 

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

 

 

 

 

9% 9 : 100 

 

 

7% 7 : 100 
 

 

11% 11 : 100 

 

 

17% 17 : 100 
 

 

13% 13 : 100 
 

 

19% 19 : 100 
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31% 31 : 100 
 

 

29% 29 : 100 
 

 

37% 37 : 100 

 

 

23% 23 : 100 
 

 

21% 21 : 100 
 

 

27% 27 : 100 

 

 

41% 41 : 100 
 

 

43% 43 : 100 
 

 

47% 47 : 100 

 

 

49% 49 : 100 
 

 
51% 51 : 100 

 

 

53% 53 : 100 

 

 

57% 57 : 100 
 

 

61% 61 : 100 
 

 

67% 67 : 100 

 

 

87% 87 : 100 
 

 

77% 77 : 100 
 

 

97% 97 : 100 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนนโบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่............................................ 

ใบสรุปคะแนน 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) คร้ังที่ 4 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(TGT) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน        รหัสวิชา ค21102                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                              ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนเป็นร้อยละ และเปลี่ยนร้อยละเป็นอัตราส่วนได้  
 
สาระการเรียนรู้  
  
ตัวอย่างที่ 1   ดาวเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ปีนี้บริษัทขึ้นเงินเดือนให้ดาว 12 เปอร์เซ็นต์ ทำ

ให้เธอได้รับเงินเพ่ิมขึ้นเดือนละ 1,158 บาท อยากทราบว่าปีที่แล้วดาวได้รับเงินเดือนเดือนละกี่บาท 

วิธีทำ  กำไร 12% หมายความว่า เงินเดือนปีที่แล้ว 100 บาท จะได้เงินเดือนเพ่ิม 12 บาท 

  จะได้ อัตราส่วนของราคาขายต่อราคาทุน เป็น 
100

12
 

ให้  a แทน เงินเดือนปีที่แล้ว   เงินเดือนเพ่ิม 1,158 บาท 

จะได้ อัตราส่วนของราคาขายต่อราคาทุน เป็น 
a

1,158
 

เขียนสัดส่วนได้ดังนี้           
100

12
 = 

a

1,158
 

                                                            a = 
12

1,158100
 

             a =  9,650 

ตอบ ปีที่แล้วดาวได้รับเงินเดือนเดือนละ 9,650 บาท 
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ตัวอย่างที่ 2   โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงานทั้งหมด 4,560 เป็นคนงานหญิง 2,964 คน โรงงานแห่งนี้มี

คนงานชายร้อยละเท่าไร 

วิธีทำ  คนงานชาย   = คนงานทั้งหมด - คนงานหญิง 

         =   4,560 - 2,964 คน 

         =   1,596 คน 

  จะได้ว่า มีคนงานชาย 1,596 คน  

สัดส่วนคือ 
4,560

1,596
 = 

100

a
 

                       a = 
4,560

1,596100
 

                       a = 35 

ตอบ   โรงงานแห่งนี้มีคนงานชายร้อยละ 35 

  

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและคำนวณค่าของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ถูกต้อง (K) 

 2. นักเรียนสามารถเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน และเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละได้ (P) 

 3. นักเรียนสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ในการทำงานกลุ่ม  ในการทำงาน
ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การให้กำลังใจเพ่ือน  และการช่วยเหลือกัน  
ในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ   
 1.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมจากการตรวจแบบฝึกหัดที่ 1 เมื่อพบข้อบกพร่อง และแจ้งให้นักเรียนที่
ทำผิดแก้ไขให้ถูกต้อง 
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 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละใน
ชีวิตประจำวัน                       
   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 - 2 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม - ตอบ เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ี
ครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
เก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที ่ 1.13  และร่วมกันทำใบงานที่1.13 
สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจ
เนื้อหาอย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม    
   3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจใบงาน และปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยัง
ไม่เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวแข่งขันเกมวิชาการ 
 4.ขั้นเกมแข่งขันวิชาการ 

  4.1 ครูแนะนำกติกาการเล่นเกม โดยครูจัดนักเรียนนั่งโต๊ะตามความสามารถ ครูจัดการ
แข่งขัน โดยแบ่งผู้แข่งขันเป็น 4 กลุ่มใหญ่  ได้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเก่ง 1 
กลุ่ม  กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง 2 กลุ่ม  และกลุ่มนักเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอ่อน 1 กลุ่ม  ในการแข่งขัน 4 กลุ่ม  จะใช้โจทย์ที่มีระดับความยาก
ง่ายต่างกันตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 
  4.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งเข้ากลุ่มประจำโต๊ะแข่งขัน โดยครูแจกซองเกมแข่งขันวิชาการ ให้
นักเรียนในแต่ละโต๊ะ  ดังนี้ 
   -เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 1 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใน ระดับเก่งของแต่ละกลุ่ม    

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 1 ของกลุ่ม  

   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 3 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลางคนที่ 2 ของกลุ่ม 
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   -เกมแข่งขันวิชาการ(TGT) ชุดที่ 4 เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับอ่อนของแต่ละกลุ่ม    

  4.3 โดยให้เวลาในการแข่งขัน 15 นาที เมื่อหมดเวลาให้เปลี่ยนกันตรวจ จากเฉลย รวม
คะแนนของแต่ละคน  และนำคะแนนแต่ละคนมาจัดอันดับโดย 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 1 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  15  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 2 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  10  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนเป็นที่ 3 ของกลุ่มความสามารถ  ได้โบนัส  5  คะแนน 
    นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ที่ 4 ของกลุ่มความสามารถ เป็นต้นไป ได้โบนัส  1  คะแนน 
  4.4 ครูแจกใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 5 ให้แต่ละกลุ่ม ผู้เข้าแข่งขัน
ทุกคนรวมคะแนนของตนเองและนำคะแนนไปรวมกับสมาชิกในกลุ่มและหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  
 5.ขั้นสรุป 
   5.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน นักเรียนทำแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  
ของกลุ่มตนเอง 
  5.2 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล  เพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดี  ครู
ให้กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน                       
 3. ใบความรู้ที่ 1.13 
 4. ใบงานที่ 1.13 
 5. เกมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ 5 
 6. ใบสรุปคะแนนเกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 5 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่ 1.13 - ใบงานที่ 1.13 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

- ตรวจใบงานที่ 1.13 
 

- ใบงานที่ 1.13 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.13 

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1-2(6) -  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ   

   และตอบถูกต้อง 

-  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ   

   แต่ตอบไม่ถูกต้อง 

-  กำหนดตัวแปร และเขียนสัดส่วน แต่แสดงวิธีทำ

ถูกต้องบางส่วน  และตอบไม่ถูกต้อง 

-  กำหนดตัวแปร เขียนเขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ      
   ตรวจคำตอบ และตอบไม่ถูกต้อง 

3 

 

2 

 

1 

 
0 

คะแนนรวม 6 
 หมายเหตุ 4 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70  
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บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 
2.  ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.13   ..........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  .......... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.13   .........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ....... 
  อ่ืน ๆ .............................................................................................................................. 

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 

  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 
  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ................................................................................................................................  

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ..................................................................................... ................................................... 
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ..................................................................................................................... .............. 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                  (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                 
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ตัวอย่างที่ 1   ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งประกาศลดราคาสินค้า ทุกชนิด 25% จากป้ายราคา ถ้าสมชาย

ซื้อหม้อหุงข้าวมาในราคา 900 บาท อยากทราบว่าหมอหุงข้าวนี้ติดป้ายราคาเท่าไร 

วิธีทำ  ลด 25% หมายความว่า ป้ายราคา 100 บาท ขายในราคา 75 บาท 

  จะได้ อัตราส่วนของราคาท่ีติดป้ายต่อราคาขาย เป็น 
75

100
 

ให้  a แทน ราคาที่ติดป้าย   เมื่อราคาขายในราคา 900  บาท 

จะได้ อัตราส่วนของราคาท่ีติดป้ายต่อราคาขาย เป็น 
900

a
 

เขียนสัดส่วนได้ดังนี้        
75

100
 = 

900

a
 

                                    a = 
75

900100
 

        a =  1,200 

ตอบ หมอหุงข้าวนี้ติดป้ายราคา  1,200 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง โจทย์ปัญหาอตัราส่วนและร้อยละในชีวิตประจ าวัน 

ใบความรู้ที่ 1.13 



 204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 2   เด็กชายสมปองทำข้อสอบได้ 35% จากข้อสอบทั้งหมด  400 ข้อ อยากทราบว่าเขาทำ

ข้อสอบได้กี่ข้อจากข้อสอบทั้งหมด 

วิธีทำ  เด็กชายสมปองทำข้อสอบได้ 35% หมายความว่า ข้อสอบ 100 ข้อ ทำได้ 35 ข้อ 

  เขียนอัตราส่วนจำนวนข้อสอบทั้งหมดต่อจำนวนข้อสอบที่ทำได้ เป็น 
35

100
 

ให้  a แทน จำนวนข้อสอบที่ทำได้ จากข้อสอบทั้งหมด 400 ข้อ 

เขียนอัตราส่วนจำนวนข้อสอบทั้งหมดต่อจำนวนข้อสอบที่ทำได้ เป็น 
a

400
 

เขียนสัดส่วนได้ดังนี้           
35

100
 = 

a

400
 

                                      a = 
100

35400
    

                                      a =  140 

ตอบ สมปองทำข้อสอบได้ 140 ข้อ 
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1.โทรทัศน์เครื่องหนึ่งติดราคาไว้ 14,500 บาท ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ของมูลค่าสินค้า 

ผู้ซื้อโทรทัศน์เครื่องนี้ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใด 

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
ตอบ ........................................................................................................................................................................... 
2. แม่ค้าซื้อเค้กกล้วยหอมมา  800 ชิ้น แพ็คใส่ถุงไปแล้ว 75% ยังเหลือเค้กกล้วยหอมอีกก่ีชิ้น 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................ .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... .........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
ตอบ ........................................................................................................................................................................... 
 

ใบงานที่ 1.13 
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 5 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

............................................................................................................................. ................................... 
อุปกรณ์การเล่น 

1. ใบคำแนะนำในการเล่นเกม  

2. โทรศัพท์มือถือ 

กติกาและวิธีเล่น 

1. พิมพ์ join.quizizz.com 
2. พิมพ์ รหัส 6 หลัก 
3. ตั้งชื่อ พิมพ์เลขที่ ตามด้วยชื่อ ตัวอย่าง (1เมลดา) 
4. ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 15 นาที เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ผู้ใดได้คะแนนสูงสูด 3 

อันดับจะคะแนนโบนัส 
▪ อันดับที่ 1 ได้โบนัส 20 
▪ อันดับที่ 2 ได้โบนัส 15 
▪ อันดับที่ 3 ได้โบนัส 10 

5. เมื่อคิดคะแนนเสร็จแล้วนำไปรวมกับสมาชิกในกลุ่มของตน 
............................................................................................................................. ................................... 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 1 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 2 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 3 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน 
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เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ชุดที่ 4 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนนโบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 

 

 

 

 
ลำดับที่............................................ 

ใบสรุปคะแนน 

เกมแข่งขันวิชาการ (TGT) ครั้งที่ 5 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(STAD) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน                          รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                              ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 อัตราส่วน เป็นความสัมพันธ์ทีแ่สดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหนว่ยเดยีวกัน
หรือต่างกัน 
ก็ได้ การหาอัตราสว่นที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดใหส้ามารถทำได้โดยใช้การคูณหรือการหารด้วยจำนวน
เดียวกัน และการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนอาจทำได้โดยวิธีการคูณไขว้ 
 
สาระการเรียนรู้  

การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 

ตัวอย่างที่ 1 จงตรวจสอบว่า  
5

1  และ 
30

6 เท่ากันหรือไม่ 

วิธีที่ 1 ใช้หลักการคูณ
5

1 =
65

61



 =
30

6  

        ดังนั้น 
5

1 และ 
30

6 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน 

วิธีที่ 2 ใช้หลักการหาร
30

6 =
630

66



 =
5

1  

        ดังนั้น 
5

1 และ 
30

6 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน 

วิธีที่ 3 ใช้หลักการคูณไขว้ 
5

1       
30

6  

           จะได้ 30301 =  และ 3065 =  

        ดังนั้น 
5

1 และ 
30

6 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธบิายวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P)   
 3. นักเรียนสามารถรบัผิดชอบตอ่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบ การเขียนอัตราส่วน
แทนอัตรา และการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน 
          1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้ให้นักเรียนทราบและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
จากการตรวจแบบฝึกหัดที่ 1 เมื่อพบข้อบกพร่อง และแจ้งให้นักเรียนที่ทำผิดแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง การตรวจสอบการเท่ากันของ
อัตราส่วน 
   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ี
ครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
เก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 1.3  และร่วมกันทำใบงานที่1.3 สมาชิก
ภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหา
อย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม     
   3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อเตรียมตัว
ทดสอบรายบุคคล 
 4.ขั้นทำแบบทดสอบรายบุคคล 
  4.1 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบรายบุคคล  จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำตอบ รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มโดยนำคะแนนของแต่ละ
คนที่ได้รวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกเพ่ือหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม   
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 5.ขั้นสรุป 
   5.1 นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ของกลุ่มตนเอง 
  5.2 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ดังนี้ 
   การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 
   วิธีที่ 1 ใช้หลักการคูณ, วิธีที่ 2 ใช้หลักการหาร, วิธีที่ 3 ใช้หลักการคูณไขว้   

5.3 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล  เพื่อน ๆ ร่วมแสดง
ความยินดี  ครูให้กำลังใจกลุ่ม 
อ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 
 3. ใบความรู้ที่ 1.3 
 4. ใบงานที่ 1.3 
 5. แบบทดสอบรายบุคคล ฉบับที่ 1 
 6. ใบสรุปคะแนนแบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ครั้งที่ 1 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่ 1.3 - ใบงานที่ 1.3 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

-ตรวจใบงานที่ 1.3 
 

- ใบงานที่ 1.3 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.3  

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1-5(10) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

คะแนนรวม 10 
 หมายเหตุ 7 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70  
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บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 
2.  ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.3   ...........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.3   ..........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........ 
  อ่ืน ๆ ................................................................................... ........................................... 

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 

  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 
  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .......... 

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ..................................................................................................................... ................... 
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ...................................................................................................................................  
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                  (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                 
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การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 

ตัวอย่างท่ี 1  

จงตรวจสอบว่า  และ เท่ากันหรือไม่ 

แบบท่ี 1 ใช้หลักการคูณ = =  

       ดังนัน้ และ เป็นอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

………………………………………………………………... 

แบบท่ี 2 ใช้หลักการหาร = =  

       ดังนัน้ และ เป็นอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

………………………………………………………………... 
 

แบบท่ี 3 ใช้หลักการคูณไขว้        

           จะได้  และ  

       ดังนัน้ และ เป็นอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

จงตรวจสอบว่า  และ เท่ากันหรือไม่ 

แบบท่ี 1 ใช้หลักการคูณ = =  

  ดังนั้น และ เป็นอัตราส่วนท่ีไม่เท่ากัน 

………………………………………………………………... 

แบบท่ี 2 ใช้หลักการหาร = =  

  ดังนั้น และ เป็นอัตราส่วนท่ีไม่เท่ากัน 

………………………………………………………………... 
 

แบบท่ี 3 ใช้หลักการคูณไขว้         

       จะได้  และ  

   ดังนั้น และ เป็นอัตราส่วนท่ีไม่เท่ากัน 

 

เร่ือง การตรวจสอบการเท่ากนัของอตัราส่วน 

ใบความรูท้ี่ 1.3 
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1.1) 
5

7 และ 
15

21  

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

1.2) 
33

6 และ 
10

2  

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

1.3) 
49

35 และ 
7

5  

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

1.4) 
5

1.5และ 
35

9  

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

1.5) 
0.5

10 และ 
2

40

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

1.6) 
9

5 และ 
63

35  

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

ใบงานที่ 1.3 

เร่ือง การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน 
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แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับท่ี1 
เรื่อง  อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัย  จำนวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ         
  3. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

................................................................................................................................................... ............. 
1. ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่เป็นอัตราส่วน 

ก. ดินสอแท่งละ 5 บาท 

ข. แตงโม 10 ผล ราคา 300 บาท 

ค. สุรีได้เงิน 50 บาท 

ง. ขนมเค้ก 1 ปอนด์ ราคา 250 บาท 

2. จงเขียนอัตราส่วนจำนวนดินสอและจำนวนทุเรียนเป็นเท่าใด  

 

 
ก. อัตราส่วนจำนวนดินสอต่อจำนวนทุเรียน  เป็น 4 : 6    
ข. อัตราส่วนจำนวนทุเรียนต่อจำนวนดินสอ  เป็น 6 : 4 
ค. อัตราส่วนจำนวนดินสอเป็นแท่งต่อจำนวนทุเรียนเป็นผล  เป็น 6 : 4   
ง. อัตราส่วนจำนวนทุเรียนเป็นผลต่อจำนวนดินสอเป็นแท่ง  เป็น 6 : 4  

3. เสื้อ 31 ตัว ราคารวม 3,100 บาท อัตราส่วนจำนวนเสื้อหนึ่งตัวต่อราคาขายเป็นบาทตรงกับข้อใด   
ก. 1 : 310    ข. 31 : 3,100   
ค. 310 : 1    ง. 3,100 : 31  

4. ห้องเรียนแห่งหนึ่งมีครู 3 คน นักเรียนหญิง 25 คน และนักเรียนชาย 17 คน อัตราส่วน
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนทั้งหมดต่อผลต่างของจำนวนนักเรียนหญิงและครู คือเท่าไร     

ก. 32 : 22     ข. 42 : 22   
ค. 32 : 28    ง. 42 : 28 
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5. ร้านค้าแห่งหนึ่งขาย “สบู่หนึ่งก้อนราคา 54 บาท” ถ้ามาลีซื้อสบู่ 7 ก้อน อัตราส่วนของราคาเป็น
บาทต่อจำนวนสบู่เป็นก้อนตรงกับข้อใด 

ก. 7 : 328     ข. 328 : 7   
ค. 7 : 378     ง. 378 : 7 

6.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
ก. 2 : 7 = 8 : 28    ข. 13 : 14 = 21 : 11 

ค. 21 : 76 = 76 : 21   ง.  51 : 7 = 7 : 58 

7.อัตราส่วนในข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ก. 
3

2
 และ 

45

3
    ข. 

7

14
 และ 

63

126
 

ค. 
18

12
 และ 

51

71
   ง. 

60

48
 และ 

71

51
 

8.อัตราส่วนในข้อใดเป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน 

ก. 
5

4
 และ 

60

48
    ข. 

24

144
 และ 

12

72
 

ค. 
63

49
 และ 

9

7
    ง. 

31

33
 และ 

33

31
 

9.อัตราส่วนในข้อใดเท่ากับ 
500

25
 

ก. 
3

1
     ข. 

200

5
  

ค. 
1,000

50
    ง. 

1,000

75
  

10.อัตราส่วนในข้อใดไม่เท่ากับ 
1.6

7
 

ก. 
3.2

14
    ข. 

0.48

2.1
  

ค. 
0.80

3.5
    ง. 

0.96

4.2
  

............................................................................................................................. .................................. 
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ข้อ คำตอบ 

1 ค 

2 ง 

3 ก 

4 ข 

5 ง 

6 ก 

7 ข 

8 ง 

9 ค 

10 ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับที่1 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 
 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนน
โบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสรุปคะแนน 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) คร้ังที่ 1 

ลำดับที่....................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(STAD) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน         รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                             ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 อัตราส่วน เป็นความสัมพันธ์ทีแ่สดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหนว่ยเดยีวกัน
หรือต่างกันก็ได้ การหาอัตราสว่นที่เท่ากับอัตราสว่นที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยใช้การคูณหรือการหาร
ด้วยจำนวนเดียวกัน และการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราสว่นอาจทำได้โดยวิธีการคูณไขว้ 
 
สาระการเรียนรู้  

 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน  
  เมื่อมีอัตราส่วนสองอัตราส่วนใด ๆ แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ของที่มากกว่า
สองชนิดขึ้นไป เราสามารถเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องของจำนวนหลายๆจำนวน จากอัตราส่วนทั้งสอง
ดังนี้   

1.พิจารณาจำนวนที่ปรากฏในอัตราส่วนทีละคู่ เฉพาะในส่วนที่เป็นตัวร่วม   
2.ถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ 1) เท่ากันให้เขียนอัตราส่วนต่อเนื่องได้เลย  
3.ถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ 1) ไม่เท่ากันต้องทำให้ตัวร่วมนั้นเท่ากันก่อนซึ่ง

โดยทั่วไปจะทำให้เท่ากับ ค.ร.น. ของจำนวนที่เป็นตัวร่วมทั้งสองโดยใช้หลักการคูณ
หรือหลักการหาร 

ตัวอย่างที่ 1 ณิราทำขนมคุกกี้ ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้  
เนยเค็ม 130 กรัม 
น้ำตาลทราย 75 กรัม 
แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม 
ไข่ไก่ 1 ฟอง 
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 จงเขียนส่วนผสมในการทำคุกกี้ ต่อไปนี้ 
1.อัตราส่วนของเนยเค็มต่อน้ำตาลทรายต่อแป้งอเนกประสงค์ 
ตอบ 130 : 75 : 200 
2.อัตราส่วนของไข่ไก่เป็นฟองต่อเนยเค็มผสมน้ำตาลทรายเป็นกรัม 
ตอบ 1 : 275 

ตัวอย่างที่ 2  จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  
จำนวนมะม่วงต่อจำนวนสับปะรด  เท่ากับ 4 : 5 
จำนวนสับปะรดต่อจำนวนแตงโม  เท่ากับ 5 : 10 

                 จงเขียนอัตราส่วนจำนวนมะม่วงต่อจำนวนสับปะรดต่อจำนวนแตงโม 
ตอบ  4 : 5 : 10 

ตัวอย่างที่ 3  จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  
จำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือ  เท่ากับ 3 : 12 
จำนวนเสือต่อจำนวนลิง    เท่ากับ 6 : 11 

                 จงเขียนอัตราส่วนจำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือต่อจำนวนลิง 
วิธีทำ ตัวร่วมคือ เสือ 12 และ 6 ค.ร.น คือ 12 

จำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือ  เท่ากับ  3 : 12  
จำนวนเสือต่อจำนวนลิง    เท่ากับ  6 : 11 = 211:26   = 12 : 22 

ตอบ  อัตราส่วนจำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือต่อจำนวนลิง เท่ากับ 3 : 12 : 22 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธบิายวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถเขียนแสดงขั้นตอนการหาอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวนได้ (P)  
 3. นักเรียนสามารถรบัผิดชอบตอ่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ในการทำงานกลุ่ม  ในการทำงาน
ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การให้กำลังใจเพ่ือน  และการช่วยเหลือกัน  
ในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ  
 1.2 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับเขียนอัตราส่วนแทนอัตรา และการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน และ
การตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน 
 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ 
จำนวน 
   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 - 3 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ี
ครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
เก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่1.5  และร่วมกันทำใบงานที่1.5 สมาชิก
ภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหา
อย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม     
   3.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ เพ่ือเตรียม
ตัวทดสอบรายบุคคล 
 4.ขั้นทำแบบทดสอบรายบุคคล 
  4.1 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบรายบุคคล  จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำตอบ รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มโดยนำคะแนนของแต่ละ
คนที่ได้รวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกเพ่ือหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม   
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 5.ขั้นสรุป 
   5.1 นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ของกลุ่มตนเอง 
  5.2 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ดังนี้ เมื่อมีอัตราส่วนสองอัตราส่วนใด ๆ แสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ ของที่มากกว่าสองชนิดขึ้นไป เราสามารถเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องของจำนวน
หลายๆจำนวน จากข้ันตอนนี้ 

1. พิจารณาจำนวนที่ปรากฏในอัตราส่วนทีละคู่ เฉพาะในส่วนที่เป็นตัวร่วม   
2. ถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ 1) เท่ากันให้เขียนอัตราส่วนต่อเนื่องได้เลย  
3. ถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ 1) ไม่เท่ากันต้องทำให้ตัวร่วมนั้นเท่ากันก่อนซึ่ง

โดยทั่วไปจะทำให้เท่ากับ ค.ร.น. ของจำนวนที่เป็นตัวร่วมทั้งสองโดยใช้หลักการคูณหรือ
หลักการหาร 

   5.3 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล เพ่ือน ๆ ร่วมแสดงความยินดี ครูให้
กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
 3. ใบความรู้ที่ 1.5 
 4. ใบงานที่ 1.5 
 5. แบบทดสอบรายบุคล ฉบับที่ 2 
 6. ใบสรุปคะแนนแบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ครั้งที่ 2 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่1.5 - ใบงานที่1.5 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

- ตรวจใบงานที่1.5 
 

- ใบงานที่1.5 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.5 

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1.1(2) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

1.2(2) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

1.3.1-1.3.2(4) - ตอบถูกและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

คะแนนรวม 8 

 หมายเหตุ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70  
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ตัวอย่างท่ี 1 

จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  

จำนวนเสื้อต่อจำนวนกางเกง เท่ากับ 4 : 7 

จำนวนกางเกงต่อจำนวนกระโปรง เท่ากับ 3 : 5 

จงเขียนอัตราส่วนจำนวนเสื้อต่อจำนวนกางเกงต่อจำนวนกระโปรง 

วิธีทำ มี กางเกง เป็นตัวร่วม คือ   7 และ 3 ค.ร.น คือ 21 

จำนวนเสื้อต่อจำนวนกางเกง  

เท่ากับ 4 : 7 =  = 12 : 21 

จำนวนกางเกงต่อจำนวนกระโปรง  

เท่ากับ 3 : 5 =  = 21 : 35 

ตอบ  อัตราส่วนจำนวนเสื้อต่อจำนวนกางเกงต่อจำนวนกระโปรงเท่ากับ 12 : 

ตัวอย่างท่ี 2 

กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีอัตราส่วนของแต่ละด้านดังนี้ 

AB : BC = 4 : 5 และ BC : AC = 11 : 9 

จงเขียนอัตราส่วนของความยาว ด้าน BC ต่อความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม

ABC 

วิธีทำ มี BC เป็นตัวร่วม คือ  5 และ 11 ค.ร.น คือ 55 

AB : BC = 4 : 5 เท่ากับ 4 : 5 =  = 44 : 55 

BC : AC = 11 : 9เท่ากับ 11 : 9=  = 55 : 45 

จะได้ว่า ด้าน BC ยาว 55 

สามเหลี่ยม ABC มีความยาวมรอบรูป 44+55+45=144 

ตอบ  อัตราส่วนของความยาว ด้าน BC ต่อความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม 

ABC 

เร่ือง อตัราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน 

ใบความรูท้ี่ 1.5 
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3. จงแสดงวิธีหาคำตอบ 
1.1) จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  

จำนวนช้างต่อจำนวนม้า เท่ากับ 4 : 7 
จำนวนม้าต่อจำนวนควาย เท่ากับ 3 : 5 

จงเขียนอัตราส่วนจำนวนช้างต่อจำนวนม้าต่อจำนวนควาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2) จงพิจารณาอัตราส่วนต่อไปนี้  

A : B = 4 : 2  ,B : C = 2 : 5, C : D = 3 : 2 
จงเขียนอัตราส่วน A : B : C 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

  1.3) กำหนดให้  A : B  =  4 : 8  และ  B : C  =  6 : 9  จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้ 
1.3.1)  A : B : C    1.3.2)    A : C 

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

 
 

ใบงานที่ 1.5 
เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
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แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับท่ี 2 

เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัย  จำนวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ         
  3. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

.............................................................................................................. .................................................. 
1. จากข้อความ “อัตราส่วนของจำนวนแมว ต่อจำนวนหมา ต่อจำนวนไก่ เป็น 12 : 23 : 16” 
อัตราส่วนของจำนวนแมวต่อจำนวนไก่เป็นเท่าใด   

ก. 12 : 16    ข. 12 : 23   
ค. 23 : 16     ง. 16 : 23 

2. อัตราส่วนของ นก : หนู = 4 : 5 และอัตราส่วนของ หนู : ลิง = 5 : 12 จงหาอัตราส่วน นก : หนู : 
ลิง คือข้อใด 

จ. 4 : 5 : 5            ข.   4 : 10 : 12  
ค.  4 : 5 : 10            ง.   4 : 5 : 12 

3. อัตราส่วนของ A : B = 7 : 12 และอัตราส่วนของ B : C = 12 : 24 จงหาอัตราส่วน A : B : C คือ
ข้อใด 

ก. 7 : 12 : 12    ข. 7 : 24 : 24 
ค. 7 : 12 : 24     ง. 7 : 24 : 12 

4. อัตราส่วนของ X : Y = 21 : 13 และอัตราส่วนของ Y : Z = 13 : 42 จงหาอัตราส่วน X : Y : Z 
คือข้อใด 

ก. 21 : 13 : 26     ข. 21 : 26 : 42  
ค. 21 : 26 : 13     ง. 21 : 13 : 42  

5. อัตราส่วนของอายุนิด ต่ออายุหน่อย เป็น 14 : 7 และอายุหน่อย ต่ออายุน้อย เป็น 14 : 11 
อัตราส่วนของอายุนิด ต่ออายุ หน่อย ต่ออายุน้อย เป็นเท่าใด  

ก. 14 : 7 : 11      ข. 14 : 7 : 14   
ค. 28 : 14 : 7    ง. 28 : 14 : 11 
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6. อัตราส่วนของจำนวนแตงโมต่อจำนวนทุเรียน เป็น 17 : 39 และอัตราส่วนของจำนวนทุเรียนต่อ
จำนวนสับปะรด เป็น 13 : 21 อัตราส่วนจำนวนแตงโมต่อจำนวนทุเรียนต่อจำนวนสับปะรดเป็น
เท่าใด 

ข. 17 : 13 : 21     ข. 17 : 13 : 39    
ง. 17 : 39 : 21     ง.  17 : 39 : 63    

7. อัตราส่วนของ M : N = 2 : 3 และอัตราส่วนของ N : P = 6 : 14 จงหาอัตราส่วน M : N : P คือ
ข้อใด 

ก. 2 : 3 : 6     ข. 2 : 6 : 14  
ค. 4 : 3 : 14     ง. 4 : 6 : 14  

8. สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของด้านทั้งสามเป็น 3 : 4 : 5 ถ้าเส้นรอบรูปยาว 48 เซนติเมตร จง
หาความยาวด้านที่ยาวที่สุด  

ก. 20 เซนติเมตร   ข. 15 เซนติเมตร 

ค. 10 เซนติเมตร   ง.  5 เซนติเมตร 

9. สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอัตราส่วนของด้านกว้างต่อด้านยาวเป็น 7 : 3  ถ้าความยาวรอบรูปยาว 40 
เซนติเมตร ด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าใด  

ก. 7 เซนติเมตร    ข. 14 เซนติเมตร 

ค. 21 เซนติเมตร   ง. 28 เซนติเมตร 

10. อายุของดำ แดง และขาว รวมกันได้  65 ปี  ถ้าอัตราส่วนของอายุดำต่ออายุแดงต่ออายุขาว เป็น 
2 : 4 : 7 อยากทราบว่า ขาว มีอายุตรงกับข้อใด 

ก. 25 เซนติเมตร   ข. 30 เซนติเมตร 

ค. 35 เซนติเมตร   ง. 40 เซนติเมตร 

............................................................................................................................. ................................... 
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ข้อ คำตอบ 

1 ก 

2 ง 

3 ค 

4 ง 

5 ง 

6 ง 

7 ง 

8 ก 

9 ข 

10 ค 

เฉลย 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับที่2 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 
 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนน
โบนัส 

1    

2    
3    

4    
คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่....................................... 

ใบสรุปคะแนน 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) คร้ังที่ 2 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(STAD) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สัดส่วน (3)                                     รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                             ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน และร้อยละสามารถนำไปใช้ในการแกโ้จทย์ปัญหา 
ที่พบในชีวิตจริงได้อย่างหลากหลาย   
 
สาระการเรียนรู้  

 การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
  การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา 

3) สิ่งที่โจทย์ถาม 
4) สิ่งที่โจทย์กำหนด  

ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
 นำจำนวนที่โจทย์กำหนดและจำนวนที่โจทย์ถามมาเขียนสัดส่วน ดังนี้ 

 
 

     
 

 
 
ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อหาค่าตัวแปร 
 ใช้ความรู้เรื่องสัดส่วนและการแก้สมการ 

= 

จำนวนที่หนึ่ง (สิ่งเดียวกัน) 

จำนวนที่สอง (สิ่งเดียวกัน) 
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ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคำตอบ 

 ตัวอย่างที่1 สามเหลี่ยมรูปหนึ่ง มีอัตราส่วนความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 : 4 : 5  ถ้าความ

ยาวด้านทั้งสาม รวมกันได้ 180 เซนติเมตร อยากทราบว่าด้านที่ยาวที่สุดจะยาวกี่เซนติเมตร 

  วิธีทำ ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา 

สิ่งที่โจทย์ถาม  ด้านที่ยาวที่สุดยาวกี่เซนติเมตรเมตร 

สิ่งที่โจทย์กำหนด มีอัตราส่วนความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 : 4 : 5   

ถ้าความยาวด้านทั้งสาม รวมกันได้ 180 เซนติเมตร 

ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 

  อัตราส่วนความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 : 4 : 5   

  จากอัตราส่วนจะได้ความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 + 4 + 5 = 12 เซนติเมตร 

  จะได้ อัตราส่วนด้านที่ยาวที่สุดต่อความยาวด้านทั้งสาม เป็น 5 : 12  

  ให้  a แทน ความยาวด้านที่ยาวที่สุดเมื่อความยาวทั้งสามด้าน เป็น 180 

  จะได้ อัตราส่วนด้านที่ยาวที่สุดต่อความยาวด้านทั้งสาม เป็น a : 180 

  นำจำนวนที่โจทย์กำหนดและจำนวนที่โจทย์ถามมาเขียนสัดส่วน ดังนี้ 

 
     

 
 

 
ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อหาค่าตัวแปร 

 จาก       
12

5   =  
180

a  

   1805   =  12a  

 
12

1805   =  a 

        75  =  a 
  นั่นคือ ด้านที่ยาวที่สุดยาว 75 เซนติเมตร 
 
 

5 

12 

a 

18 
= 

ความยาวด้านที่ยาวที่สุด 

ความยาวด้านทั้งสาม 
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ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคำตอบ 
 อัตราส่วนด้านที่ยาวที่สุดต่อความยาวด้านทั้งสาม เป็น 5 : 12 
 เปรียบเทียบกับ  
 อัตราส่วนด้านที่ยาวที่สุดต่อความยาวด้านทั้งสาม เป็น 75 : 180 

 จะได้ 
12

5         
180

75  

           จะได้ 9007512 =  และ 9001805 =  
ดังนั้น ด้านที่ยาวที่สุดยาว 75 เซนติเมตร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายคำว่าสัดส่วนได้อย่างถูกต้อง (K) 
2. นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได ้(K) 

 3. นักเรียนสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ในการทำงานกลุ่ม  ในการทำงาน
ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การให้กำลังใจเพ่ือน  และการช่วยเหลือกัน  
ในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ   
 1.2 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน มี 4 
ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา 
    1) สิ่งที่โจทย์ถาม 
    2) สิ่งที่โจทย์กำหนด  
  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพ่ือหาค่าตัวแปร 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคำตอบ 
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 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ครูจัดไว้ในตอน
ปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับเก่ง 1 คน 
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 1.8  และร่วมกันทำใบงานที่ 1.8 สมาชิก
ภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหา
อย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม     
   3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ เพื่อเตรียมตัว
ทดสอบรายบุคคล 
 4.ขั้นทำแบบทดสอบรายบุคคล 
  4.1 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบรายบุคคล  จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำตอบ รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มโดยนำคะแนนของแต่ละ
คนที่ได้รวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกเพ่ือหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม   
 5.ขั้นสรุป 
  5.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน นักเรียนประเมินผลพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  
  5.2 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล  เพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดี  ครู
ให้กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
 3. ใบความรู้ที่ 1.8 
 4. ใบงานที่ 1.8 
 5. แบบทดสอบรายบุคล ฉบับที่ 3 
 6. ใบสรุปคะแนนแบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ครั้งที ่3 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่ 1.8 - ใบงานที่ 1.8 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

-ตรวจใบงานที่ 1.8 
 

- ใบงานที่ 1.8 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.8 

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1(10) -  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ   
   ตรวจคำตอบ  และตอบถูกต้อง 
-  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ  และตรวจ

คำตอบถูกต้อง แต่ตอบไม่ถูกต้อง 
-  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน และแสดงวิธีทำถูกต้อง                
   แต่ตรวจคำตอบถูกต้องบางส่วน  และตอบไม่ถูกต้อง 
-  กำหนดตัวแปร และเขียนสัดส่วนถูกต้อง แต่แสดงวิธีทำ

ถูกต้องบางส่วน  ตรวจคำตอบและตอบไม่ถูกต้อง 
-  กำหนดตัวแปร และเขียนสัดส่วนถูกต้อง แต่แสดงวิธีทำ   
   ตรวจคำตอบและตอบไม่ถูกต้อง 
-  กำหนดตัวแปรถูกต้อง เขียนเขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ   
   ตรวจคำตอบ และตอบไม่ถูกต้อง 

10 
 
8 
 
6 
 
4 
 
2 
 
0 

คะแนนรวม 10 
 หมายเหตุ 7 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70  
 

 
 



 243 
 

 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 
2.  ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.3   ...........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.3   ..........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........ 
  อ่ืน ๆ .............................................................................................................................. 

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 

  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 
  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ................................................................................................................................  

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ................................................................................... ..................................................... 
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ..................................................................................................................... .............. 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                  (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                  
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ตัวอย่างท่ี 1 

นิด น้อย หน่อย ได้รับเงินปันผลเป็นอัตราส่วน 5 : 7 : 9  อยาก

ทราบว่าถ้าน้อยได้รับเงินปันผล 3,570 บาท ท้ังสามคนจะได้รับ

เงินรวมกันกี่บาท 

วิธีทำ ให้ b แทน เงินทั้งสามคนรวมกัน 

นิด น้อย หน่อย ได้รับเงินปันผลเป็นอัตราส่วน 5 : 7 : 9  

 เงินปันผลของทั้งสามคนรวมกันเป็น 21  

 ถ้าน้อยได้รับเงินปันผล 3,570 บาท  

 จะได้     =  

   =   

 = 10,710 

 นั่นคือ เงินปันผลของท้ังสามคนรวมกันเป็น 10,710 บาท 

ตอบ  10,710 บาท 

 

เร่ือง โจทย์ปัญหาสัดส่วน 

ใบความรูท้ี่ 1.8 
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จงแสดงวิธีการหาคำตอบ 

4. สมศรี สมใจ สมปอง มีส่วนสูงเป็น 2 : 3 : 7 ถ้าส่วนสูงของสมศรีและสมใจเป็น 125 
เซนติเมตร  อยากทราบว่า สมใจและสมปองมีส่วนสูงต่างกันเท่าไร 

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

ใบงานที่ 1.8 
เรื่อง  โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
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แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับท่ี 3 
เรื่อง  สัดส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัย  จำนวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ         
  3. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

.............................................................................................................. .................................................. 
1. จงหาค่า  a  สัดส่วน 4 : 3 = 12 : a 

ก. 7     ข. 8 
ค. 9     ง. 10 

2. จงหาค่า  y  สัดส่วน y : 8 = 21 : 56 
ก. 3     ข. 4 
ค. 5     ง. 6  

3. จงหาค่า  f  สัดส่วน f : 81 =  7 : 9 
ก. 49     ข. 56 
ค. 63     ง. 70  

4. จงหาค่า x จากสัดส่วน 
32

12
=

96

x
 

ฉ. 24             ข.   36 

ค.  48             ค.   60 

5. จงหาค่า  d จากสัดส่วน 
625

d
 = 

25

3
 

ก. 75             ข.   100 

ค.   125            ค.   150 

6. จงหาค่า  r จากสัดส่วน 
r

63
 = 

25

7
 

ก. 200             ข.   225 

ค.   250            ค.   275 
 



 247 
 

 

7. อัตราส่วนของอายุดำ ต่ออายุแดง เป็น 13 : 5 ถ้า แดงอายุ 40 ปี แล้ว ดำอายุ m ปี ข้อใดคือ
สัดส่วนจากข้อความต่อไปนี้ 

ก. 
5

13
 = 

m

40
    ข. 

5

13
 = 

40

m
  

ค. 
13

5
 = 

40

m
    ง. 

5

40
 = 

13

m
 

8. นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีอัตราส่วนจำนวนนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชาย เป็น 7 : 2 ถ้า
โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชาย 420 คน โรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนนักเรียนหญิงตรงกับข้อใด   

ก. 1,400 คน    ข.  1,450 คน 
ค. 1,470 คน     ง.  1,490 คน  

9. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ในเวลา 2 ชั่วโมง ผลิตได้ 427 ชิ้น อยากทราบว่าในเวลา 
6 ชั่วโมง โรงงานแห่งนี้จะผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ได้กี่ชิ้น 

ก. 1,261 ชิ้น    ข.  1,271 ชิ้น  
ค. 1,281 ชิ้น    ง.  1,291 ชิ้น  

10. แม่ค้าขายส้มโอ 1 กิโลกรัม ราคา 35 บาท ถ้าแม่ค้าขายส้มโอหมดได้เงิน 5,250 บาท อยากทราบ
ว่าแม่ค้าขายส้มโอได้กี่กิโลกรัม 

ก. 100 กิโลกรัม    ข.  150 กิโลกรัม  
ค. 200 กิโลกรัม    ง.  250 กิโลกรัม  

........................................................................................................................... ..................................... 
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ข้อ คำตอบ 

1 ค 

2 ก 

3 ค 

4 ข 

5 ก 

6 ข 

7 ข 

8 ค 

9 ค 

10 ข 

เฉลย 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับที่ 3 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 
 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนน
โบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่

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

ใบสรุปคะแนน 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) คร้ังที่ 3 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(STAD) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ                              รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                             ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนเป็นร้อยละ และเปลี่ยนร้อยละเป็นอัตราส่วนได้   
 
สาระการเรียนรู้  

ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนหรือเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100 ซึ่งเกิดจากการ
เปรียบเทียบปริมาณชนิดเดียวกัน (หน่วยเดียวกัน) เท่านั้น 

เช่น ร้อยละ 70 หรือ 70 % หมายถึง 70 ใน 100 หรือ 70 : 100 หรือ 
100

7  

      ร้อยละ 12 หรือ 12 % หมายถึง 12 ใน 100 หรือ 12 : 100 หรือ 
100

12  

 ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน  18 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  18 %  = 
100

18
 = 

50

9
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

     ตอบ 18 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 9 : 50 
 

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน  135 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  135 %  = 
100

135
 = 

20

27
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

     ตอบ 135 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 27 : 20 
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ตัวอย่างที่ 3 จงเขียน  35.5 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  35.5 %  = 
100

35.5
 = 

1000

355
  = 

200

71
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

     ตอบ 35.5 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 71 : 200 
ตัวอย่างที่ 4 จงเขียน  0.20 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  0.20 %  = 
100

0.20
 = 

10,000

20
  = 

500

1
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

     ตอบ 0.20 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 1 : 500 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและคำนวณค่าของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ถูกต้อง (K) 
 2. นักเรียนสามารถเขียนร้อยละในรูปได้อัตราส่วน(P) 

 3. นักเรียนสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นนำ 
 1.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ในการทำงานกลุ่ม  ในการทำงาน
ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การให้กำลังใจเพ่ือน  และการช่วยเหลือกัน  
ในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ   
 1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้ให้นักเรียนทราบและให้คำแนะนำเพ่ิมเติม
จากการตรวจแบบฝึกหัดที่ 5 เมื่อพบข้อบกพร่อง และแจ้งให้นักเรียนที่ทำผิดแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2.ขั้นสอน 
    2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ 
   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 - 3 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 
 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
  3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ครูจัดไว้ในตอน
ปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับเก่ง 1 คน  
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นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที ่ 1.10  และร่วมกันทำใบงานที่ 1.10 
สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจ
เนื้อหาอย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม    
   3.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ เพ่ือเตรียม
ตัวทำแบบทดสอบรายบุคคล 
 4.ขั้นทำแบบทดสอบรายบุคคล 
  4.1 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบรายบุคคล  จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำตอบ รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มโดยนำคะแนนของแต่ละ
คนที่ได้รวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกเพ่ือหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม   
 5.ขั้นสรุป 
   5.1 นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ของกลุ่มตนเอง 
  5.2 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน เรื่อง การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ เพื่อ
แนะแนวทางให้ได้ข้อสรุปที่ว่า 
   - การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ  จะต้องทำจำนวนหลังหรือจำนวนที่สองของอัตราส่วนนั้น
ให้เป็น 100 
  - การเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน  ต้องตัดคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ออก แล้วเขียน
อัตราส่วนหลังหรืออัตราส่วนที่สองให้เป็น 100 
  5.3 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล  เพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดี  ครู
ให้กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ 
 3. ใบความรู้ที่ 1.10 
 4. ใบงานที่ 1.10 
 5. แบบทดสอบรายบุคล ฉบับที่ 4 
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การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่1.10 - ใบงานที่1.10 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

-ตรวจใบงานที่1.10 
 

- ใบงานที่1.10 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.10 

ข้อ (คะแนนเต็ม) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1- 8(16) - ตอบถูกแลครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

2 
0 

คะแนนรวม 16 
 หมายเหตุ 12 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 
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บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 
2.  ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.10   .........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.10 ..........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........ 
  อ่ืน ๆ ..............................................................................................................................  

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 

  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 
  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .......... 

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ..................................................................................................................... ................... 
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ...................................................................................................................................  
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                 
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ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนหรือเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100 ซึ่งเกิดจากการ

เปรียบเทียบปริมาณชนิดเดียวกัน (หน่วยเดียวกัน) เท่านั้น 

เช่น ร้อยละ 70 หรือ 70 % หมายถึง 70 ใน 100 หรือ 70 : 100 หรือ 
100

7  

ร้อยละ 12 หรือ 12 % หมายถึง 12 ใน 100 หรือ 12 : 100 หรือ 
100

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

ต้องตัดคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ออก แล้วเขียนอัตราส่วนหลังหรืออัตราส่วนที่สองให้เป็น 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เร่ือง การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอตัราส่วน 

ใบความรู้ที่ 1.10 
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ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน  15 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  15 %  = 
100

15  = 
20

3  (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

ตอบ 15 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 3 : 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน  165 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  165 %  = 
100

165  = 
20

33  (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

ตอบ 165 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 33 : 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 3 จงเขียน  25.5 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  25.5 %  = 
100

25.5
 = 

1000

255
  = 

200

51
 (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

ตอบ 25.5 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 51 : 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 4 จงเขียน  0.15 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 

      วิธีทำ  0.15 %  = 
100

0.15  = 
10,000

15   = 
2,000

3  (ทำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) 

ตอบ 0.15 % เขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้เป็น 3 : 2,000 
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1.จงเขียน  ร้อยละ 30  ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.จงเขียน  ร้อยละ 95 ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.จงเขียน  ร้อยละ 64  ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.จงเขียน  0.6 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.จงเขียน  36 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบงานที่ 1.10 
เรื่อง  การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วน 
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แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับท่ี 4 
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                           

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัย  จำนวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ         
  3. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

...................................................................................................................................... ......................... 
1. ข้อใดเขียน 4.3 : 25 ในรูปของร้อยละได้ถูกต้อง 

ข. ร้อยละ 15.2            ข.   ร้อยละ 17.2 

ค.   ร้อยละ 21.3            ง.   ร้อยละ 29.3 
2. ข้อใดเขียน 69 : 23  ในรูปของร้อยละได้ถูกต้อง 

ก. ร้อยละ 200     ข. ร้อยละ 300  
ค. ร้อยละ 400    ง. ร้อยละ 500  

3. ข้อใดเขียน 
50

7.2
 ในรูปของร้อยละได้ถูกต้อง 

ก. ร้อยละ 7.2    ข. ร้อยละ 72  
ค. ร้อยละ 14.4    ง. ร้อยละ 144  

4. จงหาว่าข้อใดเขียน  
300

375
 เขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ได้ถูกต้อง 

ก. 100%    ข. 125% 
ค. 130%    ง. 135%   

5. ข้อใดเขียน  12.5 % ในรูปของอัตราส่วนได้ถูกต้อง 

ช. 
100

125
            ข.   

1,000

12.5
 

ค.  
250

5
            ง.   

8

1
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6. ข้อใดเขียน 7.2 % ในรูปของร้อยละได้ถูกต้อง 

ก.  
100

72
            ข.   

1,000

7.2
 

ค.  
250

18
            ง.   

500

18
 

7. จงหาว่า 132 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้ตรงกับจำนวนใด 

ข. 
25

31
            ข.   

25

33
 

ค.   
50

31
            ง.   

50

33
 

8. จงหาว่า 45.5 % ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้ตรงกับจำนวนใด 
ก. 455 : 100            ข.   91 : 20 

ค.   45.5 : 1,000           ง.   91 : 200 
9. จงหาว่า ร้อยละ 15.5 ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้ตรงกับจำนวนใด 

ก. 
200

155
            ข.   

100

31
 

ค.   
100

155
            ง.   

200

31
 

10. จงหาว่า ร้อยละ 11.3 ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ได้ตรงกับจำนวนใด 

ก. 
10

113
            ข.   

100

113
 

ค.   
1,000

113
            ง.   

10,000

113
 

............................................................................................................................. ................................... 
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ข้อ คำตอบ 

1 ข 

2 ข 

3 ค 

4 ข 

5 ง 

6 ค 

7 ข 

8 ง 

9 ง 

10 ค 

เฉลย 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับที่ 4 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 
 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนน
โบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลำดับที่....................................... 

ใบสรุปคะแนน 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) คร้ังที่ 4 



 262 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน(STAD) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน        รหัสวิชา ค21101                            
รายคณิตศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 คาบ                                              ผู้สอน นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
   
สาระสำคัญ  
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนเป็นร้อยละ และเปลี่ยนร้อยละเป็นอัตราส่วนได้  
 
สาระการเรียนรู้  

  
ตัวอย่างที่ 1   ดาวเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ปีนี้บริษัทขึ้นเงินเดือนให้ดาว 12 เปอร์เซ็นต์ ทำ

ให้เธอได้รับเงินเพ่ิมขึ้นเดือนละ 1,158 บาท อยากทราบว่าปีที่แล้วดาวได้รับเงินเดือนเดือนละกี่บาท 

วิธีทำ  กำไร 12% หมายความว่า เงินเดือนปีที่แล้ว 100 บาท จะได้เงินเดือนเพ่ิม 12 บาท 

  จะได้ อัตราส่วนของราคาขายต่อราคาทุน เป็น 
100

12
 

ให้  a แทน เงินเดือนปีที่แล้ว   เงินเดือนเพ่ิม 1,158 บาท 

จะได้ อัตราส่วนของราคาขายต่อราคาทุน เป็น 
a

1,158
 

เขียนสัดส่วนได้ดังนี้           
100

12
 = 

a

1,158
 

                                                            a = 
12

1,158100
 

             a =  9,650 

ตอบ ปีที่แล้วดาวได้รับเงินเดือนเดือนละ 9,650 บาท 
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ตัวอย่างที่ 2   โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงานทั้งหมด 4,560 เป็นคนงานหญิง 2,964 คน โรงงานแห่งนี้มี

คนงานชายร้อยละเท่าไร 

วิธีทำ  คนงานชาย   = คนงานทั้งหมด – คนงานหญิง 

                 =   4,560 - 2,964 คน 

          =   1,596 คน 

  จะได้ว่า มีคนงานชาย 1,596 คน  

สัดส่วนคือ 
4,560

1,596
 = 

100

a
 

    a = 
4,560

1,596100
 

    a = 35 

ตอบ   โรงงานแห่งนี้มีคนงานชายร้อยละ 35 

  

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและคำนวณค่าของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ 

ถูกต้อง (K) 

 2. นักเรียนสามารถเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน และเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละได้ (P) 

 3. นักเรียนสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.ขั้นนำ 

 1.1 ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและวัตถุประสงค์ในการทำงานกลุ่ม  ในการทำงาน

ร่วมกัน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความคิดเห็น  การให้กำลังใจเพ่ือน  และการช่วยเหลือกัน  

ในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ   

 1.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมจากการตรวจแบบฝึกหัดที่ 1 เมื่อพบข้อบกพร่อง และแจ้งให้นักเรียน

ที่ทำผิดแก้ไขให้ถูกต้อง 
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 2.ขั้นสอน 

   2.1 นักเรียนศึกษา สื่อจากโปรแกรม power point เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละใน

ชีวิตประจำวัน                       

   2.2 นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 - 2 เพิ่มเติม โดยครูใช้การอธิบาย ถาม - ตอบ เพ่ือให้

นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจวิธีการและเห็นแนวทางในการในการแก้โจทย์ปัญหา 

 3.ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม   
   3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ี
ครูจัดไว้ในตอนปฐมนิเทศ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
เก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง2 คน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน 1 คน ตามอัตราส่วน (1 : 2 : 1) 
  3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู ้ที ่1.13  และร่วมกันทำใบงานที่1.13 
สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมกันอธิบายปัญหาจนแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้ าใจ
เนื้อหาอย่างชัดเจน ครูคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม    
   3.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากัน อธิบายสมาชิกภายในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ เพ่ือเตรียม
ตัวทดสอบรายบุคคล 
 4.ขั้นทำแบบทดสอบรายบุคคล 
  4.1 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบรายบุคคล  จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 
 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำตอบ รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มโดยนำคะแนนของแต่ละ
คนที่ได้รวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกเพ่ือหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม   
 5.ขั้นสรุป 
   5.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน นักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  
ของกลุ่มตนเอง 
  5.2 ครูจัดอันดับมอบรางวัลให้กับกลุ่มได้ 3 รางวัลได้แก่ Good team, Great team และ
สูงสุดคือ Super team ของห้อง ครูยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล  เพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดี  ครู
ให้กำลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความตั้งใจและพยายามให้มากข้ึนต่อไป 
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สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 2. Power point เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละในชีวิตประจำวัน                       
 3. ใบความรู้ที่ 1.13 
 4. ใบงานที่ 1.13 
 5. แบบทดสอบรายบุคล ฉบับที่ 5 
 6. ใบสรุปคะแนนแบบทดสอบรายบุคล (STAD) ครั้งที่ 5 
 
การวัดและการประเมินผล 

พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้  
(K) 

- ตรวจใบงานที่ 1.13 - ใบงานที่ 1.13 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ  
(P) 

-ตรวจใบงานที่ 1.13 
 

- ใบงานที่ 1.13 - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (A) 

- สังเกตพฤติกรรม      
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานที่ 1.13 

ข้อ (คะแนน) คำตอบของนักเรียน คะแนน 

1-2(6) -  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ   
   และตอบถูกต้อง 
-  กำหนดตัวแปร เขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ   
   แต่ตอบไม่ถูกต้อง 
-  กำหนดตัวแปร และเขียนสัดส่วน แต่แสดงวิธีทำ

ถูกต้องบางส่วน  และตอบไม่ถูกต้อง 
-  กำหนดตัวแปร เขียนเขียนสัดส่วน แสดงวิธีทำ      
   ตรวจคำตอบ และตอบไม่ถูกต้อง 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

คะแนนรวม 6 

 หมายเหตุ 4 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70  
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บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จัดการเรียนรู้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจาก  .................................................................................................................. ............................ 
2.   ผลการเรียนของนักเรียน   
   จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.13  ..........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........... 

  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินใบงานที่ 1.13  .........  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  ........ 
  อ่ืน ๆ ..............................................................................................................................  

3.  ปัญหาและอุปสรรค 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ไม่เหมาะสมกับเวลา 

  มีนักเรียนทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา 
  มีนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน 
  อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .......... 

4.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
เรื่อง  ..................................................................................................................... ................... 
  แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ...................................................................................................................................  
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                                                          (นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง)                 
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ตัวอย่างที่ 1   ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งประกาศลดราคาสินค้า ทุกชนิด 25% จากป้ายราคา 

ถ้าสมชายซื้อหม้อหุงข้าวมาในราคา 900 บาท อยากทราบว่าหมอหุงข้าวนี้ติดป้ายราคาเท่าไร 

วิธีทำ  ลด 25% หมายความว่า ป้ายราคา 100 บาท ขายในราคา 75 บาท 

  จะได้ อัตราส่วนของราคาท่ีติดป้ายต่อราคาขาย เป็น 
75

100
 

ให้  a แทน ราคาที่ติดป้าย   เมื่อราคาขายในราคา 900  บาท 

จะได้ อัตราส่วนของราคาท่ีติดป้ายต่อราคาขาย เป็น 
900

a
 

เขียนสัดส่วนได้ดังนี้           
75

100
 = 

900

a
 

                                       a = 
75

900100
 

           a =  1,200 

ตอบ หมอหุงข้าวนี้ติดป้ายราคา  1,200 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง โจทย์ปัญหาอตัราส่วนและร้อยละในชีวิตประจ าวัน 

ใบความรูท้ี่ 1.13 



 268 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

ตัวอย่างที่ 2   เด็กชายสมปองทำข้อสอบได้ 35% จากข้อสอบทั้งหมด  400 ข้อ อยากทราบ

ว่าเขาทำข้อสอบได้กี่ข้อจากข้อสอบทั้งหมด 

วิธีทำ เด็กชายสมปองทำข้อสอบได้ 35% หมายความว่า ข้อสอบ 100 ข้อ ทำได้ 35 ข้อ 

  เขียนอัตราส่วนจำนวนข้อสอบทั้งหมดต่อจำนวนข้อสอบที่ทำได้ เป็น 
35

100
 

ให้  a แทน จำนวนข้อสอบที่ทำได้ จากข้อสอบทั้งหมด 400 ข้อ 

เขียนอัตราส่วนจำนวนข้อสอบทั้งหมดต่อจำนวนข้อสอบที่ทำได้ เป็น 
a

400
 

เขียนสัดส่วนได้ดังนี้           
35

100
 = 

a

400
 

                                                            a = 
100

35400
 

             a =  140 

ตอบ สมปองทำข้อสอบได้ 140 ข้อ 
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จงแสดงวิธีทำ

1. โทรทัศน์เครื่องหนึ่งติดราคาไว้ 14,500 บาท ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ของมูลค่าสินค้า 

ผู้ซื้อโทรทัศน์เครื่องนี้ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใด 

วิธีทำ
........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ตอบ ........................................................................................................................................................... 

2. แม่ค้าซื้อเค้กกล้วยหอมมา  800 ชิ้น แพ็คใส่ถุงไปแล้ว 75% ยังเหลือเค้กกล้วยหอมอีกก่ีชิ้น 

วิธีทำ 

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 1.13 

เร่ือง โจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
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แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับท่ี 5 
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                           

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
............................................................................................................................. ................................... 
คำชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัย  จำนวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที                

  2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ         
  3. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบจากเฉลย   

...................................................................................................................................... .......................... 
1. จงหาว่า 13%  ของ 200 มีค่าตรงกับข้อใด 

ค. 22             ข.   24  
ค.   26             ง.   28  

2. จงหาว่า 45 เป็น 15% ของจำนวนใด 
ก. 200      ข. 300  
ค. 400     ง. 500  

3. จงหาว่า 12 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 300 
ก. 4%     ข. 5% 
ค. 6%     ง. 7%  

4. จงหาว่า 26  เป็นร้อยละเท่าใดของ 130 
ก. 5%     ข. 10% 
ค. 15%     ง. 20%   

5. ทอยปลูกข้าว ร้อยละ 25 ของ จำนวนที่ดินทั้งหมด เท่ากับ 150 ไร่ ทอยมีที่ดินท้ังหมดกี่ไร่ 
ซ. 300  ไร่            ข.   400 ไร่ 
ค.   500 ไร่            ง.   600 ไร่ 

6. ในการสอบเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครสอบ 500 คน มีผู้สอบผ่าน 240 คน จงหาว่ามีผู้สอบผ่าน
กี่เปอร์เซ็นต์ 

ก.  44%            ข.   46% 

ค.  48%            ง.   50% 
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7. โทรทัศน์เครื่องหนึ่งติดป้ายราคา 12,500 บาท ประกาศลดราคา 15 %  ราคาขายของโทรทัศน์
เครื่องนี้ตรงกับข้อใด 

ค. 10,600  บาท           ข.  10,625  บาท 
ค.   10,630  บาท           ง.  10,635  บาท 

8. แม่ค้าขายแตงโมหมดได้เงิน 1,870 บาท ปรากฏว่าขาดทุน 15 % จงหาว่าต้นทุนของแม่ค้าคนนี้
ตรงกับข้อใด 

ข. 2,000  บาท            ข.   2,100  บาท 
ค.   2,200  บาท            ง.   2,300  บาท 

9. สมชายได้เงินเดือน เดือนละ 35,800 บาท เขาออมเงินเดือนละ 8,950 บาท จงหาว่าสมชายออม
เงินกีเ่ปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 

ก.  20%            ข.   25% 

ค.  30%            ง.   35% 
10. ลุงดำมีที่ดินทั้งหมด 350 ไร่  แบ่งปลูกทุเรียน 15 ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา 20 ไร่ ปลูกข้าว 10 ไร่ ลุง
ดำปลูกทุเรียนและขุดบ่อเลี้ยงปลาคิดเป็นร้อยละเท่าไรของที่ดินทั้งหมด 

ข. ร้อยละ 5            ข.   ร้อยละ 10 
ค.   ร้อยละ 15            ง.   ร้อยละ 20 

.............................................................................................................. .................................................. 
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ข้อ คำตอบ 

1 ค 

2 ข 

3 ก 

4 ง 

5 ง 

6 ค 

7 ข 

8 ค 

9 ข 

10 ข 

เฉลย 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ฉบับที่ 5 
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เรื่อง…………………………………………………………..………………….. 
 

กลุ่มที่......................................................................................... 

สมาชิกคนที่  ชื่อ-สกุล คะแนน คะแนน
โบนัส 

1    

2    

3    

4    

คะแนนรวมของกลุ่ม  

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ลำดับที่....................................... 

ใบสรุปคะแนน 

แบบทดสอบรายบุคคล (STAD) ครั้งที่ 5 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

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

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ก.   3 : 7 = 9 : 21     ข.   11 : 54 = 54 : 11 

ค.   48 : 36 = 72 : 84   ง.   21 : 7 = 32 : 16 

2. อัตราส่วนในข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ก.   
0.3

0.2
 และ 

1.2

0.08
   ข.   

3

1.2
 และ 

0.5

0.2
 

ค.   
1.8

12
 และ 

4.5

3
    ง.   

5.1

7.1
 และ 

7.1

5.1
 

3. อัตราส่วนในข้อใดเป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน 

ก.   
3

0.2
 และ 

60

1.2
    ข.   

18

1.2
และ 

3

0.2
 

ค.   
7

4
 และ 

4.9

2.8
    ง.   

0.5

40
 และ 

0.3

24
 

4. อัตราส่วนในข้อใดไม่เท่ากับ 
7

3
 

ก.   
2.8

1.2
     ข.   

0.35

0.15
 

ค.   
4.9

4.2
     ง.   

8.4

3.6
 

5. อัตราส่วนการออมเงินของเพ่ือนทั้ง 3 คนเป็นดังนี้  แป้ง : ป้อม = 2 : 3 และ ป้อม : ปุ้ย = 6 : 2 

อัตราส่วนเงินออมของแป้งต่อป้อมต่อปุ้ย ตรงกับข้อใด 

ก.   2 : 9 : 2     ข.   2 : 6 : 2 

ค.   4 : 9 : 2    ง.   4 : 6 : 2 
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6. อัตราส่วนของอายุของแจ๊คต่ออายุของจอย เป็น 4 : 3 อัตราส่วนของอายุของจอยต่ออายุของแจ๋ม 

เป็น 9 : 2 ข้อใดคือ อัตราส่วนของอายุของแจ๊คต่ออายุของแจ๋ม 

ก.   4 : 2     ข.   4 : 9 

ค.   12 : 2     ง.   12 : 4 

7. สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีอัตราส่วนจำนวนเสือต่อจำนวนลิงเป็น 3 : 2 อัตราส่วนจำนวนลิงต่อจำนวน

ยีราฟเป็น 5 : 2 อัตราส่วนของจำนวนเสือต่อจำนวนลิงต่อจำนวนยีราฟ ตรงกับข้อใด 

ก.   3 : 7 : 2     ข.   3 : 10 : 4 

ค.   15 : 10 : 2    ง.   15 : 10 : 4 

8. จงหาว่าค่า m จากสัดส่วน 
12.4

4.21
=

62

m
ตรงกับข้อใด 

ก.   20.02     ข.   21.05 

ค.   30.02     ง.   31.05 

9. จงหาว่าค่า x จากสัดส่วน 
54

38
=

x

266
 ตรงกับข้อใด 

ก.   368     ข.  376 

ค.   378     ง.  388  

10. นักเรียนห้องหนึ่งมีอัตราส่วนของนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชายเป็น 1 : 3 ถ้าในห้องเรียนนี้

มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน อยากทราบว่าจะมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คน 

ก.   12 คน     ข.   14 คน 

ค.   22 คน     ง.    24 คน 

11. ในการทำคุกกี้ อัตราส่วนของจำนวนแป้งกรัมต่อจำนวนน้ำตาลถ้วย เป็น 400 : 3  อยากทราบว่า

ถ้าใช้ 

น้ำตาล 12 ถ้วย ต้องใช้แป้งก่ีกรัม 

ก.   800 กรัม    ข.   1200 กรัม 

ค.   1400 กรัม    ง.   1600 กรัม 
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12. ข้อใดเขียน 
250

17
 ในรูปของร้อยละได้ถูกต้อง 

ก.   ร้อยละ 4.8    ข.   ร้อยละ 5.8 

ค.   ร้อยละ 6.8    ง.   ร้อยละ 7.8 

13. ข้อใดเขียน  34.2% ในรูปของอัตราส่วนได้ถูกต้อง 

ก.   342 : 100    ข.   34.2 : 1000 

ค.   171 : 500    ง.   17.1 : 500 

14. ข้อใดเขียน 
2.5

13
 ในรูปของเปอร์เซ็นต์ได้ถูกต้อง 

ก.   52%     ข.   520% 

ค.   62%     ง.   620% 

15. จงหาว่า 132  เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 250  

ก.   52.6%     ข.  52.8% 

ค.   56.2%     ง.  58.2%  

16. ร้านขายโทรศัพท์ลดราสินค้า 23% จากป้าย ถ้าโทรศัพท์มือถือติดป้ายราคาราคา 12,550 บาท 

อยากทราบว่าราคาขายของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ตรงกับข้อใด 

ก.   9,663.05 บาท    ข.   9,636.05 บาท 

ค.   9,366.50 บาท    ง.   9,663.50 บาท 

17. พ่อค้าขายทุเรียน ขาดทุน 20% ถ้าพ่อค้าขายทุเรียนทั้งหมดได้เงิน 3,750 บาท อยากทราบว่า

พ่อค้าลงทุนซื้อทุเรียนมาก่ีบาท 

ก.   4,678.50  บาท    ข.   4,687.50 บาท 

ค.   4,768.50 บาท    ง.   4,867.50 บาท 

18. เด็กชายสมชายทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 75% จากข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ จงหาว่า

เด็กชายสมชายทำข้อสอบผิดทั้งหมดก่ีข้อ 

ก.   30 ข้อ     ข.   45 ข้อ 

ค.   75 ข้อ     ง.   90 ข้อ 
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19. ผลกำไรของบริษัทแห่งหนึ่ง ในปี 2561 ได้กำไร 45,000,000 บาท ในปี 2562 ได้กำไร 

54,000,000 บาทอยากทราบว่าผลกำไรในปี 2562 เพิ่มข้ึนจากปี 2561 กี่เปอร์เซ็นต์ 

ก.   10%     ข.   15% 

ค.   20%     ง.   25% 

20.ร้านขายจักรยานติดราคาจักรยานไว้ 1,000 บาท เมื่อขายลดราคา 10% แล้วยังคงได้กำไร 20%  

จักรยานคันนี้มีราคาต้นทุนตรงกับข้อใด 

ก.   750 บาท    ข.   755 บาท 

ค.   855 บาท    ง.    850 บาท 

............................................................................................................................. ................................ 
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เฉลย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง  อัตราส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ คำตอบ 
1 ก 
2 ข 
3 ก 
4 ค 
5 ง 
6 ค 
7 ง 
8 ข 
9 ค 
10 ง 
11 ง 
12 ค 
13 ข 
14 ข 
15 ข 
16 ง 
17 ข 
18 ก 
19 ค 
20 ก 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

(ฉบับนักเรียนประเมิน) 

กลุ่ม ..........................................................................................................  

ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................................... ...... 

 

คำชี้แจง: ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 0 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น     

2. ให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย     

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย     

4. มีความสามัคคีในการทำงาน     

5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม     

คะแนนรวม  

คะแนนเฉลี่ย (
คะแนนรวม

𝟓
)  

เกณฑ์การให้คะแนน 

  

 พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ (3ครั้งข้ึนไป) ให้  3  คะแนน 

 พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง (2ครั้ง)   ให้  2  คะแนน 

 พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง (1ครั้ง)   ให้  1  คะแนน 

 ไม่แสดงพฤติกรรมเลย (0ครั้ง)    ให้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 

2.26 – 3.00 ดีมาก ระดับ 4 
1.51 – 2.25 ดี ระดับ 3 

0.76 – 1.50 พอใช้ ระดับ 2 

0.00 – 0.75 ปรับปรุง ระดับ 1 



 280 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

(ฉบับครูประเมิน) 

กลุ่ม ..........................................................................................................  

ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................................... ...... 

 

คำชี้แจง: ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 0 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น     

2. ให้คำปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย     

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย     

4. มีความสามัคคีในการทำงาน     

5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม     

คะแนนรวม  

คะแนนเฉลี่ย (
คะแนนรวม

𝟓
)  

เกณฑ์การให้คะแนน 

  

 พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ (3ครั้งข้ึนไป) ให้  3  คะแนน 

 พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง (2ครั้ง)   ให้  2  คะแนน 

 พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง (1ครั้ง)   ให้  1  คะแนน 

 ไม่แสดงพฤติกรรมเลย (0ครั้ง)    ให้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 

2.26 – 3.00 ดีมาก ระดับ 4 
1.51 – 2.25 ดี ระดับ 3 

0.76 – 1.50 พอใช้ ระดับ 2 

0.00 – 0.75 ปรับปรุง ระดับ 1 



 281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 

1. นางสาวศศิธร สิงหธรรม  ตำแหน่งครู คศ.3  โรงเรียนปากเกร็ด  

2. นางสาวธีรณี ติยศิริ  ตำแหน่งครู คศ.2  โรงเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

3. นายสรศักดิ์ โพธิ์นลิ   ตำแหน่งครู คศ.3  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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ภาคผนวก ง 

นำเสนอวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก จ 
ภาพการวิจัย 
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ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
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ภาพที่ 2 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล เมลดา รุ่งเรือง 
วัน เดือน ปี เกิด 2 พฤษภาคม 2536 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2559 สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต   

วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
พ.ศ. 2560 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 59/1 ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120   
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