แผนการจัดการเรียนร ้ ู
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับเทคนิค STAD
เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

โดย

นางบุณยานุช นุชสาย
โรงเรียนเทศบาลวัดประท ุมคณาวาส (นิ พทั ธ์หริณส ูตร์)
สังกัดเทศบาลเมื องสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คานา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรีย นการสอนตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์
ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิ ดวิ เคราะห์ ในการแก้ปัญหาคณิต ศาสตร์ จัดทา
ขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้ เรียนเป็น ส า คั ญ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ กระบวนการสร้างความรู้ ด้ว ยตนเอง ด้วยการส่งเสริมกระบวนการคิด วิเ ครา ะห์
เพื่อแก้ปัญหาคณิ ต ศาสตร์ และฝึกฝนให้ใช้กระบวนการคิ ดและกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิด ทั ก ษะ
การเรียนรู้และทั ก ษะชี วิ ตที่ มีคุ ณภาพ ตามเป้าหมายของการปฏิรู ปการศึ ก ษาทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.
2552 – 2561)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเรื่อ ง สถิติ กลุ่มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยแผนการเรีย นรู้จานวน 5 แผน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อน –
หลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน แบบทดสอบย่อยหลังเรียน และเอกสารแบบประเมิ น
การเรี ย นรู้ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติวิ ส ต์ ร่ว มกับ เทคนิ ค STAD เพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ (EPEPE Model)
ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ าเพื่ อ นครู แ ละผู้ ที่ ส นใจน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตาม
แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ ร่ว มกั บ เทคนิ ค STAD เพื่ อ ส่ ง เสริ มความสามารถการคิ ด วิ เ คราะห์ ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ จะได้รับประโยชน์ ตรงตามเป้าหมายของ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551
และตามเป้าหมายของการปฏิรูป การศึก ษาทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่ระบุไว้ และเป็ น
ประโยชน์แก่ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บุณยานุช นุชสาย

แผนการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ เทคนิค STAD
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในการแก้ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สถิติ
************************************************************************************
สาระและมาตรฐานการเรีย นรู้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่า จะเป็น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตั ดสินใจและ
แก้ปัญหา
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ค 5.1 ม. 3/1 กาหนดประเด็น และเขียนข้ อความเกี่ย วกั บปั ญหาหรื อ สถานกา รณ์
ต่าง ๆรวมทั้งกาหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อ มูลที่เหมาะสม
ค 5.1 ม. 3/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตมั ธยฐานและฐานนิย มของข้อ มูล ที่ไ ม่ไ ด้แจ กแจง
ความถี่และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
ค 5.1 ม. 3/3 นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
ค 5.1 ม. 3/4 อ่านแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนาเสนอ
ค 5.3 ม. 3/2 อภิปรายถึงความคลาดเคลื่ อนที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ จากการนาเสนอข้อมู ล ทาง
สถิติ
ค 6.1 ม. 3/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ม. 3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ใ น
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 3/4 ใช้ ภ าษาและสั ญ ลั ก ษณ์ ท างคณิ ต ศา สตร์ ใ น การสื่ อ สาร การสื่ อ
ความหมาย และการนาเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ค 6.1 ม. 3/5 เชื่ อ มโยงความรู้ ต่ า ง ๆ ในคณิ ต ศาสตร์ แ ละน าความรู้ หลั ก การ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
ค 6.1 ม. 3/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังตารางดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
-

เรื่อง
สอบก่อนเรียน (Pre-test))
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการนาเสนอ
ความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิติ
สอบหลังเรียน (Post-test)
รวม

จานวนชั่วโมง
1
2
6
4
3
2
1
19

หมายเหตุ
ก่อนที่จะจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับ เทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาคณิต ศาสตร์ ให้นักเรียนทา
แบบทดสอบดังนี้
1. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ จานวน 30 ข้อ คะแนนต็ม 30 คะแนน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิต ศาสตร์
จานวน 30 ข้อ คะแนนต็ม 30 คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล
เวลา 3 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค 23102 รายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สถิติ
เวลา 17 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
สถิติ หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ และข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่อาจจะเป็ น
ตัวเลขหรือ ตัว อั กษร ดังนั้น สถิติ หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เ ป็น ตั วเลขหรื อ ลายลัก ษณ์ อั กษรที่ เ ก็ บ
รวบรวมมาได้ จากข้อมูลมาก ๆ สถิติอาจเป็นยอดรวมของข้อมูล
สถิติ หมายถึง ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้ อ มูล การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูล
2. ตัวชี้วัดชั้นปี
1. ค 5.1 ม. 3/1 กาหนดประเด็น และเขียนข้ อความเกี่ย วกั บปั ญหาหรื อ สถานกา รณ์
ต่างๆรวมทั้งกาหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ เหมาะสม
2. ค 5.1 ม. 3/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อ มู ลที่ ไม่ ไ ด้ แ จก
แจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ค 5.1 ม. 3/3 นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
4. ค 5.1 ม. 3/4 อ่านแปลความหมายและวิเ คราะห์ ข้อ มูล ที่ไ ด้จากการนาเสนอข้ อ มู ล
ทางสถิติ
5. ค 5.3 ม. 3/2 อภิปรายถึงความคลาดเคลื่ อนที่ อาจเกิ ดขึ้น ได้จากการนาเสนอข้ อ มู ล
ทางสถิติ
6. ค 6.1 ม. 3/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
7. ค 6.1 ม. 3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ใ น
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
8. ค 6.1 ม. 3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
9. ค 6.1 ม. 3/4 ใช้ ภ าษาและสั ญ ลั ก ษณ์ ท างคณิ ต ศา สตร์ ใ น การสื่ อ สาร การสื่ อ
ความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
10.ค 6.1 ม. 3/5 เชื่ อ มโยงความรู้ ต่ า ง ๆ ในคณิ ต ศาสตร์ แ ละน าความรู้ หลั ก การ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ ศาสตร์อื่น ๆ
11.ค 6.1 ม. 3/5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.1 กระบวนการปฏิบัติ
4.2 กระบวนการทางานกลุ่ม
4. สาระการเรียนรู้
สถิติ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้านความรู้: นักเรียนสามารถ
1.1 บอกความหมายของสถิติได้
1.2 กาหนดประเด็น เขียนข้อความและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เ หมา ะสมได้
1.3 กาหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมได้
2. ด้านทักษะกระบวนการ: นักเรียนมีความสามารถ
2.1 ในการแก้ปัญหา
2.2 ในการให้เหตุผล
2.3 ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอ
2.4 ในการเชื่ อ มโยงความรู้ ต่ าง ๆ ในคณิ ต ศาสตร์ และเชื่ อ มโยงคณิ ต ศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ
2.5 ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์: นักเรียน
3.1 มีวินัย
3.2 ใฝ่เรียนรู้
3.3 มุ่งมั่นในการทางาน
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้าน
1. ความรู้
2. ทักษะ
กระบวนการ

วิธีการ
การทาแบบฝึกหัด

สังเกตพฤติกรรมทาง
การเรียนการสอนด้าน
ทักษะกระบวนการ
3. คุณลักษณะ สังเกตพฤติกรรมทาง
อันพึงประสงค์ การเรียนการสอนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบฝึกทักษะที่ 1 และ
แบบฝึกทักษะที่ 2
แบบสังเกตพฤติกรรม
ทางการเรียนการสอนด้าน
ทักษะกระบวนการ
แบบสังเกตพฤติกรรม
ทางการเรียนการสอนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- นักเรียนทาแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 60 %
การผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับ
คุณภาพโดยภาพรวม ตั้งแต่ 8 ขึ้น
ไป
การผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับ
คุณภาพโดยภาพรวม ตั้งแต่
12 ขึ้นไป

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Encouragement : E)
1. ครูอธิบายวิธีการเรียนรู้ด้ วยรู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิ ดทฤษฎี คอนสตรั คติ วิ สต์
ร่วมกับ เทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาคณิต ศาสตร์
2. ครูแจ้งคะแนนฐานของนัก เรียนแต่ ละคน โดยใช้คะแนนสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) ในระดับชั้นมัธยมศึ ก ษา
ปีที่ 3 บอกเกณฑ์ในการประสบความสาเร็จ
3. ครูสนทนาและซั กถามนั ก เรียนว่า มีใ ครรู้จัก สถิ ติห รือ ไม่ว่า คื ออะไร จากนั้นคือ อะไร
จากนั้นครูเล่าประวัติความเป็ นมาของสถิติใ ห้นัก เรียนฟั ง ดังนี้ ในยุคเริ่มแรกของสถิติมีประเทศบาง
ประเทศ เช่น อียิปต์โบราณ จีนโบราณ ได้ใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บภาษีและงบประมา ณของ
รัฐ และใช้ประโยชน์ทางการทหาร ปัจจุบันได้ใช้สถิติอย่างกว้างขวางในงานต่าง ๆ วิชาสถิติเป็นวิชาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล การน าเสนอข้ อมู ล การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล และ
การ
ตีความหมายข้อมูล
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย โดยคละความสามารถเก่ ง ปานกลาง และอ่อน จานวน
4 คนต่อกลุ่ม (1:2:1) โดยครูใช้คะแนนสอบวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งนักเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ และผู้นาเสนอ ในแต่ละครั้ง
จะต้องหมุนเวียนหน้าที่ประธาน เลขานุการ และผู้นาเสนอทุกครั้ง
ขั้นที่ 2 ขั้นการนาเสนอเนื้อหา (Presentation : P)
1. ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา (Problem)
ครูติดแถบคาถาม 3 คาถาม ได้แก่ 1) สถิติหมายถึงอะไร 2) ข้อมูล หมายถึงอะไร
และ 3) การเก็บรวมรวบข้อมูลมีกี่วิธี
2. ขั้นกิจกรรมไตร่ตรอง (Reflection)
1) ให้ นั ก เรี ยนแต่ ล ะกลุ่มศึ ก ษาหาค าตอบในใบความรู้ ที่ 1 ใบความรู้ที่ 2 และ
หนังสือเรียนรายวิ ชาพื้น ฐานคณิต ศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของ สสวท. หรือแหล่ง การ
เรียนรู้ อื่น ๆ
2) นั ก เรี ย นในกลุ่ มแบ่ ง หน้ าที่ กั น สื บ ค้ นข้ อ มู ล จากแหล่ ง การเรี ยนรู้ อื่ น ๆ แล้ ว
ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาให้ไ ด้เ พื่ อตอบคาถาม พร้อมบันทึกการอภิปราย ผลสรุปและจดบันทึก ลงใน
สมุดงาน โดยครูให้ความช่วยเหลือ หรือคาปรึกษาตามที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องการ
3. ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา (Sharing)
1) ให้นักเรียนคัดเลือ กตัวแทนกลุ่มย่อ ยแต่ล ะกลุ่ ม จานวน 1 คน มานาเสนอ
คาตอบให้สมาชิกทุกคนฟังจนครบทุกกลุ่ม
2) นักเรียนทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ เปรียบเทียบคาตอบจากทุกกลุ่มแล้วสรุป เป็ น
คาตอบของตนเองโดยครูให้ความช่วยเหลื อและแนะนาเพื่อความสมบูร ณ์ของเนื้อหา

3. ขั้นสรุปบทเรียน (Explanation : E)
1) ให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันสรุปความรู้ เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ครูช่วยเสริมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้น โดยการยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ เรื่อง
ที่ต้องใช้สถิติเข้า มาเกี่ยวข้ องเพื่อ ให้ เกิ ดความรู้ ใหม่ที่ สอดคล้อ งกั น กับ บทเรียนและเกิด ความสมบู ร ณ์
ของเนื้อหา
4. ขั้นฝึกทักษะ (Practice: P)
1) ให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะที่ 1 และแบบฝึกทักษะที่ 2
2) ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจภายในกลุ่ ม
3) ให้นักเรียนแก้ไขข้อที่ผิดตามนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัดได้ถูกต้องหรือตามที่ครูเสนอแนะ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation): E
1) ทดสอบย่อย (Quizzes)
ให้ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบย่ อ ย เรื่ อ ง การเก็ บ รวมรวบข้ อ มู ล เป็ น รายบุ ค คล
กาหนดเวลา 15 นาที เมื่อหมดเวลาให้นักเรียนสับเปลี่ยนแบบทดสอบกับเพื่อนที่ไม่ใช่กลุ่มของตนเอง ครู
เฉลยคาตอบให้นักเรียนตรวจแบบทดสอบพร้อมกัน แล้วนับคะแนนส่งคืนเจ้าของ
2) คิดคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน (Individual Improvement Scores)
นักเรียนเข้ากลุ่ม ให้แต่ละคนนาคะแนนที่ไ ด้คิ ดคะแนนการพั ฒนาตนเอง และแต่ล ะ
กลุ่มคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกคะแนนของตนเอง
3) การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition)
1. นักเรียนทุกคนร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทางานร่วมกันเพื่อ
ประสิทธิภาพของการพัฒนา และร่วมกันแสดงแนวคิดวิธีการตามความเหมาะสม
2. ครูมอบรางวัลกลุ่มที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งทาคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. แถบคาถาม 3 คาถาม
2. ใบความรู้ที่ 1 และใบความรู้ที่ 2
3. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สสวท.
4. แบบฝึกทักษะที่ 1 และแบบฝึกทักษะที่ 2
5. หนังสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์ของสานักพิมพ์ต่าง ๆ
6. อินเทอร์เน็ตข้อมูลในการศึกษาเรื่อง สถิติ
7. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผู้รู้ด้านคณิตศาสตร์

9. บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………..............………………… ผู้สอน
(นางบุณยานุช นุชสาย)

แบบประเมินการตรวจงานนัก เรียน
(แบบฝึก)
ประกอบแผนการจัดการเรีย นรู้ที่ ......... เรื่อง .................................................................
ชื่อสกุล.......................................................................................... ชั้น............ เลขที่...........
เรื่อง

4

ระดับคะแนน
3
2

1

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การประเมินนักเรียนต้องได้คะแนนรวมทุกกิจกรรม ร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่า ผ่าน

เกณฑ์การประเมินการตรวจงานนักเรี ยน
(แบบฝึก)
เกณฑ์
การประเมิน
แบบฝึกทักษะ

ระดับคุณภาพ
4
คาตอบถูก
แสดงเหตุผล
ถูกต้อง
แนวคิดชัดเจน

3
คาตอบถูก แสดง
เหตุผลถูกต้อง มี
ข้อผิดพลาดน้อย

2
คาตอบถูก แสดง
เหตุผลหรือการคิด
คาตอบผิดพลาด
แต่มีแนวทางที่จะ
นาไปสู่คาตอบ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
3.26– 4.00
2.51– 3.25
1.76 – 2.50
1.00 – 1.75

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1
แสดงวิธีคิด
เล็กน้อยหรือแสดง
คาตอบไม่ถูกต้อง

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับ
การประเมิน

การถาม ตอบ
4 3 2

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

การพูดให้
กาลังใจ

การให้ความ
การแสดง
ร่วมมือในการ
ความคิดเห็น
ทางาน

รวม
16

คะแนน

1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1
2
3
4
5

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............

การพูดให้
กาลังใจ
การแสดงความ
คิดเห็น

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับพฤติกรรม
4
3
2
ถาม ตอบ หรือ ถาม ตอบ หรือแสดง ถาม ตอบ หรือ
การรับรู้ในระหว่าง แสดงการรับรู้ใน
แสดงการรับรู้ใน
ทากิจกรรมบ่อยครั้ง ระหว่างทากิจกรรม
ระหว่างทา
บางครั้ง
กิจกรรมเป็น
ประจา
พูดให้กาลังใจเป็น
พูดให้กาลังใจ
พูดให้กาลังใจ
ประจา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
เป็นประจา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

การให้ความ
ร่วมมือในการ
ทางาน

การให้ความร่วมมือใน การให้ความร่วมมือ
การทางานเป็นประจา ในการทางาน
บ่อยครั้ง

เกณฑ์การ
ประเมิน
การถาม
ตอบ

1
ถาม ตอบ หรือ
แสดงการรับรู้ใน
ระหว่างทากิจกรรม
น้อยครั้ง

พูดให้กาลังใจน้อย
ครั้ง
แสดงความ
คิดเห็นน้อยครั้ง
การให้ความร่วมมือ การให้ความ
ในการทางาน
ร่วมมือในการ
บางครั้ง
ทางานน้อยครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจา
ให้
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ให้
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้
พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
15 – 16
ดีมาก
12 – 14
ดี
8 – 11
ปานกลาง
4–7
ปรับปรุง

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชั้น เรียน
กลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการ
ประเมิน

การตอบ
ความสามารถ
คาถามและ
ในการ
การแก้ปัญหา
นาเสนอ
เฉพาะหน้า

เนื้อหา
3

2

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

1

3

2

1

3

2

1

บุคลิกภาพ
3

2

1

ความสัมพันธ์
ในกลุ่ม
3

2

รวม
15

คะแนน

1

1
2
3
4
5

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............

เลขที่

ชื่อ-สกุล
พฤติกรรม

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีการเชื่อมโยงสิง่ ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้

มีการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนาเสนอ

ให้เหตุผลในวิธีการดาเนินการแก้ปัญหา

มีวิธีการดาเนินการแก้ปัญหา

หมายเหตุ การผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับคุณภาพโดยภาพรวม ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป
รวม

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

แบบสังเกตพฤติกรรมด้ านทัก ษะและกระบวนการ
สรุปผล

เลขที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ การผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับคุณภาพโดยภาพรวม ตั้งแต่ 12 ขึ้นไป
มุ่งมั่นใน
การทางาน

รวม

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ใฝ่เรียนรู้

ศึกษางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ตั้งใจ
มีความรับผิดชอบ

มีความขยันในการเรียน

สนใจแลตั้งใจเรียน

มีวินัย

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ให้ความร่วมมือในการตอบคาถาม

ปฏิบัติตามข้อตกลง

พฤติกรรม

ทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

แบบสังเกตพฤติกรรมด้ านคุ ณลั กษณะอั นพึงประสงค์
สรุปผล

เกณฑ์การประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะและกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การให้คะแนน
3
2
1
0

คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ความหมาย
ปฏิบัติได้สมบูรณ์ชัดเจน
ปฏิบัติได้แต่มีข้อบกพร่องบ้าง
ปฏิบัติได้แต่มีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติได้เล็กน้อย หรือไม่ปฏิบัติเลย

ใบความรูท้ ี่

1

สถิติ (Statistics)
ความหมายของสถิติ
สถิ ติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมั น ว่ า Statistik มี ร ากศั พท์ มาจาก Stat
หมายถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานของรั ฐ ในปัจจุบันความหมายของ Statistics ได้
ขยายวงกว้างจากเพื่อรัฐมาเป็นประโยชน์ทุกสาขาอาชีพ จึงมีความหมายใหญ่ ๆ 2 ประการ ดังนี้
1. สถิ ติ หมายถึ ง การรวบรวมข้ อ เท็ จจริง ต่ าง ๆ แสดงออกได้ เ ป็ น จานวนตั ว เลข
จานวนมาก ๆ เพื่อแสดงถึ งลั ก ษณะสาคั ญของบรรดาจานวนตั วเลขที่ร วบรวบมาได้ ว่า สัมพั น ธ์ กั น
อย่างไรหรือ กลุ่ มของตั ว เลขที่ใ ช้ บรรยายเหตุ การณ์ หรือแสดงข้อ เท็จ จริ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่
ต้ อ งการศึ ก ษา เช่ น สถิ ติ จ านวนผู้ ป่ วย สถิ ติ จ านวนคนเกิด สถิ ติ จานวน คนตาย สถิ ติ เ กี่ ย วกับ
ปริมาณน้าฝน สถิติการเกิดอัคคีภัย เป็นต้น
2. สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิธีการอัน เป็นหลักที่จ ะจะตั ดสินสรุ ปข้อ มูลชุ ด ใดที่
ไม่มีความแน่นอนคงเส้นคงวาให้ใกล้ ความเป็นจริง อย่างฉลาด ซึ่งถือว่าเป็นแขนงหนึ่งของวิธีการ ทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล
ระเบียบวิธีทางสถิติ (Statistical Method) หมายถึง การดาเนินงานทางสถิติ แบ่งเป็น
4 ขั้น ตามลาดับ คือ
ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data) คือ การรวบรวมจานวนตัวเลข
ข้อมูลหรือวัตถุดิบทางสถิติตามชนิดของข้อมูลที่ต้องการ
ขั้นที่ 2 การน าเสนอข้ อ มู ล (Presentation of Data) คื อ การน าเอาข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ
รวบรวมมาแสดงออกให้เห็นได้ง่าย
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) คือ การแยกข้อมูลที่ได้มาเป็นจานวน
ตัวเลขกลุ่ มก้ อนนั้น ออกเป็น หมู่ พวกให้ เป็ นรู ปกะทั ดรั ด เพื่อทาให้จานวนตั ว เลขได้ แจ่ มแจ้ง ยิ่ ง ขึ้ น
และหาค่าสถิติไว้ใช้ประโยชน์
ขั้นที่ 4 การแปลความหมายข้อ มูล (Interpretation of Data) เป็นวิธีที่สาคัญที่สุด ซึ่ง
ทาให้ได้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงของเรื่องราวที่เราศึกษา เพื่อให้ได้ข้อยุติที่อาจเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไป

ประโยชน์ของสถิติ
ตราบใดที่มนุ ษย์ ต้อ งยุ่ง เกี่ย วกั บจานวนตั วเลขข้ อมู ล ตราบนั้นมนุษย์ ต้อ งศึก ษาเรี ย นรู้
สถิติ หากขาดเครื่องมื อ อันนี้แ ล้ว งานก็จ ะดาเนิน ไปได้ ไ ม่ถึ งเป้าหมาย ความรู้ทางสถิติ มีประโยชน์
หลายประการ ดังนี้
1. ในการดาเนิน ชีวิ ต ประจ าวั น เพราะชีวิต ของคนในแต่ล ะวัน ประสบกั บ เหตุ ก าร ณ์
มากมาย การแก้ปัญหาที่ดีจึงจาเป็นต้องอ่านและแปลเหตุการณ์เป็น
2. ในการดาเนินการของรั ฐ รัฐบาลมีหน้าที่ใ นการบริหารประเทศจึง จาเป็น ต้ อ งเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ชนิด ต่ าง ๆ ไว้ เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ภาวะอั น แท้ จ ริง ของประเทศ อั น เป็ น แนวทางในการ
ดาเนินการปกครอง ตลอดจนการวางโครงการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นอยู่ แ ละ
ความต้องการของประชาชน
3 ในการทางานวิจัย สถิติเป็นระเบียบวิธีทางวิ ทยาศาสตร์ ให้ประโยชน์แ ก่งานวิจัย ใน
วงวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเกื อบทุ กสาขาวิ ชา เช่น วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิท ยา
การศึกษา จิตวิทยา การเกษตร
4. ในการธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจได้วิวัฒนาการและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ทา
ให้มีเอกสารหลักฐานและข้อมูลเป็นจานวนมาก ดังนั้นนักธุรกิจจึงต้องนาเอาหลักวิชาทางสถิติไปใช้ ใ น
ในการวางแผนและตัดสินใจ
สาเหตุที่ความรู้ทางวิชาสถิติถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แ ทบทุกวงการ เนื่องจาก
1. ข้อมูลทางสถิติทาให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของงานในปัจจุบัน
2. ข้อมูลสถิติทาให้ทราบถึ งข้อ ผิด พลาด ความถูกต้องหรื อข้อ เสี ยเกี่ย วกั บงานที่ ก า ลั ง
ดาเนินการอยู่ ทาให้สามารถใช้วิธีการที่ถูกต้องได้
3. ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือ ที่ใช้วั ดผลหรือประเมินผลงานที่ดาเนินไปได้ว่าสาเร็จผลตาม
คาดหมายหรือไม่
4. ข้อมูลสถิติทาให้คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างใกล้ เคียงถู กต้อ งมากที่สุ ด



ข้อมูล (Data)
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจศึก ษา ซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ หรือสิ่งของ ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลทางสถิ ติจ ะเรียกว่า ข้อมูลดิ บ
(Raw Data) โดยข้อมูลอาจจะได้มาจากการนับ การสังเกต หรือการบันทึกในรูปของข้อความหรื อ
ตัวเลขที่ใช้บ อกปริ มาณหรือ บอกลัก ษณะอาการสิ่ง ที่ส นใจศึก ษา สาหรับข้อมูล ที่เ ก็บ รวบรวมเป็ น
ตัวเลขเพื่อจะนามาประมวลผลหาความหมายที่แน่น อนจะเรี ยกว่า ข้อมูลสถิติ (Statistical) เช่น
สถิติประชากร สถิติจานวนนักเรีย นในโรงเรี ยน สถิติเกี่ยวกั บรายได้ รายจ่ายของครอบครัว สถิติ
น้าฝน เป็นต้น
สรุปได้ดังนี้
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็ จจริงที่ แสดงด้วยตัวเลข
หรือ ข้อความของเรื่องที่ สนใจศึ กษา
ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ งที่ แ สดงด้ ว ยตั วเลขเหล่ านั้ นแทนจ านวนซึ่ งสามารถนามา
เปรียบเทียบเชิงปริมาณ และนามาคานวณได้ เรียกว่า ข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น
1. ข้อมูลที่เป็นจานวนเงิน เช่น ราคาน้ามัน ราคาสินค้า งบประมาณ รายได้รายจ่าย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสอบ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความสูง น้าหนัก อายุ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย
ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริ งที่แ สดงด้ว ยข้อ ความ หรือเป็นตัวเลขที่ไม่ ได้ แทนจานวนเชิ ง
ปริมาณ ซึ่งไม่สามารถนามาคานวณได้ เรียกว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ (ชายหรือหญิง)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ (โสด สมรส หย่า)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์
5. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่
6. ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ e-mail

ตัวอย่าง
1. ร้ า นค้ า แห่ ง หนึ่ ง ขายรองเท้ า เบอร์ 39 และเบอร์ 40 พบว่ า รองเท้ า เบอร์ 39
ขายดีกว่ารองเท้าเบอร์ 40
 ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวเลข 39 และ 40 ที่ปรากฏในข้อมูลไม่ได้แ ทน
จานวนเชิงปริมาณเป็นแต่เ พีย งบอกขนาดของรองเท้า เท่านั้น ไม่สามารถนา 39 และ 40 มาคานวณ
ได้
2. จากการพยากรณ์ อ ากาศของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ของวั น ที่ 11 ธั น วาคม 2554
เกี่ยวกับอุณหภูมิต่าสุดของภาคต่างๆ ของประเทศไทย เป็นดังนี้
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต้

จังหวัด
น่าน
เลย
กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช

อุณหภูมิต่าสุด
15°C
14°C
16°C
17°C

 ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวเลขอุณหภูมิมิได้เป็นตัวเลขเชิง ปริมาณ แต่เป็น
ตัวเลขที่แสดงถึงสภาพอากาศความหนาวเย็นเท่านั้น
3. ข้อมูลจากสมาคมอุ ตสาหกรรมเครื่อ งนุ่ง ห่มไทย เกี่ยวกับมูลค่าของการส่ง ออกของ
ตลาดส่งออกที่สาคัญประจาปี 2550
ตลาด
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น
อาเซียน
ตลาดอื่น ๆ
รวม

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
1,647
953
183
79
509
3,371

 ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวเลขมูลค่าการส่งออกเป็นจานวนเชิงปริมาณ

4. ผลการสอบปลายภาควิชาคณิ ตศาสตร์ของนั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ 3 จานวน 45 คน
จาแนกตามลาดับคะแนนเป็นดังนี้
ระดับคะแนน
4
3
2
1
0

จานวนนักเรียน (คน)
8
12
18
5
2

 ข้ อ มู ลชุ ดนี้ เป็ น ข้ อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณ ตั ว เลขจ านวนนั ก เรี ย นแทนจ านวนเชิง
ปริมาณ



แบบฝึกทักษะที่

1

1. ให้นักเรียนระบุว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิ งปริมาณหรือข้อ มูลเชิง คุณภาพ
1) จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทย
ตอบ........................................
2) วุฒิทางการศึกษา
ตอบ........................................
3) ทะเบียนรถยนต์
ตอบ........................................
4) อุณหภูมิที่บอกจุดหลอมเหลวของสารต่าง ๆ
ตอบ........................................
5) เบอร์เสื้อนักกีฬา
ตอบ........................................
6) เพศของสมาชิกในครอบครัว
ตอบ........................................
7) คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้อง ม.3/1
ตอบ........................................
8) อาชีพของผู้ปกครอง
ตอบ........................................
9) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ตอบ........................................
10) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
ตอบ........................................
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ อย่างละ 5 ตัวอย่าง
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1).................................................................
1).................................................................
2).................................................................
2).................................................................
3).................................................................
3).................................................................
4).................................................................
4).................................................................
5).................................................................
5).................................................................



ใบความรูท้ ี่
การเก็บรวบรวมข้อมูล

2

จะเก็บรวบรวมข้อมูลเหรอ ก่อนอื่น
ลองตอบคาถามเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะคะ
 จะไปเก็บข้อมูลกับใคร ที่ไหน อย่างไร
 ปริมาณข้อมูลที่ต้องการมีมากน้อยเพียงใด
 จะใช้ตัวแปรใดในการเปรียบเทียบ
 จะเก็บบันทึกข้อมูลอย่างไร
 ใช้วิธีใดในการนาเสนอผลที่ได้
 นอกจากวิธีที่เลือกใช้นี้ จะมีวิธีอื่นใดที่ใช้ได้เช่นกัน

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจทาได้หลายวิธีดังรูปต่อไปนี้

การสังเกตและจดบันทึก

การทดลองและจดบันทึก

โดยการสัมภาษณ์

เก็บข้อมูลจากฝ่ ายทะเบี ยน

การออกแบบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมข้ อ มูลในทางสถิ ติ อาจทาได้ห ลายวิธี แต่ละวิธีใช้เวลาและค่า ใช้ จ่ า ย
แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ที่ต้องการใช้ข้อ มูล
1. การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ลจากทะเบี ย นประวั ติ (Registration and Record) คื อ
การเก็บข้อมูลจากแหล่ งทุ ติยภู มินั่ นเอง ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้ อ มูลจากฝ่ายทะเบี ยนต่า ง ๆ เช่น
ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งการเก็บรวบรวมวิธีนี้ก็ ทาได้ โ ดย
การคัดลอก ข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงและประหยั ดค่ าใช้จ่าย
2. การเก็บข้อมูลจากการสารวจ (Survey) วิธีนี้เก็บรวบรวมข้อ มูลจากหน่วยศึ ก ษา
ตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยอาจใช้การวัดค่า การสังเกต การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ แบ่งออกได้
2 ลักษณะ คือ
ก. การสามะโน (Census) เป็นการสารวจจากทุกหน่วยศึก ษาในประชากร ซึ่ งต้ อ ง
ใช้แรงงานและงบประมาณจานวนมาก แต่จะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องกว่าวิธีอื่น เช่น การทา
สา
มะโนในประชากร ซึ่งจัดทาโดยสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นกระจาทุก 10 ปี
ข. การสารวจตัวอย่าง (Sample Survey) เป็นการสารวจจากตัวอย่างที่เลือกเป็ น
ตัวแทนของประชากร ซึ่งจะเป็นการประหยั ดทั้ ง เวลา แรงงานและงบประมาณ แต่ข้อมูลจากการ
สารวจตัวอย่างย่อมสู้ข้อมูลจากสามะโนไม่ได้ ดังนั้น จะต้องใช้แบบแผนการเลือกตัวอย่างให้เหมาะสม
เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร
3. การเก็บรวบรวมข้อ มู ลจากการทดลอง (Experiment) วิธีนี้เก็บรวบรวมข้ อ มู ล
โดยการสร้างสถานการณ์หรือวางแผนแบบเพื่ อให้ สามารถแยกอิ ทธิของปัจจัยบางอย่าง มักใช้ในการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ การเกษตร จิตวิทยา การศึกษา เช่น การทดลองหาประสิทธิภาพของยาต้ า น
ไวรัสชนิดหนึ่ง มีการแยกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ตัวอย่างการเก็บรวมข้อมูล
สถานการณ์: ถ้าต้องการทราบว่าใน 1 ปี มีเพื่อนแต่ละคนเกิดในเดือนใดบ้าง
วิธีการเก็บรวมข้อมูล: ติดกระดาษที่ผนังห้องแล้วให้เ พื่อน ๆ มาลงชื่อให้ตรงกับเดื อ นที่
ตัวเองเกิดแทนการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
จากตัวอย่างนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยใช้ วิธีสารวจประชากรใน
ห้องเรียน ข้อมูลจะถูกบันทึกอย่างชัด เจน สะดวกต่อการอ่านและใช้งานในระดั บหนึ่ ง แต่ถ้าอยาก
ทราบหรืออยากเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณก็ มีวิธีอื่น ๆ ในการนาเสนอ เพื่อทาให้ใช้งานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
แหล่งข้อมูล
การได้มาของข้อมูล สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1: โดยการคัดลอกจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ก่อนหน้าแล้ว ตัวอย่างเช่น
1. คัดลอกเกี่ยวกับประชากรในประเทศไทย จากสานักงานสถิติแห่งชาติ
2. คัดลอกข้อ มูล เกี่ย วกับ งบประมาณแผ่น ดิ นของแต่ล ะกระทรวงที่ไ ด้รั บ จากสานั ก
งบประมาณแผ่นดิน

3. คัดลอกข้อ มู ล เกี่ ยวกั บราคาน้ามั น และน้ามันสาเร็จ รูป จากหนังสือพิ มพ์ร ายวั น
หรือรายสัปดาห์
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ห้ ผู้ ส นใจศึ ก ษา หรื อ คั ด ลอกข้ อ มู ลเหล่ านี้ ควรจะเป็ น แหล่ง ข้ อ มูลที่
น่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐาน เรียกข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการคัดลอกดังกล่าวว่า ข้อมูลทุติยภูมิ
วิธีที่ 2: โดยการหาข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
 การสังเกตและจดบันทึก
 การทดลองและจดบันทึก
 โดยการสัมภาษณ์
 โดยการออกแบบสอบถาม
เรียกข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการดังกล่าวว่า ข้อมูลปฐมภูมิ



แบบฝึกทักษะที่

2

1. ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูก ต้อง
1.1 ถ้าครูต้องการข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรของประเทศไทย จะหาได้จากไหน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ถ้าอยากทราบราคาสินค้าที่จาเป็น 10 อย่าง ที่ขายในร้านสหกรณ์โรงเรียนควรทาอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 เบ๊นซ์จดบันทึกจานวนคนเข้ารับบริการในห้องสมุดโรงเรียนเป็นขั้นตอนใดในทางสถิ ติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ถ้าต้องการทราบว่าข้อมูลเป็นเรื่องอะไรจะหาคาตอบได้จากส่วนใดของการนาเสนอข้อ มูล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 โรงเรียนของณเดชน์แบ่งนักเรียนทุกระดับชั้นให้สังกัดคณะสี เพื่อให้นักเรียนได้ ทากิจกรรมตาม
ความสามารถร่วมกั น ทาให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่ คณะ เช่น เป็นนักกีฬาของคณะสี เป็ นฝ่ายเชี ยร์
และเป็นฝ่ายสนับสนุนอุปกรณ์ ณเดชน์และเพื่อนหัวหน้าคณะสี ต้องตัดสินใจ เลือกแบบเสื้อแบบใด
เพื่อใช้ในกับสมาชิกในทุกคณะสี มีเสื้อให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
นักเรียนคิดว่า ณเดชน์และเพื่อนควรดาเนินการอย่างไร จึงจะทาให้นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียน
มีความพอใจในแบบเสื้อที่เลือก จงอธิบาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงพิจารณาดูว่าข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิดและอธิบายเหตุผลประกอบ
2.1 นายศรรามนั่งมองรถที่แล่นผ่านหน้าบ้าน เป็นการรวบข้อมูลโดยการสังเกต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 นายสมพรออกไปสอบถามผู้ใช้น้ายาซักผ้ายี่ห้อหนึ่งโดยการพูดคุย ตามบ้านใน
หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ข้อมูลที่ได้รับจากการเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์เป็นข้อมูลทุติยภู มิ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 เด็กหญิงสมหญิงปลูกถั่วเขียวภายใต้อุ ณหภู มิต่าง ๆ แล้วจดผลการเจริญเติบโตเป็ น
การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 วัตถุประสงค์ในการนาเสนอข้อมูล คือการนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาเผยแพร่ให้
ผู้สนใจทราบและสามารถนาไปวิเคราะห์ต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.9 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คนงานในโรงงานแห่งหนึ่ง ถือเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.10 การสารวจธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่สานักงานสถิติแห่งชาติ ทาขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2555 จัดเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า การสามะโน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



แบบทดสอบย่อยหลังเรียน
เรื่อง การรวบรวมข้อมูล
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาท () ลงในข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. จานวนเงินที่นักเรียนในห้องเรียนมีอยู่ในวันหนึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ เป็นตัว เลข
ข. การสามะโนเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราสนใจจากทุกหน่ วย ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ค. อาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งในห้องเรียนเป็นข้อ มูลที่ไ ม่เป็นตั วเลข
ง. การสารวจด้วยตัวอย่างเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากส่วนหนึ่งของประชากร
2. ข้อมูลสถิติในข้อใดที่เก็บรวบรวมด้วยการทดลอง
ก. จานวนคนไข้ที่มารับบริการที่สถานีอนามัยแห่งหนึ่งเป็นรายวันเป็นเวลา 1 ปี
ข. จานวนอุบัติเหตุบนถนนสายหนึ่งเป็นรายเดือน ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ค. น้าหนักของพืชเมื่อเก็บเกี่ยว โดยใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ ในการเพาะปลูก
ง. จานวนสมาชิกในห้องเรียนที่ทดลองทางวิทยาศาสตร์
3. ข้อใดไม่จริง
ก. ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงอาจเป็นตัวเลขก็ได้
ข. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คะแนนสอบ นาหนัก เป็นต้น
ค. ข้อมูลที่ใช้แสดงปริมาณ คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ง. การสัมภาษณ์ การนับ การคัดลอกข้อมูล ถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูล
4. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ก. เพศของสมาชิกในครอบครัว
ข. สถานภาพสมรสของครูในโรงเรียน
ค. ความชอบ ความคิดเห็น
ง. ความสูง ความยาว
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณทั้ งหมด
ก. อายุ บ้านเลขที่ ความสูง
ข. เบอร์โทรศัพท์ เพศ ความสูง
ค. อายุ เพศ บ้านเลขที่
ง. อายุ ความสูง น้าหนัก
6. ระเบียบวิชาทางสถิติ หมายถึงข้อใด
ก. การรวบรวม การนาเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ข. การรวบรวม การนาเสนอ และการตีความหมายข้อมูล
ค. การรวบรวม การนาเสนอ และการวิเคราะห์
ง. การรวบรวม การนาเสนอ การวิเคราะห์ และการตีความหมายข้อมูล
7. การเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยในประชากรเรียกว่าอะไร
ก. การสารวจ (Survey)
ข. การสามะโน (Census)
ค. การสารวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey)
ง. การสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

8. ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ
ก. รูปภาพที่นักเรียนรวบรวมได้
ข. ข้อมูลนักเรียนจากทะเบียนบ้าน
ค. สถิติคนไข้ที่ได้จากโรงพยาบาล
ง. ผลการเรียนของนักเรียนจากทะเบียนของโรงเรียน
9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. การสารวจเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
ข. การสามะโน เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
ค. การสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
ง. สถิติการเสียชีวิตเทศกาลปีใหม่ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของการเก็บรวบรวมข้อ มูลที่ ดี
ก. ข้อมูลถูกต้อง
ข. ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ค. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
ง. ข้อมูลหลากหลาย



แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิ เคราะห์
เรื่อง สถิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจานวน 30 ข้อ นักเรียนต้องทาทุกข้อ
2. เวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบทั้งหมด 50 นาที
คาสั่ง
1. นักเรียนต้องเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท ()
ในช่ อ งตั ว อั ก ษร ก ข ค หรื อ ง ของกระดาษค าตอบที่ ต รงกั บ อั กษรหน้ าค าตอบที่ ถูก ต้ องใน
แบบทดสอบ
2. ห้ามขีดเขียน หรือ ทาเครื่องหมายใด ๆ ในแบบทดสอบนี้
3. การคิด ให้นักเรียนคิดในกระดาษที่แจกให้
ตัวอย่างการตอบ
แบบทดสอบ
1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
ก. น้าหนักและส่วนสูงของนักเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข. อุณหภูมิบอกจุดหลอมเหลวของสารต่าง ๆ
ค. หมายเลขเครื่องโทรศัพท์
ง. หมายเลขทะเบียนรถยนต์
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. นักบาสเกตคนหนึ่งทาคะแนนในการลงทาการแข่งขันจานวน 10 ครั้ง ดังนี้ 34, 20, 13, 16,
15, 18, 23, 12, 29, 12
ค่ากลางของข้อมูลชุดคู่ใดเกี่ยวข้องกัน มากที่สุ ด
ก. 19.5 กับ x
ข. 20 กับ x
ค. 19.2 กับ Mo
ง. 12 กับ Mo
2. ข้อมูลจากข้อ 1 สิ่งใดสาคัญที่สุดในการหาค่ากลางของข้อมูล
ก. จานวนครั้งที่แข่งขัน
ข. คะแนนในการแข่งขัน
ค. คะแนนที่มีความถี่มากที่สุด
ง. ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
3. เด็กหญิงณิชาทาคะแนนทดสอบ 4 ครั้ง ได้ดังนี้ 88, 92, 97, 78 ตามลาดับ ถ้าต้องการได้
ค่ากลางในการทดสอบ 5 ครั้ง เป็น 88 คะแนน เธอจะต้องทาคะแนนสอบครั้งที่ห้าให้ได้คะแนน
เท่ากับ 85 ยึดหลักการใดในการหาค่ากลาง
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ข. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
ค. ฐานนิยม
ง. มัธยฐาน
4. ในการสอบครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบในครั้งนี้เท่ากับ 30
เพราะนักเรียนมีลักษณะอย่างไร
ก. เก่งทุกคน
ข. อ่อนทุกคน
ค. เก่งอ่อนเท่ากัน
ง. ปานกลาง
5. ครูบอกให้นักเรียนทุกคนเก็บรวมรักษาคะแนนการบ้านไว้ทุ กครั้ ง ปรากฏว่ามีนักเรียนคนหนึ่งทา
หายไป 2 ครั้ง แต่จาได้ว่าคะแนนเท่ากัน มี 4 ครั้ง ได้คะแนนดังนี้ 100, 84, 72 และ 60
และเคยคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้ง 6 ครั้ง ได้ 69 การหาคะแนนการบ้านที่หายไป 2 ครั้ง
ได้ครั้งละกี่คะแนน ยึดอะไรเป็นสาคัญ
ก. คะแนน 4 ครั้งที่มีอยู่
ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เคยคิดไว้
ค. ทั้ง ก และ ข
ง. คะแนนที่หายไป 2 ครั้ง
6. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน เป็น 51 คะแนน
จงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของนักเรียน 10 คน
ก. 510
ข. 216
ค. 500
ง. 150
7. ใน 6 วัน น้าหวานเก็บเงินใส่กระปุกได้รวมทั้งสิ้น 120 บาท ในวันที่ 7 น้าหวานจะต้อง
เก็บเงินทั้งสิ้นให้ได้ตรงกับข้อใด ค่าเฉลี่ยจึงจะเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท
ก. 154
ข. 120
ค. 122
ง. 22
8. อุทุมพรบันทึกน้าหนักตัวของเขา 8 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 53 กิโลกรัม น้าหนักทีทาการ
บันทึก 7 ครั้ง คือ 57, 55, 45, 60, 45, 55, 62 ในการบันทึกครั้งที่ 8 น้าหนักเขาควรจะ
เป็นเท่าไร
ก. 50 กิโลกรัม
ข. 52 กิโลกรัม
ค. 45 กิโลกรัม
ง. 48 กิโลกรัม
9. การคิดคานวณคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 62 ต่อมาคนที่ได้
17 คะแนน ลาออกไปแล้ว คะแนนเฉลี่ยของคนที่เหลือตรงกับข้อใด
ก. 64
ข. 65
ค. 66
ง. 67
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. จงพิจารณาแจกแจงความถี่ต่อไปนี้
อันตรภาคชั้น
25.0 – 29.9
30.0 – 34.9
35.0 – 39.9
40.0 – 44.9

11.

12.

13.

14.

ความถี่
10
17
16
8

ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นเท็จ
ก. ขอบล่างของชั้นที่ 3 คือ 34.95
ข. ขอบบนของชั้นที่ 2 คือ 34.95
ค. จุดกึ่งกลางของชั้นที่ 1 คือ 27.45
ง. จุดกึ่งกลางของชั้นที่ 2 คือ 32.5
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายได้ต่อวันของพนักงาน 5 คน คือ 158, 189, 265, 191, 127
จงหาว่าข้อใดถูกต้อง
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของรายได้ คือ 187 ข. ข้อมูลมีฐานนิยม คือ 265
ค. มัธยฐานของข้อมูล คือ 191
ง. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของรายได้ คือ 186
กาหนดข้อมูลแสดงจานวนชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จาแนกตามระดับการศึกษา ดังตาราง
ระดับการศึกษา
จานวนชาวบ้าน (คน)
ไม่ได้เรียน
30
ประถมศึกษา
250
มัธยมศึกษาตอนต้น
25
มัธยมศึกษาตอนปลาย
18
สูงกว่ามัธยมศึกษา
10
การวัดค่ากลางของข้อมูลตามตารางข้างต้นที่กาหนดให้ ควรใช้ค่าใดต่อไปนี้
ก. ฐานนิยม
ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค. มัธยฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
นักเรียน 8 คน วัดความสูง (เซนติเมตร) ดังนี้ 147, 152, 155, 146, 150, 156, 158
ถ้าตัวกลางเลขคณิตของความสูงได้ A เซนติเมตร ค่ามัธยฐานเป็น B และค่าฐานนิยมเท่ากับ C
แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. A < B < C ข. B < A < C
ค. C < B < A
ง. C < A < B
ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน วัดเป็นเซนติเมตร ได้ดังนี้ 110, 120, 110, 108, 112, 110,
112, 118 แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าน้อยกว่ามัธยฐาน
ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่ามากกว่า มัธยฐาน
ค. ฐานนิยมมีค่ามากกว่ามัธยฐาน
ง. ฐานนิยมมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. “โดยเฉลี่ยคนสมุทรสงคราม นิยมเลือกพรรคไทยชอบไทย” ข้อความนี้กล่าวถึงตัวกลางชนิดใด
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ข. ค่ามัธยฐาน ค. ฐานนิยม ง. ไม่มีข้อใดถูก
16.
อันตรภาคชั้น
ความถี่
5–7
2
8 – 10
6
11 – 13
5
14 – 16
A
17 – 19
3

17.
18.
19.

20.

21.

จากตารางแจกแจงความถี่ที่กาหนดให้ ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เป็น 12
แล้ว A มีค่าเท่าไร
ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7
ข้อมูลชุดหนึ่งมีค่ามัธยฐานเป็น 21 และอยู่ในตาแหน่งที่ 6 ถ้าข้อมูลชุดนี้เป็นจานวนนับที่มีค่า
เรียงกันจากค่าน้อยไปหามากแล้ว ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดตรงกับข้อใด
ก. 27
ข. 26
ค. 25
ง. 24
ข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 26 เมื่อเพิ่มข้ อมูลลงไปอีก 2 รายการ คือ 32 และ
37 จะทาให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 27 ข้อมูลเดิมมีกี่จานวน
ก. 13
ข. 14
ค. 15
ง. 16
ในการสอบคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่ง หลังจากหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม
แล้วครูตรวจสอบภายหลังพบว่าลืมรวมคะแนนอีกคนละ 3 คะแนน ผลจากการเพิ่มคะแนน
คนละ 3 คะแนนแล้ว จะมีผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐานดังข้อใด
ก. ฐานนิยม และมัธยฐานเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น 3 คะแนน
ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น 3 คะแนน
ค. ทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม เพิ่มขึ้น 3 คะแนน
ง. ไม่มีค่ากลางใดเปลี่ยนแปลง
โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงานชายและหญิง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินเดือนของคนทั้งหมดเท่ากับ
5,300 บาท ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินเดือนคนงานหญิงและชายเท่ากับ 4,500 บาท และ
5,800 บาท ตามลาดับ อัตราส่วนของจานวนของคนงานหญิงและคนงานชายตรงกับข้อใด
ก. 3 : 5
ข. 5 : 3
ค. 5 : 8
ง. 8 : 5
ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ 20, 20, x, 15, 1 5, 12, 10, 10, 10, 8, 8, 4
ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานอยู่ 1.5 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด
ก. 16
ข. 17
ค. 18
ง. 19
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ถ้าฐานนิยมมี 2 ค่า และไม่เท่ากับ 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5 ค่าของ a และ b
ตรงกับข้อใด
ก. a = 5, b = 6
ข. a = 5, b = 10
ค. a = 3, b = 6
ง. a = 3, b = 10
23. สารวจราคาเสื้อนักเรียนโดยสุ่ม 6 ร้านค้าดังนี้ 180, 180,180, 185, 190 และ 250
ข้อมูลนี้ควรใช้ค่ากลางใด
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ 194.17
ข. ฐานนิยม คือ 180
ค. มัธยฐาน คือ 182.5
ง. ไม่มีค่ากลางที่เหมาะสม
24. ฮิสโทแกรมข้อใดถูกต้อง
(1) ความกว้างของแท่งเท่ากับความกว้างของชั้นคะแนน
(2) ความสูงของแท่งเท่ากับจานวนรอยขีดของคะแนน
(3) จานวนแท่งเท่ากับพิสัยของคะแนน
ก. ข้อ (1) ข้อ( 2)
ข. ข้อ(1) ข้อ (3)
ค. ข้อ (2) ข้อ (3)
ง. ข้อ (1) ข้อ (2) ข้อ (3)
25. ข้อใดถูกต้อง
ก. ลักษณะของอาชีพ ราคาสินค้า ศาสนา ชั้นเรียน จัดเป็นตัวแปรทางสถิติ
ข. การสร้างตารางแจกแจงความถี่ทุก ๆ อันตรภาคชั้นต้องมีความถี่มากกว่าศูนย์เสมอ
ค. การกาหนดความกว้างอันตรภาคชั้นต้องกาหนดไว้เท่ากันทุกชั้น
ง. ข้อมูลจะมากหรือน้อยจะต้องทาตารางแจกแจงความถี่ทุก ชุด
26. เด็กชายหนึ่ง ต้อม และต๋องได้เงินค่าขนมจานวน 50 บาท เท่า ๆ กัน โดยมีเงินเก็บใน 1 สัปดาห์
ดังนี้
หนึ่งมีเงินเก็บ 30, 35, 40, 35, 37, 25 และ 26 บาท
ต้อมมีเงินเก็บ 14, 25, 20, 32, 45, 38 และ 30 บาท
ต๋องมีเงินเก็บ 40, 20, 10, 15, 33, 44 และ 50 บาท
ใครประหยัดมากที่สุด
ก. ต้อม
ข. หนึ่ง
ค. ต๋อง
ง. หนึ่ง
27. การสารวจจากคนกลุ่มหนึ่งของคนทั้งกรุงเทพฯพบว่าบุค คลที่ยังโสด มี 45 % แต่งงานแล้ว 55%
จึงสรุปได้ว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนมากแต่งงานแล้ว จะสรุปความคิดเห็นได้ตรงกับข้อใด
ก. เชื่อ เพราะเป็นผลสารวจ
ข. ไม่เชื่อ เพราะสารวจน้อยเมื่อเทียบกับประชากรในกรุงเทพฯ
ค. เชื่อ เพราะ 45% น้อยกว่า 55%
ง. ไม่เชื่อ เพราะ 45% และ 55% มีค่าใกล้เคียงกัน
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. จากตารางแจกแจงความถี่ จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง
อันตรภาคชั้น
ความถี่
5–9
2
10 – 14
10
15 – 19
3
ก. 7 เป็นจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น
ข. ขอบล่างของอันตรภาคชั้น 15 – 19 ต่างจากขอบบนของอันตรภาคชั้น 5 – 9 อยู่ 5
ค. จานวนข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า 14.5 มีอยู่ 12 ค่า
ง. ความกว้างของอันตรภาคชั้น 10 – 14 คือ 4
29. กาหนดข้อมูลชุดหนึ่งมี 35 จานวน มีค่าสูงสุด 50 และค่าต่าสุด 20 ต้องการสร้าง
ตารางแจกแจงความถี่ให้แต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากัน
1) ถ้าแต่ละอันตรภาคชั้นกว้าง 5 คะแนนเท่ากัน จะมีจานวนอันตรภาคชั้น 6 อันตรภาคชั้น
2) ถ้าต้องการให้มีจานวนอันตรภาคชั้น 10 ชั้น แต่ละอันตรภาคชั้นจะต้องกว้าง 3 คะแนน
สรุปว่า
ก. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
ข. ข้อ 1 ถูก ข้อ 2 ผิด
ก. ข้อ 1 ผิด ข้อ 2 ถูก
ง. ข้อ 1 และข้อ 2 ผิด
30. ข้อความใดผิด
ก. อาชีพ ราคาสินค้า ศาสนา ชั้นเรียน ถือว่าเป็นตัวแปรในทางสถิติทั้งสิ้น
ข. ผลรวมของความถี่ทั้งหมดที่ตกอยู่ในแต่ละอันตรภาคชั้น จะต้องเท่ากับจานวนค่าสังเกต
ทั้งหมดที่มีอยู่
ค. เส้นโค้งของความถี่และเส้นโค้งความถี่สะสมจะต้องไม่มีการหักมุม ณ ที่ใดที่หนึ่งในเส้นโค้งนั้น ๆ
ง. ถ้าความกว้างของอันตรภาคชั้นของการแจกแจงความถี่ ไม่เท่ากันทุกชั้นแล้ว จะไม่สามารถ
สร้างฮีสโทแกรม หรือเส้นโค้งความถี่ได้



แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ก่อ น-หลัง เรียน
เรื่อง สถิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจานวน 30 ข้อ นักเรียนต้องทาทุกข้อ
2. เวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบทั้งหมด 50 นาที
คาสั่ง
1. นักเรียนต้องเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท ()
ในช่ อ งตั ว อั ก ษร ก ข ค หรื อ ง ของกระดาษค าตอบที่ ต รงกั บ อั กษรหน้ าค าตอบที่ ถูก ต้ องใน
แบบทดสอบ
2. ห้ามขีดเขียน หรือ ทาเครื่องหมายใด ๆ ในแบบทดสอบนี้
3. การคิด ให้นักเรียนคิดในกระดาษที่แจกให้
ตัวอย่างการตอบ
แบบทดสอบ
1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
ก. น้าหนักและส่วนสูงของนักเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข. อุณหภูมิบอกจุดหลอมเหลวของสารต่าง ๆ
ค. หมายเลขเครื่องโทรศัพท์
ง. หมายเลขทะเบียนรถยนต์

กระดาษคาตอบ
ข้อ
1
2

ก

ข

ค


ง

ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบ
ข้อ
1
2

ก


ข

ค


ง
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) การบันทึกเหตุการณ์จราจรบนทางด่วนทุกวัน
(2) การบันทึกผลการโยนลูกเต๋า 1 ลูก 10 ครั้ง
ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ข้อ (1) และ (2) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต
ข. ข้อ (1) และ (2) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง
ค. ข้อ (1) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต แต่ข้อ (2) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
การทดลอง
ง. ข้อ (1) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แต่ข้อ (2) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
การสอบถาม
2. คาพูดในข้อใดเกี่ยวกับสถิติมากที่สุด
ก. อาณัติมนุษย์ลมกรดสามารถทาลายสถิติวิ่ง 100 เมตร
ข. สาวงามคนนั้นรูปร่างดีมากสถิติ 35-22-35
ค. คุณเก่งมากทาคะแนนได้ตั้งแต่ 60 แต้ม
ง. เขาเป็นคนเก่งในจานวนคนสอบ 100 คน เขาจะได้อันดับที่ไม่ต่ากว่า 10 เสมอ
3. เด็กชายโต้งต้องการทราบว่าข้อมูลรายจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าของแต่ละเดือน ในปี พ.ศ. 2554 ว่า
เดือนใดมีรายจ่ายค่าไฟฟ้าสูงสุดและเดือนใดมีรายจ่ายไฟฟ้า ต่าสุด จึงเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้าใน
แต่ละเดือนไว้ อยากทราบว่าเด็กชายโต้งมีการจัดเก็บตามลักษณะของข้อมู ลเป็นแบบใดและมี
วิธีการเก็บรวบรวมด้วยวิธีใด
ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ, จากการสารวจ
ข. ข้อมูลเชิงปริมาณ, จากทะเบียนประวัติ
ค. ข้อมูลปฐมภูมิ, จากการทดลอง
ง. ข้อมูลปฐมภูมิ, จากการสังเกต
4. การนาเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบจานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในปี พ.ศ. 2551-2555 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งควรใช้วิธีใด
ก. กราฟเส้น
ข. แผนภูมิรูปวงกลม ค. แผนภูมิรูปภาพ
ง. แผนภูมิแท่ง
5. ข้อใดต่อไปนี้แสดงการใช้แผนภูมิสถิติได้อย่างเหมาะสม
ก. แสดงอุณหภูมิของแต่ละวันใน 1เดือน ด้วยแผนภูมิแท่ง
ข. แสดงจานวนพนักงานชายที่แต่งงานแล้ว เป็นโสด และหย่าร้างด้วยฮิสโทแกรม
ค. แสดงผลสอบคณิตศาสตร์ของเด็กที่อยู่ในครอบครัว เดียวกันด้วยกราฟเส้น
ง. แสดงผลสอบคณิตศาสตร์ของเด็กที่อยู่ในห้ องเรียนหนึ่ง เดียวกันด้วยฮิสโทแกรม
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. นายสมศักดิ์อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพบข้อ มูลตารางสถิ ติ ซึ่งแสดงข้อมูลดังตารางต่อไปนี้
อยากทราบว่าสถิติดังกล่าว เหมาะสมที่จะกาหนดประเด็นของข้อ มูลในตารางคือข้ อใด
ประเทศ
บาห์เรน
อิรัก
อิหร่าน
ซาอุดีอาระเบีย
อิสราเอล

จานวน (บาร์เรล)
1,500,000
1,850,000
3,480,000
2,500,000
2,350,000

ก. การผลิตจานวนน้ามันของแต่ละประเทศในตะวันออกกลาง
ข. มูลค่าการส่งออกน้ามันของแต่ละประเทศในตะวันออกกลาง
ค. การผลิตและมูลค่าการส่ งออกน้ามันในประเทศตะวันออกกลาง
ง. การผลิตจานวนน้ามันของแต่ละประเทศในเอเชีย
7. การกระทาในข้อใดเป็นการนาเสนอข้อมูล
ก. การเขียนภาพประกอบเรื่อง
ข. การคิดอันตรภาคชั้น
ค. การคานวณค่าเฉลี่ย
ง. การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
8. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. รูปหลายของความถี่ และรูปฮิสโทแกรมมีพื้นที่เท่ากัน
ข. รูปหลายของความถี่ ไม่ต้องสร้างฮิสโทแกรม
ค. รูปหลายของความถี่ และรูปฮิสโทแกรมเป็นการนาเสนอข้อมูลด้วยความถี่
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่มากกว่าผลบวกของพื้นที่ข องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทุกรูปในฮิสโทแกรม
ข. พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่น้อยกว่าผลบวกของพื้นที่ข องรูปสี่เ หลี่ยมมุมฉาก
ทุกรูปในฮิสโทแกรม
ค. พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่เท่ากับผลบวกของพื้นที่ข องรูปสี่เ หลี่ยมมุมฉาก
ทุกรูปในฮิสโทแกรม
ง. พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ใกล้เท่าผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่ เหลี่ย มมุ มฉาก
ทุกรูปในฮิสโทแกรม
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. ฮิสโทแกรมที่กาหนดให้ แสดงคะแนนสอบซึ่งเป็นจานวนเต็มของนักเรียนห้องหนึ่ง จานวน
นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน มีกี่เปอร์เซ็นต์
ของจานวนนักเรียนทั้งห้อง
จานวนนักเรียน

15
10
5
40.5 50.5 60.5 70.5 80.5 90.5 100.5

ก. 25 %

ข. 35 %

ค. 40 %

คะแนน

ง. 50 %

11. เด็กหญิงสมหญิงทาคะแนนในการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 4 ครั้ง ได้ดังนี้
78, 97, 88, 92 ตามลาดับ ถ้าต้องการได้ค่ากลางในการทดสอบ 5 ครั้ง เป็น 89
เธอจะต้องทาคะแนนสอบครั้งที่ห้าให้ได้ค ะแนนเท่ากับ 90 ยึดหลักการใดในการหาค่ากลาง
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ข. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค. ฐานนิยม
ง. มัธยฐาน
12. ข้อมูลต่อไปนี้คือ 3, 7, 5, 16, 14, 13, 20, 22, 21, 22, 30, 31 ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง
ก. มัธยฐาน < ฐานนิยม < ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ข. มัธยฐาน < ค่าเฉลี่ยเลขคณิต < ฐานนิยม
ค. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต < มัธยฐาน < ฐานนิยม
ง. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต < ฐานนิยม < มัธยฐาน
13. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 6 จานวน แต่หายไปหนึ่งจานวน คงเหลือเพียง 28, 29, 28, 32, 28
ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เป็น 30 แล้วข้อมูลที่หายไป คือจานวนเท่าใด
ก. 30
ข. 33
ค. 35
ง. 38
14. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน เป็น 51 คะแนน
คะแนนสอบรวมของนักเรียนชายเป็น 250 คะแนน จงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของ
นักเรียนหญิงเป็นเท่าไร
ก. 204
ข. 260
ค. 306
ง. 510
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. ฟ้าใสสารวจเงินอาหารกลางวันของนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่ม A จานวน 10 คน กลุ่ม B จานวน
20 คน พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เงินค่าอาหารกลางวันโดยเฉลี่ยดังนี้
นักเรียนกลุ่ม A ใช้เงินเฉลี่ย 27.50 บาท นักเรียนกลุ่ม B ใช้เงินเฉลี่ย 16.50 บาท
จงหาว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มใช้เงินเฉลี่ยคนละเท่าไร
ก. 14.67 บาท
ข. 20.17 บาท
ค. 66.67 บาท
ง. 605.00 บาท
16. ใน 7วัน ร่าเริงเก็บเงินใส่กระปุกออมสินได้รวมทั้งสิ้น 140 บาท ในวันที่ 8 ร่าเริงจะต้อง
เก็บเงินทั้งสิ้นให้ได้ตรงกับข้อใด ค่าเฉลี่ยจึงจะเพิ่มขึ้นอีก 1 บาท
ก. 168 บาท
ข. 160 บาท
ค. 28 บาท
ง. 21 บาท
17. จากข้อมูลในข้อ 16 ในวันการใส่เงินในกระปุกออมสินของร่าเริงข้อใดสัมพันธ์กัน มากที่สุด
ก. วันที่ 1 กับจานวนเงินที่ใส่มากที่สุด
ข. วันที่ 7 กับจานวนเงินที่ใส่มากที่สุด
ค. จานวนเงินเท่ากันทุกวัน
ง. วันที่ 8 กับจานวนเงินที่ใส่มากที่สุด
18. มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการสอบ
ครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้ง เท่ากับกี่คะแนน
ก. 73 คะแนน ข. 75 คะแนน
ค. 77 คะแนน
ง. 79 คะแนน
19. เด็กชายสมชาย ได้คะแนนในการสอบเก็บคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 10 ครั้ง ดังนี้
24, 20, 13, 16, 15, 18, 23, 12, 19, 12, ค่ากลางของข้อมูลชุดคู่ใดเกี่ยวข้องกัน
มากที่สุด
ก. 17 กับค่ามัธยฐาน
ข. 17 กับค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค. 17.5 กับฐานนิยม
ง. 17.5 กับค่าเฉลี่ยเลขคณิต
20. จากการสารวจความสูงของนักเรียน จานวน 20 คน ปรากฏผลดังตาราง
ความสูง (เซนติเมตร)
140
142
148
150
156
รวม

จานวนนักเรียน
2
6
8
3
1
20

จากกตาราง นักเรียนที่สูงระหว่าง 140 เซนติเมตร และ150 เซนติเมตร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของทั้งหมด
ก. 70 %
ข. 80 %
ค. 85 %
ง. 95 %
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. กาหนดให้ตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนของนักเรียนห้อ งหนึ่งเป็น ดังนี้
ช่วงคะแนน
30-39
40-49
50-59
60-69

ความถี่สะสม
1
11
18
20

ข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้อง
ก. นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ข. นักเรียนที่ได้คะแนน 40-49 คะแนน มีจานวน 22 %
ค. นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า 59 คะแนน มีจานวนน้อยกว่านักเรียนที่ได้คะแนน
40-49 คะแนน
ง. นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า 47 คะแนน มีจานวนมากกว่า 50 คะแนน
ใช้ข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 22 - 23
ตารางแจกแจงความถี่ของการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 50 คน
เวลา (นาที)
น้อยกว่า 15 นาที
15 – 20
21 – 24
25 – 30
31 – 35
36 – 40
มากกว่า 40 นาที
รวม

จานวน (คน)
3
7
12
15
8
3
2
50

22. นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียนในช่วงเวลาใด
ก. 36 - 40 นาที
ข. 25 - 30 นาที
ค. 21 - 24 นาที
ง. มากกว่า 40
23. นักเรียนที่ใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียนมากกว่า 30 นาที คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 13 %
ข. 15%
ค. 25%
ง. 28%
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คะแนน
ความถี่
ความถี่สะสม
31 - 40
6
6
41 - 50
14
20
51 - 60
15
35
61 - 70
A
51
71 - 80
11
62
81 - 90
B
67
91 - 100
C
80
จากตารางแจกแจงความถี่ ค่า A, B และ C ตามลาดับคือข้อใด
ก. 13, 15, 5
ข. 16, 5, 13
ค. 13, 5, 16
ง. 5, 13, 16
25. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 9,000 คน เงินเดือนของพนักงานเหล่านี้มีการแจกแจงปกติ
โดยมีเงินเดือนเฉลี่ย 21,000 คน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4,000 บาท จานวนพนักงาน
ที่มีเงินเดือนระหว่าง 17,000 บาท และ29,000 บาท มีทั้งสิ้นกี่คน
ก. 7,362 คน
ข. 7,263 คน
ค. 6,318 คน
ง. 6,138 คน
26. ในการเขียนรายงานเรื่องหนึ่งมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นข้อมูลของรายได้ของคนจานวนมากและ
จะต้องเขียนรายงานด้วยถ้าท่านเป็นผู้เสนอรายงานท่านจะใช้ตัวกลางใดสาหรับข้อมูลชุดนี้
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ข. มัธยฐาน
ค. ฐานนิยม
ง. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
27. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อมูลเงินเดือนของพนักงานบริษัท 7 คน เป็นดังนี้
3,550, 3,600, 3,450, 3,500, 3,400, 3600 และ 21,000 บาท
1. ค่ากลางที่ได้โดยใช้มัธยฐานมีค่าเท่ากับ 3,500 บาท
2. ค่ากลางที่ได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมี ค่าเท่ากับ 6,015 บาท
3. มัธยฐานจะเป็นตัวแทนเงินเดือนของพนั กงานทั้ง 7 คนนี้ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ก. ข้อ 1. ถูก ข้อ 2. ผิด ข้อ 3. ถูก
ข. ข้อ 1. ผิด ข้อ 2. ถูก ข้อ 3. ถูก
ค. ข้อ 1. ผิด ข้อ 2. ผิด ข้อ 3. ผิด
ง. ข้อ 1. ผิด ข้อ 2. ผิด ข้อ 3. ถูก
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ความถี่
80
60
40
20

14.5 19.5 24.5 29.5 34.5 39.5 44.5

ค่าของข้อมูล

จากฮิสโทแกรมนี้ ข้อใดถูกต้อง
ก. ฐานนิยมและมัธยฐานของข้อมูลอยู่ในอันตรภาคชั้นเดียวกัน
ข. ฐานนิยมและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลอยู่ในอันตรภาคชั้นเดียวกัน
ค. มัธยฐานและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลอยู่ ในอันตรภาคชั้น เดียวกัน
ง. ฐานนิยม มัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลอยู่ในอันตรภาคชั้นเดียวกัน
29. ในการพยากรณ์อากาศของกรมอตุนิยมวิทยาในแต่ละครั้งซึ่งมีความแม่นยาของการทานายเป็น 0.3
ถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาทานายว่าวันพรุ่งนี้ฝนจะตกทั่วทั้งกรุงเทพในช่างเวลาบ่าย คาพยากรณ์
ควรสรุปได้ตรงกับข้อใด
ก. ไม่เชื่อ เพราะมีความแม่นยาของการทานายพยากรณ์น้อย
ข. เชื่อ เพราะเป็นคาประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ค. ไม่เชื่อ เพราะวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสตลอดทั้งวัน ดังนั้นพรุ่งนี้ฝนไม่ตก
ง. รับฟังได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้
30. บริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง ต้องการโฆษณาให้ประชาชนเชื่อว่ารถยนต์ที่บริษัทผลิตประหยัด
น้ามัน จึงจัดให้มีการวิ่งรถยนต์ทดสอบจากจังหวัดเชียงรายถึงสงขลา แล้วอ้างว่าเติมน้ามัน
ครั้งเดียวแล้วสามารถแล่นได้ตลอดเส้นทางจากสถานการณ์ดังกล่าวนัก เรียนคิดว่าข้อใด
ถูกต้องที่สุด
ก. ข้อมูลเชื่อถือได้แน่นอนเพราะเติมน้ามันเพีย งครั้งเดียว
ข. ข้อมูลเชื่อถือได้แน่นอน เพราะบริษัทที่ผลิตรถยนต์เป็นรถยนต์ที่คนนิยมใช้
ค. ข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนเพราะขึ้นอยู่กับขนาดของถังน้ามัน อาจแตกต่างกันในรถ
แต่ละคันหรืออัตราเร็วในการวิ่งรถ
ง. ข้อมูลเชื่อไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทดลองเอง

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิ ดทฤษฎี คอนสตรัคติวิ สต์ร่วมกับเทคนิค STAD
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในการแก้ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หรือ EPEPE Model
คานา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต์ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อ
ส่งเสริมการคิ ด วิเ คราะห์ใ นการแก้ ปัญ หาคณิ ต ศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น มั ธยมศึ ก ษาปีที่ 3 หรือ
EPEPE Model เอกสารเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนที่ต้อ งการนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ ไ ปใช้
ทราบถึ งสิ่ งที่ ต้ องศึ กษาและจัดเตรียม เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ นการเรี ยนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่ น และ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนนี้ ให้เข้ า ใจ
ก่อนที่จะนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้
รูปแบบการเรียนการสอนเล่มนี้ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คาชี้แจงการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
2. ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน
3. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่รองรับรูปแบบการเรียนการสอน
4. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
คาชี้แจงการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรั คติ วิสต์ร่วมกั บเทคนิ ค STAD
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในการแก้ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หรือ EPEPE Model
ข้อควรปฏิบัติก่อนดาเนิน การใช้รูปแบบการเรียนการสอน
1. ศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือการใช้รู ปแบบการเรียนการสอน
1.1 ศึกษาคาชี้แจงการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบกับการศึกษาส่วนอื่น ๆ
ในคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
1.2 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีและแนวคิดพื้น ฐานที่
รองรับรูปแบบการเรียนการสอน องค์ประกอบของรูป แบบการเรีย นการสอน และตัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบการเรียนการสอน และเพื่อทาความเข้าใจเกี่ย วกั บแนวคิ ด ทฤษฎี อั น เป็ น
ที่มาของรูปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวม เห็นความสัมพัน ธ์ขององค์ปร ะกอบ
ต่าง ๆ ในรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเข้าใจในศั พท์เฉพาะต่าง ๆ
1.3 ศึ ก ษาตั ว อย่ า งแผนการจั ด การเรี ยนรู้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอน จาก
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1) แผนการจั ด การเรีย นรู้แ ต่ ล ะแผนมี ลั ก ษณะส าเร็จ รูป และยื ด หยุ่ นในตัว
ผู้สร้างได้กาหนดสิ่งที่จาเป็นในการสอนอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน
ชั่วโมงที่ใช้สอน หัวข้อเรื่อง สาระสาคัญ ตัวชี้วัดชั้นปี สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถปรับกิจกรรมการสอน เวลาได้เอง หลังจากที่ได้ศึกษาคู่มือครบทุกส่ว นและ
จดเตรียมสื่อการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้เลย ในส่วนเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ อาจสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นมาใช้ต าม
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ได้
2) แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้เข้าใจ เนื้ อ
หารสาระเรื่ อ งสถิ ติ ควบคู่ ไ ปกั บ ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ น การแก้ ปั ญ หา คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดัวย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้ อ ม
(Encouragement : E) 2) ขั้นการนาเสนอเนื้อ หา (Presentation : P) ประกอบด้ว ยขั้ น ตอนย่ อ ย
2.1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา (Problem) 2.2) ขั้นกิจกรรมไตร่ตรอง (Reflection) และ2.3) ขั้น
เสนอแนวทางแก้ปัญหา (Sharing) 3) ขั้นสรุปบทเรียน (Explanation) 4)ขั้นฝึกทักษะ (Practice:
P) และ5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) ประกอบขั้นตอนย่อย 5.1) การทดสอบย่อย (Quizzes)
5.2) คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน (Individual Improvement Scores) และ5..3) การรับรอง
ผลงานของกลุ่ม (Team Recognition)
2. จัดเตรียมสิ่งที่จาเป็น ในการสอน เมื่อศึกษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้รูปแบบครบ
แล้ว ควรดาเนินการสอนดังนี้
2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดอีกกครั้งหนึ่ง
2.2 ศึกษาและจัดเตรีย มสื่ อการสอนที่เ สนอไว้ ในแผนการจั ดการเรี ยนรู้ให้ เ พี ย งพอ
กับจานวนนักเรียน
2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือ เกี่ย วกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
จากองค์ประกอบด้านการวัดผลและประเมินผล ตัวอย่างการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน และ
ตัวอย่างแบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทัก ษะและกระบวนการ แบบสังเกตพฤติ กรร มด้ า น
คุณลักษณะอัน พึ งประสงค์ เกณฑ์การประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะและกระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใบความรู้ และแบบฝึกหัด ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
2.4 ในกรณี ที่ ค รูต้ อ งการสอนเนื้อ หาตามตั วอย่างนี้ ครู ผู้ส อนสามารถน าตั ว อย่าง
แบบทดสอบ แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมด้ า นทั ก ษะและกระบวนการ แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมด้ า น
คุณลักษณะอัน พึ งประสงค์ เกณฑ์การประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะและกระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใบความรู้ และแบบฝึกหัด ในคู่มือเล่มนี้ไปใช้ได้เลย โดยศึกษาคาแนะน าที่
ให้ไว้
แนวทางในการดาเนินการสอน
เมื่อศึกษาและจัดเตรียมสิ่งที่จาเป็นต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว ก็ดาเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ การดาเนินการสอนมีข้อเสนอแนะสาหรับครูผู้สอนดังนี้
1. บทบาทครู การดาเนินการสอนตามรู ปแบบการเรียนการสอน ครูควรคานึ ง ถึ ง
บทบาทดังต่อไปนี้

1.1 ครู ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นการแก้ ปัญหา
คณิตศาสตร์ในรูปแบบการเรียนการสอนนี้อย่างถ่องแท้ สามารถแนะนาการปฏิบัติ รวมถึงเสริมต่ อ ได้
อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องสมบูรณ์ทุ กขั้นตอน
1.2 ครู ต้ อ งสามารถจั ด เตรี ย มเนื้ อ หารสาร ะที่ จ ะใช้ ส อนโดยมี ก ารบู ร ณ กา ร
กระบวนการคิดอย่างกลมกลืน เชื่อมโยงทุกขั้นตอน
1.3 ครูผู้สอนควรฝึกให้นัก เรียนปฏิบั ติการคิ ดด้ วยตนเอง และร่วมมือกันเรีย นรู้ กั บ
ผู้อื่น
1.4 ครูผู้สอนจะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่นักเรียนโดยการแนะนาและขยายความเข้ า ใจ
ตามผลการปฏิบั ติ การคิ ด วิ เคราะห์ ทุก ขั้ นตอน ให้ ผู้ เ รี ยนได้รั บรู้ ค วามก้า วหน้ าของตนเอง กระตุ้น
เสริมแรงให้ผู้เรียนมุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชมเชยให้กาลังใจเมื่อผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากเดิ ม
1.5 ครูต้องสามารถตรวจสอบและประเมินผลการคิ ดวิ เคราะห์แ ละการเรี ยนเรี ย นรู้
ของผู้เรียนทุกขั้นตอน
2. วิธีการจั ดนัก เรีย นเข้ า กลุ่ม ย่ อ ย การจัดนักเรียนเข้า กลุ่ มย่อ ยในการดาเนิ น การ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้ โดยคละความสามารถเก่ งปานกลางและ
อ่อน จานวน 4 คนต่อกลุ่ม (1 : 2 : 1) สรุปตามตารางดังนี้
กลุ่มนักเรียน
นักเรียนเก่ง

นักเรียนปานกลาง

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อกลุ่ม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
I
H
G
F
E
D
C
B
A

กลุ่มนักเรียน
นักเรียนปานกลาง

นักเรียนอ่อน

อันดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อกลุ่ม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
I
H
G
F
E
D
C
B
A

จากตารางสามารถเรียงลาดับนักเรียนเข้ากลุ่ม 9 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
กลุ่ม A ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 1, 18, 19, 36
กลุ่ม B ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 2, 17, 20, 35
กลุ่ม C ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 3, 16, 21, 34
กลุ่ม D ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 4, 15, 22, 33
กลุ่ม E ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 5, 14, 23, 32
กลุ่ม F ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 6, 13, 24, 31
กลุ่ม G ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 7, 12, 25, 30
กลุ่ม H ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 8, 11, 26, 29
กลุ่ม I ประกอบด้วยสมาชิกอันดับที่ 9, 10, 27, 28
3. เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน
คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานั้นในภาคเรียนก่อนที่จ ะมี การสอนใน
ภาคเรียนต่อไปแต่ ค ะแนนฐานอาจจะต้ องเที ยบกั บ คะแนน 100 เสมอ ถ้ามาจากคะแนนสอบหลาย
ครั้ง จากคะแนนฐานจะได้คะแนนพัฒนาของการสอบในแต่ล ะครั้ง ดังนี้
คะแนนจากแบบทดสอบ/แต่ละคน
ต่ากว่าคะแนนฐาน มากกว่า 10
ต่ากว่าคะแนนฐาน 1- 10
เท่ากับคะแนนฐานหรือมากกว่า 0-10
สูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน

คะแนนพัฒนา
0
10
20
30

4. ขั้นให้รางวัลกลุ่ม กลุ่มที่ได้ค ะแนนพัฒ นาตามเกณฑ์ที่ กาหนด จะได้รับคาชมเชย
หรือติดประกาศที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน เกณฑ์การได้รับรางวัลดังตารางที่ 1 ดังนี้
คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม
0-15
16-25
26-30

ระดับรางวัล
กลุ่มเก่ง (Good Team)
กลุ่มเก่งมาก (Great Team)
กลุ่มยอดเยี่ยม (Super Team)

ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค STAD
เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิ ดวิ เคราะห์ในการแก้ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 3
หรือ EPEPE Model
การศึกษาเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนามนุษย์ อันเป็นทรั พยากรที่ทรงคุณค่าของสัง คม
ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น ตามยุ คสมัย การศึกษาจึงต้องปรั บเปลี่ยนให้ ทันและสอดคล้ องกับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมในโลกตลอดเวลา สภาพการณ์ดังกล่าว ทาให้สังคมไทยต้องหัน
มาทบทวนการจัด การศึ ก ษากัน ใหม่ เพื่ อ ให้ การศึ กษาเป็ นเครื่อ งมื อ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมืองของประเทศอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายของการการจัดการศึกษาว่า จะต้องมุ่งสร้างคนหรื อ
ผู้เรียน ให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า มีความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ
ในการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คน มี ค วา มสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตน เอง ได้
กระบวนการจัด การศึก ษาต้ อ งส่ ง เสริ มให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ มศักยภาพ การ
จัดการศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึก
ในความเป็ น พลเมื อ งไทย และเป็ นพลโลก ยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึก ษา ต่ อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุ ก คน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศั กยภาพ
คณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีความสาคัญ มากในการพัฒนาประเทศเพราะคณิต ศาสตร์ เ ป็ น
วิชาที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่ อการพั ฒนาความคิด ของมนุษย์ ทาให้ มนุ ษย์ มีค วามคิด สร้างสรรค์ คิด อย่ า งมี
เหตุ ผ ลเป็ น ระบบระเบี ย บสามารถวิ เ คราะห์ ปัญ หาและสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่า งถี่ถ้ ว นรอบคอบทาให้
คาดการณ์วางแผนตั ดสิน ใจและแก้ ปัญหาได้ ถูก ต้อ งและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544:1)
นอกจากนี้แล้ววิชาคณิตศาสตร์ยังเป็น เครื่อ งมื อในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจน
ศาสตร์อื่นๆที่ เ กี่ย วข้อ งดั งที่ ยุพิน พิพิธกุล (2545:1) ที่กล่าวว่า “คณิตศาสตร์ เป็ นวิ ชาที่เ กี่ ย วกั บ
ความคิด พิสูจน์อย่างมีเหตุผลสามารถนาคณิตสาสตร์ไปแก้ไขปัญหาทางวิ ทยาศาสตร์ได้ ช่วยให้คนมี
เหตุผล ใฝ่รู้ ตลอดจนพยายามคิ ดสิ่ งที่ แปลกใหม่ คณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานแห่ งความเจริ ญ ของ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ” ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น ของ สิ ริ พร ทิ พย์ ค ง ( 2545:106) ที่ ก ล่ า วว่ า
“คณิตศาสตร์ ช่ว ยพัฒ นาให้แ ต่ ล ะบุ ค คลเป็น คนที่ส มบูร ณ์ เป็นพลเมือ งดี เพราะคณิต ศาสตร์ ช่ ว ย
เสริมสร้างความมีเหตุผ ล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิ ด มีการ
วางแผนในการท างาน มี ค วามสามารถในการตั ด สิ นใจ มี ค วามรับ ผิ ดชอบต่ อกิ จการงานที่ ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะเป็นผู้นาในสังคม” คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ ต่อ การดารงชี วิต และ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์

ในการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิ ต ศาสตร์ มีจุดประสงค์ เ พื่อ ให้ ผู้เ รี ย น ได้
พัฒนาความสามารถในการคิดคานวณ สามารถนาคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่ง ต่าง ๆ
และในการดารงชีวิตให้มีคุณภาพ จึงจะต้องปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจคณิต ศาสตร์ พื้น ฐาน
และมีทักษะในการคิ ดคานวณ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิด ออกมาอย่างมีระเบีย บรั ด กุ ม
รู้คุณค่าของคณิ ตศาสตร์แ ละมี เจตคติ ที่ดี ต่ อคณิ ต ศาสตร์ และสามารถนาประสบการณ์ด้า นควา มรู้
ความคิด และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ และแก้ไขปัญ หาใน
ชีวิตประจาวันได้ ซึ่งการปลูกฝังให้ผู้เรียนบรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นั้น การจัดการศึกษาคณิต ศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ควร
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ ปวงชน (Mathematics for All) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒ นาคนให้ เ ป็ น
ทรัพยากรที่มีค่ามีประสิทธิ ภาพและศั กยภาพเพื่ อจะได้ เป็น กาลั งของชาติ (Man Power) สืบไป และ
จะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยเพิ่มพูน คุณภาพชีวิ ตให้ส งบสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
จากรายงานการประเมิน คุ ณภาพการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2557
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) พบว่า ผล
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรีย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์ มีผ ลสั มฤทธิ์ อยู่ในอันดั บ 7 จาก 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และจากรายงานผลการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล
วัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พบว่า จานวนนักเรียนที่มีผล
การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ถึงดี เยี่ย ม (เกรด 3 - 4) คิดเป็นร้อยละ 27.47 นักเรียนที่
มี ผ ลการเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ขั้ นต่ าถึง ค่ อ นข้ างดี (เกรด 1-2.5) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.53 และจากการ
สอบถามครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พบว่า สาเหตุที่ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ ต่ า
กว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด และปัญหาของครูในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ นักเรียนส่วนใหญ่ มี
พื้นฐานทางคณิต ศาสตร์ไ ม่ ดีมีความพร้ อมในการเรี ยนต่ างกัน ขาดทักษะในการคิด วิเ คราะห์ การคิ ด
คานวณ กระบวนการแก้ปัญหา และมีเจตคติไม่ดีต่อสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิต ศาสตร์
ในการเรียนการสอนต้ อ งมีการจั ด กระบวนการเรีย นการสอนที่ เ น้น ผู้ เรีย นเป็ นสาคั ญ เน้น
ผู้เรียนให้สามารถสร้า งความรู้ นาความรู้ไปบูร ณาการใช้ ในชีวิ ต ประจาวั น ได้ ที่ผู้เรียนสามาร ถคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ ปัญ หา ความสามารถในการ
จัดการ การเป็นผู้นา การยอมรับตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ความสุข เป็นผู้มีความสามารถใน
การปฏิ บั ติ มี ค วามสามารถในการสร้า งความรู้ที่ เ ป็ นประโยชน์จ ากทรัพยากรต่ าง ๆ ที่ มีอ ยู่ และ
สามารถน าไปใช้ แก้ ปั ญหาในโลกแห่ งความเป็ นจริง รวมทั้ ง ความท้า ทายใหม่ ๆ ทั้ ง หลายได้ อย่าง
ต่อเนื่อง (พรพิมล ใจโต, 2552: 3) นอกจากนี้แล้วต้องฝึก ให้รู้จั ก พูด แสดงความคิ ดเห็นอย่างชั ด เจน
สมเหตุสมผล มีวิจารณญาณ เป็นผู้รู้จริงใฝ่แสวงหาความรู้ กล้าแสดงความรู้ และความคิด เป็นผู้
เสียสละเพื่อส่วนร่วม เป็นผู้มีน้าใจ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่งที่กล่าวมานี้จ ะมีประโยชน์
ต่ อ ผู้ เ รี ย นเพราะจะเป็น การเตรี ยมเยาวชนให้ เ ป็ นทรัพยากรที่มีค่ า ( Productive Citizens) ในยุ ค
ข่าวสารสนเทศและยุคไร้พรมแดนต่อไป
จากการศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจั ดการเรี ยนรู้ คณิ ต ศาสตร์ที่ ทาให้การสอนของครูดาเนิน ไปอย่ า งมี

ประสิทธิภาพ พบว่า มีทฤษฎีที่เป็น พื้น ฐานรองรับรู ปแบบการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์นั้ น มีห ลัก การ แนวคิดที่ยึดผู้ เรีย นเป็น สาคัญ อาทิเช่น ทฤษฎีก าร
เรียนรู้ในกลุ่มพุทธิปั ญญา (Cognitivism) แนวคิดทฤษฎีคอนสตรั คติ วิส ต์ และทฤษฎีการเรียนรู้ แ บบ
ร่วมมือ โดยแต่ละทฤษฎี การเรีย นรู้ มีแนวคิด และหลั กการที่ สามารถนามาประยุ ก ต์ใ ช้ในการ พั ฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ที่ ส่ง เสริ มความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ไ ด้ นอกจากนี้ ยั ง มี
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องบลู มเป็ น ทฤษฎีก ารคิ ด วิเ คราะห์ที่ มีก รอบแนวคิ ดเป็ นพื้ นฐาน
สาคัญในการคิดของผู้เรียนที่จะนาไปสู่การคิดในขั้นสูง
ทฤษฎีและแนวคิดพื้น ฐานที่รองรั บรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิ ดทฤษฎี คอนสตรั คติวิ สต์
ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเ คราะห์ในการแก้ปั ญหาคณิ ตศาสตร์
หรือ EPEPE Model
จากการทบทวนและวิ เ คราะห์ แนวคิ ด หลักการของทฤษฎีก ารเรี ยนรู้ ทั้งทฤษฎี ก ลุ่ ม
พฤติ ก รรม ปั ญ ญานิ ย มและสร้ า งสรรค์ นิย ม แต่ ล ะทฤษฎี มีแ นวคิ ด และหลั ก การที่ ส ามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูป แบบการเรียนการสอนตามแนวคิ ดทฤษฎี คอนสตรั คติวิ สต์ร่ วมกับ เทคนิ ค
STAD เพื่ อ ส่ ง เสริ มความสามารถการคิ ด วิเ คราะห์ ในการแก้ ปั ญหาคณิ ต ศาสตร์ จึ ง ได้ ประยุ กต์ใช้
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ดังนี้
1. พุทธิปัญญานิยม (Cognitive Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีรากฐานมา
จากทฤษฎี พัฒ นาการของเพี ยเจต์ (Piaget) ทฤษฎี นี้ ถื อว่ า ผู้เ รี ยนเป็น ผู้ ก ระท า (active) และเป็ น
ผู้ ส ร้ า งความรู้ขึ้ นในสมอง ปฏิ สั มพั น ธ์ ทางสั ง คมมี บทบาทในการก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส มดุ ลทางพุทธิ
ปัญญาขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ เรี ยนปรับ ความเข้าใจเดิ มที่ มีอยู่ ให้ เข้า กั บข้ อมู ลข่ าวสารใหม่ จนกระทั่ ง เกิ ด
ความรู้ใหม่ขึ้น
2. สร้ า งสรรค์ นิ ย ม (Social Constructivism) เป็ น ทฤษฎี พื้น ฐานมา จากท ฤษฎี
พัฒนาการของไวก้อทสกี้ (Vygotsky) ซึ่งถือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ ด้วยการมี ปฏิสั มพันธ์ ทางสัง คมกั บ
ผู้ อื่ น (ผู้ ใ หญ่ ห รื อ เพื่ อ น) ในขณะที่ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมหรื อ งาน ในภาวะสั ง คม ( Social
Context) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สาคัญและขาดไม่ ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ด้ว ยการ
เปลี่ยนความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น
3. แนวคิดทฤษฎี คอนสตรั คติวิ สต์ (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีที่เน้ น การ
เรี ย นรู้ มากกว่ า การให้ ค วามรู้ โ ดยตรง ไวก้ อ ทสกี้ ( Vygotsky, 1978) นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวรั ส เซี ย ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพั ฒนาทางเชาวน์ ปัญ ญาในสมัย เดีย วกั บเพี ยเจต์ (Piaget) ซึ่งพัฒนาการทาง
เชาวน์ปัญญา เป็นรากฐานของทฤษฎีคอนสตรั คติ วิสต์ กานอนและคอนลีย์ (Gagnon and Collary,
2005, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2553 : 72) ได้เสนอองค์ประกอบที่สาคัญของการเรีย นรู้ด้ ว ยการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 6 ประการ คือ 1) การจัดสถานการณ์ 2) การจัดกลุ่มผู้เรียนและการจั ด
สื่อการเรียนรู้ 3) การเชื่อมโยง 4) การถามคาถามหรือการใช้คาถาม 5) การแสดงออกหรือการแสดง
ผลงาน และ 6) การไตร่ตรองสะท้อ นความคิ ด วัชรา เล่ าเรียนดี (2554 : 73-78) ให้ความคิดว่า การ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรีย นเป็น ผู้สร้า งองค์ค วามรู้ ด้ว ยตนเองนั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้ วยความกระตื อ รื อ ร้ น

สร้ า งความหมายของความรู้ ด้ว ยตนเองและสร้ างความรู้ ของตนเองด้ วยกระบวนการคิ ด ไตร่ตรอง
ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่ว มในการเรีย นอย่า งกระตือรื อร้น แทนที่จะเป็นผู้คอยรับความรู้จากครูเ พีย งฝ่ า ย
เดียว และได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัค ติวิส ต์ โดยจัด
สถานการณ์ปรือปัญหาที่เร้าความสนใจ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิ ดและปฏิ บัติ กล้าคิด กล้าตอบ
อภิปราย และแสดงความคิด เห็น พยายามใช้ข้อมูลจากแหล่ งเรี ยนรู้จริ งของจริ ง และการร่วมปฏิ บั ติ
จริง หรือให้ตัวอย่างสถานการณ์จริ งด้ วยภาพ ด้วยสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ หลีกเลี่ยงการอธิ บายที่ มาก
จนเกินไป เพื่อให้ผู้เรี ยน มีโอกาสคิก จัดกิจกรรมที่ส่ง เสริ มการคิ ด วิเ คราะห์ การคิดไตร่ตรองอย่ า ง
สม่าเสมอตลอดกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบความเข้าใจประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ย น
ให้ความรู้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ การสืบ ค้นเพื่อ สร้างความเข้าใจใหม่ที่จ ะเรีย น จัดกลุ่มผู้เรียนหลาย ๆ
แบบ ให้ร่วมมือกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเชื่อและให้ เ วลาอย่างพอเพีย งส า หรั บ
การสร้างความหมายสิ่งที่จะเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนตลอดกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม เช่น ถาม ตอบปากเปล่า ให้สาธิต ให้สืบค้นข้อมูลเพิ่ มเติ มทั น ที
ทดสอบย่อย เสนอผลงานชิ้น งานด้ วยแผนภู มิ โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ ที่สะท้อนให้เ ห็น องค์ ค วา มรู้ ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีค อนสตรัค ติวิสต์ เตรียมความพร้อมของผู้เ รี ย น
จูงใจเร้าความสนใจให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน จัดโอกาสและเปิดโอกาสให้ปฏิบั ติโดยตรง ให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรองและสะท้ อนความคิ ดเกี่ ย วกั บ
บทเรียน ให้การฝึกเพิ่มเติมหรือให้ทาโดยอิสระ
4. แนวคิดการร่วมมื อ กัน เรี ยนรู้ โดยการร่วมมือการเรียนของนัก เรีย นหลายคนซึ่ ง จะ
สนับสนุนทาให้บรรลุเ ป้าหมายหลายอย่าง เนื่องจากมีการร่ว มกัน คิดร่ ว มกัน ปฏิ บัติ สนับสนุนซึ่ งกั น
และกัน ช่วยเสริมสร้างความคิดริ เริ่ม การสร้างสรรค์ใหม่ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิ ด
ความเชื่อ และสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรับผิ ด ชอบ
ทางานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ผลสาเร็จของงานย่อมมาจากการทางานร่ว มกั น คิด ร่ว มปฏิ บั ติ
มากกว่าความรับ ผิด ชอบแต่ เ พีย งผู้ เ ดีย ว ทาให้มีวิสัยทัศ น์ และเกิดความเข้า ใจในความคิ ด เห็ น ของ
บุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในสังคมที่ กว้ างขวางแตกต่า งกั น ทาให้สามารถพัฒนาตนเองให้ เข้า กับ ผู้อื่ น และ
สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ได้ นอกจากนี้ การจั ดการเรี ยนรู้ รู ปแบบ STAD (Students-Teams-Achievement
Division) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ Robert Slavin และคณะจากมหาวิทยาลัย John Hopkins
ได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ออกเป็ น กลุ่ ม
เพื่อทางานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกาหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ ในเนื้อหาสาร ะที่
ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้ ว และให้ทาการทดสอบความรู้ที่ไ ด้รับ คะแนนที่ได้จากการทดสอบของสมาชิ ก
แต่ละคนนาเอามาบวกเป็น คะแนนรวมของที ม ผู้สอนจะต้องใช้วิธีเสริ มแรง เช่น ให้รางวัล คาชมเชย
ยกย่อง สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันและช่ วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
5. แนวคิดการเรียนรู้ ด้วยการสร้างสรรค์ใหม่ เป็นการเรียนรู้เพื่อการสร้างสิ่งใหม่ เป็น
กลวิ ธี ห รื อ กระบวนการในการเรี ยนรู้ที่ ผู้ เรี ยนได้รั บปั ญ หา 1 ปั ญ หาที่ ป ระกอบด้ ว ย ปั ญ หาย่อย ๆ
มากมาย ผู้เรียนแสวงหา ค้นหาปัญหาย่อย และเป้า หมายย่อย จากปัญหานั้นพร้อมกับวิธี การต่า ง ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน

6. ทฤษฎีการเรีย นรู้ก ลุ่ม ที่ เน้น การรั บรู้ และการเชื่ อมโยงความคิ ด (Apperception
หรือ Herbartianism) ของแฮร์บาร์ต (Herbart) (Bigge, 1964 : 33-34, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี ,
2552 : 48-50) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้มี 3 ระดับ คือ ขั้นการเรียนรู้โดยประสาทสัมผัส (Sense Activity)
ขั้ น การจาความคิ ดเดิ ม (Memory Characterized) และขั้น การเกิ ด ความคิ ด รวบยอดและความเข้าใจ
(Conceptual Thinking and Understanding) การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการที่บุ ค คลได้ รับประสบการ ณ์
ผ่านทางประสาทสั มผั สทั้ งห้า และสั่งสมประสบการณ์ หรื อความรู้ เหล่านั้ นไว้ การเรียนรู้นี้จะขยาย
ขอบเขตออกไปเรื่ อย ๆ เมื่อบุคคลได้รั บประสบการณ์หรื อ ความรู้ ใหม่เ พิ่ มขึ้ นโดยผ่ านกระบวนการ
เชื่อมโยงและการสร้า งความสั มพันธ์ ร ะหว่ างความรู้ เ ดิ มกั บความรู้ใ หม่เ ข้าด้ วยกัน (Apperception)
การช่วยให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เ ดิมกับความรู้ใหม่จะช่ วยให้ผู้ เรียนเกิ ดความเข้ า ใจ
เป็นอย่างดี
7. ทฤษฎี ก ารเชื่ อ มโยงของธอร์ น ไดค์ (Thorndike ‘s Classical Connectionism)
(Hergenhahn and Olson, 1993 : 56-57, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552 : 50-51) เป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิย ม (Behaviorism) พฤติกรรมของมนุษ ย์เ กิดจากการตอบสนองต่ อ สิ่ ง
เร้า (Stimulus - Response) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อ มโยงระหว่างสิ่ง เร้าและการตอบสนอง ซึ่งมี
หลายรูปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผ ลที่ พึงพอใจมากที่สุ ด เมื่ อเกิดการเรีย นรู้แ ล้ว บุค คลจ ะใช้
รูปแบบการตอบสนองที่เ หมาะสมเพี ยงรูป แบบเดี ยวและจะพยายามใช้รูปแบบนั้น เชื่อ มโยงกับสิ่ ง เร้ า
ในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อย ๆ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติ วิสต์ร่วมกั บเทคนิ ค STAD
เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิ ดวิ เคราะห์ในการแก้ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์
หรือ EPEPE Model
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัค ติ วิสต์ ร่วมกับ เทคนิค STAD เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการคิ ดวิเ คราะห์ในการแก้ปัญ หาคณิต ศาสตร์ (EPEPE Model) ประกอบด้ ว ย
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลัก การและวัต ถุประสงค์ องค์ประกอบเชิ งกระบวนการและ
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
องค์ประกอบเชิงหลักการและวั ตถุประสงค์ ประกอบด้วย
หลักการ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ นาไปสู่การสร้างความรู้ของตนเองด้วย
กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และร่วมมือกันเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการแก้ ปัญหาคณิต ศาสตร์ ด้านการคิด
วิ เ คราะห์ ใ นการแก้ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ และด้ า นผลสั มฤทธิ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทฤษฎี ค อนสตรัค ติวิส ต์ร่ว มกับ STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิ เ คราะห์ ใ น
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ประกอบด้วยการดาเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Encouragement : E)
2. ขั้นการนาเสนอเนื้อหา (Presentation : P)
2.1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา (Problem)
2.2) ขั้นกิจกรรมไตร่ตรอง (Reflection
2.3) ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา (Sharing)
3. ขั้นสรุปบทเรียน (Explanation)
4. ขั้นฝึกทักษะ (Practice: P)
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
5.1) ทดสอบย่อย (Quizzes)
5.2) คิดคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน (Individual Improvement Scores)
5..3) การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition)
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
ปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ : การเตรียมความพร้อมในการเรียนสมาธิในการเรี ย น
อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก่อนการเรียนการสอนโดยใช้
รู ป แบบ ผู้ เ รี ย นต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานส าหรั บ การ เรี ย นรู้ เ นื้ อ หาใหม่ ( Prerequisite
Knowledge)
ปัจจัยสนับสนุน : การเตรียมความพร้อมก่อนนารูปแบบไปใช้
หลักการตอบสนอง
1) ผู้ ส อนต้ อ งศึ ก ษาท าความเข้ า ใจองค์ ป ระกอบของรู ป แบบกาเรี ย นการสอนและ
กระบวนการต่ าง ๆ ทุ ก ขั้ น ตอน พร้ อ มทั้ ง ความกั บ ผู้ เ รีย น ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ าใจองค์ ป ระกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน
2) ผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านเทคนิ ควิ ธีการสอนที่ใ ช้ในรู ปแบบการ เรี ย น
การสอน มีทักษะการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และสามารถประเมินผลตามสภาพจริง
3) ผู้สอนต้องมีทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
และกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการใช้คาถามและสามารถถ่ายทอดทักษะเหล่านี้สู่ผู้เรียน
4) ครูต้องกระตุ้ นความคิ ดนั กเรีย นทั้ งรายบุ ค คลและรายกลุ่ ม และช่วยเหลื อเพิ่ ม เติ ม
ข้ อ มู ล ให้ นั ก เรี ย นสามา รถสร้ า งความรู้ เ พื่ อ การคิ ด วิ เ ครา ะห์ ใ น การแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบสังคม
1. ครูต้องให้นัก เรี ยนร่ ว มมือ กัน เรี ยนรู้ ในสภาพการเรี ยนรู้ ต่า ง ๆ ทั้งในห้องเรีย นและ
นอกห้ อ งเรี ย น โดยศึ ก ษาหาความรู้ จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น ห้ อ งสมุ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดีทัศน์
2. ครูต้องให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างครู เพื่อสมาชิก และเพื่ อนทั้งชั้นเรียน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ การมีมนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา

3. ครูต้องฝึกให้นั กเรี ยนรั บผิ ดชอบต่ อการปฏิบั ติงานของตนเองทั้ง การทางานเป็ น ที ม
ทางานเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
สิ่งสนับสนุน
1. เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิ ทธิภ าพ ครูผู้สอนต้องจัด เตรีย มวั สดุ อุป กรณ์ใ นการเรี ย นให้
พอเพียงกับความต้องการของนั กเรียนทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนต้องจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อ งกับนั กเรียนอย่างเหมาะสมกั บ วั ย
ความพร้อม ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
องค์ประกอบเชิ ง กระบวนการ ประกอบด้วยการดาเนิน การ 5 ขั้นตอน มีรายละเอี ย ด
ดังนี้
1 .ขั้ น การกระตุ้ น เตรี ย มความพร้อ ม (Encouragement : E) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้สอน
เตรียมความพร้ อ มให้ กับ ผู้เ รีย น กระตุ้นความสนใจ สร้างแรงจูงใจภายใน (Self-Motivation) แจ้ง
จุ ด ประสงค์ ใ นการเรี ย นรู้ นั ก เรี ย นทดสอบก่ อ นเรีย น แนะน าทั ก ษะ/กระบวนการแก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ กระตุ้นการคิ ดวิ เ คราะห์แ ก้ปั ญหา มีการแบ่งกลุ่ มย่ อ ย โดยการคละความสามารถเก่ ง
ปานกลาง และอ่อน ทบทวนความรู้ เดิ มที่ ต้อ งใช้ เ ชื่อ มโยงในการเรี ยนรู้ เนื้ อ หาใหม่ ชี้แนะแนวทาง
พฤติกรรมการเรียนรู้ และบทบาทหน้าที่ในการเรียน
2. ขั้นการนาเสนอเนื้อหา (Presentation : P) เป็นขั้นตอนของการนาเสนอเนื้อหาใหม่
ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในขั้น นี้เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โ ดยการเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยการคิดวิ เ คราะห์ คิดค้น หาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเป็นรายบุ คคลโดยใช้ค าถา ม
อย่างสร้างสรรค์ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มย่อยเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเอง ครูต้องกระตุ้น ให้
ผู้เรียนสะท้อนความคิดออกมา และปฏิบัติให้เห็นจริงจะมีการการแลกเปลี่ยนความคิ ดความคิ ด ซึ่ ง กั น
และกัน เสนอแนวทางการแก้ปั ญหาและแสดงให้ เห็ นจริ งถึ ง ความสมเหตุ ส มผลของการแก้ ปั ญ หา
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ ปั ญหา (Problem) โดยครูเสนอสถานการณ์หรือควา มรู้
ใหม่ที่เป็นปัญหาที่สัมพันธ์ กับบทเรียน ให้ผู้เรียนทาความเข้าใจในสถานการณ์ ปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา ครูกระตุ้นให้ ผู้เ รียนพยายามสารวจ คิดค้น หาวิธีการแก้ปัญ หาที่ หลากหลา ยเป็ น
รายบุคคลโดยใช้คาถามอย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนนาความรู้เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหา
2.2) ขั้นกิจกรรมไตร่ตรอง (Reflection) เป็นขั้นที่สมาชิกในกลุ่มย่ อยเสนอแนวทาง
ในการแก้ ปั ญ หาของตนเอง ครู ต้ อ งกระตุ้ น ให้ ผู้เ รี ยนสะท้ อ นความคิ ด ออกมา เพราะการสะท้อน
ความคิดเป็นการแสดงออกถึ ง ความรู้ค วามเข้าใจของผู้เ รียนว่า มี มากน้ อยเพีย งใด และช่วยให้สมาชิ ก
เห็นแนวทางในการแก้ ปัญ หาของคนอื่ น มากยิ่ งขึ้ น และปฏิบัติ ให้ เ ห็นจริง จะมี การการแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด ความคิ ด ซึ่ ง กั น และกั น จากนั้ น ให้ เ พื่ อ น ๆ ช่ ว ยกั น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งถึ ง ควา ม
สมเหตุสมผลจากการที่ได้ปฏิบัติจริง
2.3) ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา (Sharing) เป็นขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อชั้นเรียน
เป็นขั้นที่กลุ่มย่อยเสนอแนวทางการแก้ปั ญหาและแสดงให้เห็นจริ งถึง ความสมเหตุ สมผล กลุ่มย่อยจะ

มีส่วนร่วมในการอภิปรายและตรวจสอบถึง ความถูก ต้อ งและเหมาะสม แนวทางในการแก้ปัญ หาใน
สถานการณ์อื่น ๆ ประเมินทางเลือกถึงข้อดี –ข้อจากัด ของแต่ละทางเลือกแล้วสรุปแนวทางทางเลื อ ก
ทั้งหมดเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา และถ้าครูมีวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่นักเรียนนาเสนอไปแล้ ว
แต่นักเรียนไม่ได้นาเสนอ ครูสามารถเพิ่มเติม
3. ขั้ น สรุ ปบทเรี ย น (Explanation) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ เ รีย นร่ว มกั นสรุ ป หลั ก การและ
กระบวนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นความรู้ใหม่ โดยครู ผู้สอนเป็นผู้เสริมความรู้
4. ขั้ น ฝึ ก ทั ก ษะ (Practice: P) เป็ น ขั้ น ตอนที่ นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ร่ วมมื อ กั น เรี ย นรู้และ
พัฒนาทักษะการแก้ปั ญหาและการประยุ ก ต์ใช้ ค วามรู้ โดยกลุ่มเป็นผู้ ดาเนิน การหลัก ฝึกทักษะจาก
เอกสารแบบฝึกหัดที่ครูสร้างขึ้นหรอนักเรียนสร้างขึ้นมาเอง นักเรีย นเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่ อ ใช้
ในการแก้ปัญหา สามารถอธิบายวิธี การแก้ปั ญหาของตนเองได้ ให้เพื่อนในกลุ่มช่ วยกัน ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งจากเฉลย ซึ่ ง การฝึ ก ทั ก ษะจะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามคงทนในการจ าและเกิ ด ความ
คล่องแคล่ว แม่นยา รวดเร็ว
5. ขั้ น ประเมิ น ผล (Evaluation : E) เป็ น ขั้ น วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นโดยการ
ประเมินเป็นรายบุคคลและประเมิน เป็นรายกลุ่ ม โดยใช้แนวคิดทฤษฎีร่ว มมือกั นเรียนรู้ เทคนิ ค STAD
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
5.1) การทดสอบย่อย (Quizzes) หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทางานเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ครูก็ทาการทดสอบย่อยนักเรียน โดยนักเรียนต่างคนต่างทา เพื่อเป็นการประเมินความรู้ที่ นักเรียน
ได้เรียนมา สิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นความรับผิดชอบของนักเรียน
5.2) คะแนนพั ฒ นาการของนั กเรี ยนแต่ ล ะคน (Individual Improvement Scores)
คะแนนพัฒนาการของนักเรียนจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนทางานหนักขึ้น ในการทดสอบแต่ละครั้งครูจะ
มีคะแนนพื้นฐาน (Base Score) ซึ่งเป็นคะแนนต่าสุดของนักเรียนในการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง ซึ่งคะแนน
พั ฒ นาการของนัก เรี ยนแต่ ละคนได้ จากความแตกต่ างระหว่ างคะแนนพื้ นฐาน (คะแนนต่ าสุดในการ
ทดสอบ) กับคะแนนที่นักเรียนสอบได้ในการทดสอบย่อยนั้นๆ ส่วนคะแนนของกลุ่ม (Team Score) ได้
จากการรวมคะแนนพัฒนาการของนักเรียนทุกคนในกลุ่มเข้าด้วยกัน
5..3) การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition) โดยการประกาศคะแนนของ
กลุ่มแต่ละกลุ่มให้ทราบ พร้อมกับให้คาชมเชย หรือให้ประกาศนียบัตรหรือให้รางวัลกับกลุ่มที่มีคะแ นน
พัฒนาการของกลุ่มสูงสุด โปรดจาไว้ว่า คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนมีความสาคัญเท่าเทียมกับ
คะแนนที่นักเรียนแต่ละคนได้รับจากการทดสอบ
******************************************************

