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ตตมิา ทิพย์จินดาชยักลุ. (2556).ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)      
 ทีมี่ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์  
 เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3.  
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ท่ีปรึกษา: อาจารย์ ดร.สณิุสา สมุิรัตนะ, 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชชูาติ. 
 
        การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด และ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัเกณฑ์ 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
44 คนได้จากการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 14 ชัว่โมง โดยใช้
แบบแผนการวิจยัแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิต ิt-test for 
Dependent Samples และ t-test for One Sample 
 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.37 
 3. ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 The purposes of this research were to compare the before and after problem solving 
ability and mathematical reasoning ability on “mathematical process skills” of Mathayomsuksa 
III students. 
 The subjects of this study were 44 Mathayomsuksa III students in the second 
semester of  academic year 2013 at St. Francis Xavier Convent School, Bangkok. They were 
randomly selected by using cluster random sampling. The experiment lasted for 14 periods. 
The One-Group Pretest-Posttest Design was used for this study. The instruments used in the 
data collection were the lesson plans on mathematical, mathematical problem solving ability 
test and mathematical reasoning ability test. The data were statistically analyzed by using  
t-test for Dependent Samples and t-test for One Sample. 
 
 The findings were as follows: 
 1. The mathematical problem solving ability of Mathayomsuksa III students after 
learning by Open Approach instruction activities was statistically higher than that before 
learning at the .01 level of significance. 
 2. The mathematical problem solving ability of Mathayomsuksa III students after 
learning by Open Approach instruction activities instruction was statistically higher than the 
criteria of 70 percent at the .01 level of significance. 
 3. The mathematical reasoning ability of Mathayomsuksa III students after learning by 
Open Approach instruction activities was statistically higher than that before learning at the 
.01 level of significance. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้เป็นอยา่งดีด้วยความกรุณา และการให้ค าปรึกษาในการ
ท าวิจยัจาก อาจารย์ ดร.สณิุสา สมุิรัตนะ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชชูาต ิอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ท่ีให้ความอนเุคราะห์ดแูล เอาใจใสแ่ละตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ในการท าวิจยั รอง
ศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์ อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยัศกัดิ ์ลีลาจรัสกลุ 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสอบปากเปลา่ทกุท่าน ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุเป็น
อยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.สณิุสา สมุิรัตนะ อาจารย์องัคณา อทุยัรัตน์และอาจารย์
เสาวณีย์ อาภานนัท์ ท่ีกรุณาอทุิศเวลาในการเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้รวมทัง้ได้แก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ พร้อมทัง้ให้ก าลงัใจ เป็นผู้ ท่ีให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้วิจยั
ตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคณุทา่นอธิการเซอร์สแตลลา นิลเขต และคณะครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ทกุทา่นท่ีได้อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมลูเบือ้งต้น และการเก็บข้อมลู ขอขอบคณุ
อาจารย์ทกุทา่นในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ และชว่ยเหลือผู้วิจยัทกุอยา่งใน
ระหวา่งการเก็บข้อมลู และขอขอบใจนกัเรียนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2556 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ท่ีให้ความร่วมมือในการหาคณุภาพของ
เคร่ืองมือ และด าเนินการทดลองจนท าให้การวิจยัครัง้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
 ผู้วิจยัขอน้อมระลกึถึงพระคณุของคณุพอ่ คณุแม่และสมาชิกในครอบครัวทกุท่าน ท่ีให้ความ
อนเุคราะห์สนบัสนนุด้านการศกึษาและเป็นก าลงัใจตลอดมาและขอขอบคณุเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท 
สาขาวิชาการมธัยมศกึษา กลุม่การสอนคณิตศาสตร์ ท่ีคอยชว่ยเหลือให้ค าแนะน าและให้ก าลงัใจ
ตลอดเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้ส าเร็จสมบรูณ์ 
 คณุคา่และประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุบิดา มารดาและ
ครูอาจารย์ทกุทา่นท่ีได้อบรมสัง่สอนประสิทธ์ิประสาทความรู้ทัง้ปวงแก่ผู้ วิจยั 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 การศกึษามีบทบาทในการพฒันาคนให้มีคณุภาพ ดงัปรากฏในพระราชบญัญัตกิารศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ท่ีมุง่จดัการศกึษาให้เป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ โดยเฉพาะหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมุง่
พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึง่การพฒันาผู้ เรียนให้บรรลมุาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดนัน้ จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงันี ้1) ความสามารถในการส่ือสาร  
2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 6-7) 
 คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหนึง่ท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาความคดิของมนษุย์ ท าให้มนษุย์มี
ความคดิสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ได้อยา่งถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสม นอกจากนีค้ณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จงึมีประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต ชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ และ
สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 56) ในสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีเร่ืองการให้เหตผุลและการแก้ปัญหาปรากฏอยู่อยา่งชดัเจนในสาระท่ี 6  
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตผุล 
การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆทาง
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 13)  
 ซึง่ในการท่ีจะพฒันาคนในประเทศให้เก่งคณิตศาสตร์นัน้ จ าเป็นต้องเร่ิมจากการพฒันา
ความสามารถในการคิดให้เหตผุลและการแก้ปัญหา เพราะเป็นเป้าหมายหลกัในการเรียนคณิตศาสตร์  
(รุจิรัตน์ พรหมรักษ์. 2553: 1) โดยหลกัสตูรก าหนดให้ผู้ เรียนมีความสามรถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เพราะจะชว่ยส่งเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ให้ผู้ เรียนโดยตรง ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ
และตัง้ใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ สง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการแก้ปัญหาและ
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ความสามารถในการให้เหตผุล เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการคดิ การมี
ระเบียบขัน้ตอนในการคิดมีเหตผุล จะเป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน 
 แตก่ารเรียนการสอนในโรงเรียนพบวา่ ผู้ เรียนสว่นใหญ่มกัถกูฝึกให้คิดหาค าตอบท่ีถกูต้อง
เพียงค าตอบเดียวด้วยวิธีการท่ีปฏิบตัซิ า้แล้วซ า้อีก ตัง้แตเ่ร่ิมเข้าโรงเรียนจนจบปริญญาตรี ครูทดสอบ
ผู้ เรียนด้วยข้อสอบท่ีต้องการค าตอบเดียวตลอดมา ผู้ เรียนถกูฝึกเก่ียวกบัการหาค าตอบท่ีถกูต้องเพียง
ค าตอบเดียวเทา่นัน้ การหาค าตอบท่ีถกูต้องเพียงค าตอบเดียวอาจเหมาะสมกบับางปัญหาในบางวิชา
เชน่ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แตปั่ญหาก็คือ ในชีวิตจริงค าตอบท่ีถกูต้องเพียงค าตอบเดียวอาจจะไม่
เพียงพอ เพราะในชีวิตจริงยงัมีความจ าเป็นท่ีต้องการค าตอบท่ีถกูต้องมากกวา่หนึง่ค าตอบ จงึจะ
สามารถเลือกใช้กบัปัญหาได้ หากครูฝึกให้ผู้ เรียนกล้าคิดค้นหาค าตอบท่ีถกูต้องมากกวา่หนึง่ค าตอบ
หรือหลายๆค าตอบ ก็จะชว่ยให้ผู้ เรียนคุ้นเคยเกิดทกัษะคิดหาทางเลือกท่ีเป็นไปได้หลายๆทาง ผู้ เรียนก็
จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการตอบค าถาม และสามารถเลือกน าไปใช้ให้เหมาะสมในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริงได้ (อารี พนัธ์มณี. 2544: 41) จากสภาพปัญหาดงักลา่ว ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะต้องปรับเปล่ียนวิธีสอนของตนเองให้เข้ากบัยคุใหม่ โดยให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางมี
สว่นร่วมในการเรียนการสอน (ชยัศกัดิ ์ลีลาจรัสกลุ. 2543: 266) โดยครูผู้สอนต้องหาวิธีการ  
แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธ์ิภาพ มีรูปแบบในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย
เน้นทกัษะกระบวนการ เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา มีการเช่ือมโยงวิธีการเรียนรู้ใน
เนือ้หาวิชากบัชีวิตจริง (จิราภรณ์ ศริิทวี. 2551: 35) 
 วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นวิธีการสอนหนึง่ท่ีใช้กิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
วิชาคณิตศาสตร์และนกัเรียนได้เปิดการใช้วิธีการในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย จ าเป็นต้องสร้าง
กิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวิธีคดิทางคณิตศาสตร์และพฤตกิรรมการแก้ปัญหาของนกัเรียนได้ถกู
เปิดออกมาอย่างชดัเจน (Nohda. 1986: 125) จดุมุง่หมายวิธีแบบเปิด คือ การชว่ยให้กิจกรรมท่ีมี
ความสร้างสรรค์และวิธีคดิในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนให้เกิดขึน้พร้อมๆกนั กลา่วคือ 
ทัง้กิจกรรมของนกัเรียนและวิธีคดิทางคณิตศาสตร์ จะต้องถกูน าออกมาใช้อยา่งเตม็ความสามารถ 
ต้องให้นกัเรียนแตล่ะคนมีอิสระในการพฒันาความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาตามความสามารถและ
ความสนใจของตน สิ่งสดุท้ายต้องปลอ่ยให้นกัเรียนได้พฒันาความฉลาดทางคณิตศาสตร์ของเขา  
จงึต้องสร้างกิจกรรมห้องเรียนท่ีจะสง่เสริมวิธีคดิทางคณิตศาสตร์แบบตา่งๆ ขณะท่ีนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถสงูกวา่ก็สามารถท่ีจะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์อยา่งหลากหลายและนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถด้อยกวา่ก็ยงัคงสนกุสนานกบักับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ตามความสามารถของตน
การท าเชน่นีเ้ป็นการชว่ยให้นกัเรียนได้ท าการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเปิดโอกาสการสืบเสาะ
ด้วยวิธีการท่ีตนเช่ือมัน่และน าไปสูก่ารแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความซบัซ้อนสงูขึน้ ผลท่ีเกิดขึน้  
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มีความเป็นไปได้ท่ีนกัเรียนจะเกิดการพฒันาสงูขึน้ท่ีจะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา และใน
ขณะเดียวกนัยงัเป็นการชว่ยสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นกัเรียนแตล่ะคนด้วย (Nohda. 1986: 120-
124) ซึง่สอดคล้องกบันชุนาฎ มว่งมลุตรีและคณะ (2549: 22) ท่ีท าการส ารวจความคิดเห็นของ
นกัเรียนตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด พบว่า นกัเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมกลุม่
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และได้แสดงความคดิเห็นอย่างหลากหลาย 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัจงึเกิดความสนใจท่ีจะน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
แบบเปิดมาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนดงักลา่ว สง่เสริมความสามารถ
ในการให้เหตผุล และใช้เนือ้หาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เน่ืองจากเป็นเนือ้หาท่ีเอือ้ตอ่การท่ีจะท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้ เรียนดี
ขึน้ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัเกณฑ์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัในครัง้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิดและเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนท่ีจะน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
   นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 ทัง้หมด 5 ห้องเรียน จ านวน 199 คน ซึง่ทางโรงเรียน
ได้จดัผู้ เรียนของแตล่ะห้องแบบคละความสามารถ 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน ซึง่ได้จากการสุม่
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)   
 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
   เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธิการท่ีจดัท าโดย
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมท่ีท าการสอน มีดงันี ้

    - กิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่   จ านวน   2   คาบ 
    - กิจกรรม “ชนตา่งชาต”ิ   จ านวน   2   คาบ 
    - กิจกรรม “ตะกร้าขาแมงมงุ”  จ านวน   2   คาบ 
    - กิจกรรม “ใครคือโจร โจรคือใคร” จ านวน   2   คาบ 
    - กิจกรรม “แบง่ปัน 11 สว่นดี”  จ านวน   2   คาบ 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 ใช้
เวลาในการทดลอง 14 คาบ โดยท าการทดสอบก่อนทดลอง 2 คาบ ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 10 คาบ
และท าการทดสอบหลงัทดลอง 2 คาบ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
   2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
     2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     2.2 ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปัญหาปลายเปิด หมายถึง สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้สอนน าเสนอให้ผู้ เรียน
ได้เผชิญปัญหาในการแสดงค าตอบหรือวิธีการอยา่งหลากหลาย  โดยท่ีผู้สอนไมไ่ด้แนะวิธีการ
แก้ปัญหาให้กบัผู้ เรียน ซึง่ลกัษณะปัญหาปลายเปิดท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เลือกใช้คละกนัไป โดย
พิจารณาจากเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้วา่เหมาะสมกบัการใช้ปัญหาปลายเปิด มี 3 ชนิด คือ 
    1.1 กระบวนการเปิด (Process is open) ปัญหาชนิดนีมี้แนวทางในการแก้ปัญหาซึง่เป็น
ปัญหาต้นก าเนิดให้ได้อยา่งหลากหลาย 
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   1.2 ผลลพัธ์เปิด (End product are open) ปัญหาปลายเปิดชนิดนีมี้ค าตอบท่ีถกูต้อง
หลากหลาย 
    1.3 แนวทางการพฒันาปัญหาเปิด (Ways to develop are open) หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้
แก้ปัญหาไปแล้ว ผู้ เรียนสามารถพฒันาไปเป็นปัญหาใหม่ด้วยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือ
องค์ประกอบของปัญหาเดมิ 
 2. การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้แบบหนึง่ท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนท ากิจกรรมการแก้ปัญหาปลายเปิดท่ีก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิชาคณิตศาสตร์กบัผู้ เรียน ซึง่
กิจกรรมท่ีน ามาใช้จะเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลายทัง้เกม กรณีตวัอยา่ง บทความ ข่าว ฯลฯ ทัง้นี ้การ
เรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดยึดหลกัการ 3 ประการ คือ 
    2.1 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเป็นอิสระของผู้ เรียน 
    2.2 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติของความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีมี
ลกัษณะในเชิงวิวฒันาการและเชิงบรูณาการ 
    2.3 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท่ีมีประโยชน์ของผู้สอนในชัน้
เรียนคณิตศาสตร์  
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด หมายถึง รูปแบบของการจดัการ
เรียนการสอนกลุม่ยอ่ย 4–6 คน เพ่ือให้ผู้ เรียนร่วมกนัใช้กระบวนการคิดท่ีหลากหลายซึง่จะเน้นในเร่ือง
การเปิดความคิดของผู้ เรียนแตล่ะบคุคล อาจอยูใ่นรูปของการแสดงความคดิเห็น การก าหนดปัญหา 
แนวทางการแก้ปัญหาหรือการตัง้ปัญหาขึน้มาใหม่ ซึง่มีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
    ขัน้ท่ี 1 การก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีผู้สอนน าเสนอปัญหาปลายเปิดให้ผู้ เรียนได้เผชิญ
ปัญหา โดยท่ีผู้สอนไมไ่ด้แนะวิธีการแก้ปัญหาให้กบัผู้ เรียน ลกัษณะของปัญหาอยูใ่นรูปของสถานการณ์ 
เชน่ การเลน่เกม ปัญหานัน้ไมส่ามารถหาค าตอบได้ในทนัที ซึง่วิธีการแก้ปัญหานัน้จะขึน้อยูก่บั
วตัถปุระสงค์ของผู้สอนว่าจะก าหนดปัญหาให้ผู้ เรียนแก้ไขสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นปัญหาปลายเปิด
ชนิดใด 
    ขัน้ท่ี 2 การแก้ปัญหา เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนหาวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหาโดย
ผู้ เรียนแตล่ะคนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งกนัไปตามความสามารถและประสบการณ์เดมิ
ของแตล่ะบคุคล แล้วน ามาร่วมกนัอภิปรายในกลุม่ยอ่ย ถึงแนวทางการแก้ปัญหาท่ีได้ว่าเหมาะสมกบั
สถานการณ์หรือไมเ่พียงใด พร้อมทัง้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชัน้เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงวิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ท่ีสดุ 
    ขัน้ท่ี 3 การขยายปัญหา เป็นขัน้ตอนการขยายสู่ขัน้ตอนใหม ่โดยพิจารณาจากขัน้ตอนท่ี 
2 และอาศยัฐานจากปัญหาเดมิ 
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 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการหา
วิธีการเพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึง่ผู้ เรียนต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการ/ขัน้ตอนแก้ปัญหา และยทุธวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนประสบการณ์เดมิ
และทกัษะพืน้ฐานตา่งๆท่ีมีอยูไ่ปประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ใหมท่ี่สอดคล้องกบัชีวิตประจ าวนั  โดย
พิจารณาจากแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ แบบอตันยัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
 5. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของการคิด
ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ตา่งๆ หรือเป็นการอธิบายการ
สร้างหลกัการ หาความสมัพนัธ์และแสดงข้อสรุปอยา่งสมเหตสุมผลท่ีจะยืนยนัหรือคดัค้านข้อสรุปนัน้ 
ซึง่พิจารณาจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ แบบอตันยัท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้ 
 6. เกณฑ์  หมายถึง คะแนนขัน้ต ่าท่ีจะยอมรับวา่ผู้ เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ได้จากคะแนนสอบหลงัเรียน แล้วน าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละเทียบกบัเกณฑ์ 
ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึน้ไปของคะแนนรวม ซึง่ปรับปรุงมาจากเกณฑ์การตดัสินผล
การเรียนท่ีก าหนดของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547: 15) ดงันี ้ 
   ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 80 – 100    หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีเย่ียม 
   ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 75 – 79 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีมาก 
   ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 70 – 74 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
   ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 65 – 69 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี 
   ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 60 – 64 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัน่าพอใจ 
   ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 55 – 59 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัพอใช้ 
   ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 50 – 54 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัต ่า 
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   ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 0 – 49 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการท่ีผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ได้ศกึษาแนวคิดของโนบชูิโกะ โนดะ (Nohda. 2000: 
41-42) และศกึษาตวัแปรตาม โดยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใช้แนวคิดของโนบชูิโกะ 
โนดะ (Nohda. 2000: 41-42; อ้างอิงจาก ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ. 2547: 33-35) และความสามารถในการ
ให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ใช้ทฤษฎีของโอดาฟเฟอร์ (O’Daffer. 1990: 378) 
 
         ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  
(Open Approach) 

- ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อ
ตอ่ไปนี ้
 1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
   1.1 ความหมายของวิธีการแบบเปิด  
   1.2 ความส าคญัของวิธีการแบบเปิด  
   1.3 ขัน้ตอนในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 

   1.4 สถานการณ์การสอนซึง่เกิดจากการใช้วิธีการแบบเปิด (Teaching Situation by 
Open - approach Method) 

   1.5 การประเมินแนวทางค าตอบของนกัเรียน (Evaluation of Students’ Responses) 

   1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการแบบเปิด 

   2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาปลายเปิด 
    2.1 ความหมายของปัญหาปลายเปิด 
    2.2 ประเภทของปัญหาปลายเปิด 
    2.3 การสร้างปัญหาปลายเปิด 
    2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาปลายเปิด 
   3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
    3.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
    3.2 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
    3.3 ลกัษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดี 
    3.4 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
    3.5 กระบวนการและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
    3.6 ยทุธวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.7 องค์ประกอบท่ีสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.8 แนวทางการวดัและการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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   4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
    4.1 ความหมายของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
    4.2 ความส าคญัของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
    4.3 ประเภทของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
    4.4 แนวทางการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
    4.5 การประเมินทกัษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
    4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแบบเปิด (Open - Approach) 
 1.1 ความหมายของวิธีการแบบเปิด (Open - Approach) 
  โนบชูิโกะ โนดะ (Nohda. 1986: 21)ได้ให้ความหมายของวิธีการแบบเปิด หมายถึง 
วิธีการสอนหนึง่ท่ีใช้กิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิชาคณิตศาสตร์และนกัเรียนได้เปิดการใช้วิธีการใน
การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย จ าเป็นต้องสร้างกิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิธีคิดทางคณิตศาสตร์และ 
พฤตกิรรมการแก้ปัญหานกัเรียนได้ถกูเปิดออกมาอยา่งชดัเจนสามารถอธิบายได้ 3 ลกัษณะ คือ 
   1. มีการพฒันากิจกรรมของเดก็ เพ่ือวิธีการสอนแบบเปิดโดยเฉพาะ 
   2. ปัญหาท่ีก าหนดในวิธีการแบบเปิดต้องอาศยัแนวคิดทางคณิตศาสตร์ด้วย 
   3. วิธีการแบบเปิดควรสอดคล้องกนัในกิจกรรมสมัพนัธ์ระหวา่งข้อ 1 กบัข้อ 2 
  ในปี ค.ศ. 2000 โนบชูิโกะ โนดะ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัวิธีการแบบเปิดไว้ในท่ีประชมุ
ระดบันานาชาตขิองจิตวิทยาการศกึษาคณิตศาสตร์ (PME) เร่ือง “Teaching by Open Approach 
Method in Japanese Mathematics Classroom” และได้เสนอความหมายของวิธีการแบบเปิดว่า 
เป็นวิธีการสอนแบบหนึง่ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเป็นการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้คิดค้นความรู้และลงมือ
ปฏิบตัหิรือกระท าจริงทกุขัน้ตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ ซึง่ต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้และเทคนิควิธีการสอนหลายๆรูปแบบ 
วิธีการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัมีหลากหลายวิธี   

  นชุนาฎ มว่งมลุตรีและคณะ (2549: 19) ให้ความหมายของวิธีการแบบเปิด หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีอาศยัทกัษะกระบวนการคิดคอ่นข้างมากทัง้ของครูผู้สอนและของนกัเรียน 
ซึง่จะเน้นในเร่ืองการเปิดความคดิของผู้ เรียนได้คิดกว้าง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์มากท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะสามารถท าได้ตามบริบทของเนือ้หา ดงันัน้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะน ามาใช้นีจ้ะเป็น
กิจกรรมท่ีหลากหลายทัง้เกม กรณีตวัอยา่ง บทความ ขา่ว ฯลฯ 
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  ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2547: 30) การสอนแบบเปิด หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรม
หรือสถานการณ์ตา่งๆ ให้มีลกัษณะท่ีเป็นปัญหาแบบเปิดกระตุ้นให้นกัเรียนได้คิด 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่วิธีการแบบเปิด หมายถึง วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี
ใช้กิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั กิจกรรมท่ีใช้จะต้องเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแก้ปัญหา
ด้วยวิธีและค าตอบท่ีหลากหลาย ผู้ เรียนจะแสวงหาความรู้และลงมือปฏิบตัหิรือกระท าจริง จนเกิด
ความรู้ด้วยตนเอง ซึง่กิจกรรมท่ีน ามาใช้จะเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลายทัง้เกม กรณีตวัอยา่ง บทความ 
ขา่ว ฯลฯ  
 1.2 ความส าคัญของวิธีการแบบเปิด (Open - Approach) 
  โนบชูิโกะ โนดะ (Nohda. 2000: 41-42) กลา่ววา่ กิจกรรมทางการศกึษาทัง้มวล ควรจะ
เป็นไปเพ่ือท าให้การเรียนรู้ของนกัเรียนในปัจจบุนัเปิดทางไปสูก่ารเรียนรู้ในอนาคต ในขณะเดียวกนั
นกัเรียนก็สามารถท่ีจะได้มาซึง่คณุสมบตัิท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้ชีวิตของพวกเขาประสบผลส าเร็จ หรือ
แม้กระทัง่ในบริบทของคณิตศาสตร์ในโรงเรียนก็เชน่เดียวกนั เราควรท่ีจะต้องพิจารณาวา่ท าอยา่งไรจะ
กระตุ้นให้นกัเรียนแตะละคนค้นหาแนวทางชีวิตส าหรับตวัเขาเอง มีองค์รวมท่ีดีทัง้ทางกายและใจใน
การสนบัสนนุ ชมุชนท่ีเขาด ารงอยูอ่ยา่งเตม็แรงเตม็พลงัโดยอาศยัแนวคดิ ทกัษะ ความรู้และความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์ ดงันัน้ เราจะต้องพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ กิจกรรม
ทางการศกึษาทกุชนิดเป็นสภาพแวดล้อมท่ีดีท่ีสดุส าหรับการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้
ได้สงูสดุเตม็ตามศกัยภาพ ความชดัเจนอยา่งหนึง่ส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ นกัเรียนสว่นมากท่ี
สามารถเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมต้นได้ด้วยตนเอง เม่ือถึงชัน้มธัยมปลายกลบัรู้สกึวา่ไมมี่ความ
จ าเป็นท่ีจะต้องเรียนเนือ้หาคณิตศาสตร์ท่ีเกินระดบัมธัยม ซึง่สิ่งนีน้า่จะเป็นผลมาจากลกัษณะของ
คณิตศาสตร์ท่ีมนัยาก ไมว่าจะเป็นเรียนความเป็นโครงสร้าง ความเป็นนามธรรม หรือความท่ีต้องมี
กฎเกณฑ์มากมาย 
  เม่ือกลา่วถึงการสอนคณิตศาสตร์โดยทัว่ไป ครูได้รับการคาดหวงัวา่มีหน้าท่ีคอย
ชว่ยเหลือให้นกัเรียนเข้าใจ รวมทัง้มีหน้าท่ีขยายความเพิ่มเตมิรายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ เพ่ือหวงัให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิและเจตคตท่ีิดีตอ่
คณิตศาสตร์และรวมทัง้เร่ืองอ่ืนๆด้วย แตก่ารสอนคณิตศาสตร์ดงักลา่วซึง่ด าเนินไปตามแนวทาง
แบบเดมิของครูไมส่ามารถท่ีจะเปิดใจของนกัเรียนได้ ถึงแม้วา่กระบวนการและผลลพัธ์ทาง
คณิตศาสตร์จะนา่สนใจส าหรับครูอยา่งยิ่งในเชิงคณิตศาสตร์ แตใ่นทางตรงกนัข้าม การสอนท่ีช่ืนชม
กบัแนวคิดของนกัเรียนมากเกินไปก็ไมส่ามารถน าไปสูก่ารสิน้สดุกิจกรรมท่ีมีคณุภาพทางคณิตศาสตร์ 
และในท่ีสดุก็ไมส่ามารถเปิดใจนกัเรียนท่ีมีตอ่คณิตศาสตร์ได้ 
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  ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2547: 30-32 ) ได้กลา่ววา่ การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดมี
เป้าหมาย เพ่ือให้นกัเรียนทกุคนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ในแนวทางท่ีตอบสนองความสามารถของ
พวกเขาควบคูไ่ปกบัระดบัของการตดัสินใจด้วยตนเองในการเรียนรู้ของพวกเขา และสามารถขยายหรือ
เพิ่มเตมิคณุภาพของกระบวนการและผลท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ได้ หรือกลา่วได้วา่ครูท่ีใช้วิธีการ
แบบเปิดในการสอนจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องพยายามท าความเข้าใจแนวคิดของนกัเรียนให้มากท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะท าได้ ท าให้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ขึน้ไปอยูใ่น
ระดบัสงูขึน้ โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้การเจรจาตอ่รองความหมายกบันกัเรียนคนอ่ืน หรือโดยอาศยั
การชีแ้นะของครู นอกจากนีค้รูท่ีใช้วิธีการแบบเปิดต้องพยายามสนบัสนนุให้นกัเรียนได้มีการบริหาร
จดัการตนเอง เพื่อขยายตอ่กิจกรรมในเชิงคณิตศาสตร์ การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดมุง่เน้นท่ีจะเปิด
ใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่คณิตศาสตร์มากกวา่เน้นการสอนเนือ้หาให้ครบ 
  การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดยึดหลกัการ 3 ประการ ดงันี ้
   1. มีความสมัพนัธ์กบัความเป็นอิสระของกิจกรรมของนกัเรียน นัน่คือ เราจะต้อง
ตระหนกัในคณุคา่ของกิจกรรมของนกัเรียนโดยท่ีจะพยายามไมเ่ข้าไปสอดแทรกโดยไมจ่ าเป็น 
   2. มีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาตขิองความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีลกัษณะในเชิง
วิวฒันาการและเชิงบรูณาการ เน่ืองจากเนือ้หาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งท่ีเป็นระบบและมีความเป็นทฤษฎี 
เพราะฉะนัน้ความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ีมีความส าคญัมากเทา่ใด ก็ยิ่งท าให้เกิดความรู้ท่ีมีความรู้ท่ีมี
ลกัษณะเชิงอปุมา มีความพิเศษ และความเป็นลกัษณะทัว่ๆไปมากขึน้เท่านัน้ อปุมาเทียบได้กบัว่า
ความรู้ท่ีมีความส าคญัมาก ก็ยิ่งจะรู้ได้ลว่งหน้าวา่สามารถเปิดประตสูู่โลกแหง่ความกว้างได้มาก ใน
ขณะเดียวกนัความรู้ต้นก าเนิดท่ีมีความส าคญัก็จะได้รับการสะท้อนอีกหลายๆครัง้ตอ่มาบนเส้นทาง
ของวิวฒันาการเก่ียวกบัความรู้ทางคณิตศาสตร์ การได้มีโอกาสไตร่ตรองหลายๆครัง้เก่ียวกบัความรู้ต้น
ก าเนิดนัน้ จะเป็นแรงผลกัดนัให้ก้าวเข้าไปสูป่ระตขูองโลกแหง่ความกว้างท่ีกลา่วมา 
   3. มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท่ีมีประโยชน์ของครูในห้องเรียนคณิตศาสตร์ มี
บอ่ยครัง้ท่ีครูต้องเผชิญกบัแนวคิดของนกัเรียนท่ีครูไมไ่ด้คาดมาก่อน ในลกัษณะนีค้รูจะต้องมีบทบาท
ส าคญัในการท่ีจะท าให้แนวคดิเหล่านัน้ได้มีบทบาทอยา่งเตม็ท่ีในชัน้เรียน และพยายามอยา่งจริงจงัวา่
ท าอย่างไรนกัเรียนคนอ่ืนจะสามารถเข้าใจได้แท้จริงเก่ียวกบัแนวคิดท่ีไมไ่ด้คาดมาก่อน 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดนัน้จะเน้นการเรียน
คณิตศาสตร์ท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนแตล่ะบคุคลได้ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามศกัยภาพ เพื่อสนองตอบความสามารถท่ีแตกตา่งระหว่างบคุคล โดย
อาศยัการช่วยเหลือของครูผู้สอนท่ีจะให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้มีการบริหาร
จดัการตนเอง เพื่อขยายตอ่กิจกรรมในเชิงคณิตศาสตร์ 
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 1.3 ขัน้ตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
  โนบชูิโกะ โนดะ (Nohda. 2000: 41-42; อ้างอิงจาก ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ. 2547: 33-35) 
ได้เสนอขัน้ตอนการน าปัญหาปลายเปิดมาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดวา่มี 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้ 
    1. ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีผู้สอนน าเสนอปัญหาปลายเปิดให้ผู้ เรียนได้เผชิญ 
โดยท่ีผู้สอนไมไ่ด้แนะวิธีการแก้ปัญหาให้กบันกัเรียน ซึง่ลกัษณะของปัญหาอยูใ่นรูปของสถานการณ์ 
เชน่ การเลน่เกม ปัญหานัน้ไมส่ามารถหาค าตอบได้ในทนัที ซึง่วิธีการแก้ปัญหานัน้จะขึน้อยูก่บั
วตัถปุระสงค์ของครูว่าตัง้ใจจะก าหนดปัญหาท่ีครูต้องการให้นกัเรียนแก้ไขสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็น
ปัญหาปลายเปิดชนิดใด ซึง่ชนิดของปัญหาปลายเปิดมี 3 ชนิด คือ 1) กระบวนการเปิด คือ มีวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีถกูต้องหลายทาง  
2) ผลลพัธ์เปิด คือ มีค าตอบถกูหลายค าตอบ 3) แนวทางการพฒันาเปิด คือ สามารถท่ีจะพฒันาไป
เป็นปัญหาใหมไ่ด้หลากหลาย โดยการเปล่ียนเง่ือนไขหรือคณุลกัษณะ หรือวิธีคิดท่ีครูต้องการให้
นกัเรียนน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหามีก่ีวิธี และปัญหาท่ีครูต้องการให้นกัเรียนสร้างขึน้จากปัญหาเดมิเป็น
ประเภทใด 
    2. แก้ปัญหา เป็นขัน้ตอนหาวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหา โดย
นกัเรียนแตล่ะคนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเองท่ีแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยู่กบั
ความสามารถและประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล และครูกระตุ้นให้นกัเรียนอภิปรายถึงความเก่ียวข้อง
กนัของแตล่ะวิธีและน ามาบรูณาการเข้าด้วยกนั 
    3. ขยายปัญหา เป็นขัน้ตอนการขยายสูข่ัน้ตอนใหม ่โดยอาศยัฐานจากปัญหาเดมิ
และพิจารณาจากขัน้ตอนการแก้ปัญหา 
   ลดัดา ศลิาน้อย (2549: 27) ได้สงัเคราะห์ผลจากทฤษฎีการสอนโดยใช้วิธีแบบเปิดและ
ประสบการณ์จากการฝึกอบรมท่ีผา่นมาได้สรุปเป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบเปิด  
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบและขัน้ตอนในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 

 

วิเคราะห์เนือ้หา 

 

ก าหนดเนือ้หาสาระตามท่ีสอน 

 

ก าหนดกิจกรรมการเรียน 
การสอนเปิดแบบ 

 

วิเคราะห์นกัเรียน 
ความแตกตา่ง/ระดบั 

 

ก าหนดจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

 

ก าหนดกระบวนการเรียนรู้
ด้วย Open Approach 

1. เตรียมพร้อม 
2. จดักระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธีการแบบเปิด 

 

 

ก าหนดการประเมินคา่ 
ประเมินด้านผู้ เรียน 
ประเมินด้านผู้สอน 

 

 

ระบส่ืุอ/วสัดอุปุกรณ์ 

 

 

ผลท่ีได้รับจากการประเมิน 
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 ท่ีมา : ลดัดา ศลิาน้อย. (2549, มกราคม-มีนาคม). ปัญหาปลายเปิด Open Approach ใน
นวตักรรมการสอน กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 29(1): 24-34. 
 
  จากการศกึษาขัน้ตอนในการจดักิจกรรมโดยใช้วิธีการแบบเปิดข้างต้น ผู้วิจยัสรุปขัน้ตอน
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ได้โดยแบง่ออกเป็นขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน ขัน้สอน และ
ขัน้สรุป โดยในขัน้สอนจะน าปัญหาปลายเปิดมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากเนือ้หา
ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนวา่เหมาะสมกบัการใช้ปัญหาปลายเปิดชนิดใด จากนัน้ให้นกัเรียน
แก้ปัญหาปลายเปิด จะเน้นให้นกัเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดได้อยา่งอิสระ รวมถึงสามารถสร้างแนว
ทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นของตนเอง โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (Problem-Solving Method) 
ซึง่มีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ดงันี ้
   ขัน้ท่ี 1 การก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีผู้สอนน าเสนอปัญหาปลายเปิดให้ผู้ เรียนได้
เผชิญปัญหา โดยท่ีผู้สอนไม่ได้แนะวิธีการแก้ปัญหาให้กบัผู้ เรียน ลกัษณะของปัญหาอยูใ่นรูปของ
สถานการณ์ เชน่ การเลน่เกม ปัญหานัน้ไมส่ามารถหาค าตอบได้ในทนัที ซึง่วิธีการแก้ปัญหานัน้จะ
ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ของผู้สอนวา่จะก าหนดปัญหาให้ผู้ เรียนแก้ไขสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นปัญหา
ปลายเปิดชนิดใด 
    ขัน้ท่ี 2 การแก้ปัญหา เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนหาวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหาโดย
ผู้ เรียนแตล่ะคนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งกนัไปตามความสามารถและประสบการณ์เดมิ
ของแตล่ะบคุคล แล้วน ามาร่วมกนัอภิปรายในกลุม่ยอ่ย ถึงแนวทางการแก้ปัญหาท่ีได้ว่าเหมาะสมกบั
สถานการณ์หรือไมเ่พียงใด พร้อมทัง้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชัน้เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนร่วมกนั
อภิปรายถึงวิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ท่ีสดุ 
    ขัน้ท่ี 3 การขยายปัญหา เป็นขัน้ตอนการขยายสู่ขัน้ตอนใหม ่โดยพิจารณาจาก
ขัน้ตอนท่ี 2 และอาศยัฐานจากปัญหาเดมิ 
 1.4 สถานการณ์การสอนซึ่งเกิดจากการใช้วิธีการแบบเปิด (Teaching Situation by 
Open - approach Method) 
  การสอนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนท่ีใช้วิธีการแบบเปิดด าเนินไปอย่างไร แผนภาพตอ่ไปนี ้
แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในญ่ีปุ่ น ซึง่สร้างขึน้จากการศกึษา
กระบวนการสอนของแฮร์บาร์ต แผนภาพนีแ้สดงให้เห็นถึงลกัษณะหลายอยา่งของชัน้เรียนญ่ีปุ่ นท่ีใช้
สถานการณ์ปัญหาน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัแก่นกัเรียน นกัเรียนได้ร่วมมือเผชิญกบั
ความท้าทายของสถานการณ์ปัญหาเพ่ือไปถึงแนวทางค าตอบของพวกเขา ในชัน้เรียนปกตแิล้วเป็น
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เร่ืองยากท่ีจะสร้างกระบวนการให้เกิดขึน้ส าหรับนกัเรียนในชัน้สงูๆ ท่ีนกัเรียนมีความสามรถและความ
เช่ือแตกตา่งกนัมาก แตใ่นชัน้เรียนท่ีใช้วิธีการแบบเปิดมุ่งท่ีจะเตรียมให้นกัเรียนได้เข้าถึงสถานการณ์ท่ี
ท้าทาย โดยการใช้ปัญหาปลายเปิดท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสนองตอบความแตกตา่งระหว่างบคุคล ทัง้ใน
เร่ืองของความสามารถและความสนใจ แลเพื่อสนบัสนนุการพฒันาแนวทางการคดิคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน และเพ่ือสนบัสนนุกระบวนการสืบเสาะหาแนวทางในการแก้ปัญหาและสร้างปัญหาใหมข่ึน้มา
ด้วยตวัเอง โดยอาศยักิจกรรมท่ีกลา่วมา นกัเรียนได้รับการคาดหวงัวา่จะได้เรียนรู้เฉพาะแตค่วามรู้
คณิตศาสตร์ แตไ่ด้เรียนรู้พืน้ฐานท่ีส าคญัของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เชน่แนวทางในการคดิ
คณิตศาสตร์ ความเช่ือ และความรู้เก่ียวกบัความตระหนกัในการคิด (Metacognitive - knowledge) 
วา่ “คนเราเรียนรู้ได้อยา่งไร” 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนท่ีใช้การสอนโดยวิธีแบบเปิด 
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 ท่ีมา : Nohda. (2000, July). Teaching by Open Approach Method in Japanese 
Mathematics Classroom. In : T. Nakahara & M. Kayama (Eds.). Proceeding of the 24th 

International  Conference for the Psychology of Mathematics Education. 1: 39–53.  
 
 1.5 การประเมินแนวทางค าตอบของนักเรียน (Evaluation of Students’ Responses) 
  โนบชูิโกะ โนดะ (Nohda. 2000: unpaged; อ้างอิงจากเจริญ ราคาแก้ว. 2551: 33) ได้
เสนอการประเมินกิจกรรมของนกัเรียนในการสอนท่ีใช้วิธีการแบบเปิดวา่ เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ท่ีจะกลา่วถึง
เพราะวา่ เป้าหมายของวิธีการแบบเปิดไมใ่ชเ่พ่ือให้ได้ค าตอบท่ีถกูต้องแตเ่พียงอยา่งเดียว แตเ่พ่ือ
สง่เสริมแนวทางในการคิดทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียน 
   การประเมินแนวทางของค าตอบของนกัเรียน สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
    - Fluency จ านวนของค าตอบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีนกัเรียนสร้างขึน้มี
มากน้อยเพียงใด 
    - Flexibility ความแตกตา่งของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนแตล่ะคนค้นพบ
มีมากน้อยเพียงใด 
    - Originality ระดบัความเป็นต้นแบบหรือแนวคิดริเร่ิมของนกัเรียนอยูใ่นระดบั
ไหน 
    - Elegance ระดบัของการน าเสนอแนวคิดของนกัเรียนมีความชดัเจนและง่าย
เพียงใด  
   เกณฑ์เหลา่นีจ้ าเป็นต้องมีการประเมินทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งสองเกณฑ์แรก ครูสามารถประเมินจาการนบัของจ านวนของแนวทางค าตอบของนกัเรียนได้  
 1.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการแบบเปิด (Open - Approach) 
    งานวิจัยต่างประเทศ 
   ทกูอว์ (Tougaw. 1994: 2934–A) ได้ศกึษาถึงผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนโดยใช้ การ
แก้ปัญหาท่ีเป็นแบบเปิด (Open approach) ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยศกึษาถึงพฤตกิรรมการ
แก้ปัญหาและเจตคตเิก่ียวกบัคณิตศาสตร์กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาโดยการแก้ปัญหาแบบเปิดกว้าง 
หมายถึง การสร้างข้อคาดเดา การสืบค้น การค้นพบ การอภิปราย การพิสจูน์และการหารูปทัว่ไป ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นกัเรียนต้องใช้ความรู้ ทกัษะกระบวนการคดิและเจตคตทิางบวกเป็น
พืน้ฐาน ผลการทดลองพบวา่นกัเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้การแก้ปัญหาแบบเปิดกว้างมีเจตคติ
ทางบวกเป็นพืน้ฐาน ผลการทดลองพบวา่นกัเรียนท่ีผา่นการเรียนโดยใช้การแก้ปัญหาแบบเปิดกว้าง มี
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เจตคตทิางบวกตอ่การเรียนและเพศไมมี่ความแตกตา่งตอ่พฤติกรรมในการแก้ปัญหา 
     เบกเกอร์และชิมาดะ (Becker; & Shimada. 1997: 1) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการสอนท่ีใช้
ปัญหาปลายเปิดเป็นศนูย์กลางของกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจยัพบวา่การสอนโดยใช้ปัญหา
ปลายเปิดเป็นศนูย์กลางมีศกัยภาพในการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท าให้นกัเรียนมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ เป็นการหาค าตอบของปัญหาซึ่งต้องใช้ความรู้ท่ีมีมาก่อน 
ทกัษะ และวิธีการคิดมาบรูณาการเข้าด้วยกนั เบกเกอร์เช่ือวา่การสอนโดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิด
จะชว่ยสง่เสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์และท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีปฏิบตัิ ซึง่อาจจะ
ชว่ยลดช่องวา่งระหวา่งการสอนจริงกบัมมุมองของหลกัสตูร 
    งานวิจัยในประเทศ 
     ทิพย์รัตน์ นพฤทธ์ิ (2548: บทคดัยอ่) ได้พฒันาการสอนโดยใช้การสอนแบบเปิด และ
ผลของการสอนท่ีมีตอ่ระดบัการคิดทางเรขาคณิตของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า การ
สอนโดยใช้การสอนแบบเปิด ท าให้นกัเรียนมีระดบัการคิดทางเรขาคณิตสงูขึน้ และให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรขาคณิตไมแ่ตกตา่งกบัการสอนแบบปกติ 
     เจริญ ราคาแก้ว (2551: 121-124) ได้ศกึษาเจตคตท่ีิมีตอ่คณิตศาสตร์ของนกัเรียนใน
ชัน้เรียนท่ีสอนด้วยวิธีการแบบเปิด ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการ
แบบเปิดมีเจตคตติอ่คณิตศาสตร์ดีขึน้ ซึง่รายการท่ีนกัเรียนมีความคดิเห็นในระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง คือ 
เม่ือนกัเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไมไ่ด้ เขาอยากให้ครูมาอธิบายชีแ้นะ รองลงมาคือ ถ้านกัเรียนท า
กิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจและแก้ปัญหาส าเร็จ นกัเรียนรู้สึกวา่มนัจะเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ส า
หนบัตวัเขามาก สว่นรายการท่ีนกัเรียนมีความคดิเห็นในระดบัเห็นด้วย คือ การท่ีมีกิจกรรม
คณิตศาสตร์แปลกๆใหม่ๆ  ท าให้นกัเรียนรู้สกึต่ืนเต้นและอยากท ากิจกรรม รองลงมาคือ นกัเรียนรู้สกึ
ภาคภมูิใจท่ีได้มีโอกาสแสดงความคดิเห็นภายในกลุม่ และนกัเรียนคดิว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งท่ีมีคา่
มากส าหรับการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพท่ีเราต้องการ 
     ไพรจิตร บ้านเหลา่ (2551: 137) ได้พฒันาทกัษะการคิดโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด 
(Open Approach) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร ซึง่มี
วงจรปฏิบตัิ 3 วงจร คือ วงจรปฏิบตัิการท่ี 1 ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-3 วงจรปฏิบตัิการ
ท่ี 2 ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4-6 วงจรปฏิบตักิารท่ี 3 ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้
ท่ี 7-9 หลงัจากทดลองกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิน้ลงในแตล่ะวงจรปฏิบตักิารจะท าการทดสอบ
ยอ่ย เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ การสอนโดยใช้การสอนแบบเปิด ท าให้
นกัเรียนมีทกัษะการคิดและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาสงูขึน้ 
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     ทศัวรรณ เล็งตามดี (2552: 79-80) ได้ศกึษาการสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนในชัน้เรียนท่ีใช้วิธีการแบบเปิด ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะการสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ท่ี
เกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน มีดงันี ้
      ขัน้ท่ี 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ลกัษณะท่ีพบ คือ นกัเรียนยอมรับปัญหา 
แสดงให้เห็นจากการท่ีนกัเรียนสงัเกตส่ือท่ีครูแสดงหน้าชัน้เรียน  
      ขัน้ท่ี 2 การแก้ปัญหาปลายเปิด ลกัษณะท่ีพบ คือ นกัเรียนเสนอแนวทางหรือ
วิธีการแก้ปัญหาใหมห่ลงัจากสงัเกตส่ือและท าความเข้าใจปัญหา จากนัน้ด าเนินการแก้ปัญหา  
      ขัน้ท่ี 3 นกัเรียนอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั  
      ขัน้ท่ี 4 นกัเรียนสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีการสรุปจ านวนวิธีการแก้ปัญหา
ของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
     จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการแบบเปิด (Open - Approach) จะเห็นได้
วา่การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ท าให้ผู้ เรียนท้าทายมีประสบการณ์ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ เน่ืองจาก
ลกัษณะของปัญหาเป็นปัญหาปลายเปิด เปิดกว้างให้ผู้ เรียนได้ค้นหาวิธีการท่ีเหมาะสมและมีการ
อภิปรายถึงวิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั จงึมีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย ซึง่สง่ผลตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตท่ีิมีตอ่คณิตศาสตร์ของผู้ เรียนดีขึน้ 
 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปลายเปิด 
 2.1 ความหมายของปัญหาปลายเปิด 
    สภาครูคณิตศาสตร์แหง่ชาติ (The Nationnal Council of Teachers of Mathematics. 
1989 : 28) ได้ให้ความหมายของปัญหาปลายเปิดไว้วา่ เป็นปัญหาท่ีให้นกัเรียนได้แสดงค าตอบหรือ
วิธีการอยา่งหลากหลายในการแก้ปัญหา ปัญหาจากค าถามปลายเปิดจะต้องกระตุ้น สง่เสริมความ
สนใจและให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถตา่งระดบักนัสามารถเร่ิมท าและแก้ปัญหาได้ด้วยความสามารถ
ของเขา โดยการตัง้สมมตฐิานค าตอบ การพฒันาวิธีการแก้ปัญหาและส่ือสารความคดิด้วยตวัของเขา
เอง 
    เบกเกอร์และชิมาดะ (Becker & Shimada. 1997: 1) ให้ข้อสงัเกตวา่ ปัญหาท่ีใช้อยูใ่น
การสอนคณิตศาสตร์ในชัน้เรียนตามปกตท่ีิระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษามีลกัษณะร่วมกนั 
ประการหนึง่ คือ มกัมีค าตอบท่ีถกูต้องเพียงค าตอบเดียว เม่ือก าหนดปัญหาและตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบ
ก็จะสามารถตรวจสอบได้วา่ตวัเลือกใดเป็นค าตอบของปัญหา ค าตอบของปัญหาแตล่ะปัญหาได้รับ
การก าหนดให้เป็นค าตอบท่ีถกูหรือไมถ่กูต้องอย่างใดอย่างหนึง่ ปัญหาลกัษณะนีเ้รียกวา่ ปัญหา
สมบรูณ์หรือปัญหาปิด ส าหรับปัญหาอีกประเภทหนึง่เป็นปัญหาท่ีสร้างให้มีค าตอบท่ีถกูต้องหลาย
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ค าตอบเรียกว่า ปัญหาไมส่มบรูณ์หรือปัญหาปลายเปิด ปัญหาประเภทนีม้กัพบอยูเ่สมอในการสอน
ตามปกตใินชัน้เรียน เม่ือครูใช้ถามนกัเรียนโดยมีจดุมุง่หมายในการพฒันาความหลากหลายของวิธีการ
หรือแนวทางเข้าสูก่ารหาค าตอบของปัญหาท่ีก าหนด  
    ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544: 8) ได้ให้ความหมายของปัญหาปลายเปิดว่า เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเปิดกว้างในการหาค าตอบ มีค าตอบท่ีถกูต้องหลายค าตอบ หรือมีวิธีการในการหา
ค าตอบมีแนวทางเข้าสู่ค าตอบของปัญหาได้หลายวิธี 
  รุจิอาภา รุจิยาปนนท์ (2550: 5) ได้ให้ความหมายของปัญหาปลายเปิดวา่ เป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ท่ีเปิดกว้างในการหาค าตอบ (มีค าตอบท่ีถกูต้องหลายค าตอบ) หรือมีวิธีการหา
ค าตอบ มีแนวทางในการเข้าสูค่ าตอบของปัญหาได้หลายวิธี 
    จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ ปัญหาปลายเปิด หมายถึง ปัญหาท่ีเปิดกว้างในการ
แสดงค าตอบหรือวิธีการอยา่งหลากหลาย  ขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของผู้ เรียน และเป็นปัญหาท่ีกระตุ้น
ความสนใจ สง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 2.2 ประเภทของปัญหาปลายเปิด 
    โนดะ (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ. 2547: 6-8; อ้างอิงจาก Nohda. 1983: 43-45) ได้จ าแนก
ปัญหาปลายเปิดออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   1. กระบวนการเปิด (Process is open) ปัญหาชนิดนีมี้แนวทางในการแก้ปัญหาซึง่
เป็นปัญหาต้นก าเนิดให้ได้อยา่งหลากหลาย แนน่อนวา่ปัญหาคณิตศาสตร์ทกุปัญหาตา่งก็เป็นปัญหา
ปลายเปิดโดยนยันี ้อย่างไรก็ตามประเดน็ท่ีน่าสนใจก็คือ โดยทัว่ไปปัญหาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนจะ
เน้นการพิจารณาค าตอบเพียงค าตอบเดียว รวมทัง้ไมไ่ด้เน้นแง่มมุเชิงกระบวนการของปัญหาตวัอย่าง
ของปัญหาท่ีเป็นชนิดของกระบวนการเปิด ได้แก่ 
 
 นกัเรียน 37 คน ตอ้งการท าการ์ดวนัเกิดส าหรบัครู ในทีป่ระชมุตกลงกนัว่า ทกุคนจะช่วยกนัท าการ์ด โดย
พวกเขาจะท าการ์ดขนาดเล็ก (รูปสีเ่หลีย่มผืนผา้ทีมี่ขนาดยาว 15 ซม. และกวา้ง 10 ซม.) จากกระดาษแผ่นใหญ่ (รูป
สีเ่หลีย่มผืนผา้ทีมี่ขนาดยาว 45 ซม. และกวา้ง 35 ซม.) ปัญหาก็คือ จะท าการ์ดแผ่นเล็กจากกระดาษแผ่นใหญ่ไดกี้่
แผ่น 
 
   ส าหรับปัญหานีน้กัเรียนอาจจะใช้วิธีแบง่แผน่กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีก าหนดให้
ออกเป็นการ์ดขนาดเล็ก แล้วลองเรียงกนัให้ได้ดงัรูป หรือนกัเรียนอาจใช้วิธีค านวณ (35 × 45) ÷ (15 × 
10) ได้ค าตอบเป็น 10.5 หรือบางคนอาจค านวณจาก (7 × 9) ÷ (3  × 2) โดยการใช้อตัราสว่น 
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   แนวทางค าตอบท่ีหลากหลายท าให้นกัเรียนด าเนินกิจกรรมไปได้ตามความสามารถ
และความสนใจและโดยอาศยัการอภิปรายกลุม่จะท าให้นกัเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาท่ีดีกวา่เดมิ 
   2. ผลลพัธ์เปิด (End product are open) ปัญหาปลายเปิดชนิดนีมี้ค าตอบท่ีถกูต้อง
หลากหลาย โดยชิมะดะและเพ่ือนร่วมงานของเขาได้พฒันารู้แบบของปัญหานีข้ึน้ (e.g., Shimada. 
1977) ในยโุรป คริสตนัเซน่; และวอลเตอร์ (Christansen; &  Walter, 1986) ได้ศกึษาถึงความส าคญั
ของปัญหาแบบสืบเสาะ ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบับญัหาท่ีมีผลลพัธ์เปิดท่ีกลา่วถึงอยูนี่ต้วัอยา่งปัญหา
ปลายเปิดเร่ือง “ปัญหาก้อนหิน” รู้จกักนัดีในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของปัญหาแบบปลายเปิด 

 
     A                B               C 

 
 

 รูปนีแ้สดงการกระจายของก้อนหินทีโ่ยนโดยนกัเรียน 3 คน นกัเรียน A นกัเรียน B นกัเรียน C ในเกมนี้
นกัเรียนคนใดทีมี่ก้อนหินกระจายนอ้ยทีส่ดุจะเป็นผูช้นะ จากรูปจะเห็นว่าพิสยัของการกระจายจาก A ถึง C นัน้จะ
เข้าใจไดง่้าย ถา้ใช้ตวัเลขก าหนดดีกรีของการกระจาย ใหน้กัเรียนลองพิจารณามมุมองทีห่ลากหลาย เพือ่ก าหนดดีกรี
ของการกระจายใหไ้ดม้ากวิธีทีส่ดุ จากนัน้อธิบายว่าวิธีใดเป็นวิธีทีดี่ทีส่ดุส าหรบันกัเรียน เพราะเหตใุด 
 
   เพ่ือแก้ปัญหานีน้กัเรียนบางคนอาจคิดวา่ “การวดัพืน้ท่ีของรูปทรงหลายเหล่ียม” เป็น
วิธีการท่ีดีในการก าหนดของการกระจาย “การวดัความยาวของสว่นของเส้นตรงทัง้หมด” หรือบางคนก็
อาจใช้ “การวดัรัศมีของวงกลมท่ีเล็กท่ีสดุท่ีรวมจดุทัง้หมดของการกระจาย” วิธีตา่งๆเหลา่นีมี้ทัง้ข้อดี
และข้อเสีย ครูควรจะชว่ยให้นกัเรียนได้เห็นทัง้ข้อดีและข้อเสีย เพ่ือพฒันาไปสู่แนวทางค าตอบท่ีเป็น
กรณีทัว่ไปจากแนวทางตา่งๆ ท่ีนกัเรียนเสนอขึน้มา 
   3. แนวทางการพฒันาปัญหาเปิด (Ways to develop are open) หลงัจากท่ีนกัเรียน
ได้แก้ปัญหาไปแล้ว นกัเรียนสามารถพฒันาไปเป็นปัญหาใหมด้่วยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือ
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องค์ประกอบของปัญหาเดมิ การเน้นแง่มมุนีซ้ึง่เรียกวา่ “จากปัญหาสูปั่ญหา” (Takeuchi; & Sawada. 
1984) ถือได้วา่เป็นแนวทางการพฒันาปัญหาปลายเปิด ตวัอยา่งของปัญหาปลายเปิดนีไ้ด้แก่เร่ือง 
ปัญหาไม้ขีดไฟ (Mathstic problem) ซึง่เป็นปัญหาท่ีใช้ในการศกึษาเปรียบเทียบเร่ืองการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของอเมริกาและญ่ีปุ่ น (Miwa. 1992) 
   “สร้างรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้ไม้ขีดไฟดงัรูปข้างลา่งนี ้ถ้าต้องการสร้างรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส
จ านวน 8 รูป จะต้องใช้ไม้ขีดไฟจ านวนเทา่ใด” 
 

 
 
 

 
    1) ให้นกัเรียนเขียนแนวทางของการแก้ปัญหาและค าตอบของปัญหาข้างต้น 
    2) ให้นกัเรียนสร้างปัญหาของนกัเรียนเองให้คล้ายกบัปัญหาข้าต้นโดนสร้าง
ปัญหาท่ีหลากหลายเทา่ท่ีนกัเรียนจะท าได้ โดยท่ีไมจ่ าเป็นต้องหาค าตอบท่ีตวัเองสร้างขึน้ 
    3) ให้นกัเรียนเลือกปัญหาท่ีนกัเรียนคดิวา่ดีท่ีสดุจากปัญหาท่ีสร้างไว้ข้างต้น โดย
ระบขุ้อท่ีเลือกแล้วให้เหตผุลวา่ท าไมจงึคดิวา่เป็นปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 
   นกัเรียนอาจพฒันาปัญหาขึน้มาโดยการเปล่ียนจ านวนของส่ีเหล่ียม หรือนกัเรียนบาง
คนอาจเปล่ียนเง่ือนไขจาก “ส่ีเหล่ียม” เป็น “สามเหล่ียม” หรือ “ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู” หรือบางคน
อาจพฒันาปัญหาท่ีถามเก่ียวกบัจ านวนส่ีเหล่ียมจตัรัุส เม่ือก าหนดจ านวนก้านไม้ขีดให้ด้วยแนวทางนี ้
นกัเรียนสามารถสนกุสนานกบัการตัง้ปัญหาด้วยตวัเอง ยิ่งไปกวา่นัน้จากการเปรียบเทียบกบัเพ่ือนๆ 
นกัเรียนสามารถอภิปรายถกเถียงกบัโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของปัญหาและความเป็นกรณีทัว่ไป
ของแนวทางค าตอบท่ีนกัเรียนคดิได้ 
    เบกเกอร์; และชิมาดะ (Becker; & Shimada. 1997: 27) ได้แบง่ปัญหาปลายเปิด
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
     1. ปัญหาท่ีให้หาความสมัพนัธ์ (Finding relation) ปัญหาในลกัษณะนีมี้เป้าหมาย
เพ่ือให้นกัเรียนหากฎเกณฑ์หรือความสมัพนัธ์ เชน่ “จงหาความสมัพนัธ์ระหว่างรัศมีกบัปริมาตรของ
ทรงกลม” 
     2. ปัญหาท่ีให้แยกประเภท (Classifying) ปัญหาในลกัษณะนีมี้เป้าหมายเพ่ือให้
นกัเรียนแยกประเภทหมวดหมู ่ให้ออกมาเป็นคณุลกัษณะท่ีตา่งๆกนั ซึง่อาจจะน าไปสู่การสร้าง
ความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เช่น “รูปส่ีเหล่ียมบางชนิดสามารถแนบในวงกลมได้ บางชนิดก็ไม่
อาจแนบในวงกลมได้ดงัรูป ให้นกัเรียนวาดภาพเพ่ือแสดงวา่มีรูปส่ีเหล่ียมชนิดใดบ้างท่ีสามารถแนบใน
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วงกลมได้” 
  
 
 
 
 

      
     3. ปัญหาท่ีให้ประเมินหรือประเมินปริมาณของสิ่งตา่งๆหรือสถานการณ์ 
(Measuring) ปัญหาในลกัษณะนีมี้เป้าหมายเพ่ือให้นกัเรียนประเมินสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาใดๆท่ี
เก่ียวกบัการคิด การตดัสินใจโดยใช้คณิตศาสตร์ นกัเรียนจะได้รับการคาดหวงัว่าจะประยกุต์ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และทกัษะพืน้ฐานท่ีจะน ามาแก้ปัญหา เชน่  
 
    สมมติว่าในวนัเกิดของท่านคือวนัที ่30 เมษายน และลงุเศรษฐีของท่านคนหน่ึงจะใหข้องขวญัโดยให้
เลือกระหว่าง  1) ใหเ้งินสด 1,000,000 ดอลลาร์ 
     2) ให ้0.01 ดอลลาร์ในวนัที ่1 เมษายนให ้0.02 ดอลลาร์ในวนัที ่2 เมษายนให ้0.04 ดอลลาร์ใน
วนัที ่3 เมษายน ให ้0.08 ดอลลาร์ในวนัที ่4 เมษายน และใหใ้นลกัษณะนีไ้ปจนครบถึงวนัเกิดของท่าน ท่านจะเลือก
รบัของขวญัแบบใด จงอธิบายเหตผุล และพิสูจน์ความถูกตอ้ง  
 
    กรมวิชาการ (2545: 206-207) ได้แบง่ปัญหาปลายเปิดออกเป็น 2 ประเภทคือ 
     1. ปัญหาท่ีมีค าตอบได้หลายค าตอบ 
     2. ปัญหาท่ีแสดงแนวคิดหรือวิธีการในการแก้ปัญหาได้หลายอย่าง 
    จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การแบง่ประเภทของปัญหาปลายเปิดก็เพ่ือให้ผู้ เรียนหา
วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหา โดยผู้ เรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเองท่ี
แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัความสามารถและประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัเลือกใช้ปัญหา
ปลายเปิดทัง้ 3 ประเภทคละกนัไป โดยพิจารณาจากเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ว่าเหมาะสมกบั
การใช้ปัญหาปลายเปิดชนิดใด ปัญหาปลายเปิดท่ีใช้ในการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
     1. กระบวนการเปิด (Process is open) เป็นปัญหาท่ีมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้
อยา่งหลากหลาย 
     2. ผลลพัธ์เปิด (End product is open) เป็นปัญหาท่ีมีค าตอบท่ีถกูต้องมากกวา่หนึง่
ค าตอบ 
     3. แนวทางการพฒันาปัญหาเปิด (Ways to develop are open) หลงัจากท่ีนกัเรียน
ได้แก้ปัญหาไปแล้ว ผู้ เรียนสามารถพฒันาไปเป็นปัญหาใหมด้่วยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือ
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องค์ประกอบของปัญหาเดมิซึง่ในการจดัการเรียนการสอนนัน้  
 2.3 การสร้างปัญหาปลายเปิด 
    แดเนียล; และแองลิเลอริ (ปรีชา เนาว์เย็นผล. 2544: 27; อ้างอิงจาก Daniels; & 
Anglileri. 1995: 112-113) กลา่ววา่ โจทย์ปัญหาท่ีเป็นแบบฝึกหดัซึง่นกัเรียนท าอยูเ่ป็นประจ าท่ีเป็น
ปัญหาปลายเปิด ซึง่เป็นค าตอบหรือวิธีการหาค าตอบอยา่งเฉพาะเจาะจง สามารถพฒันาปรับปรุงให้
เป็นงานท่ีมีกระบวนการและท้าทายยิ่งขึน้กวา่เดมิ โดยปรับเปล่ียนขยายให้เป็นปัญหาปลายเปิดโดยมี
วิธีการ เชน่ ตดัเง่ือนไขบางประการออกไป การย้ายค าถาม การเพิ่มข้อมลูท่ีไมจ่ าเป็นเข้าไปในปัญหา 
ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ปัญหาปลายปิด ปัญหาปลายเปิด 

1. (2+6) – 3 = [  ] 
2. 3 × 5 = [  ] 
3. จงหาจ านวนตอ่ไปของล าดบั1, 2, 4, … 

 
4. จงหาพืน้ท่ีของรูปสามเหล่ียม 

 
 

 
 
 
 
 

5. เราเรียกรูปท่ีมีห้าด้านวา่รูปอะไร 
 
6. จงเขียนกราฟของ 
           1)  y = 3x + 5 
           2)  y =2x + 1 
           3)  y = 7 – x 
7. มีตุ๊กตา 12 ตวั จดัใส่ถงุ ถงุละ 3ตวั จดัได้ก่ีถงุ 

1. สร้างจ านวนใดได้บ้างจาก 2, 3 และ 6 
2. จงสร้างค าถามให้มีค าตอบเป็น 15 
3. จงอธิบายวา่จ านวนตอ่ไปนีข้องล าดบั 1, 2, 4, 
… ควรจะเป็นจ านวนใด 
4. จงสร้างรูปสามเหล่ียมให้มีพืน้ท่ีเทา่กบัพืน้ท่ี 
ของรูปสามเหล่ียมรูปนี ้
 

 

 
 
 
 

5. เราสามารถสร้างรูปเรขาคณิตอะไรได้บ้าง 
จากสว่นของเส้นตรง 5 เส้น 
6. จงศกึษากราฟของ y = ax + b ส าหรับคา่ตา่งๆ
ของ a และ b 
 
 
7. มีตุ๊กตา 12 ตวั จดัใส่ถงุ ถงุละเทา่ๆกนัได้ก่ีถงุ  
ถงุละก่ีตวั 

 
ภาพประกอบ 3 การสร้างปัญหาปลายเปิด 

12 

8 

12 

8 
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 ท่ีมา : ปรีชา เนาว์เย็นผล. (2544). กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การ

แก้ปัญหาปลายเปิด ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.  
(คณิตศาสตร์ศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. หน้า 
28. 
  
  เบกเกอร์; และชิมาดะ (Becker; & Shimada. 1997: 27) กลา่วว่า โดยทัว่ไปๆเป็นการ
ยากในการพฒันาปัญหาให้เป็นปัญหาปลายเปิดท่ีดีและเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัท่ีแตกตา่งกนัผล
จากการวิจยัซ า้หลายๆครัง้ ท าให้ได้ข้อแนะน าส าหรับการสร้างปัญหาปลายเปิดในกิจกรรมการเรียน
การสอน ดงันี ้
     1. ตระเตรียมสถานการณ์จริงเชิงกายภาพท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรเชิงปริมาณซึง่
สามารถสงัเกตความสมัพนัธ์ได้ 
     2. แทนท่ีจะถามนกัเรียนให้พิสจูน์ทฤษฎีบทเหมือนกบั “ ถ้า P แล้ว Q ”  เปล่ียนปัญหานี ้
เป็น “ ถ้า P แล้วความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆท่ีนกัเรียนค้นพบมีอะไรบ้าง ” โดยต้องก าหนดค าวา่ “สิ่งตา่งๆ” 
ให้เฉพาะเจาะจง 
     3. ในการสอนเก่ียวกบัทฤษฎีบท บทเรียนควรเร่ิมต้นด้วยตวัอยา่งท่ีสอดคล้องกบั
ทฤษฎีบทหลายๆตวัอยา่ง เช่น ในเรขาคณิตควรเร่ิมต้นด้วยการแสดงรูปเรขาคณิตท่ีสอดคล้องกบั
ทฤษฎีบทหลายๆรูป แล้วให้นกัเรียนสร้างข้อความคาดการณ์จากรูปเอง ซึง่จะน าไปสู่ข้อความตาม
ทฤษฎีบท 
     4. แสดงรายการท่ีเป็นล าดบัหรือตารางของข้อมลูตา่งๆ ให้นกัเรียนค้นหา
ความสมัพนัธ์หรือกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ 
     5. แสดงตวัอย่างของข้อเท็จจริงท่ีแสดงให้เห็นแนวคิดกว้างๆกบันกัเรียน ครู
ยกตวัอย่างข้อเท็จจริงในด้านหนึง่ ให้นกัเรียนอธิบายข้อปลีกย่อยอ่ืนๆ ซึง่มีลกัษณะเชน่เดียวกบั
ตวัอยา่ง 
     6. แสดงตวัอย่างของแบบฝึกหดัหรือปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนัหลายๆตวัอยา่ง ให้
นกัเรียนหาค าตอบแล้วให้หาสมบตัท่ีิร่วมกนัเทา่ท่ีเป็นไปได้ของปัญหาเหลา่นี ้เชน่ปัญหาจดัการแขง่ขนั
ฟตุบอล การหาจ านวนคูส่ายโทรศพัท์ การหาเส้นทแยงมมุของรูปหลายเหล่ียม 
     7. แสดงสถานการณ์เชิงกึ่งคณิตศาสตร์ (Quasi-Mathematics) ซึง่เป็นสถานการณ์ท่ี
สามารถใช้คณิตศาสตร์ชว่ยอธิบายได้ เชน่ ปัญหาการอยู่กนัอย่างกระจดักระจายของกลุม่ก้อนหินใน
ลกัษณะตา่งๆ ให้นกัเรียนอธิบายว่ากลุม่ใดมีการกระจายมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด ให้หาวิธีการแก้ปัญหา
โดยใช้คณิตศาสตร์ 
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     8. แสดงตวัอย่างท่ีชดัเจนของโครงสร้างทางพีชคณิต เชน่ โครงสร้างของกึ่งกลุม่หรือ
กลุม่โดยแสดงตวัอยา่งท่ีเป็นข้อมลูเชิงตวัเลขซึง่ง่ายในการพิจารณา แล้วให้นกัเรียนค้นหากฎทาง
คณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้อง 
  โนบชูิโกะ โนดะ (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ. 2547: 27; อ้างอิงจาก Nohda. 2000: 41-42) 
กลา่ววา่ การสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดประกอบด้วยสถานการณ์ 3 สถานการณ์ ดงันี ้
   สถานการณ์ A เป็นเร่ืองของการก าหนดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา บทบาทของครูคือ 
น าสถานการณ์ปัญหาหรือปัญหาต้นก าเนิดน ามาเสนอในชัน้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้ได้แนวทางหรือค าตอบ
ท่ีหลากหลาย บทบาทของนกัเรียนคือ พยายามคดิหาค าตอบหรือแนวทาง หรือสร้างปัญหา
สถานการณ์ขึน้มา เพ่ือตอบสนองในปัญหาต้นก าเนิดท่ีได้รับการกระตุ้นท าให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีกว้างขวาง 
   สถานการณ์ B เป็นชว่งของการสืบเสาะหาข้อมลูเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาของ
ตน โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ส่วนบทบทบาทของครูคือ เป็นผู้ ชีแ้นะให้เกิดการอภิปรายอยา่ง
กว้างขวางเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัแนวคดิอ่ืนๆท่ีหลากหลายท่ีจะได้มาเพื่อสามารถบรูณาการค าตอบ
ท่ีอาจจะเห็นว่าไมเ่ก่ียวข้องกนัให้เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัเป็นความรู้ใหม่ท่ีสงูกวา่ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิ 
   สถานการณ์ C เป็นการเน้นสถานการณ์ใหมท่ี่พฒันาขึน้มากกวา่ท่ีมีอยูเ่ดมิ นกัเรียน
พยายามท่ีจะสร้างสถานการณ์ B และจากการท่ีได้แก้ปัญหาดงักลา่ว นกัเรียนจะสามารถหาค าตอบท่ี
มีลกัษณะโดยทัว่ๆไปมากขึน้ ดงัแสดงในแผนภาพ 
 

 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงสถานการณ์การสอนโดยวิธีการแบบเปิด (Open – Approach Method) 

สถานการณ์ A :  
การสร้างสถานการณ์ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ 

สถานการณ์ B : 
การสืบเสาะเพื่อหาแนวทางการ

แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย 

สถานการณ์ C : 
การสร้างสถานการณ์ 

ปัญหาใหม่ 

ปัญหาตน้ก าเนิด 
 

วธีิการแกปั้ญหาแบบท่ี 1 

วธีิการแกปั้ญหาแบบท่ี 2 
 

วธีิการแกปั้ญหาแบบท่ี 3 
 

ปัญหาใหม่ 1 

ปัญหาใหม่ 2 
 

ปัญหาใหม่ 3 
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 ท่ีมา : ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ. (2547, กรกฎาคม-ธนัวาคม). การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดใน
ชัน้เรียนญ่ีปุ่ น. KKU Journal of Mathematics Education 2(5): 30-35. 
 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ แนวทางในการสร้างปัญหาปลายเปิดเพ่ือใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน ผู้สอนควรตัง้จดุประสงค์ของการน าปัญหาปลายเปิดมาใช้ พร้อมทัง้ศกึษาวิธีการ
แก้ปัญหาให้มีความนา่สนใจ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน ซึง่ชว่ยให้เข้าใจความหมายของปัญหา
ได้ง่ายขึน้ ทัง้นีผู้้สอนควรให้เวลาแก่ผู้ เรียนในการศกึษาหาค าตอบของปัญหา เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
ค้นหายทุธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัท าการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิด
ประกอบด้วยสถานการณ์ 3 สถานการณ์ ดงันี ้
   สถานการณ์ A เป็นเร่ืองของการก าหนดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
   สถานการณ์ B เป็นชว่งของการสืบเสาะหาข้อมลูเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาของ
ตน โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ 
   สถานการณ์ C เป็นการเน้นสถานการณ์ใหมท่ี่พฒันาขึน้มากกวา่ท่ีมีอยูเ่ดมิ 
 2.4 ประโยชน์ของปัญหาปลายเปิด 
    เบคเกอร์และชิมาดะ (Becker; & Shimada. 1997: 27) กลา่ววา่ ปัญหาปลายเปิดจะท า
ให้นกัเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้บางประการท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากเดมิ จากการท่ีมี
ค าตอบเปิดกว้าง แม้วา่จะมีผู้หาค าตอบของปัญหาได้แล้ว นกัเรียนคนอ่ืนก็ยงัมีโอกาสหาค าตอบอ่ืนๆ
ได้อีก รวมทัง้การท้าทายให้มีการแสวงหาวิธีการใหมใ่นการหาค าตอบ ซึง่ต้องบรูณาการความรู้ท่ีมีมา
ก่อนทกัษะและวิธีการเข้าด้วยกนั นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างปัญหาขึน้เองท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัปัญหาเร่ิมต้นและขยายปัญหาจากปัญหาเดมิ 
    โนบชูิโกะ โนดะ (ศริิมาส ศรีล าดวน. 2546 : 24 ; อ้างอิงจาก Nohda. 2000 : unpaged) 
ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการน าปัญหาปลายเปิดมาใช้ในการเรียนการสอน ดงันี  ้
     1. ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของนกัเรียน ทัง้ด้านความสามารถและ
ความสนใจและในการพฒันาวิธีการคดิทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแตล่ะคน นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถมาก จะมีสว่นร่วมในหลายๆแบบ ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีมีความสามารถระดบัต ่ายงัคงมี
ความสขุสนกุสนานในกิจกรรมการแก้ปัญหาปลายเปิดนี ้
     2. ชว่ยในกระบวนการสืบค้นการก าหนดและแก้ปัญหาของนกัเรียนปัญหาปลายเปิด 
ซึง่เป็นปัญหาท่ีมีค าตอบหลายค าตอบ หรือมีแนวคิดหรือวิธีการในการหาค าตอบได้หลายอย่าง เป็น
ปัญหาท่ีชว่ยสง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของผู้ เรียนส าหรับปัญหาท่ีมีหลายค าตอบ เม่ือผู้ เรียนคน
หนึง่หาค าตอบได้แล้ว ก็ยงัมีสิ่งท้าทายให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ คดิหาค าตอบอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยูส่ าหรับปัญหา



27 
 

ท่ีมีแนวคิดหรือวิธีการในการหาค าตอบได้หลายอยา่งแม้ว่าผู้ เรียนจะหาค าตอบได้ ผู้สอนต้องแสดงให้
ผู้ เรียนตระหนกัถึงการให้ความส าคญักบัแนวคดิหรือวิธีการในการหาค าตอบนัน้ ด้วยการส่งเสริมและ
ยอมรับแนวคดิหรือวิธีการอย่างหลากหลายของผู้ เรียน ในการให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
แนวคิดหรือวิธีการหลายๆอย่างในการแก้ปัญหาปัญหาหนึง่ เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่มากกวา่การให้ผู้ เรียนได้
มีประสบการณ์ในการแก้มาแล้ว จะเป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในปัญหาเดมิอยา่งแท้จริง และ
เป็นการช่วยสง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของผู้ เรียนอีกด้วย 
    กรมวิชาการ (2545: 205-207) ได้กลา่วถึง ปัญหาปลายเปิดในการพฒันาความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ว่า บรรยากาศท่ีช่วยสง่เสริมความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิด
และน าเสนอแนวคิดของตนเองอยา่งอิสระภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้สอนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้สามารถเร่ิมต้นจากการน าเสนอปัญหาท่ีท้าทาย นา่สนใจ เหมาะกบัวยัของผู้ เรียนและเป็น
ปัญหาท่ีผู้ เรียนสามารถน าความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยูม่าใช้แก้ปัญหาได้ การแก้ปัญหาควร
จดัเป็นกิจกรรมในลกัษณะร่วมกนัแก้ปัญหา ให้ผู้ เรียนได้อภิปรายร่วมกนัการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
เสนอแนวคดิหลายๆแนวคดิเป็นการช่วยเสริมเตมิเตม็ ท าให้ได้แนวคดิในการแก้ปัญหาท่ีสมบรูณ์และ
หลากหลาย 
    จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การใช้ปัญหาปลายเปิดในการจดัการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์จะชว่ยตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบคุคล ท าให้ผู้ เรียนยอมรับแนวคดิหรือวิธีการท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้สร้างปัญหาขึน้เองจากปัญหาเดมิ ซึง่จะเป็นการชว่ยให้
ผู้ เรียนมีความเข้าใจในปัญหาเดมิอยา่งแท้จริง ท าให้ผู้ เรียนได้เห็นมมุมองใหม่ๆ ของการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มากขึน้ 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาปลายเปิด 
    งานวิจัยต่างประเทศ 
     เบกเกอร์; และชิมาดะ (Becker; & Shimada. 1997: 1) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการสอนท่ี
ใช้ปัญหาปลายเปิดเป็นศนูย์กลางของกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจยัพบวา่การสอนโดยใช้
ปัญหาปลายเปิดเป็นศนูย์กลางมีศกัยภาพในการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท าให้นกัเรียนมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ เป็นการหาค าตอบของปัญหาซึง่ต้องใช้ความรู้ท่ีมีมาก่อน 
ทกัษะ และวิธีการคิดบรูณาการเข้าด้วยกนั เบกเกอร์เช่ือว่าการสอนโดยใช้การแก้ปัญหา 
     คอนเวย์ (Conway. 1999: Online) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาปลายเปิด โดยสามารถทราบความสามารถในการแก้ปัญหาปลายเปิดได้จากการวดัลกัษณะ
การคิด 3 ลกัษณะได้แก่ ความคดิคลอ่ง ความคดิยืดหยุน่ และความคดิริเร่ิม รวมทัง้พิจารณาจากการ
แสดงกลุม่หรือหมวดหมูข่องค าตอบท่ีเป็นไปได้จากการแก้ปัญหาปลายเปิด ซึง่ผู้วิจยัสามารถวดั
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ความสามารถในการแก้ปัญหาปลายเปิดได้จากกระบวนการแก้ปัญหาของนกัเรียนจากการวิจยัพบวา่
สามารถวดัทกัษะในการแก้ปัญหาของนกัเรียนได้จากลกัษณะการคดิทัง้ 3 ลกัษณะ 
     โลวและเชน (Loe; & Chen. 2004: 1-5) ได้ท าการศกึษาผลของการใช้ปัญหา
ปลายเปิดในวิชาคณิตศาสตร์ในเร่ือง เรขาคณิต ในประเทศจีน โดยใช้ปัญหาปลายเปิดในการเรียนการ
สอนตามแนวการปฏิรูปการศกึษาของจีน ซึง่ใช้เวลาในการเก็บข้อมลูประมาณ 7 ปี และมีการ
เปรียบเทียบผลท่ีได้ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถสงู ปานกลาง และต ่า ซึง่พบวา่หลงัจาก
นกัเรียนได้เรียนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดแล้ว นกัเรียนท่ีมีความสามารถสงูจะสามารถท าคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์ได้เพิ่มสงูมากท่ีสดุ ในขณะท่ีนกัเรียนอีกสองกลุม่จะมีระดบัคะแนนเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย
ในปีแรก แตเ่ม่ือนกัเรียนได้เรียนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง พบวา่ระดบัคะแนนและ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนสองกลุม่หลงัเพิ่มขึน้อยา่งเป็นท่ีนา่พอใจจากการสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัเรียนจ านวน 194 คน พบวา่มีนกัเรียน 85% มีความพอใจในการเรียนเรขาคณิต
และพีชคณิตโดยใช้ปัญหาปลายเปิด 
    งานวิจัยในประเทศ 
   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544: 120-122) ได้พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิดส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่กิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ในชว่งแรก
นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดส่วนใหญ่มีความสามารถในการแก้ปัญหาคอ่นข้าง
ต ่า ในระหวา่งการเรียนครูต้องใช้การถามกระตุ้นแนะแนวทางในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ แตใ่นชว่ง
สดุท้ายของการสอนพบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความสามารถในการวางแผนแนวคดิในการแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง ส าหรับด้านพฤติกรรมการคดิแก้ปัญหาก่อนเรียนนกัเรียนทกุคนในกลุม่ทดลองอยูใ่นระดบั
ต้องแก้ไข หลงัเรียนนกัเรียนสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการแก้ปัญหาอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์
ปกติของโรงเรียนท่ีตัง้ไว้ นอกจากนีย้งัพบวา่นกัเรียนในกลุม่ทดลองมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
     รุจิอาภา รุจิยาปนนท์ (2550: 55-56) ได้ศกึษากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิดเพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยผู้วิจยัให้นกัเรียนปฏิบตักิิจกรรมกลุม่และกิจกรรมรายบคุคลแล้ว
บนัทกึคะแนนในแบบสงัเกตพฤตกิรรมความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เม่ือปฏิบตักิิจกรรมครบได้
ท าการสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ี
ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิดมีความสามารถในการคดิสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ผา่นเกณฑ์ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็เป็นจ านวนไมม่ากกวา่ร้อยละ 50 
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ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญั .05 
     จิตตมิา ชอบเอียด (2551: 91-92) ได้ศกึษาการใช้ปัญหาปลายเปิดเพ่ือสง่เสริมทกัษะ
การให้เหตผุลและทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการศกึษา
พบวา่ทกัษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการใช้ปัญหา
ปลายเปิดสงูกว่าก่อนการใช้ปัญหาปลายเปิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และทกัษะการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการใช้ปัญหาปลายเปิดสงูกวา่สงูกวา่
เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคา่เฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 80.67 
   จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาปลายเปิด จะเห็นได้วา่ การน าปัญหา
ปลายเปิดมาใช้ในการจดักิจกรรมเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะท าให้นกัเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ โดยนกัเรียนสามารถหาค าตอบท่ีถกูต้องได้หลายวิธีจากการบรูณาการความรู้ 
ทกัษะและวิธีการคิดแก้ปัญหา ทัง้นีค้รูผู้สอนมีสว่นส าคญัในการใช้ค าถาม เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนค้นหา
แนวทางในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึง่จะท าให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมการแก้ปัญหาท่ีดีขึน้ 
นอกจากนีก้ารใช้ปัญหาปลายเปิดนัน้ยงัสามารถพฒันาทกัษะของนกัเรียนได้ในหลายด้าน เชน่ 
ความคดิสร้างสรรค์ เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงทกัษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์และ
ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์อีกด้วย 
 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     3.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  แอนเดอร์สนั; และพิงกรี (Anderson; & Pingry. 1973: 228) ได้กลา่ววา่ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์หรือค าถามท่ีต้องการวิธีการแก้ไขหรือหาค าตอบซึง่ผู้ตอบอาจจะท าได้ดี
ต้องมีวิธีท่ีเหมาะสม ใช้ความรู้ ประสบการณ์และการตดัสินใจ 

                    อดมัส์ (Adams. 1977: 176) ได้กลา่ววา่ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัปริมาณและค าตอบท่ีต้องการจะเก่ียวข้องกบัปริมาณด้วย ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะ
รวมถึงปัญหาท่ีเป็นภาษา ปัญหาท่ีเป็นเร่ืองราว และปัญหาท่ีเป็นค าพดู 
  ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537: 62) ได้ให้ความหมายของปัญหาคณิตศาสตร์โดยสรุปเป็นข้อๆ 
ดงันี ้
   1. เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการหาค าตอบ ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปปริมาณ 
จ านวน หรือค าอธิบายให้เหตผุล 
   2. เป็นสถานการณ์ท่ีผู้แก้ปัญหาไมคุ่้นเคยมาก่อน ไมส่ามารถหาค าตอบได้ในทนัที
ทนัใดต้องใช้ทกัษะความรู้ประสบการณ์หลายๆ อยา่งประมวลเข้าด้วยกนัจงึหาค าตอบได้สถานการณ์
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ใดจะเป็นปัญหาหรือไม ่ขึน้อยูก่บับคุคลผู้แก้ปัญหาและเวลา สถานการณ์หนึง่อาจเป็นปัญหาส าหรับ
บคุคลหนึง่ แตอ่าจไมใ่ชปั่ญหาส าหรับบคุคลอีกบคุคลหนึง่ก็ได้ และสถานการณ์ท่ีเคยเป็นปัญหา
ส าหรับบคุคลหนึง่ในอดีตอาจไมใ่ชปั่ญหาส าหรับบคุคลนัน้แล้วในปัจจบุนั 
  สมเดช บญุประจกัษ์ (2543: 1) ได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์วา่ เป็น
สถานการณ์ท่ีบคุคลคงท่ีหรือกลุม่บคุคลเผชิญและต้องการหาค าตอบ ซึง่ยงัไมรู้่วิถีทางท่ีจะได้ค าตอบ
ของปัญหาในทนัที ต้องใช้ความรู้และวิธีการตา่งๆ ท่ีมีอยู่มาผสมผสานเป็นแนวทางใหม่ในการหา
ค าตอบของปัญหา 
  เอนก จนัทรจรูญ (2545: 6) ได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นค าถาม
หรือสถานการณ์ท่ีต้องการค าตอบ โดยท่ีผู้แก้ปัญหาสว่นใหญ่ไมส่ามารถหาค าตอบได้ทนัที ต้องใช้
ความรู้และทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชว่ยหาค าตอบของค าถามหรือสถานการณ์นัน้ๆ 
   เยาวลกัษณ์ ศรีกล ่า (2547: 28) ได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์วา่ เป็น
สถานการณ์หรือค าถามท่ีนกัเรียนไมคุ่้นเคยมาก่อน อาจเก่ียวข้องกบัปริมาณ จ านวน การพิสจูน์ปัญหา
ท่ีพบในชีวิตประจ าวนัหรือค าอธิบายให้เหตผุล ซึง่นกัเรียนไมส่ามารถหาค าตอบได้ในทนัทีทนัใด 
จะต้องใช้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ตลอดจนวิธีการท่ีหลากหลายประมวลเข้าด้วยกนัปัญหาส าหรับ
คนหนึง่อาจจะไมใ่ชปั่ญหาส าหรับอีกคนหนึง่ก็ได้ 
  อรชร ภบูญุเตมิ (2550: 5) ได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์วา่ เป็น
สถานการณ์หรือค าถามทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการค าตอบซึง่อาจอยูใ่นรูปของปริมาณ จ านวน วิธีการ
ค าอธิบายหรือการให้เหตผุล โดยท่ีผู้แก้นัน้จะต้องใช้ทกัษะความรู้ การตดัสินใจ และประสบการณ์
หลายๆอยา่งเข้าด้วยกนัจงึจะหาค าตอบหรือข้อสรุปนัน้ได้ 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ค าถามหรือ
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการค าตอบ อาจเก่ียวข้องกบัปริมาณ จ านวน การพิสจูน์ หรือแม้แต่
ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวนัท่ีต้องการวิธีการแก้ไขหรือหาค าตอบซึง่ผู้แก้ปัญหาไมส่ามารถตอบได้
ทนัที อาจต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ และทกัษะท่ีมีอยู ่เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการแก้ปัญหานัน้ๆ 
  3.2 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  โพลยา (Polya. 1957: 154) ได้แบง่ปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   1. ปัญหาให้ค้นหา (Problems to Find) เป็นปัญหาให้ค้นหาสิ่งท่ีต้องการ ซึง่อาจเป็น
ปัญหาในเชิงทฤษฎีหรือปัญหาในเชิงปฏิบตั ิอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม สว่นส าคญัของปัญหานี ้
แบง่เป็น 3 สว่น คือ สิ่งท่ีต้องการหา ข้อมลูท่ีก าหนดให้ และเง่ือนไข 
   2. ปัญหาให้พิสจูน์ (Problems to Prove) เป็นปัญหาท่ีให้แสดงอยา่งสมเหตสุมผลว่า
ข้อความท่ีก าหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ สว่นส าคญัของปัญหานีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น คือสมมตฐิาน 
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หรือสิ่งท่ีก าหนดให้และผลสรุปหรือสิ่งท่ีจะต้องพิสจูน์ 

  ชาร์ลส; และเลสเตอร์ (Charles; & Lester. 1982: 6-10) ได้พิจารณาจ าแนกประเภทของ
ปัญหา ตามเป้าหมายของการฝึกแก้ปัญหา ดงันี ้
   1. ปัญหาท่ีใช้ฝึก (Drill Exercise) เป็นปัญหาท่ีใช้ฝึกขัน้ตอนวิธีและการค านวณ
เบือ้งต้น 
   2. ปัญหาข้อความอยา่งง่าย (Simple Translation Problems) เป็นปัญหาข้อความท่ี
เคยพบมาก่อน เชน่ ปัญหาในหนงัสือ ต้องการฝึกให้คุ้นเคยกบัการเปล่ียนประโยคภาษาเป็นประโยค
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ มกัเป็นปัญหาขัน้ตอนเดียวท่ีมุง่ให้เกิดความเข้าใจมโนมติคณิตศาสตร์ 
และพฒันาความสามารถในการคิดค านวณ 
   3. ปัญหาข้อความท่ีซบัซ้อน (Complex Translation Problems) คล้ายกบัปัญหา
อยา่งง่าย แตเ่พิ่มเป็นปัญหาท่ีมี 2 ขัน้ตอนหรือมากกวา่ 2 ขัน้ตอน หรือมากกวา่ 2 การด าเนินการ 
   4. ปัญหาท่ีเป็นกระบวนการ (Process Problems) เป็นปัญหาท่ีไมเ่คยพบมาก่อน ไม่
สามารถเปล่ียนประโยคทางคณิตศาสตร์ได้ทนัที จะต้องจดัปัญหาให้ง่ายขึน้ หรือแบง่เป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ 
แล้วหารูปแบบทัว่ไปของปัญหา ซึง่น าไปสูก่ารคิดและการแก้ปัญหา เน้นการพฒันายทุธวิธีตา่งๆ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ มีการวางแผนแก้ปัญหาและประเมินผลค าตอบ 
   5. ปัญหาการประยกุต์ (Applied Problems) เป็นปัญหาท่ีต้องใช้ทกัษะความรู้ มโน
มต ิและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ การได้มาซึง่ค าตอบต้องอาศยัวิธีทางคณิตศาสตร์เป็นส าคญั 
เชน่ การรวบรวม การแทนข้อมลูด้วยสญัลกัษณ์ จดัระบบ ประมวลผลและแปลผลเพ่ือตดัสินใจ
เก่ียวกบัข้อมลูนัน้ๆ ปัญหาการประยกุต์เป็นปัญหาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้แก้ปัญหาได้ใช้ทกัษะกระบวนการ 
มโนมต ิและผู้แก้ปัญหาเห็นประโยชน์และคณุคา่ทางคณิตศาสตร์ 
   6. ปัญหาปริศนา (Puzzle Problems) เป็นปัญหาท่ีบางครัง้ได้ค าตอบจากการเดาสุม่ 
ไมจ่ าเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา บางครัง้ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ เป็นปัญหาท่ีเปิดโอกาสให้
นกัเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุน่ในการแก้ปัญหา และเป็นปัญหาท่ีมองได้หลายแง่มมุ 
เป็นปัญหาปริศนามกัเป็นปัญหาลบัสมอง ปัญหาท้าทาย ผู้ ท่ีมีทกัษะในการแก้ปัญหาจะแก้ปัญหา
ลกัษณะนีไ้ด้ดี 
  รีย์ส และคณะ (Reys; et al. 1992: 29) ได้แบง่ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็น 2 ประเภท 
คือ 
   1. ปัญหาท่ีคุ้นเคย (Routine problem) เป็นปัญหาเก่ียวกบัการประยกุต์การ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ มกัอยูใ่นรูปโจทย์ปัญหาท่ีเป็นถ้อยค าหรือเป็นเร่ืองราว มีโครงสร้างของ
ปัญหาไมซ่บัซ้อนนกัและคล้ายกบัตวัอยา่งหรือปัญหาท่ีผู้แก้ปัญหาเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
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มาแล้ว 
   2. ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Nonroutine problem) เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อน เป็น
ปัญหาแปลกใหมส่ าหรับผู้แก้ปัญหา ในการแก้ปัญหาผู้แก้ปัญหาต้องใช้ความรู้และประสบการณ์หลาย
อยา่งประมวลเข้าด้วยกนั เพ่ือก าหนดวิธีแก้ปัญหา 
  แฮทฟิลด์ เอดเวิดส์; และบทิเทอร์ (Hatfield, Edwards; & Bitter. 1993: 37) แบง่ปัญหา
ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
   1. ปัญหาปลายเปิด (Open-Ended) เป็นปัญหาท่ีมีจ านวนค าตอบท่ีเป็นได้หลาย
ค าตอบปัญหาลกัษณะนีจ้ะมองวา่กระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคญัมากกวา่ค าตอบ 
   2. ปัญหาให้ค้นพบ (Discovery) เป็นปัญหาท่ีจะได้ค าตอบในขัน้ตอนสดุท้ายของการ
แก้ปัญหา เป็นปัญหาท่ีมีวิธีแก้ได้หลากหลายวิธี 
   3. ปัญหาท่ีก าหนดแนวทางในการค้นพบ (Guided discovery) เป็นปัญหาท่ีมี
ลกัษณะร่วมของปัญหา มีค าชีแ้นะ (Clues) และค าชีแ้จงในการแก้ปัญหา ซึง่นกัเรียนอาจไมต้่องค้นหา
หรือ ไมต้่องกงัวลในการหาค าตอบ 
  ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537: 62-63) กลา่วถึงประเภทของปัญหาพอสรุปได้ ดงันี ้
   1. การแบง่ประเภทของปัญหา โดยการพิจารณาจากจดุประสงค์ของปัญหา ท าให้
สามารถแบง่ปัญหาได้เป็น 2 ประเภท คือ 
    1.1 ปัญหาให้ค้นพบ เป็นปัญหาท่ีให้ค้นพบค าตอบ ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปปริมาณ
จ านวน หรือหาวิธีการ ค าอธิบาย พร้อมให้เหตผุล 
    1.2 ปัญหาให้พิสจูน์ เป็นปัญหาท่ีแสดงการให้เหตผุลวา่ ข้อความท่ีก าหนดให้เป็น
จริงหรือเป็นเท็จ 
   2. การแบง่ประเภทของปัญหา โดยการพิจารณาจากผู้แก้ปัญหา และความซบัซ้อน
ของปัญหา ท าให้สามารถแบง่ปัญหาได้ 2 ประเภท คือ 
    2.1 ปัญหาธรรมดา เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างไมซ่บัซ้อนนกั ผู้แก้ปัญหามี
ความคุ้นเคยในโครงสร้าง และวิธีการในการแก้ปัญหา 
    2.2 ปัญหาไมธ่รรมดา เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อน ผู้แก้ปัญหาต้องประมวล
ความสามารถหลายอยา่งเข้าด้วยกนั เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
  ซึง่สอดคล้องกบัการพิจารณาจากตวัผู้แก้ปัญหาของรุ่งฟ้า จนัท์จารุภรณ์ ท่ีแบง่ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ปัญหาท่ีคุ้นเคย และปัญหาท่ีไมคุ่้นเคย (Rungfa 
Janjaruporn. 2005: 10; citing Lester. 2001: 570;  Mayer; & Hegarty. 1996: 32; NCTM. 1989: 
76) 
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   1. ปัญหาท่ีคุ้นเคย (Routine problems) เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนมีความคุ้นเคยกบั
โครงสร้างและกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ มกัพบเห็นในหนงัสือเรียน สว่นมากเป็นปัญหาท่ีมี
โครงสร้างไมซ่บัซ้อนมากนกั 
   2. ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (Non routine problems) เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนไมคุ่้นเคยกบั
โครงสร้างและกลยทุธ์ในการแก้ปัญหา มกัไมค่อ่ยพบในหนงัสือเรียน เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหาเหลา่นี ้
นกัเรียนต้องประมวลความรู้ความสามารถหลายอยา่งเข้าด้วยกนัจงึจะแก้ปัญหาได้ ส่วนมากเป็น
ปัญหาท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อน ซึง่ปัญหาประเภทนีถ้กูน ามาใช้ในการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของ
นกัเรียน 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ ในการแบง่ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์นัน้ 
ขึน้อยู่กบัการพิจารณาจากจดุประสงค์ของปัญหาหรือพิจารณาจากผู้ เรียนท่ีแก้ปัญหา ซึง่มีความ
ซบัซ้อนของปัญหา การสอนการแก้ปัญหาและค าตอบของปัญหาท่ีแตกตา่งกนั อาศยัความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ เรียน ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถแบง่ออกได้ 
2 ประเภท คือ 
   1. ปัญหาธรรมดา หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีพบในหนงัสือเรียน เป็นปัญหาท่ีให้
ค้นหาค าตอบหรือพิสจูน์ตามกฎ นิยาม สตูรและทฤษฎี มาใช้ในการแก้ปัญหา 
   2. ปัญหาไมธ่รรมดา หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั เป็นปัญหาท่ี
ให้ค้นหาค าตอบ ต้องอาศยัความรู้ ประสบการณ์และทกัษะตา่งๆในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ได้มาซึง่
ค าตอบท่ีถกูต้องสมบรูณ์ จงึจะท าให้การแก้ปัญหานัน้ๆ ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
  3.3 ลักษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ดี 
  ครูริค; และรูนิค (Kruklik; & Rudnick. 1993 : 10-11) กล่าววา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
ดีควรจะต้องมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งน้อย 1 ข้อ ดงันี ้
   1. เป็นปัญหาท่ีนา่สนใจและท้าทายความสามารถของนกัเรียน 
   2. เป็นปัญหาท่ีต้องใช้ทกัษะการสงัเกตและการวิเคราะห์ 
   3. เป็นปัญหาท่ีให้โอกาสส าหรับการอธิบายและมุง่ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
   4. เป็นปัญหาท่ีต้องใช้ความเข้าใจด้านแนวคดิทางคณิตศาสตร์และการประยกุต์
ทกัษะทางคณิตศาสตร์มาชว่ยในการแก้ปัญหา 
   5. เป็นปัญหาท่ีท าให้ได้หลกัการทางคณิตศาสตร์และสามารถอ้างอิงไปยงั
สถานการณ์อ่ืนๆได้ 
   6. เป็นปัญหาท่ีมีประโยชน์กบัปัญหาอ่ืนๆอีก และมีค าตอบหรือสามารถหาค าตอบได้
หลายวิธี 
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  สิริพร ทิพย์คง (2544: 18) ได้สรุปลกัษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดีไว้ ดงันี ้
   1. ภาษาท่ีใช้กระชบั รัดกมุ ถกูต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย 
   2. แปลกใหมส่ าหรับนกัเรียน 
   3. ไมส่ัน้หรือไมย่าวเกินไป 
   4. ไมย่ากหรือไมง่่ายเกินไป ส าหรับความสามารถของนกัเรียนในวยันัน้ๆ 
   5. สถานการณ์ปัญหาเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
   6. ให้ข้อมลูอยา่งเพียงพอ ท่ีจะน าไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาได้ 
   7. เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน 
   8. ข้อมลูท่ีมีต้องมีความทนัสมยั และเป็นเหตกุารณ์ท่ีเป็นไปได้จริง 
   9. มีวิธีการหาค าตอบได้มากกวา่ 1 วิธี 
   10. นกัเรียนสามารถใช้ภาพวาดลายเส้นแทนแผนภาพไดอะแกรม หรือใช้แผนภูมิในการ
แก้ปัญหา 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงันี ้
   1. เป็นปัญหาแปลกใหมก่ระตุ้นความสนใจ 
   2. เป็นปัญหาท่ีเหมาะสมและท้าทายความสามารถของผู้ เรียน 
   3. เป็นปัญหาท่ีต้องใช้ทกัษะกระบวนทางคณิตศาสตร์มาชว่ยในการแก้ปัญหา 
   4. เป็นปัญหาท่ีมีวิธีการหาค าตอบได้หลายวิธีหรือมีค าตอบมากวา่ 1 ค าตอบ 
   5. เป็นปัญหาเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน 
  3.4  ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  โพลยา (Polya. 1980: 1) กล่าววา่ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการหาวิถีทางท่ีจะ
หาสิ่งท่ีไมรู้่ในปัญหา เป็นการหาวิธีการท่ีจะน าสิ่งท่ียุง่ยากออกไป หาวิธีการท่ีจะเอาชนะอปุสรรคท่ี
เผชิญอยู ่เพ่ือจะให้ได้ข้อลงเอย หรือค าตอบท่ีมีความชดัเจน แตว่่าสิ่งเหลา่นีไ้มไ่ด้เกิดขึน้ในทนัทีทนัใด 
  เคนเนดี ้(จฑุารัตน์ จนัทะนาม. 2543: 17-19; อ้างอิงจาก Kennedy.1984: 81) ได้ให้
ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์วา่เป็นการแสดงออกของแตล่ะบคุคลในการตอบสนอง
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
  ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537: 62) กลา่ววา่ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นการหาวิธีการ
เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึง่ผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ความคิดและประสบการณ์
เดมิประมวลเข้ากบัสถานการณ์ใหมท่ี่ก าหนดในปัญหา 
  รุ่งฟ้า จนัท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn. 2005: 5) กลา่วา่ การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยกุต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขัน้ตอน/กระบวนการ
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แก้ปัญหา กลยทุธ์ในการแก้ปัญหา และประสบการณ์ท่ีมีอยูไ่ปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การหาวิธีการ
เพ่ือให้ได้ค าตอบ โดยอาศยัความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ/ขัน้ตอนแก้ปัญหา และยทุธวิธีการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนประสบการณ์เดมิและทกัษะพืน้ฐานตา่งๆท่ีมีอยูไ่ปประยกุต์ใช้กบั
สถานการณ์ใหม ่ 
  3.5  กระบวนการและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  เน่ืองจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์อยา่ง
หนึง่ท่ีนกัเรียนจะต้องฝึกฝนพฒันาให้เกิดขึน้ แตมี่นกัเรียนจ านวนมากไมรู้่วา่จะต้องด าเนินการ
แก้ปัญหานัน้อยา่งไร หรือมีกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งไร เพ่ือให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูควรปลกูฝังให้นกัเรียนเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  โพลยา (Polya. 1957: 5-19) ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
   ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้เร่ิมต้นของการแก้ปัญหาท่ีต้องการให้
นกัเรียนคดิเก่ียวกบัปัญหา และตดัสินวา่อะไรคือสิ่งท่ีต้องการค้นหา นกัเรียนต้องท าความเข้าใจปัญหา
และระบสุว่นส าคญัของปัญหา ซึง่ได้แก่ ตวัไมรู้่คา่ ข้อมลูและเง่ือนไข ในการท าความเข้าใจปัญหา
นกัเรียนต้องพิจารณาส่วนส าคญัของปัญหาอยา่งถ่ีถ้วน พิจารณาซ า้ไปซ า้มา พิจารณาหลากหลาย
มมุมอง หรืออาจใช้วิธีตา่งๆ ชว่ยในการท าความเข้าใจปัญหา เชน่ การเขียนภาพการเขียนแผนภมูิ หรือ
การเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 
   ขัน้ท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา ขัน้ตอนนีต้้องการให้นกัเรียนค้นหาความเช่ือมโยงหรือ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูและตวัไมรู้่คา่ แล้วน าความสมัพนัธ์นัน้มาผสมผสานกบัประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหา เพ่ือก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา และเลือกกลยทุธ์ในการแก้ปัญหา 
   ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการตามแผน ขัน้ตอนนีต้้องการให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิตามแนวทาง
หรือแผนท่ีวางไว้ โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเตมิรายละเอียดตา่งๆ ของ
แผนให้ชดัเจน แล้วลงมือปฏิบตัจินกระทัง่สามารถหาค าตอบได้ ถ้าแผนหรือกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาท่ี
เลือกไว้ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ นกัเรียนต้องค้นหาแผนหรือกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาใหม่ 
   ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล ขัน้ตอนนีต้้องการให้นกัเรียนมองย้อนกลบัไปยงัค าตอบท่ีได้มา 
โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความถกูต้อง ความสมเหตสุมผลและกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาท่ีใช้แล้ว
พิจารณาวา่มีค าตอบหรือมีกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาอยา่งอ่ืนอีกหรือไมเ่น่ืองจากคนสว่นใหญ่มองวา่
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนเป็นแนวเส้นตรง โดยไมมี่
การกระท าย้อนกลบั  
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  วิลสนั เฟอร์นนัเดช; และฮาดาเวย์ (Wilson, Fernandez; & Hadaway. 1993: 60-62) 
กลา่วถึงกระบวนการการแก้ปัญหาโดยทัว่ไปวา่มกัน าเสนอขัน้ตอนการแก้ปัญหาเป็นขัน้ๆในลกัษณะท่ี
เป็นกรอบการแก้ปัญหาท่ีเป็นแนวตรงดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการแก้ปัญหาของวิลสนั เฟอร์นนัเดชและฮาดาเวย์ 
 

 ท่ีมา : Wilson, Fernandez & Hadaway. (1993). Mathematics Problem Solving. 
Research Ideas for the Classroom : High School Mathematic. New York : Macmillan 
Pubishing Company. P. 61. 

 
  ทองหลอ่ วงษ์อินทร์ (2537: 72) ได้สรุปกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
น าไปใช้ในการศกึษากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มี 5 ขัน้ตอน ดงันี  ้
   1. การท าความเข้าใจในปัญหาจากโจทย์ 
     1.1 การบอกสิ่งท่ีโจทย์ให้มา 
     1.2 การบอกเป้าหมายของการแก้ปัญหา 
     1.3 การบอกข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา 
     1.4 การระบคุ าท่ียากตอ่การเข้าใจ 
 

อา่นปัญหา 

ตดัสินใจ 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบผล 

ท าความเข้าใจปัญหา 

วางแผนแก้ปัญหา 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบผล 

อา่นปัญหา 

หรือ 
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   2. การสร้างตวัแทนของปัญหา 
     2.1 การวาดรูป แสดงข้อมลูตา่งๆท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
     2.2 การสร้างแผนภมูิหรือแผนภาพ 
     2.3 การเขียนสญัลกัษณ์ตา่งๆแทนข้อความในโจทย์ 
     2.4 การแปลงโจทย์ให้อยูใ่นรูปของประโยคสญัลกัษณ์ 
     2.5 การจดัระบบข้อมลูใหม่ 
   3. การวางแผนในการแก้ปัญหา 
     3.1 การระบเุง่ือนไขจากโจทย์ 
     3.2 การแบง่ขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 
     3.3 การเลือกขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 
     3.4 การจดัล าดบัขัน้ตอน 
     3.5 การประมาณคา่ของค าตอบ 
     3.6 การระบปัุญหาเก่ียวข้องกบัการใช้สตูร กฎ หรือหลกัเกณฑ์เร่ืองใด 
   4. การลงมือแก้ปัญหา 
     4.1 การด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
     4.2 การใช้ทกัษะด้านพีชคณิต และเรขาคณิต 
     4.3 การระบเุหตผุลในการค านวณ 
     4.4 การระบคุวามถกูต้องในการค านวณ 
  ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี (2542: 75) ได้สรุปกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มี 3 
ขัน้ตอนด้วยกนั คือ 
   ขัน้ท่ี 1 วิเคราะห์ปัญหา ท าความเข้าใจปัญหาโดยอาศยัทกัษะการแปลความหมาย 
การวิเคราะห์ข้อมลู โจทย์ถามอะไรและให้ข้อมลูอะไรมาบ้าง จ าแนกแยกแยะสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา
และสิ่งท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัปัญหาให้แยกออกจากกนั 
   ขัน้ท่ี 2 การวางแผนแก้ปัญหา จะสมมตสิญัลกัษณ์อย่างไร จะต้องหาวา่ข้อมลูตา่งๆ
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอย่างไร สิ่งท่ีไมรู้่เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีรู้แล้วอยา่งไร หาวิธีการแก้ปัญหาโดยน า
กฎเกณฑ์ หลกัการ ทฤษฏีตา่งๆ ประกอบกบัข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วเสนอออกมาในรูปของวิธีการ 
   ขัน้ท่ี 3 การคิดค านวณหาค าตอบท่ีถกูต้อง เป็นขัน้ท่ีต้องค านวณแก้สมการคิดหา
ค าตอบท่ีถกูต้องสมบรูณ์ท่ีสดุของปัญหา โดยวิธีการตามแผนท่ีวางไว้ จะต้องรู้จกัวิธีการค านวณท่ี
เหมาะสมตลอดจนตรวจสอบวิธีการและค าตอบด้วย 
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   จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ กระบวนการและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
   ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา เป็นขัน้ของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา/สถานการณ์ ซึง่ผู้
แก้ปัญหาจะต้องอา่น เพ่ือวิเคราะห์โจทย์/สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้วา่ อะไรคือสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
อะไรคือสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ 
   ขัน้ท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา เป็นขัน้เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา เพ่ือค้นหาความ
เช่ือมโยงจากสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดกบัสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ ผู้แก้ปัญหาจะสามารถเขียนสิ่งเหลา่นีอ้อกมาเป็น
ความสมัพนัธ์ในรูปของสมการได้ โดยน ากฎ สตูร ทฤษฎีตา่งๆ มาชว่ยในการแก้ปัญหานัน้ 
   ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขัน้ลงมือปฏิบตัิตามแผนท่ีได้วางไว้ 
   ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล เป็นขัน้ตรวจสอบค าตอบท่ีได้ตามโจทย์/สถานการณ์ท่ีก าหนด 
  3.6  ยุทธวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  เคนเนดี ้(จฑุารัตน์ จนัทะนาม. 2543: 17-19; อ้างอิงจาก Kennedy. 1984: 82-83) ให้
ความคดิเห็นในเร่ืองยทุธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ ดงันี ้
   1. การหารูปแบบ เป็นการจดัระบบของข้อมลู เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของข้อมลูใน
สถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด และจดัเป็นรูปแบบทัว่ไปในการแก้ปัญหา ซึง่อาจเป็นรูปแบบของจ านวน
หรือรูปแบบของรูปเรขาคณิต เชน่ การหารูปแบบทัว่ไปของจ านวนสามเหล่ียม (Triangular nembers)  
   2. เขียนแผนผงัหรือภาพประกอบ เป็นการเขียนแผนผงัหรือภาพตา่งๆของ
สถานการณ์ปัญหา เพ่ือชว่ยให้เห็นความสมัพนัธ์และแนวทางในการหาค าตอบ เชน่ ก าหนดปัญหา 
“ครูมานะต้องการจดันกัเรียน 12 คน ท ากิจกรรม 2 อยา่ง โดยมีเง่ือนไขวา่ให้นกัเรียนท ากิจกรรมแรก
จ านวน 3 คน และท ากิจกรรมทัง้สองอยา่ง 4 คน จงหาวา่จ านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมแตล่ะอย่าง” 
เขียนแผนภาพแทนสถานการณ์ข้างต้นได้ ดงันี ้
 
                         กิจกรรมแรก  กิจกรรมท่ี 2 
        

3              4           5 
  

  
    จากแผนภาพ จะได้วา่ 
     กิจกรรมแรกมีนกัเรียน      7   คน 
     กิจกรรมท่ีสองมีนกัเรียน   9   คน 
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   3. สร้างรูปแบบ เป็นยทุธวิธีการแก้ปัญหาท่ีคล้ายกบัการเขียนแผนภาพ แตมี่
ประโยชน์ดีกวา่ตรงท่ีนกัเรียนสามารถเคล่ือนสิ่งท่ีน ามาจดัรูปแบบได้ เชน่ เม่ือก าหนดปัญหา “มาลีมี
แสตมป์เป็นสามเทา่ของมาลยั ถ้ามาลยัมีแสตมป์มากกว่าท่ีมีอยู่เดมิ 8 ดวง เขาทัง้สองจะมีแสตมป์
เทา่กนั จงหาวา่มาลีมีแสตมป์ก่ีดวง” จดัรูปแบบได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

  
    จะได้วา่ มาลีมีแสตมป์ 12    ดวง 
         มาลยัมีแสตมป์   4    ดวง 
   4. การสร้างตารางหรือกราฟ การจดัข้อมลูลงในตารางเป็นการน าเสนอข้อมลูอย่าง
ง่ายและน าไปสูก่ารค้นพบรูปแบบ และข้อชีแ้นะอ่ืนๆ 
   5. การเดาและตรวจสอบ เป็นการหาค าตอบจากสามญัส านกึ ผู้แก้ปัญหาคาดเดา
แล้วตรวจสอบ ถ้าไมไ่ด้ค าตอบก็เปล่ียนแปลงการเดาและตรวจสอบอีกครัง้ จนกระทัง่ได้ค าตอบของ
ปัญหา การเดาและตรวจสอบเป็นวิธีการท่ีง่ายแตอ่าจใช้ยทุธวิธีมากกวา่ยทุธวิธีอ่ืนๆ 
   6. การแจกแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ เป็นการแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดของปัญหา ใช้ได้
ดีในกรณีท่ีมีจ านวนกรณีท่ีเป็นไปได้ท่ีแนน่นอน มกัจะใช้ตารางชว่ยในการแจงกรณี 
   7. เขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแสดงสถานการณ์ปัญหา มีเป้าหมาย 2 
ประการ คือ เป็นการแสดงความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา และเป็นการแสดงให้รู้วา่ต้องคดิค านวณ
อยา่งไรในการแก้ปัญหา นกัเรียนท่ีเขียนประโยคทางคณิตศาสตร์ได้ถกูต้องแสดงวา่เข้าใจปัญหานัน้ 
และน าไปสูก่ารด าเนินการหาค าตอบได้ถกูต้อง 
   8. การด าเนินการแบบย้อนกลบั ยทุธวิธีนีเ้ร่ิมจากข้อมลูท่ีได้จากขัน้ตอนสดุท้ายแล้ว
ท าย้อนกลบัมาสู่ข้อความท่ีก าหนดเร่ิมต้น ใช้ได้ดีกบัการแก้ปัญหาท่ีต้องการอธิบายถึงขัน้ตอนได้มาซึง่
ค าตอบ 
   9. ระบขุ้อมลูท่ีต้องการและข้อมลูท่ีก าหนดให้ 
   10. การแบง่เป็นปัญหายอ่ยๆ หรือเปล่ียนมมุมองของปัญหา บางปัญหามีความ
ซบัซ้อนหรือมีหลายขัน้ตอน เพ่ือความสะดวกอาจแบง่ปัญหาท่ีเล็กลงให้ง่ายตอ่การหาค าตอบ แล้วน า

จ านวนสแตมป์ของมาลยั 

จ านวนสแตมป์ของมาล ี
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ผลการแก้ปัญหายอ่ยๆนีไ้ปตอบปัญหาท่ีก าหนด หรือบางปัญหาอาจต้องใช้การคิดและเปล่ียนมมุมอง
ท่ีตา่งไปจากท่ีคุ้นเคยท่ีต้องการท าตามขัน้ตอนทีละขัน้ตอน 
  แฮทฟิลด์ เอดเวิดส์; และบลิเทอร์ (Hartfield, Edwards; & Bilter. 1993: 55-60) ได้เสนอ
ยทุธวิธีในการแก้ปัญหาไว้ ดงันี ้ 
   1. ประมาณและตรวจสอบ (Estimation and Check) เป็นยทุธวิธีหนึง่ในการเสนอ
ค าตอบท่ีใกล้เคียงเพื่อตดัสินวา่แนวทางแก้ปัญหานา่จะเป็นวิธีใด ค าตอบท่ีสนันิษฐานไว้ต้องสมัพนัธ์
กบัค าตอบท่ีได้จากการแก้ปัญหา และการประมาณค าตอบสามารถท าได้เป็นประจ าในชัน้เรียน 
   2. ค้นหารูปแบบ (Looking for Patterns) ปัญหาบางปัญหามีวิธีแก้วิธีเดียว คือ การ
หารูปแบบได้จากข้อมลูท่ีให้มา 
   3. พิจารณาวา่ข้อมลูเพียงพอหรือไม ่(Insufficient Information) ในบางครัง้ข้อมลูท่ี
ให้มานัน้ไมเ่พียงพอคือ บางสว่นหายไปจากโจทย์ปัญหา 
   4. วาดภาพ กราฟ และตาราง (Drawing Pictures, Graph and Table) การวาดภาพ 
กราฟ และตารางชว่ยให้นกัเรียนมองเห็นภาพจากข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขได้ กราฟชว่ยให้มองเห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูท่ีไมป่รากฏโดยทนัที 
   5. ตดัข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้องออก (Elimination of Extraneous Data) โจทย์ปัญหาบาง
โจทย์ปัญหาให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นและไมจ่ าเป็นในการหาค าตอบ ซึง่นกัเรียนจะต้องตดัข้อมลูท่ีไมจ่ าเป็น
ออก เพ่ือท่ีจะให้ข้อมลูนัน้แคบลง แทนท่ีจะใช้ข้อมลูทัง้หมดท่ีไมมี่ความหมาย 
   6. พฒันาสตูรและเขียนสมการ (Developing Formulas and Writing Equation) 
การสร้างสตูรมีประโยชน์ตอ่การเอาจ านวนมาใสใ่นสตูร เพ่ือค านวณให้ได้ค าตอบ 
   7. สร้างแบบจ าลอง (Modeling) เป็นหนทางท่ีชว่ยให้นกัเรียนมองเห็นความสมัพนัธ์
ท่ีจ าเป็นในการแก้ปัญหา ครูซึง่มีความเข้าใจถึงไมโครคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการสร้างแบบจ าลอง
ได้ดี 
   8. วิธีย้อนกลบั (Working Blackwards) ในการพิสจูน์เรขาคณิตใช้ยทุธวิธีนีเ้พ่ือ
พิจารณาการเขียนพิสจูน์ 
   9. เขียนผงังาน (Flowcharting) ขัน้ตอนการด าเนินงานการเขียนผงังานจะชว่ยให้
มองเห็นกระบวนการในการแก้ปัญหา ซึง่ผงังานเป็นโครงท่ีแสดงรายละเอียดของขัน้ตอนท่ีต้อง
ด าเนินการตามเง่ือนไขตา่งๆท่ีต้องการก่อนท่ีจะไปถึงทางแก้ปัญหา 
   10. เทียบเคียงปัญหาอ่ืน (Acting out the Problem) การมองปัญหาวา่เป็น
สถานการณ์ท่ีเคยพบมาก่อน ท าให้เห็นขัน้ตอนในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้ง่ายขึน้ 
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   11. ท าให้เป็นปัญหาอยา่งง่าย (Simplifying the Problem) ในโจทย์ปัญหาบางโจทย์
มีการคิดค านวณท่ีใช้ตวัเลขท่ีมีคา่มากๆ การน าตวัเลขท่ีมีคา่น้อยกว่าสามารถชว่ยค านวณได้อยา่ง
รวดเร็วและสามารถน ามาแทนท่ีจ านวนท่ีมีคา่มากๆนัน้เพ่ือชว่ยให้นกัเรียนตรวจสอบค าตอบอยา่งมี
เหตผุลได้ก่อนท่ีจะแก้ปัญหาโจทย์ท่ีก าหนดให้ 
  ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537: 25-79) ได้เสนอกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาไว้ 10 กลวิธี ได้แก่ 
   1. กลวิธีเดาและตรวจสอบ กลวิธีนีเ้ป็นกลวิธีพืน้ฐานท่ีเราน ามาใช้แก้ปัญหาอยูเ่สมอ 
สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้ในกรณีท่ีการแก้ปัญหานัน้โดยตรงอาจยุง่ยาก ใช้เวลามากหรือผู้
แก้ปัญหาลืมวิธีการไปแล้ว การเดานัน้ต้องเดาอยา่งมีเหตผุล มีทิศทางเพื่อให้สิ่งท่ีเดานัน้ใกล้ค าตอบท่ี
ต้องการมากท่ีสดุ การเดาครัง้หลงัๆต้องอาศยัพืน้ฐานข้อมลูจากการเดาครัง้ต้นๆ 
   2. กลวิธีการเขียนภาพ แผนภาพ และสร้างแบบจ าลอง กลวิธีการเขียนภาพ แผนภมูิ
และสร้างแบบจ าลองชว่ยให้มองเห็นปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้แก้ปัญหาเกิดความรู้สกึวา่ได้
สมัผสักบัปัญหานัน้อยา่งแท้จริง ชว่ยให้ผู้แก้ปัญหาท าความเข้าใจกบัปัญหาได้ง่ายขึน้ สามารถก าหนด
แนวทางวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างชดัเจนอีกด้วย 
   3. กลวิธีสร้างตาราง การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีสร้างตารางนีมี้
ประเดน็ท่ีควรพิจารณาดงันี ้
     3.1 สร้างตารางเพ่ือแสดงกรณีตา่งๆท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด 
     3.2 สร้างตารางเพ่ือแสดงกรณีท่ีเป็นไปได้บางกรณี 
     3.3 สร้างตารางเพ่ือค้นหาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 2 ชดุ 
     3.4 สร้างตารางเพ่ือค้นหารูปแบบทัว่ไปของความสมัพนัธ์ 
   4. กลวิธีใช้ตวัแปร การใช้ตวัแปรแทนตวัท่ีไมท่ราบคา่ เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึง่
ท่ีใช้กนัในวิชาคณิตศาสตร์ ผู้แก้ปัญหาสามารถสร้างความสมัพนัธ์ของข้อมลูตา่งๆท่ีปัญหาก าหนดกบั
ตวัแปรท่ีสมมตขิึน้ และในบางปัญหาสามารถสร้างความสมัพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีโจทย์ก าหนดให้อยูใ่นรูป
สมการได้ ซึง่สามารถน ามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 2 ลกัษณะ คือ  
     4.1 ใช้ตวัแปรสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูและพิจารณาค าตอบของปัญหา
จากข้อความสมัพนัธ์ท่ีสร้างขึน้นัน้ 
     4.2 สร้างสมการความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูตา่งๆของปัญหาในรูปแบบการ
เทา่กนัสามารถสร้างสมการท่ีสอดคล้องกบัปัญหานัน้ได้การหาค าตอบท าโดยแก้สมการหรือพิจารณา
ค าตอบจากสมการนัน้ 
   5. กลวิธีการค้นหารูปแบบ กลวิธีการค้นหารูปแบบเป็นกลวิธีท่ีส าคญัมากในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เหมาะท่ีจะน ามาใช้แก้ปัญหาเก่ียวกบัรูปแบบของจ านวน ผู้แก้ต้องศกึษา
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ปัญหาท่ีมีอยู ่วิเคราะห์ค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูเหลา่นัน้ และคาดเดาค าตอบซึง่อาจเป็น
ค าตอบท่ีถกูต้องหรือไมถ่กูต้องก็ได้ จากปัญหาเดียวกนัข้อมลูชดุเดียวกนั ผู้แก้ปัญหาแตล่ะคนอาจพบ
ปัญหาท่ีแตกตา่งกนัก็ได้ 
   6. กลวิธีแบง่เป็นกรณี โจทย์ปัญหาหลายปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึน้ เม่ือแบง่
ปัญหาเป็นกรณีมากกวา่ 1 กรณีซึง่ในแตล่ะกรณีจะมีความชดัเจนมากขึน้เม่ือแก้ปัญหาของทกุกรณีได้
แล้วให้พิจารณาค าตอบของทกุกรณีร่วมกนัจะได้ภาพรวมซึง่เป็นค าตอบของปัญหาเร่ิมต้น 
   7. กลวิธีการใช้เหตผุลตรง กลวิธีการใช้เหตผุลตรงนีม้กัพบอยู่ตลอดเวลาในการ
แก้ปัญหา โดยผู้แก้มกัใช้ร่วมกบักลวิธีอ่ืนๆ ข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลทางตรงมกัอยูใ่นรูป 
“ถ้า A แล้ว B” โดยท่ีข้อความ A เป็นเหตบุงัคบัให้เกิดข้อความ B การใช้การให้เหตผุลตรงในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการใช้ข้อมลูท่ีปัญหาก าหนดให้ ประมวลเข้ากบัความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีผู้แก้ปัญหามีอยูแ่ล้ว ให้เหตผุลน าไปสู่ค าตอบของปัญหาท่ีต้องการ ปัญหาท่ีใช้กลวิธีนี ้
อาจไมมี่การคดิค านวณเลยก็ได้ แตเ่ป็นการเน้นให้เหตผุล 
   8. กลวิธีการให้เหตผุลทางอ้อม โจทย์ปัญหาบางปัญหาไมง่่ายนกัท่ีจะแก้ปัญหาโดย
ใช้การให้เหตผุลทางตรง ในกรณีเชน่นีก้ารให้เหตผุลทางอ้อมนบัวา่เป็นวิถีทางท่ีดีท่ีสดุวิธีหนึง่ท่ีจะ
น ามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีใช้การให้เหตผุลทางอ้อมมกัเป็นปัญหาให้พิสจูน์ ส าหรับปัญหาให้
ค้นหาจะใช้การให้เหตผุลโดยการพิสจูน์เพ่ืออธิบายค าตอบของปัญหา 
   9. กลวิธีย้อนกลบั โจทย์ปัญหาบางปัญหาสามารถแก้ได้ง่ายกวา่ ถ้าเร่ิมต้นแก้ปัญหา 
โดยพิจารณาจากผลลพัธ์สดุท้าย แล้วย้อนมาสูต่วัปัญหาอยา่งมีขัน้ตอน กลวิธีท าย้อนกลบัใช้
กระบวนการคดิวิเคราะห์โดยพิจารณาจากผลย้อนกลบัไปหาเหตซุึง่จะต้องหาเง่ือนไขเช่ือมโยงระหว่าง
สิ่งท่ีต้องการกบัสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
   10. กลวิธีการสร้างปัญหาขึน้ใหม ่ปัญหาบางปัญหาถ้าแก้ปัญหานัน้โดยตรงอาจท า
ได้ยากการสร้างปัญหาขึน้มาใหมใ่ห้เก่ียวข้องกบัปัญหาเดิมแล้วศกึษาวิธีการแก้ปัญหาใหมท่ี่สร้างขึน้นี ้
เป็นวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยให้เกิดแนวคิดในการเร่ิมต้นการแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ ปัญหาท่ีสร้างขึน้ใหมอ่าจสร้างให้
ครอบคลมุปัญหาเดมิทัง้หมด หรือสร้างขึน้ใหมเ่พียงบางสว่นของปัญหาเดมิก็ได้ ซึง่สามารถแยกกลา่ว
ได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
    10.1 กลวิธีนกึถึงปัญหาท่ีสมัพนัธ์กนั 
    10.2 กลวิธีแก้ปัญหาท่ีง่ายกวา่ 
    10.3 กลวิธีก าหนดเป้าหมายรอง 
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  ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2542: 36-38) ได้เสนอยทุธวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ ดงันี ้
   1. ก าหนดคณุลกัษณะของปัญหา (Characterize the problem) อะไรคือสิ่งท่ี
ก าหนดอะไรคือสิ่งท่ีต้องการ อะไรขาดหายไป ทา่นก าลงัค้นหาอะไร ข้อมลูท่ีจ าเป็นก าหนดมาให้
หรือไม ่จงดตูวัอยา่งๆ ข้อมีกรณีพิเศษใดหรือไมท่ี่ก าหนดขอบข่ายของค าตอบท่ีเป็นไปได้ ทา่นสามารถ
ท าปัญหานัน้ให้ง่ายลง โดยใช้ประโยชน์จากการสมมาตรหรือท าข้อความ “โดยไมส่ญูเสียความเป็น
กรณีทัว่ไป” เพ่ือยอ่โจทย์ทัง้ข้อเป็นกรณีเฉพาะได้หรือไม่ 
   2. ทา่นเคยเห็นปัญหานัน้มาก่อนหรือไม ่(Have you seen this before?) หรือทา่น
เคยเห็นปัญหานีใ้นรูปท่ีแตกตา่งไปเพียงเล็กน้อยไหม ถ้าเคย ท่านสามารถถ่ายทอดไปสูปั่ญหานีแ้ล้วใช้
วิธีการบางตอนท่ีเคยแก้ปัญหาเดมิมาใช้ได้หรือไม ่จงตัง้ปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนัท่ีมีตวัแปรน้อยกว่าแล้ว
แก้ดโูดย “การคลาย” เง่ือนไขในข้อหนึง่หรือมากกวา่นัน้ ทา่นสามารถเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัปัญหาเดมิ
บ้างหรือไม่ 
   3. ค้นหารูปแบบ (Look for a Pattern) โดยการพิจารณาลกัษณะโดยภาพรวมของ
อนกุรม 1 + 2 + ... + 100 หนุม่น้อย Frederick Gauss ก็สร้างรูปแบบนีไ้ด้ 1+100 = 2 + 99 = …101 
ความเข้าใจหยัง่รู้นีไ้ด้น าไปสู่การสงัเกตทนัทีวา่ ตวัเลขอีก 50 คู ่เชน่นีก็้สามารถสร้างขึน้มาได้โจทย์การ
หาผลบวกตัง้แต ่1 ถึง 100 ก็กลายเป็นงานหาผลคณูอยา่งง่าย 50 X 101 = 5,050 
   4. การท าให้ง่ายลง (Simplification) บางครัง้ความสมัพนัธ์หรือรูปแบบง่ายๆ อาจถกู
จดัให้อยูใ่นรูปแบบหรือนิพจน์ท่ี “ยุง่เหยิง” จงพยายามแทนคา่รูปท่ียุง่เหยิงด้วยสญัลกัษณ์ง่ายๆ แล้ว
ค้นหาความสมัพนัธ์ท่ีอยูเ่บือ้งหลงั การจดัพจน์ในนิพจน์ท่ีซบัซ้อนเสียใหมอ่าจจะน าไปสูผ่ลส าเร็จท่ี
ปลายทางเดียวกนั 
   5. การลดลง (Reduction) ปัญหาของทา่นสามารถแบง่ปัญหายอ่ยๆ ท่ีจะแก้ได้ง่าย
ขึน้หรือไม่ 
   6. การท าย้อนกลบั (Work backwards) เม่ือทา่นพยายามพิสจูน์ทฤษฎีบทท่ีท่าน
ทราบอยูแ่ล้ววา่เป็นจริง อาจจะง่ายขึน้ถ้าเร่ิมต้นท าจากข้อสรุปขึน้ไปหาเหตผุล 
   7. จดัท ารายการ (Make a list) ถ้าทา่นใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มนัอาจจะเป็นไปได้ท่ี
จะจดัท ารายการทัง้หมดของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้ทกุขัน้ตอนของกระบวนการบางอยา่ง ถ้าทา่นสนใจใน
ผลลพัธ์ใดโดยเฉพาะของกระบวนการนัน้ มนัก็ควรจะรวมอยูใ่นรายการทัง้หมดนัน้ 
   8. สถานการณ์จ าลอง (Simulation and modeling) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
อาจสร้างโดยการเลียนแบบกระบวนการท่ีซบัซ้อนในคณิตศาสตร์หรือในโลกแหง่ความจริงนัน้ถ้าผลท่ี
ได้รับโดยใช้สถานการณ์จ าลองถกูต้องแมน่ย าแล้ว สถานการณ์จ าลองนัน้คือความส าเร็จ 
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   9. ตรรกศาสตร์ทางการ (Formal Logic) อปุนยัทางคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ศกัยภาพในคณิตศาสตร์หลายสาขา เชน่เดียวกบัเทคนิคท่ีเรียกวา่ การพิสจูน์โดยอ้อม (Indirect 
prove) ซึง่เป็นท่ีรู้กนัวา่เป็นการพิสจูน์แบบ Contraposition ด้วย 
   10. ค าตอบของทา่นมีความหมายหรือไม ่ตรวจค าตอบของทา่นโดยใช้สามญัส านกึ
และการให้เหตผุลแบบมีทางเลือก 
   11. ข้อสดุท้าย เม่ือใดก็ตามท่ีทา่นพยายามจะแก้ปัญหา จงค้นหาวิธีหลายๆวิธี เพ่ือ
เป็นตวัแทนลกัษณะของปัญหา จงสร้างรูปและระบช่ืุอประกอบ จดัท ารายการคณุลกัษณะ เขียน
รายการแสดงความสมัพนัธ์ เป็นต้น ย่ิงทา่นมีวิธีแทนปัญหาได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีแนวโน้มท่ีทา่นจะ
ค้นพบความสมัพนัธ์ท่ีแอบแฝงอยู ่ซึง่จะเป็นกญุแจไขไปสูค่ าตอบได้มากเท่านัน้ 
  สมเดช บญุประจกัษ์ (2543: 10-21) ได้กลา่วไว้วา่ยทุธวิธีในการแก้ปัญหามี ดงันี ้
   1. การหารูปแบบ 
   2. เขียนแผนผงัหรือภาพประกอบ 
   3. สร้างรูปแบบหรือแบบจ าลอง 
   4. การสร้างตาราง 
   5. การเดาและตรวจสอบ 
   6. แจงกรณีท่ีเป็นไปได้ 
   7. เขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ 
   8. การด าเนินการแบบย้อนกลบั 
   9. การแบง่เป็นปัญหาย่อยๆ หรือเปล่ียนมมุมองของปัญหา 
  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544: 7-10) ได้กลา่วถึงยทุธวิธีใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ ดงันี ้
   1. ยทุธวิธีเดาและตรวจสอบ 
   2. ยทุธวิธีเขียนภาพ เขียนแผนภมูิและสร้างแบบจ าลอง 
   3. ยทุธวิธีสร้างตาราง 
   4. ยทุธวิธีใช้ตวัแปร 
   5. ยทุธวิธีค้นหารูปแบบ 
   6. ยทุธวิธีใช้การให้เหตผุลทางตรง 
   7. ยทุธวิธีย้อนกลบั 
   8. ยทุธวิธีสร้างปัญหาใหม ่สามารถแยกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
     8.1 ยทุธวิธีนกึถึงปัญหาท่ีเก่ียวข้องกนั 
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     8.2 ยทุธวิธีแก้ปัญหาท่ีง่ายกวา่ 
     8.3 ยทุธวิธีก าหนดเป้าหมายตรง 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ ยทุธวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นัน้จ าเป็นต้องให้
ผู้ เรียนรู้จกัขัน้ตอนการแก้ปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกบัปัญหา และในการสอนของ
ครูผู้สอนจะต้องมีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้รู้จกัคิดอยูเ่สมอ เพ่ือให้ได้มาซึง่วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุภายใต้
ยทุธวิธีการแก้ปัญหาของผู้ เรียน และยทุธวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีนกัวิชาการได้เสนอคล้ายคลงึ
กนั มีดงันี ้
   1. ยทุธวิธีเดาและตรวจสอบ  
   2. ยทุธวิธีค้นหารูปแบบ 
   3. ยทุธวิธีเขียนภาพ แผนภมูิ ตารางและสร้างแบบจ าลอง 
   4. ยทุธวิธีเขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ 
   5. ยทุธวิธีแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ 
   6. ยทุธวิธีย้อนกลบั 
  3.7  องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  สมเดช บญุประจกัษ์ (2543: 26) กลา่ววา่ องค์ประกอบท่ีสง่เสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ าแนกได้ 2 ประการ ดงันี ้
   1. องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัตวัผู้แก้ปัญหา ประกอบด้วย 
     1.1 ความรู้ความคดิและประสบการณ์ 
     1.2 ระดบัสติปัญญาและความสามารถ 
     1.3 การรับรู้และการสงัเคราะห์ความคดิ 
     1.4 ทกัษะและความรู้พืน้ฐานตา่ง ๆ เชน่ ทกัษะการอา่น การด าเนินการและ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
     1.5 ความรู้สกึ ความต้องการท่ีจะแก้ปัญหา ความเช่ือและเจตคตติอ่การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     1.6 ความมัน่ใจในตนเองท่ีมีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   2. องค์ประกอบเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
     2.1 บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา 
     2.2 วิธีการพฒันาท่ีสง่เสริมให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา 
     2.3 มีเวลาพฒันาอยา่งเพียงพอและได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
     2.4 สถานการณ์ปัญหาท่ีน ามาเป็นส่ือในการพฒันา เป็นปัญหาท่ีดีก่อให้เกิดการ
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เรียนรู้และพฒันาทกัษะตา่ง ๆ เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถและเหมาะสมกบัวยั 
  สิริพร ทิพย์คง (2544: 106-107) กลา่ววา่ องค์ประกอบท่ีสง่เสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
   1. ความซบัซ้อนของโจทย์ปัญหา ข้อมลูท่ีก าหนดให้มีจ านวนมาก 
   2. วิธีการน าเสนอโจทย์ปัญหา 
   3. ความคุ้นเคยกบักระบวนการแก้ปัญหา 
   4. การใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีถกูต้อง 
   5. การเร่ิมต้นการแก้ปัญหา เชน่ นกัเรียนรู้วา่จะต้องท าอะไรก่อน และขัน้ตอนตอ่ไป
ท าอย่างไร 
   6. ข้อมลูท่ีก าหนดให้มีเพียงพอตอ่การแก้ปัญหา 
   7. เจตคตขิองนกัเรียนท่ีมีตอ่การแก้ปัญหา เม่ือนกัเรียนประสบความส าเร็จในการ
แก้ปัญหา นกัเรียนมีก าลงัใจท่ีจะแก้ปัญหาตา่ง ๆ 
   8. ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของนกัเรียนแตล่ะคนแตกตา่งกนั การท่ีจะเป็นผู้
แก้ปัญหาท่ีดีจะต้องได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่องค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ต้องอาศยัองค์ประกอบหลายอยา่ง เพ่ือชว่ยให้การคิดแก้ปัญหาประสบความส าเร็จ 
องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีมีสว่นช่วยในการคิดแก้ปัญหาควรได้รับการสอนและฝึกฝนพฒันา ซึง่อาจขึน้อยู่
กบัตวัผู้ เรียน ความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหา การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน เจตคตขิองนกัเรียนท่ีมีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 3.8 แนวทางการวัดและการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  นกัการศกึษาหลายทา่นท่ีได้เสนอรูปแบบการวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
  โพลยา (Polya.1973: 5-40)ได้เสนอรูปแบบการวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไว้ ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนและรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 1 รูปแบบการวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา 
 
ขัน้ตอนการแก้ปัญหาของโพลยา พฤตกิรรมชีวั้ดความสามารถ 
ขัน้ท าความเข้าในปัญหา 
 
 
ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
 
ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา 
 
 
ขัน้ตรวจค าตอบ 
 

หลงัจากอา่นโจทย์แล้วจะต้องบอกได้วา่ โจทย์
ก าหนดอะไรมาให้ ต้องการทราบอะไรและ
ข้อเท็จจริงเป็นอยา่งไร 
ใช้เง่ือนไขความเป็นจริงในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้
ล าดบัขัน้ตอนการแก้ปัญหาได้ถกูต้อง 
ความสามารถในการสร้างตาราง เขียนไดอะแกรม 
เขียนสมการหรือประโยคสญัลกัษณ์ทา
คณิตศาสตร์ 
และทกัษะการค านวณ 
การพิจารณาความสมเหตสุมผลและการสรุป
ความหมายของค าตอบ 

  
  ชาร์ลส์; และเลสเตอร์ (Charles; & Lester.1982: 11-12) เสนอรูปแบบการวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ โดยพิจารณาถึงความสามารถ 3 ประการ ดงันี  ้
   1. ความเข้าใจในปัญหา เป็นความสามารถในการแปลความหมายโจทย์ มีวิธีการให้
คะแนน ดงันี ้
     0 หมายถึง แปลความหมายผิดโดยสิน้เชิง 
     1 หมายถึง แปลความหมายผิดบางส่วน 
     2 หมายถึง แปลความหมายโจทย์ถกูต้อง 
   2. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา มีวิธีการให้คะแนน ดงันี  ้
    0 หมายถึง ไมล่งมือท าหรือท าผิดโดยสิน้เชิง 
    1 หมายถึง มีกระบวนการแก้ปัญหาถกูต้องเป็นบางสว่น 
    2 หมายถึง มีกระบวนการแก้ปัญหาถกูต้อง (ไมพ่ิจารณาการค านวณ) 
   3. การตอบปัญหา เป็นการพิจารณากระบวนการแก้ปัญหาร่วมกบัทกัษะการค านวณ
มีวิธีการให้คะแนน ดงันี ้
    0 หมายถึง ตอบผิดและกระบวนการแก้ปัญหาผิด 
    1 หมายถึง ตอบเพียงบางสว่น (ในกรณีท่ีมีหลายค าตอบ) 
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    2 หมายถึง การค านวณถกูต้อง 
 
ตาราง 2 รูปแบบการวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามรูปแบบของ Charles; &    
      Lester 
 
ส่วนที่พจิารณา พฤตกิรรมที่แสดง คะแนนท่ีได้ 
ความเข้าใจในปัญหา 
 
 
 
 
 

วิธีแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์ท่ีได้ 
 
 

ไมแ่สดงอะไร  
แปลความหมายผิดทัง้หมด  
แปลความหมายผิดเป็นสว่นมาก  
แปลความหมายผิดเป็นสว่นน้อย  
แปลความหมายได้ถกูต้องสมบรูณ์  
 

ไมแ่สดงอะไร  
วางแผนการท างานไมถ่กูต้อง  
แก้ปัญหาถกูเป็นสว่นน้อย  
แก้ปัญหาผิดเป็นสว่นน้อย  
วางแผนได้เหมาะสมมีแนวทางท่ีจะน าไปสูค่ าตอบท่ีถกู 
 

ไมแ่สดงอะไร  
เขียนผิด ค านวณผิด  
ค าตอบถกูต้อง 

0 
1 
2 
3 
4 
 

0 
1 
2 
3 
4 
 

1 
2 
3 

  
  กรมวิชาการ (2546: 121-123) ได้ให้เกณฑ์การวดัและการประเมินผลความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้
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ตาราง 3 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรากฏให้เห็น 

4 
ใช้ยทุธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ อธิบายถึงเหตผุลในการใช้วิธีการ
ดงักลา่วได้เข้าใจชดัเจนและน าไปสูค่ าตอบท่ีถกูต้อง 

3 
ใช้ยทุธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ มีการอธิบายถึงเหตผุลในการใช้
แก้ปัญหานัน้ไมช่ดัเจน 

2 
ใช้ยุทธวิธีการด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จเพียงบางขัน้ตอนอธิบายถึง
เหตผุลในการใช้วิธีการดงักลา่วไมช่ดัเจน 

1 
การด าเนินการแก้ปัญหามีร่องรอยบางขัน้ตอน อธิบายวิธีการไม่ได้ 
แก้ปัญหาไมส่ าเร็จ 

0 
ท าได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามความสามารถในการแก้ปัญหา หรือไม่มีร่องรอย
การด าเนินการแก้ปัญหา 

  
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การวดัและการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์นัน้ ผู้วิจยัได้ยดึหลกัเกณฑ์การให้คะแนนตามรูปแบบของ Charles; & Lester 
เน่ืองจากมีการเสนอรูปแบบการวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้อยา่งชดัเจน โดย
ให้คะแนนจากพฤติกรรมท่ีแสดงการแก้ปัญหา ซึง่พิจารณาจากถึงความสามารถ 3 ประการ คือ ความ
เข้าใจในปัญหา การแก้ปัญหาและการตอบปัญหา 
 3.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   เวียสท์ (Wiest. 1997: 5091-A) ได้ศกึษาถึงบทบาทของปัญหาแปลกใหมแ่ละปัญหา
ในชีวิตจริง ท่ีมีผลตอ่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเกรด 4 และเกรด 6 โดยท่ีนกัเรียนท่ีใช้
ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหาต ่า ผลการศกึษาพบว่า มีนกัเรียน
เกรด 4 จ านวน 58% ท่ีสามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม และนกัเรียนเกรด 6 ใช้วิธีการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสม 76% ของปัญหาท่ีท าการแก้ 
   วิลเลียม (Williams. 2003: 185-187) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการเขียนตามขัน้ตอน/
กระบวนการแก้ปัญหาวา่สามารถชว่ยเสริมการท างานแก้ปัญหาได้ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีก าลงั
เร่ิมต้นเรียนพีชคณิตจ านวน 42 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง 22 คน และกลุม่ควบคมุ 20 คน กลุม่ทดลอง
เรียนโดยใช้การเขียนตามขัน้ตอนของกระบวนการแก้ปัญหา สว่นกลุม่ควบคมุเรียนโดยใช้การ
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แก้ปัญหาตามขัน้ตอนแตไ่มต้่องฝึกเขียน มีการทดสอบทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลการศกึษาพบวา่ 
กลุม่ทดลองสามารถท างานแก้ปัญหาได้ดีกวา่กลุม่ควบคมุ และนกัเรียนกลุม่ทดลองมีการเขียนตาม
ขัน้ตอนกระบวนการแก้ปัญหาได้เร็วกว่านกัเรียนในกลุม่ควบคมุ จากการสมัภาษณ์นกัเรียนในกลุม่
ทดลองพบวา่ นกัเรียนจ านวน 75% มีความพอใจในกิจกรรมการเรียนและนกัเรียนจ านวน 80% บอก
วา่กิจกรรมการเขียนจะชว่ยให้เขาเป็นนกัแก้ปัญหาท่ีดีขึน้ได้ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   รุ่งฟ้า จนัท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn. 2005: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเร่ืองการ
พฒันาโปรแกรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหาเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาของนกัศกึษาครูคณิตศาสตร์โดยมีรูปแบบการวิจยัแบบมี
กลุม่ควบคมุและทดสอบหลงัเรียนกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 26 คนแบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุท่ีมีความสามารถ
ใกล้เคียงกนักลุม่ละ 13 คนและมี 3 คนในกลุม่ทดลองเป็นนกัศกึษาเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นกรณีศกึษา
ผลการวิจยัพบวา่ 
    (1) คะแนนมธัยฐานในด้านศกัยภาพในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุม่
ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
    (2) คะแนนมธัยฐานในด้านความเช่ือท่ีเหมาะสมเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาของ
กลุม่ทดลองไมส่งูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
    (3) บรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ใน
ชัน้เรียนได้แก่บรรทดัฐานท่ีเก่ียวกบักระบวนการหาผลเฉลยท่ีสมเหตสุมผลการน าเสนอท่ีสง่างามการ
อธิบายและการให้เหตผุลท่ียอมรับได้ 
    (4) นกัศกึษาท่ีมีประสบการณ์ในโปรแกรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหา
สามารถพฒันาศกัยภาพ 
   อรชร ภบูญุเตมิ (2550: 67-71) ได้ศกึษาเร่ืองการศกึษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์สมการของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการใช้ตวัแทน
(Representation) จ านวน 60 คน ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้การแก้โจทย์สมการโดย
การใช้ตวัแทน (Representation) ท่ีแบง่ออกเป็น 4 แผน ตามวิธีการใช้ตวัแทนในการแก้ปัญหาซึง่มีอยู ่
4 วิธี คือ การแก้โจทย์สมการโดยการใช้วตัถจุริงหรือแบบจ าลองของจริง การวาดภาพ การใช้ตารางและ
การใช้สญัลกัษณ์ (ตวัแปร) ผลการศกึษาพบวา่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง 
โจทย์สมการของนกัเรียนหลงัการสอนการแก้โจทย์สมการโดยการใช้ตวัแทน สงูกวา่ก่อนสอนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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   ปิยะนาถ เหมวิเศษ (2551: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเร่ืองการสร้างกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยทุธ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 อีกทัง้ศกึษาพฤตกิรรมการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลการศกึษา
พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็
มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญั .01 เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการท าความเข้าใจ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเลือกใช้กลยทุธ์ในการแก้ปัญหา และการค้นหาค าตอบท่ีถกูต้องพร้อมทัง้
ค าอธิบายท่ีชดัเจนและมีเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
   จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จะเห็นได้วา่การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งท่ีสามารถสง่เสริมและพฒันาขึน้ได้ ซึง่ขึน้อยูก่บัครูผู้สอนวา่จะเสนอ
ปัญหาแปลกใหมท่ี่สอดคล้องกบัชีวิตประจ าวนั หากนกัเรียนแก้ปัญหาตามขัน้ตอน/กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก็จะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึน้ สามารถพฒันาความสามารถ
ในการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเลือกใช้ยทุธวิธีในการแก้ปัญหาและการค้นหา
ค าตอบท่ีถกูต้อง อีกทัง้มีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 4.1 ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  นกัการศกึษา ได้ให้ความหมายของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ไว้ดงันี  ้
  โอดาฟเฟอร์ (O’Daffer. 1990: 378) ได้กลา่ววา่การให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เป็นสว่น
หนึง่ของการคดิทางคณิตศาสตร์ และเป็นการคิดท่ีเก่ียวกบัการสร้างหลกัการ การสรุปแนวคิดท่ี
สมเหตสุมผล และการหาความสมัพนัธ์ของแนวคิด 
  ครูลิค; และรูดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 3) ได้กลา่ววา่การคดิ หมายถึง
ความสามารถของผู้ เรียนในการได้มาซึง่ข้อสรุปท่ีสมเหตสุมผลจากข้อมลูท่ีก าหนด ซึ่งผู้ เรียนต้องสร้าง
ความคาดการณ์หาข้อสรุปจากความสมัพนัธ์ของสถานการณ์ปัญหา แล้วแสดงเหตผุลพร้อมทัง้อธิบาย
ข้อสรุปและข้อยืนยนันัน้ ข้อสรุปดงักล่าวเป็นการน ามารวมกนัจนกลายมาเป็นความรู้ใหมไ่ด้ โดยได้
แบง่การคดิออกเป็น 4 ขัน้ คือ  
   1. การคดิขัน้ระลกึ (Recall) จดัเป็นทกัษะการคิดท่ีเป็นธรรมชาตเิกือบเป็นอตัโนมตั ิ
เป็นความสามารถในการระลกึข้อเท็จจริง  
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   2. การคดิขัน้พืน้ฐาน (Basic) เป็นความเข้าใจความคิดรวบยอด เป็นประโยชน์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  
   3. การคดิขัน้วิจารณญาณ (Critical) เป็นความคิดท่ีใช้ในการตรวจเช่ือมโยงและ
ประเมินลกัษณะทัง้หมดของการแก้ปัญหา ประกอบด้วยการจ า การเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมลู 
เช่ือมโยงข้อมลู เพ่ือหาค าตอบท่ีมีเหตผุลได้  
   4. การคดิขัน้สร้างสรรค์ (Creative) เป็นความคิดท่ีซบัซ้อน ความคิดระดบันีเ้ป็น
สิ่งประดษิฐ์ท่ีคิดหรือจินตนาการขึน้เอง 
  สว่นของการให้เหตผุลครูลิคและรูดนิคมองวา่เป็นสว่นส าคญัของการคิด 
นอกเหนือไปจากการคิดขัน้ระลกึได้ ดงัแสดงให้เห็นในภาพประกอบ 2 ตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6 ล าดบัขัน้การคดิของครูลิคและรูดนิค 
 

 ท่ีมา : Krulik; & Rudnick, J. A. (1993). Reasoning and Problem Solving : A 

Handbook for Elementary School Teachers. Boston : Allyn and Bacon. P. 3. 
 
  ครูลิคและรูดนิคอธิบายวา่ การคิดเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน แตล่ะขัน้ตอนท่ีแสดงใน
แผนภาพมิได้แยกจากกนัทีเดียว จะเห็นได้วา่ “การให้เหตผุล” เป็นสว่นท่ีรวมขัน้ตอนตัง้แตก่ารคิดขัน้
พืน้ฐาน การคิดขัน้วิจารณญาณและการคดิขัน้สร้างสรรค์ และส าหรับการคดิในระดบัสงู (Higher 
order thinking) เป็นการคิดท่ีอยูใ่นขัน้วิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 
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  ทิศนา แขมมณี (2545: 114) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีเหตผุลว่าเป็นการคิดท่ี
มีจดุมุง่หมายเพ่ือเข้าใจความคดิท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยหลกัเหตผุล โดยสามารถจ าแนกข้อมลูท่ีเป็น
ข้อเท็จจริงและพิจารณาเร่ืองท่ีคดิบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงโดยใช้หลกัเหตผุลแบบนิรนยัและอปุนยั ซึง่
ประกอบด้วยทกัษะย่อยๆดงันี ้
   1. สามารถแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกนัได้ 
   2. สามารถใช้เหตผุลแบบนิรนยัหรืออปุนยั พิจารณาข้อเท็จจริงได้ 
   3. สามารถใช้เหตผุลทัง้แบบนิรนยัและอปุนยั พิจารณาข้อเท็จจริงได้ 
  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2550: 46-60) ได้กล่าววา่ การให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องอาศยัการวิเคราะห์และ/
หรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง/ข้อความ/แนวคิด/สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์
ตา่งๆแจกแจงความสมัพนัธ์ หรือการเช่ือมโยง เพ่ือท าให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม ่เรียกการ
ให้เหตผุลท่ีมาจากการใช้ความรู้ทีมีมาแตก่ าเนิดหรือสามญัส านกึวา่ การให้เหตผุลแบบสหชัญาณ 
(Intuitive Reasoning) มนษุย์จะมีการให้เหตผุลแบบสหชัญาณมากหรือน้อยนัน้ ขึน้อยูก่บั
ประสบการณ์ท่ีตนมีอยู่  
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การแสดง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องอาศยัการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ตา่งๆ หรือเป็นการอธิบายการสร้างหลกัการ หาความสมัพนัธ์และแสดงข้อสรุปอยา่ง
สมเหตสุมผลท่ีจะยืนยนัหรือคดัค้านข้อสรุปนัน้ 
 4.2 ความส าคัญของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  สภาครูคณิตศาสตร์แหง่ชาติสหรัฐอเมริกา (The Nationnal Council of Teachers of 
Mathematics. 2000: 29) ได้ก าหนดให้ การให้เหตผุลและการพิสจูน์ทางคณิตศาสตร์เป็นมาตรฐาน
หนึง่ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และกล่าวว่า การให้เหตผุลและการพิสจูน์ทางคณิตศาสตร์
นัน้ จะเป็นแนวทางในการพฒันาให้เกิดการแสดงออกถึงความเข้าใจอนัลกึซึง้เก่ียวกบัปรากฏการณ์
ตา่งๆได้อยา่งกว้างขวางและได้กลา่วถึงวิชาคณิตศาสตร์กบัการให้เหตผุลวา่จดุเน้นของการให้เหตผุล
ทางคณิตศาสตร์ในแตร่ะดบัดงันี ้
   ระดบัอนบุาล-เกรด 4 เน้นการให้เหตผุลท่ีให้นกัเรียน 
    1. หาผลสรุปทางคณิตศาสตร์ 
    2. ใช้ความรู้ สมบตั ิความสมัพนัธ์และรูปแบบตา่งๆในการอธิบายแนวคิด 
    3. ให้เหตผุลเก่ียวกบัค าตอบและกระบวนการในการหาค าตอบ 
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    4. ใช้รูปแบบและความสมัพนัธ์ตา่งๆในการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 
    5. เช่ือวา่คณิตศาสตร์มีความสมเหตสุมผล 
   เกรด 5-8 เน้นการให้เหตผุลท่ีให้นกัเรียน 
    1. มีความเข้าใจและใช้การให้เหตผุลแบบอปุนยัและนิรนยั 
    2. สามารถท าความเข้าใจและประยกุต์ใช้กระบวนการให้เหตผุลเชิงมิตสิมัพนัธ์ 
    3. สร้างและตรวจสอบข้อคาดเดาและข้อโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ 
    4. ให้เหตผุลในความคิดของตนเอง 
    5. เห็นความส าคญัของการให้เหตผุลวา่เป็นสว่นส าคญัของคณิตศาสตร์ 
   เกรด 9-12 สนบัสนนุให้นกัเรียนได้ขยายทกัษะการให้เหตผุล โดยมุง่ให้นกัเรียน
สามารถ 
    1. สร้างและตรวจสอบข้อคาดเดา 
    2. ยกตวัอยา่งคดัค้านได้ 
    3. แสดงการให้เหตผุลท่ีสมเหตสุมผล 
    4. ตดัสินข้อโต้แย้งด้วยเหตแุละผล 
    5. อ้างเหตผุลอย่างง่ายได้ 
  สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2544: ค าน า) ได้กลา่วว่า การให้เหตผุลเป็นเร่ืองจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต ความเช่ือ การยอมรับ การโต้แย้ง ตลอดการตดัสินใจ ต้องอาศยัเหตผุลประกอบ 
หากเหตผุลดี ถกูหลกัการกระท าให้การตดัสินใจไมผ่ิดพลาด นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ฐานการศกึษาหา
ความรู้ในศาสตร์อีกหลายสาขา เชน่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น 
  กรมวิชาการ (2545: 25) ได้กลา่วถึงหลกัสตูรคณิตศาสตร์ในประเทศไทย ได้ก าหนด
ความส าคญัในการให้เหตผุลเป็นมาตรฐานหนึง่ในสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทกุคน โดย
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึง่ในสาระท่ี 6 ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ชว่ง
ชัน้ท่ี 1-4 ดงันี ้
   ชว่งชัน้ท่ี 1 และ 2 
    - ให้เหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลได้อยา่งเหมาะสม 
   ชว่งชัน้ท่ี 3 
    - สามารถแสดงเหตผุลโดยการอ้างอิงความรู้ข้อมลู หรือข้อเท็จจริงหรือสร้าง
แผนภาพ 
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   ชว่งชัน้ท่ี 4 
    -น าวิธีการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนิรนยัมาชว่ยในการค้นหาความจริงหรือ
ข้อสรุปและช่วยในการตดัสินใจบางอย่างได้ 
  ปิยวดี วงษ์ใหญ่ (ม.ป.ป.: 1) ได้กลา่วว่าการสอนคณิตศาสตร์ในลกัษณะของความเป็น
เหตเุป็นผล จะท าให้นกัเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ เกิดความมัน่ใจ เช่ือวา่คณิตศาสตร์ท่ีมี
เหตผุลและนกัเรียนสามารถท าความเข้าใจได้ และเขายงัสามารถท่ีจะค้นพบอะไรใหม่ๆได้เองด้วย 
นกัเรียนท่ีเรียนด้วยด้วยความเข้าใจและมีเหตผุลจะตระหนกัวา่คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีอาศยัการให้
เหตผุลอยา่งมีระบบและจะเป็นการพฒันาพืน้ฐานแนวการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ซึง่จะมี
คณุคา่ตอ่อนาคตของผู้ เรียน 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ ความสามารถในการให้เหตผุลของผู้ เรียนเป็นมาตรฐาน
หนึง่ในสาระหลกัท่ีจ าเป็นในวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่มีการก าหนดจดุเน้นของการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ไว้ ดงันี ้
   1. ผู้ เรียนเข้าใจหลกัการในการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนิรนยั 
   2. ผู้ เรียนสร้าง ตรวจสอบข้อคาดการณ์และยกตวัอยา่งคดัค้านได้ 
   3. ผู้ เรียนแสดงเหตผุลประกอบการตดัสินใจและข้อสรุปได้อย่างสมเหตสุมผล 
   4. ผู้ เรียนตดัสินข้อเท็จจริงด้วยเหตแุละผลได้ 
   5. ผู้ เรียนประยกุต์ใช้กระบวนการให้เหตผุลวิเคราะห์สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์
และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัได้ 
   6. ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 
 4.3 ประเภทของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  โอดาฟเฟอร์ (O’Daffer. 1990: 378) กลา่วว่ามีทกัษะการให้เหตผุลท่ีมีความส าคญัตอ่
ความส าเร็จทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนอยู ่2 ประเภท คือ 
   1. การให้เหตผุลแบบอปุนยั (inductive reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ซึง่เป็นการใช้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัสมาชิกบางสมาชิกในขอบเขตหนึง่ ๆ เพ่ือน าไปสูก่รณีทัว่ไป
หรือน าไปสู่สมาชิกทกุตวัในขอบเขตนัน้ 
   2. การให้เหตผุลนิรนยั (deductive reasoning) เป็นกระบวนการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ซึง่เป็นการใช้ข้อความหรือแบบรูปท่ีเป็นจริงหรือสมเหตสุมผลอยูแ่ล้ว เพ่ือน าไปสูข้่อสรุป 
  บารูดี (Baroody. 1993: 59) ได้จ าแนกชนิดของการให้เหตผุลท่ีเก่ียวข้องกบัชัน้เรียน
คณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ชนิด คือ 
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   1. การให้เหตผุลแบบสหชัญาณ (Intuitive Reasoning) เป็นการให้เหตผุลท่ีคนเรามี
ข้อมลูไมเ่พียงพอท่ีจะตดัสินใจ จงึตดัสินใจบนข้อมลูท่ีเห็นและตามความรู้สกึ การให้เหตผุลแบบสหชั
ญาณจงึเป็นเหตผุลท่ีขึน้อยูก่บัสิ่งท่ีปรากฏหรือข้อสนันิษฐาน ซึง่ทัง้สิ่งท่ีปรากฏและข้อสนันิษฐานนีอ้าจ
ถกูหรือผิดก็ได้ 
   2. การให้เหตผุลแบบอปุนยั (Inductive Reasoning) เป็นการใช้การสงัเกตเป็น
พืน้ฐานเพ่ือค้นหาแบบรูปหรือสร้างข้อคาดการณ์แล้วสรุปเป็นกรณีทัว่ไป มีผู้ให้ความหมายของการให้
เหตผุลแบบอปุนยัในลกัษณะท่ีคล้ายๆกนั คือ การให้เหตผุลแบบอปุนยัเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ี
ชว่ยให้คนเราสร้างหรือสรุปกฎจากประสบการณ์ เกิดจากการน าเสนอข้อมลูของสมาชิกบางสว่นมา
สร้างเป็นนยัทัว่ไปเก่ียวกบัสมาชิกตวัอ่ืนหรือสมาชิกทัง้หมดของเซต เป็นกระบวนการตัง้สมมตฐิานท่ี
เป็นกฎทัว่ไปซึง่แทนลกัษณะร่วมกนัของกลุม่ของวตัถสุิ่งของหรือเหตกุารณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ การให้
เหตผุลอปุนยัจงึเป็นการหาสมบตัร่ิวมกนั หาแบบรูป กฎ และข้อสรุปจากตวัอยา่งท่ีตา่งกนั 
   3. การให้เหตผุลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการสรุปอยา่ง
สมเหตสุมผลบนพืน้ฐานของข้อตกลงหรือกฎ ซึง่ยอมรับว่าเป็นจริงแล้ว หรือท่ีเรียกว่าเหตสุามารถกลา่ว
ได้วา่ การให้เหตผุลเชิงนิรนยัมีลกัษณะตรงข้ามกบัการให้เหตผุลแบบอปุนยั เพราะการให้เหตผุลแบบ
อปุนยัมีจดุเร่ิมจากกรณีเฉพาะไปสูข้่อสรุปท่ีเป็นกรณีทัว่ไป ในขณะท่ีการให้เหตผุลแบบนิรนยัมีทิศทาง
ตรงกนัข้าม คือ จะใช้ความรู้กรณีทัว่ไปในการแก้ปัญหากรณีเฉพาะ เช่ือกนัว่าการให้เหตผุลแบบนิรนยั
เป็นการให้เหตผุลท่ีนา่เช่ือถือได้มากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นการให้เหตผุลท่ีสร้างบนพืน้ฐานทาง
ตรรกศาสตร์ 
  ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ และคนอ่ืนๆ (2545: 69-70) ได้กลา่วถึงการให้เหตผุลไว้วา่ การให้
เหตผุล มี 2 ประเภท คือ 
   1. การให้เหตผุลแบบนิรนยั เป็นการให้เหตผุลโดยก าหนดให้หรือยอมรับเหตเุป็นจริง
นัน้คือ เหตท่ีุตัง้ขึน้บงัคบัให้เกิดผลลพัธ์อย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ซึง่จะสมเหตสุมผลหรือไม่สมเหตสุมผล
จะต้องตรวจสอบความสมเหตสุมผลนัน้ 
   2. การให้เหตผุลแบบอปุนยั เป็นการใช้ประสบการณ์ย่อยๆหลายๆตวัอยา่งหรือการ
คาดคะเนในการสรุปผล นัน้คือเหตท่ีุจะตัง้ขึน้เป็นการเก็บข้อมลูในแตล่ะครัง้ท่ีเกิดขึน้แล้วสรุป ซึง่
ผลลพัธ์ท่ีได้อาจไมส่อดคล้องกบัเหตกุารณ์ เน่ืองจากผลลพัธ์ท่ีได้อาจเป็นจริงหรือไมเ่ป็นจริงก็ได้ 
  สมยั เหลา่วานิชย์; และพวัพรรณ เหลา่วานิชย์ (2546: 157) ได้กลา่วว่าในปัจจบุนัการให้
เหตผุลแบบอปุนยัและนิรนยัมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการน าไปสูค่วามรู้ใหม่ๆ ถึงแม้ว่าการให้เหตผุล
แบบอปุนยัและนิรนยัเป็นการให้เหตผุลท่ีสวนทางกนั กล่าวคือ การให้เหตผุลแบบอปุนยั ใช้กรณีเฉพาะ
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พิสจูน์เพื่อให้แนใ่จวา่ 

สรุปผลที่เป็นกรณีทัว่ไป 

ดงักลา่วเป็นจริง 

จากการสงัเกต 
จากการทดลอง 

ใช้การให้เหตผุลแบบอปุนยั 
 

สรุปผลเป็นกรณีทัว่ไป 

สรุปผลความรู้กรณี 
เฉพาะใหม่ๆ ที่เป็นจริง 

 

ใช้การให้เหตผุลแบบนิรนยั กรณีทัว่ไปท่ีเป็นจริง 
เมื่อผา่นการพิสจูน์ 

เป็นเหต ุมุง่ไปสูก่ารสรุปผลท่ีเป็นกรณีทัว่ไป ซึง่ต้องตรวจสอบตอ่ไปวา่ ผลสรุปดงักล่าวเป็นจริงหรือไม ่
สว่นการให้เหตผุลแบบนิรนยั ใช้กรณีทัว่ไปเป็นเหต ุมุง่ไปสูก่ารสรุปผลท่ีเป็นกรณีเฉพาะ 
 
   การให้เหตผุลแบบอปุนยั 
 
 
 
   การให้เหตผุลแบบนิรนยั 
 
 
 
 

 ดงันัน้ การโยงใยของการให้เหตผุลทัง้สองลกัษณะดงักล่าว เพ่ือน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ จะ
เกิดขึน้ได้ดงันี ้
 

 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 7 ความสมัพนัธ์ของการให้เหตผุลแบบอปุนยัและนิรนยั 

 
 ท่ีมา : สมยั เหลา่วานิชย์และพวัพรรณ เหลา่วานิชย์. (2546). คณิตศาสตร์ 1 พืน้ฐาน+

เพิ่มเตมิ ช่วงชัน้ท่ี 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6). กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพบัลิชชิ่ง. หน้า 157. 
 

เหตยุอ่ยๆหลายๆเหต ุ ใช้การให้เหตผุลแบบนิรนยั สรุปผลเป็นกรณีเฉพาะ 

เหตยุอ่ยๆหลายๆเหต ุ ใช้การให้เหตผุลแบบอปุนยั สรุปผลเป็นกรณีทัว่ไป 
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  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547: 46-60) ได้แบง่การให้เหตผุล
เป็น 3 ประเภท คือ 
   1. การให้เหตผุลแบบสหชัญาณ (Intuitive Reasoning) เป็นการให้เหตผุลจาก
ประสบการณ์ท่ีตนมีอยู่ 
   2. การให้เหตผุลเชิงอปุนยั (Inductive Reasoning) เป็นการใช้การสงัเกตขัน้พืน้ฐาน
เพ่ือค้นหาแบบรูปหรือสร้างข้อคาดเดา แล้วสรุปเป็นกรณีทัว่ไป 
   3. การให้เหตผุลเชิงนิรนยั (Deductive Reasoning) เป็นกระบวนการสรุปอย่าง
สมเหตสุมผลบนพืน้ฐานของข้อตกลงหรือกฎ ซึง่ยอมรับว่าเป็นจริงแล้วหรือท่ีเรียกวา่เหตุ 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ ประเภทของการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์สามารถได้
แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
   1. การให้เหตผุลแบบอปุนยั (Inductive Reasoning) เป็นกระบวนการท่ีใช้การสงัเกต
หรือการทดลองหลายๆครัง้ แล้วรวบรวมข้อมลูเพื่อหาแบบรูปท่ีจะน าไปสูข้่อสรุปซึง่เช่ือวา่น่าจะถกูต้อง 
นา่จะเป็นจริง มีความเป็นไปได้มากท่ีสดุแตย่งัไมไ่ด้พิสจูน์วา่เป็นจริงและยงัไมค้่นพบข้อขดัแย้ง เรียก
ข้อสรุปนัน้วา่ ข้อความคาดการณ์ 
   2. การให้เหตผุลแบบนิรนยั (Inductive Reasoning) เป็นกระบวนการท่ียกเอาสิ่งท่ีรู้
วา่เป็นหรือยอมรับวา่เป็นจริงโดยไมต้่องพิสจูน์แล้วใช้เหตผุลตามหลกัตรรกศาสตร์อ้างจากสิ่งท่ีรู้วา่เป็น
จริงนัน้ เพ่ือน าไปสูข้่อสรุปหรือผลสรุปท่ีเพิ่มเตมิขึน้มาใหม่  
 4.4  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  เบรนท์ (สิริพร ทิพย์คง. 2545: 111-112; อ้างอิงจาก Brandt. 1984: 3) กลา่วถึงการคิด
กบัการให้เหตผุลมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิดและเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา ด้วยเหตนีุน้กัการศกึษาจงึให้ความสนใจเก่ียวกบัการสอนเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการคดิ
อยา่งมีระบบเหตผุลมากขึน้ ได้พยายามศกึษาทดลองเพ่ือหาว่าทกัษะการคิดอะไรท่ีจ าเป็นและเป็น
พืน้ฐานของการคิดอยา่งมีเหตผุล สอนอยา่งไรจงึจะท าให้เกิดทกัษะท่ีต้องการเหลา่นัน้ได้มีการกลา่วถึง
การสอนไว้ 4 ทาง คือ 
   1. การสอนเพ่ือให้คดิ (Teaching for thinking) เป็นการสอนตามแนวทางนีเ้น้นใน
ด้านการสอนเนือ้หาวิชาการโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนและโรงเรียน เช่น การสร้าง
ห้องสมดุท่ีมีหนงัสือ แหลง่ความรู้ คอมพิวเตอร์ Internet ท่ีนกัเรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ สนบัสนนุ
การคิด ท าให้เกิดการพฒันาการทางด้านสตปัิญญาและนกัเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่การคิด 
   2. การสอนการคิด (Teaching of thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นเก่ียวกบักระบวนการ
ทางสมองเป็นการปลกูฝังทกัษะการคดิโดยตรง เนือ้หาท่ีน ามาสอนอาจจะไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หาท่ี
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นกัเรียนเรียนอยูใ่นโรงเรียน แตก่ารเรียนเนือ้หานัน้จะท าให้นกัเรียนได้ใช้การคิดเชิงตรรกะ การคิด
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ การตดัสินใจและการส่ือสาร 
   3. การสอนเก่ียวกบัการคดิ (Teaching about thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นการใช้
ทกัษะการคิด ท าให้นกัเรียนตระหนกัในกระบวนการคิดของตนเอง เกิดทกัษะกระบวนการคิดท่ีเรียกวา่ 
metacognition โดยนกัเรียนทราบว่าตนรู้อะไร ต้องการทราบอะไร และยงัไมรู้่อะไร สามารถค้นหา
ข้อบกพร่องของตนได้และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนัน้  
   4. การสอนด้วยการคิด (Teaching with thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning) โดยให้นกัเรียนได้ร่วมในงานท่ีได้รับมอบหมายได้ชว่ยกนัคิดชว่ยกนั
ท า ท าให้ได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนั มีความช านาญในการคิดมากขึน้ และการสอนด้วยวิธีนีย้งัชว่ยพฒันา
ทกัษะทางสงัคมด้วย 
  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 69) กลา่ววา่ การพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลของ
นกัเรียน ครูผู้สอนต้องเร่ิมจากการพฒันากระบวนการคดิของเดก็ ซึง่เป็นสิ่งท่ีสามารถท าได้อีกทัง้มี
ความส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการคิดของเดก็อยา่งตอ่เน่ือง ครูผู้สอน
ถือเป็นบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุและสง่เสริมพฒันาการทัง้ด้านความคิดของเดก็ ในการเรียน
คณิตศาสตร์มีความจ าเป็นต้องมีความหมายให้กบัตวัเด็ก กลา่วคือ ครูสง่เสริมให้เดก็ได้ส ารวจให้
เหตผุลและคิดแก้ปัญหามากกวา่การเรียนโดยการจ ากฎเกณฑ์ตา่งๆทางคณิตศาสตร์เทา่นัน้ เดก็
จ าเป็นต้องสร้าง (Construct) ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์โดยการคดิด้วยตนเอง และการค้นหา
ค าตอบซึง่มีความหมายส าหรับตวัเขา  
  จากค ากลา่วท่ีวา่ “คณิตศาสตร์คือการให้เหตผุล” (NCTM. 1989: 29) และการให้เหตผุล
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับคณิตศาสตร์และการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ (Baroody. 1993: 
2-25)เพ่ือให้นกัเรียนเห็นวา่คณิตศาสตร์เป็นวิถีทางท่ีดีท่ีจะท าให้เข้าใจโลกท่ีเป็นจริงจ าเป็นต้องจดัให้
การให้เหตผุลแทรกอยูใ่นทกุกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นกัเรียนต้องใช้เวลาจากประสบการณ์ท่ี
หลากหลายในการพฒันาความสามารถในการสร้างข้อสรุปท่ีสมเหตสุมผลในสถานการณ์ท่ีก าหนดและ
ประเมินข้อสรุปของบคุคลอ่ืน (NCTM. 1989: 81) 
  ส าหรับการพฒันาความสามารถในการให้เหตผุล กิลฟอร์ด; และฮอฟเนอร์ (Guilford; & 
Hoepfner. 1971: 28-32) ได้ให้ความเห็นวา่การพฒันาบคุคลให้มีความสามารถในการให้เหตผุลนัน้
ต้องเร่ิมจากการสง่เสริมให้บคุคลได้คิดอยา่งมีเหตผุล ความสามารถในการให้เหตผุลดงักลา่วนีเ้ป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีโรงเรียนควรจดัท า และเป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกได้โดยสอนควบคูก่บัเนือ้หาวิชาปกติ หรือ
สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2547: 194-195) ท่ีกลา่วถึงแนวทางในการพฒันาทกัษะการให้เหตผุลวา่ การฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิและ
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ให้เหตผุลอยา่งสมเหตสุมผลนัน้สามารถสอดแทรกได้ในการเรียนรู้ทกุเนือ้หาวิชาของคณิตศาสตร์และ
วิชาอ่ืนๆด้วย นอกจากนีย้งัได้เสนอแนะองค์ประกอบหลกัท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถคดิอยา่งมีเหตผุล
และรู้จกัการให้เหตผุลดงันี ้
   1. ควรให้ผู้ เรียนได้พบกบัโจทย์หรือปัญหาท่ีผู้ เรียนสนใจ เป็นปัญหาท่ีไมย่ากเกิน
ความสามารถของผู้ เรียนท่ีจะคดิและให้เหตผุล 
   2. ให้ผู้ เรียนมีโอกาสและเป็นอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคดิเห็นในการให้เหตผุล
ของตวัเอง 
   3. ผู้สอนชว่ยสรุปและชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจว่า เหตผุลของผู้ เรียนถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์หรือไม ่ขาดตกบกพร่องอย่างไร 
  ด้วยเหตนีุค้รูจงึมีบทบาทในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการให้
เหตผุล 
  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547: 15-18) ได้กลา่วถึงบทบาท
ของครูในการพฒันาด้านการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้
   1. ครูต้องสร้างบรรยากาศให้นกัเรียนตระหนกัในสิ่งตอ่ไปนี ้
    1.1 การเรียนคณิตศาสตร์ให้เรียนด้วยความเข้าใจ ก่อนอ่ืนครูจะต้องท าให้
นกัเรียนเกิดความคดิว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีนกัเรียนสามารถเข้าใจได้และต้องเรียนด้วยความเข้าใจ 
นกัเรียนหรือบคุคลทัว่ไปมกัจะมีความคิดวา่ คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียากเรียนไมรู้่เร่ือง ไมมี่
ความสามารถเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้ วิธีการเรียนต้องใช้การจดจ าขัน้ตอนวิธีการ จ าสตูรเพ่ือหาค าตอบ
โดยไมรู้่ว่าท าไมจงึท าเชน่นัน้ ความคดิเช่นนีจ้งึท าให้เบื่อวิชาคณิตศาสตร์ เห็นวา่คณิตศาสตร์มีไว้
ส าหรับคนเก่งเทา่นัน้ แนวคิดเชน่นีส้กดักัน้การเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความสขุและเห็นคณุคา่ ครูมี
บทบาทส าคญัยิ่งในการสร้างบรรยากาศให้นกัเรียนรู้สกึว่าวิชานีไ้มย่าก 
    1.2 ให้นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งมีเหตผุล นกัเรียนจะต้องรู้ว่าท าไม เพราะอะไร และ
สามารถแสดงเหตผุลได้ 
    1.3 ครูต้องท าให้นกัเรียนรู้วา่ครูให้ความส าคญัตอ่ความเข้าใจและการให้เหตผุล 
โดยครูจะต้องประเมินสิ่งเหล่านีอ้ย่างสม ่าเสมอ ท่ีส าคญัเม่ือเดก็สามารถหรือมีการให้เหตผุลท่ีดีครูควร
ให้การเสริมแรงทนัที 
   2. ให้นกัเรียนอธิบายแนวคิดและให้เหตผุลยืนยนัแนวคิดนัน้ๆ การให้เหตผุลอาจท า
ด้วยวาจา ด้วยการเขียน โดยใช้ภาษาง่ายๆ หรือใช้อปุกรณ์แสดงให้เห็นจริง 
   3. ควรถามบอ่ยๆและใช้ค าถามอยา่งตอ่เน่ือง ค าถามท่ีใช้ควรเป็นค าถามท่ีกระตุ้นให้
นกัเรียนคดิและแสดงเหตผุล 
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    - นกัเรียนคิดวา่ตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร เพราะอะไร 
    - แบบรูปจะเป็นอย่างไร เพราะอะไร 
    - นกัเรียนเช่ือไหม เพราะอะไร 
    - นกัเรียนคิดวา่วิธีไหนดีกวา่ เพราะอะไร 
    - มีค าตอบอ่ืนอีกไหม มีวิธีอ่ืนอีกไหม 
    - ท าไมคิดวา่ถกูต้อง 
    - ท าไมคิดวา่จะเป็นจริง 
    - ท่ีสรุปนีจ้ะเป็นจริงเสมอไปไหม หรือเป็นจริงเพียงบางกรณี 
    - สมัพนัธ์กนัอย่างไร 
   4. สนบัสนนุให้นกัเรียนสร้างข้อคาดเดา บนพืน้ฐานของการคิดอย่างมีเหตผุล 
   5. เปิดโอกาสให้ทดสอบและปรับแตง่ข้อคาดเดาโดยอาศยัเหตผุล เชน่ ข้อคาดเดา
ท่ีวา่ผลคณูของจ านวนบวกสองจ านวนจะมากกวา่ตวัตัง้และตวัคณู อาจปรับแตง่เป็นการคณูจ านวน
หนึง่ด้วยตวัคณูท่ีเป็นจ านวนท่ีมากกว่า 1 ผลคณูจะมากกวา่จ านวนนัน้ แตถ้่าตวัคณูเป็นจ านวนบวกท่ี
น้อยกวา่ 1 ผลคณูจะน้อยกว่าจ านวนนัน้ โดยนกัเรียนตดัสินใจปรับเองด้วยเหตผุลไมใ่ชจ่ากครูบอก 
   6. ให้นกัเรียนได้วิเคราะห์แบบรูป รวมทัง้สร้างแบบรูปเอง เชน่ 2,4,6,8, … 
   7. ใช้วิธีแสดงสิ่งท่ีเป็นตวัอย่าง สิ่งท่ีไมเ่ป็นตวัอยา่งให้นกัเรียนได้สรุปแนวคดินัน้อยา่ง
มีเหตผุล เชน่ 
    ตวัอยา่ง 
 
    ไมเ่ป็นตวัอยา่ง 
 

    สรุป สิ่งท่ีกลา่วถึง คือ วงกลม 
   8. ใช้ปัญหาปลายเปิด เชน่ แก้วต้องการซือ้หนงัสือเลม่ละ 30 บาท ปากกาด้ามละ 10
บาท ทอฟฟ่ีเม็ดละ 2 บาท ถ้าแก้วมีเงิน 50 บาท จะมีเงินพอซือ้ของเหล่านีไ้ด้ทัง้หมดหรือได้มากน้อย
เพียงใด 
   9. ให้มีการอภิปรายหน้าชัน้เรียน เพ่ือหากรณีทัว่ไป 
   10. ท้าทายให้นกัเรียนคิดและท ากิจกรรม 
   11. ให้ความส าคญัในการฟังความคดิเห็นของนกัเรียนและให้นกัเรียนได้ฝึกการรับฟัง

ท าความเข้าใจเหตผุลผู้ อ่ืนและประเมินวา่เหตผุลเช่ือถือได้หรือไม  
   12. มีความยืดหยุน่ สามารถปรับแนวการอภิปรายให้เข้ากบัวิธีคดิของนกัเรียน 
   13. มีความอดทน ให้เวลา ให้โอกาสแก่นกัเรียน 
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   14. เน้นความเป็นเหตเุป็นผลมากกวา่กฎเกณฑ์หรือการอาศยัค าท่ีใช้เป็นกญุแจไปสู่
การบอกวิธีการ เชน่ มีค า “รวม” ให้ท าวิธีบวก 
   15. ครูควรใช้ภาษาท่ีเหมาะสมรัดกมุ เพื่อให้นกัเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ครูไม่ควร
ต าหนิเม่ือนกัเรียนใช้ภาษาไมถ่กูต้อง ไมเ่หมาะสม ไมรั่ดกมุ ครูไมค่วรติตงิ แตค่วรชว่ยสรุปอีกครัง้ 
   16. ครูควรใช้ภาษาทางตรรกศาสตร์ในเหตกุารณ์ทัว่ไป ให้นกัเรียนคุ้นเคย เชน่ 
    - ให้นกัเรียนหยิบทัง้ดินสอและปากกา 
    - ถ้านกัเรียนด่ืมนมหมด แล้วนกัเรียนมีเวลาไปวิ่งเลน่ 
    - มีนกัเรียนบางคนชอบเลน่ฟตุบอล 
    - นกัเรียนทุกคนออกไปเข้าแถว 
   17. ครูจะต้องสร้างความเข้าใจวา่ครูให้ความส าคญักบัการให้เหตผุล ในการประเมิน
จะต้องมีคะแนนจากการประเมินการให้เหตผุลจากงานท่ีให้ท าหรือในข้อสอบจะต้องมีสว่นท่ีให้นกัเรียน
แสดงเหตผุล 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การพฒันาความสามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ จะบรรลผุลได้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบับทบาทของครูผู้สอนเป็นส าคญั โดยเร่ิมจากการ
จดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้คดิอยา่งมีเหตผุล คิดด้วยตนเองเพ่ือเป็นการสร้างความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์อย่างถาวร รวมถึงการจดับรรยากาศในชัน้เรียนหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้
ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นและแลกเปล่ียนเหตผุลในการแก้ปัญหาร่วมกนั  
 4.5 การประเมินทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 121-123) ได้กลา่วไว้ในการ
จดัสาระการเรียนรู้กลุม่คณิตศาสตร์ ชว่งชัน้ท่ี 3 (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3) และชว่งชัน้ท่ี 4 (ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 เก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินเพ่ือ
เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใช้เป็นกรอบในการประเมินคณุภาพของผู้ เรียน ดงันี ้
   1. ข้อสอบอตันยั มีเกณฑ์การให้คะแนนแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4 เกณฑ์การท าข้อสอบประเมินทกัษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์แบบอตันยั 
 

คะแนน/ความหมาย ผลการท าข้อสอบที่ปรากฎให้เหน็ 

            4 : ดีมาก การแสดงวิธีท าชดัเจน สมบรูณ์ ค าตอบถกูต้อง ครบถ้วน 

            3 : ดี การแสดงวิธีท ายงัไมช่ดัเจนนกั แตอ่ยูใ่นแนวทางท่ีถกูต้อง ค าตอบถกูต้อง 
ครบถ้วน 

            2 : พอใช้ การแสดงวิธีท ายงัไมช่ดัเจนนกั หรือไมแ่สดงวิธีท า ค าตอบถกูต้อง ครบถ้วน 
หรือการแสดงวิธีท าชดัเจนสมบรูณ์ แตค่ าตอบไมถ่กูต้อง ขาดการตรวจสอบ 

           1 : ควรแก้ไข การแสดงวิธีท ายงัไมช่ดัเจนนกั แตอ่ยูใ่นแนวทางท่ีถกูต้อง ค าตอบไมถ่กูต้อง 
หรือไมแ่สดงวิธีท า และค าตอบท่ีได้ไมถ่กูต้องแตอ่ยูใ่นแนวทางท่ีถกูต้อง 

           0 : ต้องปรับปรุง ท าได้ไมถ่ึงเกณฑ์ 
  

    
   2. ทกัษะการให้เหตผุล มีเกณฑ์การให้คะแนนแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการให้เหตผุล 
 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการให้เหตุผลที่ปรากฎให้เห็น 

                4 : ดีมาก มีการอ้างอิง เสนอแนวคดิประกอบการตดัสินใจอยา่งสมเหตสุมผล 

                3 : ดี มีการอ้างอิงท่ีถกูต้องบางสว่น และเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจ 

                2 : พอใช้ เสนอแนวคดิไมส่มเหตสุมผลในการประกอบการตดัสินใจ 

                1 : ควรแก้ไข มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจ 

                0 : ต้องปรับปรุง ไมมี่แนวคดิประกอบการตดัสินใจ 

 
  จิณดษิฐ์ ละออปักษิณ (2550: 183) ได้กลา่วถึงเกณฑ์การให้คะแนนการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการยืนยนัข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผล ดงันี  ้
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ตาราง 6 เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ตาม      
     รูปแบบของจิณดิษฐ์ ละออปักษิณ 
 

ระดับ พฤตกิรรมที่ปรากฎให้เห็น 

3 นกัเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้อย่างชดัเจน  
โดยแสดงวิธีการยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลและมีการ
อ้างอิงท่ีถกูต้อง 

2 นกัเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้ โดยแสดง
สาระส าคญัได้ แตไ่ม่ครบถ้วน อ้างอิงได้ถกูต้องบางสว่น มีข้อบกพร่องบางประการ  
หรือเหตผุลท่ีใช้ไมรั่ดกมุเพียงพอ 

1 นกัเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้บ้าง โดยแสดง
เหตผุลเฉพาะบางกรณี แตไ่มไ่ด้แสดงเหตผุลในกรณีทัว่ไป หรือมีการแสดงเหตผุลท่ี
บกพร่อง ไมช่ดัเจน อ้างอิงไมถ่กูต้อง ไมส่มเหตสุมผลในบางกรณี 

0 นกัเรียนแสดงให้เห็นว่าไมส่ามารถยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้ โดยไม่ 
แสดงความคิดเห็นใดๆ 

  
  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550: 199-201) กลา่วว่า การให้
คะแนนแบบรูบริคเป็นเคร่ืองมือชว่ยให้ครูพิจารณาและตดัสินระดบัความสามารถของนกัเรียนด้าน
ความรู้ แนวคดิทางคณิตศาสตร์ ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการประยกุต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือน าผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ตลอดจน
การให้คะแนนแบบรูบริคยงัเป็นเคร่ืองมือชว่ยให้นกัเรียนประเมินระดบัความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ของตนเองแล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุงและพฒันาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตนให้ดียิ่งขึน้ด้วย 
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การให้คะแนนแบบรูบริคท่ีนิยมใช้มี 2 แบบ คือ 
   1. การให้คะแนนแบบวิเคราะห์หรือแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring) เป็น
การให้คะแนนตามองค์ประกอบของสิ่งท่ีต้องการประเมิน เชน่ เม่ือต้องการประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหา อาจแยกพิจารณาในความสามารถเข้าใจปัญหา ยทุธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหา และการ
สรุปค าตอบของปัญหาในการให้คะแนนจะก าหนดเกณฑ์ของคะแนนในแตล่ะด้าน แล้วรายงานผลโดย
จ าแนกเป็นด้านๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทกุด้านด้วยก็ได้ ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การให้
คะแนนแบบวิเคราะห์มกัใช้ในการประเมินผลท่ีมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือวินิจฉัยหาจเุดน่หรือจดุด้อยของ
นกัเรียนในแตล่ะด้าน แล้วน าผลของการประเมินท่ีได้ไปสง่เสริมจดุเดน่หรือแก้ไขจดุด้อยเหลา่นัน้ หรือ
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ใช้ในการประเมินผลท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ก่อนท่ีนกัเรียนจะเรียนเนือ้หาใหมต่อ่ไป การประเมินโดยการให้คะแนนแบบวิเคราะห์จะมีประสิทธิภาพ
มากขึน้เม่ือใช้ร่วมกบัวิธีการประเมินผลอย่างอ่ืน เชน่ การสงัเกตและการใช้ค าถาม 
   2. การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic Scoring) เป็นการให้คะแนนแบบรูบริคท่ี
ประเมินผลงานของนกัเรียน โดยการก าหนดระดบัคะแนนพร้อมระบรุายละเอียดของผลงาน หรือ
พฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีควรมี เป็นภาพรวมของการท างานทัง้หมดไมต้่องแยกเป็นด้านๆ ในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ การให้คะแนนแบบองค์รวมมกัน ามาใช้ในการประเมินผลท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ตดัสินหรือสรุปผลการเรียนของนกัเรียน การประเมินผลโดยการให้คะแนนแบบองค์รวมเป็นการ
ประเมินท่ีเหมาะส าหรับการประเมินท่ีมีพิสยักว้างๆ และต้องการผลท่ีเป็นภาพรวมกว้างๆ และจะมี
ประสิทธิภาพมากขึน้เม่ือใช้ร่วมกบัวิธีการประเมินผลอยา่งอ่ืน เชน่ การสงัเกตและการใช้ค าถาม 
  จากการศกึษาสามารถสรุปได้วา่ การประเมินทกัษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์มี
เกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใช้เป็นกรอบในการประเมินคณุภาพของผู้ เรียน
คล้ายคลงึกนั ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินทกัษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของจิณดษิฐ์ 
ละออปักษิณ เน่ืองจากมีเกณฑ์การให้คะแนนการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์และพฤตกิรรมท่ีปรากฎให้
เห็นด้านการยืนยนัข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผล 
 4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   ลอเดียน (Laudien. 1999: 3384-A) ได้ศกึาการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ในต ารา
เรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยน าต าราเรียนคณิตศาสตร์เกรด 7 และเกรด 8 ท่ีขายตามร้าน
หนงัสือ (Commercial) และชดุต าราเรียนทดลอง (Experimentla serier) เกรด 7 และเกรด 8 มา
วิเคราะห์เพ่ือหาต าราเรียนคณิตศาสตร์เกรด 7 และเกรด 8 ท่ีขายตามร้านหนงัสือกบัชดุต าราเรียน ทัง้
สองแบบนีมี้การแสดงการให้เหตผุลและการพิสจูน์อยา่งไร โดยพิจาณาจากปัญหาท่ีให้ต้องการใช้
วิธีการให้เหตผุลอปุนยั การใช้วิธีการให้เหตผุลนิรนยัและวิธีการอ่ืนในการแกปัญหา ผลการศกึษาแสดง
ให้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งต าราเรียนท่ีขายตามร้านหนงัสือกบัชดุต าราเรียนทดลองและจากต ารา
เรียนเกรด 7 และเกรด 8  
ทัง้ท่ีขายตามร้านหนงัสือกบัชดุต าราเรียน ทดลองควรจะมีการเพิ่มการให้เหตผุลแบบนิรนยัตามล าดบั 
   ดริกกี ้(Drickey. 2000: Online) ได้ศกึษาการเปรียบเทียบความเหมือนกนัของการ
สอนสิ่งท่ีเป็นกายภาพกบัสิ่งท่ีเสมือนจริงในการสอนเร่ืองมองเห็นและการให้เหตผุลเชิงปริภมูิของ
นกัเรียนท่ีเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมต้น โดยจดันกัเรียนเป็นกลุม่ทดลอง 2 กลุม่ ท่ีมีการจดั
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เปรียบเทียบกบันกัเรียนกลุม่ควบคมุโดยใช้ครูคอยอธิบายเป็นแนวทางไมใ่ช้
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การจบัต้องหรือการสมัผสั สิ่งท่ีสนใจศกึษาคือ ผลของการใช้การจบัต้องหรือการสมัผสัมีผลตอ่การมอง
และทกัษะการให้เหตผุลเก่ียวกบัระยะและเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ มีครู 3 คน ในโรงเรียน
ระดบักลางเดียวกนัสอนเรขาคณิต 4–5 สปัดาห์ให้นกัเรียนในระดบัเกรด 6 จ านวน 219 คน โดยใช้สิ่งท่ี
จบัต้องได้ทางกายภาพสิ่งท่ีจบัต้องได้เชิงปริภมูิ หรือจบัต้องไมไ่ด้ ในระหวา่งการสอน ครูแตล่ะคนใช้แต่
ละการปฏิบตัทิัง้ 3 แบบ ไปถึงในแบบใดแบบหนึง่หรือมากกวา่นัน้ในห้องเรียน ด้วยการจดัให้นกัเรียน
กลุม่ทดลองเรียนใช้การทดสอบหลงัเรียนกึ่งการทดลอง และไมเ่หมือนกบักลุม่ควบคมุ ข้อสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน รวมถึงการมองและทกัษะการให้เหตผุลและเจตคตเิก่ียวกบัคณิตศาสตร์ การเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามของครู การสงัเกตในชัน้เรียน การส ารวจนกัเรียนและการเก็บข้อมลู 
ผลปรากฏวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองทัง้ 3 กลุม่มีคะแนนสอบหลงัเรียนแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทาง
สถิตพิอๆกบันกัเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์และเจตคตทิางคณิตศาสตร์แตกตา่งกนั 
   เพอไรน์ (Perrine. 2001: Online) ได้ศกึษาผลกระทบของการแก้ปัญหาพืน้ฐานใน
การสอนคณิตศาสตร์ของการให้เหตผุลเก่ียวกบัเศษสว่นของครูการพฒันาการให้เหตผุลในเร่ืองสดัส่วน
มีความส าคญัในการศกึษาวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ครูผู้สอนต้องมีวิธีการสอนท่ีนา่สนใจเพ่ือดงึดดูผู้ เรียน
ท าให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึน้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาในการเรียน 1 ภาคเรียนจะต้อง
มีการเก็บคะแนนซึง่การเพิ่มขึน้ของคะแนนจะมีผลตอ่การเรียนในปีตอ่ไปมีผู้ เข้าร่วมในการเรียน
คณิตศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 187 คนมีวิทยากรจ านวน 6 ทา่นหนึง่ในนัน้เป็นครู
ประจ าชัน้ซึง่มาสามารถแก้ปัญหาตา่งๆในชัน้เรียนได้ใน 187 คนนีเ้ม่ือถึงภาคเรียนท่ี 2 มีนกัเรียน 108 
คนประสบปัญหาในการสอบปลายภาคและในต้นภาคเรียนท่ี 3 ผลรวมแสดงออกมาให้เห็นวา่การ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตผุลมีนยัส าคญัทางสถิตกิารแก้ปัญหาอยา่งมีเหตผุลเป็นปัจจยัหลกัในการศกึษา
วิชาคณิตศาสตร์ครูต้องมีวิธีการสอนท่ีแตกตา่งไปจากการสอนแบบเดมิท่ีนกัเรียนไมเ่คยเจอมาก่อน 
  งานวิจัยในประเทศ 
   จิตตมิา ชอบเอียด (2551: 91) ได้ศกึษาเร่ืองการใช้ปัญหาปลายเปิดเพ่ือสง่เสริม
ทกัษะการให้เหตผุลและทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผล
การศกึษาพบวา่ทกัษะการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการใช้
ปัญหาปลายเปิดสงูกว่าก่อนการใช้ปัญหาปลายเปิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และทกัษะ
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการใช้ปัญหาปลายเปิดสงูกวา่สงู
กวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคา่เฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 80.67 
   นิตยา ธรรมมิกะกลุ. (2550: 71). พฒันาการความสามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์
ตา่งกนั ของโรงเรียนในกลุม่ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
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ปีท่ี 6 มีความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 และ ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 ส าหรับ
นกัเรียนหญิงมีความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ สงูกวา่นกัเรียนชาย อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 สว่นนกัเรียนท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ระดบัสงู 
มีความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านคณิตศาสตร์ระดบัปานกลางและระดบัต ่า และนกัเรียนท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านคณิตศาสตร์ระดบัปานกลางมีความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์สงูกวา่
นกัเรียนท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 มีผลปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากตวัแปรระดบัชัน้เรียนกบัระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านคณิตศาสตร์ ท่ีสง่ผลร่วมกนัตอ่ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์แตไ่มพ่บการเกิด
ปฏิสมัพนัธ์ในกรณีอ่ืนๆ และพฒันาการความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
เพิ่มขึน้จากชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 สูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 และ 6 ตามล าดบั ทัง้นกัเรียนชายและ
นกัเรียนหญิงและนกัเรียนท่ีมีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ทกุระดบั 
   ระพีพฒัน์ แก้วอ ่า. (2553: 46-48) ได้ศกึษาเร่ืองกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
ให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการศกึษา
พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถด้านการให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางตามกนัในระดบัคอ่นข้างมากด้วยความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 และนกัเรียนมีพฤตกิรรมการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑ์ดี มีจ านวน
มากกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
   จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ จะเห็นได้วา่
ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ สามารถพฒันาได้ในทกุระดบัชัน้ เม่ือมีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้แก้ปัญหา ดงันัน้ครูผู้สอนควรมีวิธีการสอนท่ีแปลกใหม ่สถานการณ์
หรือปัญหาปลายเปิดและการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความคดิให้ใช้เหตผุลในการแก้ปัญหา จะสามารถ
พฒันาความสามารถในการให้เหตผุลและสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูขึน้ 
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บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
  1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 ทัง้หมด 5 ห้องเรียน จ านวน 199 คน ซึง่ทางโรงเรียน
ได้จดัผู้ เรียนของแตล่ะห้องแบบคละความสามารถ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน ซึง่ได้จากการสุม่
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)    
  เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
   เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธิการท่ีจดัท าโดย
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมท่ีท าการสอน มีดงันี ้

    - กิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่   จ านวน   2   คาบ 
    - กิจกรรม “ชนตา่งชาต”ิ   จ านวน   2   คาบ 
    - กิจกรรม “ตะกร้าขาแมงมงุ”  จ านวน   2   คาบ 
    - กิจกรรม “ใครคือโจร โจรคือใคร” จ านวน   2   คาบ 
    - กิจกรรม “แบง่ปัน 11 สว่นดี”  จ านวน   2   คาบ 
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  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 ใช้
เวลาในการทดลอง 14 คาบ โดยท าการทดสอบก่อนทดลอง 2 คาบ ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 10 คาบ
และท าการทดสอบหลงัทดลอง 2 คาบ 
 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
  1. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
  2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  
  3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
 
 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
  1.1 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 คูมื่อการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มธัยมศกึษาของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศกึษาธิการ และหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชัน้ท่ี 2 (ม.1-ม.3) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
  1.2 ศกึษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
  1.3 ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของ
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชว่งชัน้ท่ี 2 (ม.1-ม.3) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เร่ืองทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีมีความสอดคล้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
  1.4 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยผู้วิจยัได้ประยกุต์แนวคิดการสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั เร่ืองทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด โดยมี
แผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน จ านวน 10 ชัว่โมง ดงันี ้
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 กิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่  จ านวน   2   คาบ 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 กิจกรรม “ชนตา่งชาต”ิ  จ านวน   2   คาบ 



70 
 

    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 กิจกรรม “ตะกร้าขาแมงมงุ” จ านวน   2   คาบ 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 กิจกรรม “ใครคือโจร โจรคือใคร” จ านวน   2   คาบ 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 กิจกรรม “แบง่ปัน 11 สว่นดี” จ านวน   2   คาบ 
  ซึง่แผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะแผนประกอบด้วย 
   1.4.1 สาระ 
   1.4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
   1.4.3 ตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
   1.4.4 สาระส าคญั 
   1.4.5 จดุประสงค์การเรียนรู้ 
    - ด้านความรู้ 
    -  ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
    -  ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   1.4.6 สาระการเรียนรู้ 
   1.4.7 กิจกรรมการเรียนรู้ (โดยใช้ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบเปิด) 
   1.4.8 ส่ือการเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้ 
   1.4.9 ภาระงาน/ชิน้งาน 
   1.4.10 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
   1.4.10 บนัทกึหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    - ผลการสอน (แบบบนัทึกพฤตกิรรมของครูและนกัเรียน) 
    - ปัญหาและอปุสรรค 
    - ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ท่ีผู้วิจยัสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอตอ่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา ความ
ชดัเจนและความสอดคล้องของจดุประสงค์การเรียนรู้กบัเนือ้หาและกิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ และความ
สอดคล้องระหว่างจดุประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัผลประเมินผล เพ่ือน าข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไข 
  1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ท่ีผา่นการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้วเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบพิจารณาอีกครัง้ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เรียบร้อย เพ่ือน าไปใช้ในการวิจยักบักลุม่ตวัอยา่ง 
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 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 3 ข้อ 30 คะแนน ใช้
เวลา 60 นาที มีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้
  2.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2.2 ศกึษาเนือ้หาและตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ หนงัสือคูมื่อครูวิชาคณิตศาสตร์ (สสวท.) เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
  2.3 สร้างตารางวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  2.4 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 5 ข้อ โดย
สร้างให้มีความสอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าแบบทดสอบเสนอตอ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  2.5 แก้ไขแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามค าแนะน า 
  2.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 
ทา่น เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม ความสอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 
รวมถึงความครอบคลมุของค าถาม โดยพิจารณาจากคา่ IOC ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ซึง่ได้คา่ดชันีความ
สอดคล้องเทา่กบั 1.00 
  2.7 แก้ไขแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีมีคา่ IOC 
ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ตามข้อเสนอแนะ จากนัน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีก
ครัง้ เพื่อตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อย 
  2.8 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีปรับปรุง
เรียบร้อย จ านวน 5 ข้อ ท่ีครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ท่ีเคยเรียนเร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแล้ว เพ่ือหาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบ และตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ ซึง่ผู้วิจยัให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
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รูปแบบของชาร์ลส์และเลสเตอร์ (Charles; & Lester.1982 :11-12) 
 
  เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  
 

ส่วนที่พจิารณา พฤตกิรรมที่แสดง คะแนนท่ีได้ 
ความเข้าใจในปัญหา 
 
 
 
 
 

วิธีแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์ท่ีได้ 
 
 

ไมแ่สดงอะไร  
แปลความหมายผิดทัง้หมด  
แปลความหมายผิดเป็นสว่นมาก  
แปลความหมายผิดเป็นสว่นน้อย  
แปลความหมายได้ถกูต้องสมบรูณ์  
 

ไมแ่สดงอะไร  
วางแผนการท างานไมถ่กูต้อง  
แก้ปัญหาถกูเป็นสว่นน้อย  
แก้ปัญหาผิดเป็นสว่นน้อย  
วางแผนได้เหมาะสมมีแนวทางท่ีจะน าไปสูค่ าตอบท่ีถูก 
 

ไมแ่สดงอะไร  
เขียนผิด ค านวณผิด  
ค าตอบถกูต้อง 

0 
1 
2 
3 
4 
 

0 
1 
2 
3 
4 
 

1 
2 
3 

  
  2.9 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยพิจารณาจากคา่ความยากง่าย (PE) 
และคา่อ านาจจ าแนก (D) พร้อมกบัคดัเลือกเฉพาะข้อท่ีมีคา่ความยากง่าย(PE)  ตามเกณฑ์ ตัง้แต ่.20 
- .80 และคา่อ านาจจ าแนก(D) ตามเกณฑ์ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป ท่ีครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ ผลการ
วิเคราะห์ได้คา่ความยากง่าย (PE) ตัง้แต ่0.52 – 0.73  และคา่อ านาจจ าแนก (D) ตัง้แต ่0.68 – 0.74 
    2.10 น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกแล้วจ านวน 3 ข้อ ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
4 ท่ีเคยเรียนเร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแล้ว เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
โดยใช้ใช้สมัประสิทธ์แอลฟา ( -Coefficient) ด้วยวิธีการของครอนบคั (ล้วน สายยศ; และองัคณา  
สายยศ. 2538: 200) ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.97 แล้วน าแบบทดสอบท่ีหาคา่ความเช่ือมัน่ท่ีได้ไปเสนอตอ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือน าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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    2.11 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสมบรูณ์ไป
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
 3. ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 2 ข้อ 6 คะแนน ใช้
เวลา 40 นาที มีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้
  3.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
  3.2 ศกึษาเนือ้หาและตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ หนงัสือคูมื่อครูวิชาคณิตศาสตร์ (สสวท.) เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
  3.3 สร้างตารางวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  3.4 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 5 ข้อ โดย
สร้างให้มีความสอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าแบบทดสอบเสนอตอ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  3.5 แก้ไขแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ตามค าแนะน า 
  3.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 
ทา่น เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม ความสอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 
รวมถึงความครอบคลมุของค าถาม โดยพิจารณาจากคา่ IOC ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ซึง่ได้คา่ดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต ่0.67 - 1.00 
  3.7 แก้ไขแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ท่ีมีคา่ IOC 
ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ตามข้อเสนอแนะ จากนัน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีก
ครัง้ เพื่อตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อย 
  3.8 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ท่ีปรับปรุง
เรียบร้อย จ านวน 5 ข้อ ท่ีครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ท่ีเคยเรียนเร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแล้ว เพ่ือหาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบ และตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทาง
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คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ ซึง่ผู้วิจยัให้คะแนนการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ด้านการยืนยนัข้อสรุปหรือ
ข้อความคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผล โดยยดึตามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของจิณดษิฐ์ ละออ
ปักษิณ (2550: 183) 
 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  

ระดับ พฤตกิรรมที่ปรากฎให้เห็น 

3 นกัเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้อย่างชดัเจน  
โดยแสดงวิธีการยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลและมีการ
อ้างอิงท่ีถกูต้อง 

2 นกัเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้ โดยแสดง
สาระส าคญัได้ แตไ่ม่ครบถ้วน อ้างอิงได้ถกูต้องบางสว่น มีข้อบกพร่องบางประการ  
หรือเหตผุลท่ีใช้ไมรั่ดกมุเพียงพอ 

1 นกัเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้บ้าง โดยแสดง
เหตผุลเฉพาะบางกรณี แตไ่มไ่ด้แสดงเหตผุลในกรณีทัว่ไป หรือมีการแสดงเหตผุลท่ี
บกพร่อง ไมช่ดัเจน อ้างอิงไมถ่กูต้อง ไมส่มเหตสุมผลในบางกรณี 

0 นกัเรียนแสดงให้เห็นว่าไมส่ามารถยืนยนัข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ได้ โดยไม่ 
แสดงความคิดเห็นใดๆ 

 
  3.9 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยพิจารณาจากคา่ความยากง่าย (PE) 
และคา่อ านาจจ าแนก (D) พร้อมกบัคดัเลือกเฉพาะข้อท่ีมีคา่ความยากง่าย(PE)  ตามเกณฑ์ ตัง้แต ่.20 
- .80 และคา่อ านาจจ าแนก(D) ตามเกณฑ์ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป ท่ีครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ ผลการ
วิเคราะห์ได้คา่ความยากง่าย (PE) ตัง้แต ่0.56 – 0.69 และคา่อ านาจจ าแนก (D) เทา่กบั 0.62 
    3.10 น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกแล้วจ านวน 2 ข้อ ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
4 ท่ีเคยเรียนเร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแล้ว เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
โดยใช้ใช้สมัประสิทธ์แอลฟา ( -Coefficient) ด้วยวิธีการของครอนบคั (ล้วน สายยศ; และองัคณา  
สายยศ. 2538: 200) ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.84 แล้วน าแบบทดสอบท่ีหาคา่ความเช่ือมัน่ท่ีได้ไปเสนอตอ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือน าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
    3.11 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ท่ีสมบรูณ์ไป
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีมีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยผู้วิจยัใช้แบบ
แผนการวิจยัแบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  
2538: 249)  โดยมีแผนภาพดงัตาราง 7  
 
ตาราง 7 แบบแผนการวิจยัแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
 

กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2  
 

  
 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั 
   E   แทน  กลุม่ทดลอง 
   X   แทน  การจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
   T1   แทน  การประเมินก่อนการจดักระท าทดลอง (Pre-test) 
   T2   แทน  การประเมินหลงัการจดักระท าทดลอง (Post-test) 
 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีล าดบัขัน้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
  1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ t–test dependent sample 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้สถิต ิt-test for One Sample  
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 3. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ t–test dependent sample 
 
 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถติพิืน้ฐาน 
   1.1 คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2549: 105-
106) 
 

X = 
N

x  

 
    เม่ือ  X  แทน    คา่เฉล่ียของคะแนน 
        x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
       N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
 
   1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S)(Standard deviation) โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 
2549: 106) 
 

 
 

22N x x
S

N N 1






   

 
    เม่ือ     S แทน    คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        2x  แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
       

2x  แทน    ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกตวัอย่างก าลงัสอง 
         N  แทน จ านวนนกัเรียน 
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  2. สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 การหาคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้คา่ดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 248-249; อ้างอิงจาก Rovinelli; & 
Hambleton. 1977) 
 

N

R
IOC


  

 
    เม่ือ  IOC  แทน    ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบั  
         จดุประสงค์การเรียนรู้    

       R  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
         เนือ้หาวิชาทัง้หมด 
       N  แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญเนือ้หาวิชา 
 
   2.2 การหาคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ซึง่เป็นแบบทดสอบอตันยั โดย
ค านวณจากสตูร  (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 199-200) 
 

 
 minmax

min

2

2

XXN

NXSS
P LU

E



  

 
    เม่ือ  PE แทน  คา่ความยากง่าย 
       SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 
       SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่อ่อน 
       N  แทน จ านวนผู้ เข้าสอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่อ่อน 
       Xmax แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
       Xmin แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
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   2.3 การหาคา่อ านาจจ าแนก เพ่ือวิเคราะห์แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ซึง่เป็นแบบทดสอบ
อตันยั โดยค านวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 201) 
 

 minmax XXN

SS LUD



  

 
   เม่ือ  D  แทน คา่อ านาจจ าแนก 
      SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง  
      SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่อ่อน 
      N  แทน จ านวนผู้ เข้าสอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่อ่อน 
      Xmax แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
      Xmin แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
 
   2.4 การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ซึง่เป็นแบบทดสอบอตันยั โดยใช้สมั
ประสิทธ์แอลฟา ( -Coefficient) ด้วยวิธีการของครอนบคั (Cronbach) สตูรท่ีใช้คือ (ล้วน สายยศ; และ
องัคณา สายยศ. 2538: 200) 
 



























2
1
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1
1 t

n

i
i

S
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n
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   เม่ือ    แทน    คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
      n แทน    จ านวนข้อสอบ 
      

2
iS  แทน    คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

      
2
tS  แทน    คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบทัง้ฉบบั 
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  3. สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
   3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถ
ในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิด โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 
2543: 104) 
 

1

2

11

2

1























n

DDn

D

t
n

i

n

i

n

i  ; df = N – 1  

 
   เม่ือ  t  แทน    คา่พิจารณาใน t – Distribution 
      D  แทน    ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัและ  
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 
      ΣD  แทน    ผลรวมของผลตา่งของคะแนนการทดสอบหลงัและ  
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้แตล่ะคู่ 
         ΣD2 แทน    ผลรวมของผลตา่งของคะแนนการทดสอบหลงัและ  
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้แตล่ะคูย่กก าลงัสอง 
      N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
 
   3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิต ิt-test for One 
Sample (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2540: 240)  
 

0X μ
t ;df n 1

s

n


    

 
   เม่ือ     t    แทน  คา่ท่ีพิจารณาใน t – Distribution 
         X    แทน  คา่เฉล่ียของคะแนนสอบ 
                  0μ   แทน  คา่เฉล่ียท่ีใช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
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         s    แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
     n      แทน      จ านวนนกัเรียน  
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมาย ผู้วิจยัใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆใน 
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

  N   แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

   k  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
  X   แทน  คะแนนเฉล่ีย  

  s   แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           0μ    แทน   คา่เฉล่ียมาตรฐานท่ีใช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็) 

   t    แทน  คา่ท่ีพิจารณาใน t – Distribution  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลอง ผู้วิจยั
เสนอตามล าดบั ดงันี ้
   1. ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
   2. ผลการวิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70) เร่ืองทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
   3. ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ผลการวิเคราะห์คะแนนผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ือง
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ t–test Dependent 
Sample ดงัปรากฎในตาราง 8 
  
ตาราง 8 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดั   
     กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้  
     มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

การทดสอบ N k                      
X  s t 

ก่อนทดลอง 44 30 10.20 5.68 29.59** 

หลงัทดลอง 44 30 22.61 3.75 

  
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  ( (      )       ) 

 
  จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิด สง่ผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนสงูขึน้ 
 
  
 
 
 
 
 
 



83 
 

  2. ผลการวิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้สถิต ิt-test for One 
Sample ดงัปรากฎในตาราง 9 
 
ตาราง 9 คะแนนเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการ 
     จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
     ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
 

คะแนน N k  ̅ s   (70%) t 
ความสามารถในการ

แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

44 30 22.61 3.75 21 2.82** 

  
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ( (      )       ) 

 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 22.61 คดิเป็นร้อยละ 75.37 แสดงว่าการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด สง่ผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70  
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 3. ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อน
และหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ t–test Dependent Sample ดงัปรากฏในตาราง 10 
 
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อน  
     และหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง 
     คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

การทดสอบ N k  ̅ s t 
ก่อนทดลอง 44 6 1.34 1.10 22.08** 

หลงัทดลอง 44 6 4.82 0.87 

  
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ( (      )       ) 

 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิด สง่ผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนสงูขึน้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัเกณฑ์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดสงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 
การด าเนินการวิจัย 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน ซึง่ได้จากการสุม่
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)   
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
   1. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
   2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการ
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ทางคณิตศาสตร์ แบบอตันยั จ านวน 3 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (PE) ระหวา่ง 0.52 – 0.73  คา่อ านาจจ าแนก 
(D) ระหวา่ง 0.68 – 0.74 และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเทา่กบั 0.97 
   3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ แบบอตันยั จ านวน 2 ข้อ มีคา่ความยากง่าย (PE) ระหวา่ง 0.56 – 0.69 คา่อ านาจจ าแนก 
(D) เทา่กบั 0.62 และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.84 
 
 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
  ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการทดลองตามขัน้ตอน ดงันี ้
  1. ขอความร่วมมือกบัโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร
จ านวน 1 ห้องเป็นกลุม่ตวัอย่างของการวิจยัครัง้นีแ้ละผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
  2. ชีแ้จงให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบถึงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิด เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัไิด้ถกูต้อง 
  3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ ไปท าการทดสอบกบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งแล้วบนัทกึคะแนนท่ีได้จากการทดลองครัง้นีเ้ป็นคะแนนก่อน
ทดลอง(Pre-test) 
  4. ด าเนินการทดลองโดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 44 คนโดย
ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง 
  5. ท าการทดสอบหลงัทดลอง (Post-test) โดยน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ซึง่เป็น
ชดุเดียวกบัชดุแรกแล้วบนัทึกผลคะแนนหลงัทดลอง 
  6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและแบบบนัทกึพฤตกิรรมน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือ
ตรวจสอบสมมตฐิานโดยใช้วิธีทางสถิติตอ่ไป 
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 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีล าดบัขัน้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
  1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ t-test for Dependent Samples 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้สถิต ิt-test for One Sample  
  3. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ t-test for Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.37 
 3. ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

 1. จากผลการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
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นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.37 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
   1.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เป็นวิธีการเรียนรู้แบบหนึง่ท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนท ากิจกรรมการแก้ปัญหาปลายเปิดท่ีก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิชาคณิตศาสตร์กบัผู้ เรียน 
กิจกรรมท่ีใช้เน้นให้ผู้ เรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีและค าตอบท่ีหลากหลาย ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้และลง
มือปฏิบตัหิรือกระท าจริง จนเกิดความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกบัไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2547: 30-32 ) 
ได้กลา่วว่า การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดมีเป้าหมาย เพ่ือให้นกัเรียนทกุคนสามารถเรียนคณิตศาสตร์
ในแนวทางท่ีตอบสนองความสามารถของพวกเขาควบคูไ่ปกบัระดบัของการตดัสินใจด้วยตนเองในการ
เรียนรู้ของพวกเขา และสามารถขยายหรือเพิ่มเตมิคณุภาพของกระบวนการและผลท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบั
คณิตศาสตร์ได้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดจงึต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้และ
เทคนิควิธีการสอนหลายๆรูปแบบ และวิธีการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ซึง่สอดคล้องกบัชยัศกัดิ ์ 
ลีลาจรัสกลุ (2543: 266) ได้กลา่ววา่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องปรับเปล่ียน
วิธีสอนของตนเองให้เข้ากบัยคุใหม ่โดยให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน  
    1.2 กิจกรรมท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ผู้วิจยัได้ก าหนด
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และจดับรรยากาศในการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย โดยให้ผู้ เรียนได้เผชิญปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถแสดงค าตอบหรือวิธีการอยา่ง
หลากหลาย เปิดกว้างในการหาค าตอบ มีค าตอบท่ีถกูต้องหลายค าตอบหรือมีวิธีการในการหาค าตอบ 
มีแนวทางเข้าสู่ค าตอบของปัญหาได้หลายวิธี โดยท่ีผู้สอนไมไ่ด้แนะวิธีการแก้ปัญหาให้กบัผู้ เรียน 
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีน าเสนอนัน้นอกจากจะสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองแล้ว ในแผนการจดัการเรียนรู้ผู้วิจยัยงัได้เพิ่มเติมความรู้ตา่งๆ 
เชน่ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีน าวตัถดุบิท่ีมีอยูม่าแปร
สภาพเพ่ือสร้างรายได้ ข่าวและเหตกุารณ์ในปัจจบุนั ตลอดจนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม การ
น าเสนอในลกัษณะนีก้ระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และสร้างความท้าทายให้ผู้ เรียนแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง รวมทัง้เป็นการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุต์กบัชีวิตประจ าวนั ซึง่สอดคล้อง
กบัเบคเกอร์และชิมาดะ (Becker; & Shimada. 1997: 27) ได้กลา่วว่า ปัญหาปลายเปิดจะท าให้
นกัเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้บางประการท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากเดมิ จากการท่ีมีค าตอบ
เปิดกว้าง แม้วา่จะมีผู้หาค าตอบของปัญหาได้แล้ว นกัเรียนคนอ่ืนก็ยงัมีโอกาสหาค าตอบอ่ืนๆได้อีก 
รวมทัง้การท้าทายให้มีการแสวงหาวิธีการใหมใ่นการหาค าตอบ 
   1.3 ผู้วิจยัได้จดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดท่ีเน้นกระบวนการกลุม่ ผู้ เรียนสามารถใช้
วิธีการในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ผา่นทางกระบวนการท างานกลุม่ยอ่ย 4 – 6 คน ซึง่ชว่ยปลกูฝัง
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ให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ มีการวิเคราะห์ปัญหา มีการปรึกษาหารือกนั 
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั โดยมีเป้าหมายคือความส าเร็จของกลุม่ ดงันัน้สมาชิกทกุคนในกลุม่มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซกัถาม อภิปรายเก่ียวกบักิจกรรมแบบฝึกทกัษะท่ีก าลงัท าอยู่ เกิดชว่ยเหลือ
กนัในการเรียนรู้ภายในกลุม่ โดยนกัเรียนในกลุม่คนใดเข้าใจก่อนหรือท ากิจกรรมได้ก็ช่วยอธิบายให้กบั
สมาชิกในกลุม่คนอ่ืนๆ ท่ียงัไมเ่ข้าใจหรือท ากิจกรรมไมส่ าเร็จ ท าให้สมาชิกในกลุม่มีความเข้าใจมาก
ยิ่งขึน้ สอดคล้องกบันชุนาฎ มว่งมลุตรีและคณะ (2549: 22) ท่ีท าการส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียน
ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด พบวา่ นกัเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมกลุม่เพ่ือแลก
เป็นความรู้และได้แสดงความคดิเห็นอย่างหลากหลาย และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของชยัศกัดิ์  
ลีลาจรัสกลุ (2543: 258) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มจะก่อให้เกิดความ
สมัฤทธ์ิผลทางการเรียนได้อยา่งสงูสดุ เพราะการศกึษาโดยใช้กิจกรรมกลุม่จะเป็นการศกึษาจาก
ประสบการณ์จริง โดยท่ีผู้ เรียนได้มีการศกึษาเรียนรู้โดยการปฏิบตัจิริง ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบั
คนอ่ืน จะท าให้การเรียนรู้ตา่ง ๆ เตม็ไปด้วยความสนกุสนาน เป็นผลให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่ง
ซาบซึง้และจดจ านาน ตลอดจนสามารถฝึกนิสยัให้สามารถเข้าสงัคมและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี  
 2. จากการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
   2.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้ว ผู้ เรียนต้องท าความเข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ตดัสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาและหาค าตอบ ท่ีมีหลากหลายวิธีการแก้ปัญหา หลากหลายค าตอบ ซึง่เป็นการ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนคิดอยา่งมีเหตผุลท่ีเป็นระบบ ซึง่มีความส าคญัอยา่งมากในชีวิตประจ าวัน สอดคล้อง
กบัรุจิรัตน์ พรหมรักษ์ (2553 : 1) กลา่ววา่ โดยหลกัสตูรก าหนดให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพราะจะชว่ยสง่เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ให้ผู้ เรียนโดยตรง ท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนใจและตัง้ใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ สง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการแก้ปัญหา 
และความสามารถในการให้เหตผุล เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการคิด 
การมีระเบียบขัน้ตอนในการคดิมีเหตผุล จะเป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน และยงั
สอดคล้องกบังานวิจยัของปรีชา เนาว์เย็นผล (2544: บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัเร่ือง กิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิดส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัจากการ
ทดลองพบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่สามารถวางแผนก าหนดแนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระตาม
แนวคิดของตนเองและพฤตกิรรมการแก้ปัญหาทกุด้านของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีและดีมาก 
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  2.2 กิจกรรมท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ผู้วิจยัได้ก าหนด
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และจดับรรยากาศในการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง เปิดกว้างให้อิสระในการแก้ปัญหา ซึง่ชว่ย
กระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้ เรียน ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมตา่งๆตอ่ไป ซึง่ผู้ เรียน
สามารถแลกเปล่ียนวิธีการแก้ปัญหาและค าตอบของตนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆภายในและนอกกลุม่ได้ โดย
การให้เหตผุลเพ่ือยืนยนัและสนบัสนนุค าตอบท่ีถกูต้องของตน อีกทัง้ยอมรับฟังวิธีการ ค าตอบและ
ความคดิเห็นของสมาชิกคนอ่ืนๆด้วย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเบกเกอร์และชิมาดะ (Becker; & 
Shimada. 1997: 23) ท่ีกลา่วถึงปัญหาปลายเปิดวา่เป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ระหวา่งนกัเรียนด้วยกนัวิธีหนึง่ จากการท่ีนกัเรียนแตล่ะคนหาค าตอบท่ีเป็นของตนเอง
และน ามาอภิปรายร่วมกนั นกัเรียนจงึสามารถเรียนรู้แนวคดิอ่ืนๆได้จากเพ่ือนร่วมชัน้ได้ ซึง่นบัเป็นข้อดี
ของปัญหาปลายเปิดวา่เป็นการชว่ยพฒันาทกัษะการให้เหตผุลและการส่ือสารของนกัเรียน 
 
ข้อสังเกตจากการวิจัย 
  จากการศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ท่ีมีตอ่
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผู้วิจยัได้พบข้อสงัเกตบางประการจาก
การวิจยัและจากแบบบนัทกึพฤตกิรรมของครูและนกัเรียน ซึง่พอสรุปได้ดงันี  ้
    1. ในการเรียนการสอนในคาบเรียนแรก ผู้ เรียนสว่นใหญ่ไมส่ามารถด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดได้ เน่ืองจากผู้ เรียนไมเ่ข้าใจและไมคุ่้นเคยในกระบวนการการจดัการ
เรียนรู้ ท่ีผู้ เรียนต้องศกึษา ท าความเข้าใจปัญหา วางแผนและตดัสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา/ค าตอบ
ด้วยตนเอง ผู้วิจยัจงึอธิบายและให้ค าแนะน า ท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอยา่งลา่ช้า เม่ือท า
การชีแ้จงการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดแตล่ะขัน้ตอนอย่างละเอียด ท าให้
ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น ท้าทายและสนใจเรียนมากขึน้  
    2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ท่ีเน้นกระบวนการกลุม่ยอ่ย 4-6 คน 
พบวา่ในคาบแรกๆ ผู้ เรียนท่ีเรียนอ่อนไมค่อ่ยแสดงความคดิเห็นกบัสมาชิกคนอ่ืนๆภายในกลุม่ ผู้ เรียนท่ี
เรียนเก่งจะเป็นคนคิดและท ากิจกรรมเสียสว่นใหญ่ ผู้วิจยัต้องกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นและเสริมแรง
ทางบวก เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจและมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม  
    3. บรรยากาศของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ผู้วิจยัสร้าง
บรรยากาศในชัน้เรียนให้เอือ้ตอ่การแสดงความคิดเห็น โดยมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีเป็นกนัเองกบัผู้ เรียน ท าให้
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ผู้ เรียนลดความกงัวล กล้าแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของผู้ เรียนและมีสว่นร่วมภายในกลุม่มาก
ยิ่งขึน้  
    4. ในการท ากิจกรรมนอกจากผู้ เรียนต้องท าความเข้าใจและแก้ปัญหาแล้ว ผู้ เรียนควร
อธิบายสนบัสนนุเหตผุลยทุธวิธีในการแก้ปัญหาของตนเอง ถือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน 
หากมีข้อผิดพลาดควรให้สมาชิกภายในกลุม่ร่วมกนัคดิและแสวงหาแนวทางการแก้ไข โดยมีครูผู้สอน
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
    5. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดต้องใช้คาบเรียนท่ีตดิกนัจ านวน 2 
คาบ ซึง่ทางโรงเรียนมกัจดัคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นจ านวน 1 คาบเรียน ซึง่ไมเ่พียงพอกบัการ
ด าเนินกิจกรรม จงึท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ไมต่อ่เน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
    1. ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด ควรมีการชีแ้จงการท า
กิจกรรมแตล่ะขัน้ตอนอยา่งละเอียดและแจ้งจดุมุง่หมายในการจดัการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 
    2. ในบทบาทครูผู้สอนต้องเข้าใจความแตกตา่งระหว่างบคุคล จงึต้องมีความอดทน ไม่
ใจร้อนสรุปกิจกรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี ซึง่ท าให้ได้วิธีการและค าตอบท่ี
สมบรูณ์ท่ีสดุ 
   3. ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัเวลาให้สอดคล้องกนั เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเตรียมไว้ 
 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
   1. ควรศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เพ่ือพฒันา
ความสามารถ/ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ เชน่ ทกัษะการส่ือสาร และการ
น าเสนอ ทกัษะเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ และทกัษะความคดิสร้างสรรค์  
   2. ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัผู้ เรียนในระดบัชัน้อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะระดบัชัน้ประถมศกึษา เน่ืองจากการใช้วิธีการแบบเปิด เป็นหนึง่วิธีท่ีสามารถชว่ยพฒันาให้
ผู้ เรียนเกิดความสามารถ/ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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   3. ควรจะศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ของผู้ เรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ เชน่ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอน
แบบแก้ปัญหา การสอนแบบการสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น  
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1. คา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
  2. คา่ความยาก (PE) คา่อ านาจจ าแนก (D) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 
เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
  3. คา่อ านาจจ าแนก (t-test) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
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ตาราง 11 คา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา  
     ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

ข้อที่ 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญท่านท่ี ค่าดัชนีความเที่ยงตรง 

เชิงเนือ้หา (IOC) 
ผลการ
พจิารณา 1 2 3 

1 1 1 1 1 คดัเลือก 
2 1 1 1 1 คดัเลือก 
3 1 1 1 1 คดัเลือก 
4 1 1 1 1 คดัเลือก 
5 1 1 1 1 คดัเลือก 

 

 คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (IOC) โดยพิจารณาจากคา่ IOC   0.5 ซึง่ทกุข้อมีคา่ IOC เทา่กบั 1 จงึได้แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ 
 
ตาราง 12 คา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุล 
     ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

ข้อที่ 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญท่านท่ี ค่าดัชนีความเที่ยงตรง 

เชิงเนือ้หา (IOC) 
ผลการ
พจิารณา 1 2 3 

1 1 1 1 1 คดัเลือก 
2 1 1 1 1 คดัเลือก 
3 1 1 1 1 คดัเลือก 
4 1 1 1 1 คดัเลือก 
5 0 1 1 0.67 คดัเลือก 

 

 คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (IOC) โดยพิจารณาจากคา่ IOC   0.5 ซึง่ทกุข้อมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.67 - 1.00 จงึได้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ 
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ตาราง 13 คา่ความยากง่าย (PE) คา่อ านาจจ าแนก (D) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดั 
     ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ 
     นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

ข้อ 

ผลรวม 
คะแนน 
กลุ่มเก่ง 
(  ) 

ผลรวม 
คะแนน 
กลุ่มอ่อน 
(  ) 

คะแนน 
สูงสุด 
(    ) 

คะแนน 
ต ่าสุด 
(    ) 

PE D 
ผลการ
พจิารณา 

1 119 66 10 4 0.52 0.68 คดัเลือก 
2 130 82 10 4 0.69 0.62 คดัออก 
3 122 85 10 3 0.71 0.41 คดัออก 
4 130 45 10 1 0.64 0.73 คดัเลือก 
5 130 44 10 1 0.73 0.74 คดัเลือก 

 
 คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เฉพาะข้อท่ีมีคา่ความยากง่าย (PE) 
ตามเกณฑ์ตัง้แต ่0.20 – 0.80 และคดัเลือกข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนก (D) ตามเกณฑ์ตัง้แต ่0.20 – 1 
โดยคดัเลือกแบบทดสอบให้ครอบคลมุจดุประสงค์นีจ้ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 4 และ 5 ซึง่เป็นข้อท่ีมี
ความยากง่ายพอเหมาะ ไมย่ากหรือง่ายเกินไป และจ าแนกนกัเรียนอ่อนและเก่งออกจากกนัได้ โดยข้อ

ท่ีคดัเลือกมีคา่ความยากง่าย (PE) ตัง้แต ่0.52 – 0.73 และมีคา่อ านาจจ าแนก (D) ตัง้แต ่0.68 – 0.74 
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   จากตาราง ตวัอยา่งการหาคา่ความยากง่าย (PE ) ข้อ 1 
 

 
 minmax

min

2

2

XXN

NXSS
P LU

E



  

 
   เม่ือ  PE แทน  คา่ความยากง่าย 
      SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 
      SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่อ่อน 
      N  แทน จ านวนผู้ เข้าสอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่อ่อน 
      Xmax แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
      Xmin แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
 

     แทนคา่    PE   
       (        )

     (    )
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   จากตาราง ตวัอยา่งการหาคา่อ านาจจ าแนก (D) ข้อ 1 
 

 minmax XXN

SS LUD



  

 
   เม่ือ  D  แทน คา่อ านาจจ าแนก 
      SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง  
      SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่อ่อน 
      N  แทน จ านวนผู้ เข้าสอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่อ่อน 
      Xmax แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
      Xmin แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
 

     แทนคา่       
        

  (    )
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ตาราง 14 คา่ความยากง่าย (PE) คา่อ านาจจ าแนก (D) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดั  
     ความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ   
     นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

ข้อ 

ผลรวม 
คะแนน 
กลุ่มเก่ง 

(SU) 

ผลรวม 
คะแนน 
กลุ่มอ่อน 

(S ) 

คะแนน 
สูงสุด 

( ma ) 

คะแนน 
ต ่าสุด 

( min) 
PE   

ผลการ
พจิารณา 

1 39 25 3 1 0.73 0.54 คดัออก 
2 39 23 3 1 0.69 0.62 คดัเลือก 
3 39 22 3 0 0.78 0.44 คดัออก 
4 34 10 3 0 0.56 0.62 คดัเลือก 
5 37 11 1 0 1.85 2.00 คดัออก 

 
 คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เฉพาะข้อท่ีมีคา่ความยากง่าย (PE) 
ตามเกณฑ์ตัง้แต ่0.20 – 0.80 และคดัเลือกข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนก (D) ตามเกณฑ์ตัง้แต ่0.20 – 1 
โดยคดัเลือกแบบทดสอบให้ครอบคลมุจดุประสงค์นีจ้ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 และ 4 ซึง่เป็นข้อท่ีมี
ความยากง่ายพอเหมาะ ไมย่ากหรือง่ายเกินไป และจ าแนกนกัเรียนอ่อนและเก่งออกจากกนัได้ โดยข้อ

ท่ีคดัเลือกมีคา่ความยากง่าย (PE)ตัง้แต ่0.56 – 0.69 และมีคา่อ านาจจ าแนก (D) เทา่กบั 0.62 
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   จากตาราง ตวัอยา่งการหาคา่ความยากง่าย (PE) ข้อ 1 
 

 
 minmax

min

2

2

XXN

NXSS
P LU

E



  

 
   เม่ือ  PE แทน  คา่ความยากง่าย 
      SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 
      SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่อ่อน 
      N  แทน จ านวนผู้ เข้าสอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่อ่อน 
      Xmax แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
      Xmin แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
 

     แทนคา่       
      (        )

     (   )
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   จากตาราง ตวัอยา่งการหาคา่อ านาจจ าแนก (D) ข้อ 1 
 

 minmax XXN

SS LUD



  

 
   เม่ือ  D  แทน คา่อ านาจจ าแนก 
      SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง  
      SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่อ่อน 
      N  แทน จ านวนผู้ เข้าสอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่อ่อน 
      Xmax แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
      Xmin แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 
 

     แทนคา่       
       

  (   )
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ตาราง 15 คา่ ∑   คา่  ∑     และคา่     เพ่ือใช้แทนคา่ในสตูรการหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  
     วดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ  
     นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

ข้อที่                 ∑                     ∑        
  

1 358 2698 2.75 
2 339 2641 6.99 
3 335 2593 7.11 

    2
iS  16.85 

 
ตาราง 16 คา่ ∑  และ  ∑   ทัง้ฉบบัของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง  
     คณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

คนท่ี คะแนน (X) X2 คนท่ี คะแนน (X) X2 

1 30 900 13 28 784 

2 30 900 14 26 676 

3 30 900 15 26 676 

4 29 841 16 26 676 

5 29 841 17 26 676 

6 29 841 18 26 676 

7 29 841 19 26 676 

8 29 841 20 24 576 

9 29 841 21 23 529 

10 29 841 22 22 484 

11 29 841 23 22 484 

12 29 841 24 21 441 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

คนท่ี คะแนน (X) X2 คนท่ี คะแนน (X) X2 

25 20 400 38 16 256 

26 19 361 39 16 256 

27 19 361 40 16 256 

28 19 361 41 16 256 

29 19 361 42 15 225 

30 19 361 43 13 169 

31 19 361 44 13 169 

32 19 361 45 13 169 

33 18 324 46 11 121 

34 18 324 47 11 121 

35 18 324 48 9 81 

36 17 289 49 8 64 

37 16 256 50 8 64 

     X=1,032  X2=23,634 
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    หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบซึง่เป็นแบบทดสอบอตันยั โดยใช้สมัประสิทธ์แอลฟา  

( -Coefficient) ด้วยวิธีการของครอนบคั (Cronbach) สตูรท่ีใช้คือ (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 

2538 : 200) 



























2
1

2

1
1 t

n

i
i

S

S

n

n
  

 
   เม่ือ     แทน   คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
      n แทน   จ านวนข้อสอบ 
      

2
iS  แทน   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

      
2
tS  แทน   คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบทัง้ฉบบั 

  

     โดยท่ี     

  
  

 ∑  
  (∑  )

 

 (   )
 

 

     เม่ือ            แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
             ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนในข้อท่ี i 
                  ∑    แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสองในข้อท่ี i  
                N   แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
  
      และ   

  
  

 ∑   (∑ ) 

 (   )
 

 
     เม่ือ              แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั  
            ∑  แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
                ∑         แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสอง   
                                  N    แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
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   จากตาราง 16 จะได้  ∑           ∑           และ N = 50  
    

  
  

  (      )  (     ) 

  (    )
 

 

                                                            
       

     
 

 
                                                                  
 
   จากตาราง 15 จะได้   ∑                        และ n = 3 
 

                                                          
 

   
{  

     

     
} 

 

                                                          
 

 
(
           

     
) 
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ตาราง 17 คา่ ∑   คา่  ∑     และคา่     เพ่ือใช้แทนคา่ในสตูรการหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
     วดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ 
     นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

ข้อที่                 ∑                     ∑            
  

1 119 301 0.36 
2 92 198 0.59 

       
2
iS  0.95 

 
ตาราง 18 คา่ ∑  และ  ∑   ทัง้ฉบบัของแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทาง 
     คณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

คนท่ี คะแนน (X) X2 คนท่ี คะแนน (X) X2 

1 6 36 13 5 25 

2 6 36 14 5 25 

3 6 36 15 5 25 

4 6 36 16 5 25 

5 6 36 17 5 25 

6 6 36 18 5 25 

7 6 36 19 5 25 

8 6 36 20 5 25 

9 5 25 21 5 25 

10 5 25 22 5 25 

11 5 25 23 5 25 

12 6 36 24 4 16 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

คนท่ี คะแนน (X) X2 คนท่ี คะแนน (X) X2 

25 4 16 38 4 16 

26 4 16 39 3 9 

27 4 16 40 3 9 

28 4 16 41 3 9 

29 4 16 42 3 9 

30 4 16 43 3 9 

31 4 16 44 3 9 

32 4 16 45 3 9 

33 4 16 46 3 9 

34 4 16 47 3 9 

35 4 16 48 3 9 

36 4 16 49 1 1 

37 4 16 50 1 1 

     X=211  X2=971 
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   หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบซึง่เป็นแบบทดสอบอตันยั โดยใช้สมัประสิทธ์แอลฟา ( -

Coefficient) ด้วยวิธีการของครอนบคั (Cronbach) สตูรท่ีใช้คือ (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 

2538 : 200) 



























2
1

2

1
1 t

n

i
i

S

S

n

n
  

 
   เม่ือ     แทน   คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
      n แทน   จ านวนข้อสอบ 
      

2
iS  แทน   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

      
2
tS  แทน   คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบทัง้ฉบบั 

  

     โดยท่ี     

  
  

 ∑  
  (∑  )

 

 (   )
 

 

     เม่ือ            แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
             ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนในข้อท่ี i 
                  ∑    แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสองในข้อท่ี i  
                N   แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
  
      และ   

  
  

 ∑   (∑ ) 

 (   )
 

 
     เม่ือ              แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั  
            ∑  แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
                ∑         แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสอง   
                                  N    แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
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   จากตาราง 18 จะได้  ∑         ∑        และ N = 50  
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   จากตาราง 17 จะได้   ∑                      และ n = 2 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 2. คะแนนเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดกบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70) เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 3. คะแนนความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
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ตาราง 19 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง 
     คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนการทดลอง 

1(X ) และหลงัการทดลอง 2(X )  

  

คนท่ี 
1X  

2X  2

2X  D  2D  คนท่ี 
1X  

2X  2

2X  D  2D  

1 18 26 676 8 64 23 17 27 729 10 100 

2 12 23 529 11 121 24 6 20 400 14 196 

3 2 17 289 15 225 25 2 18 324 16 256 

4 15 27 729 12 144 26 17 24 576 7 49 

5 6 20 400 14 196 27 15 26 676 11 121 

6 4 18 324 14 196 28 2 16 256 14 196 

7 16 24 576 8 64 29 20 29 841 9 81 

8 19 28 784 9 81 30 14 26 676 12 144 

9 3 19 361 16 256 31 13 24 576 11 121 

10 10 25 625 15 225 32 4 20 400 16 256 

11 13 25 625 12 144 33 1 16 256 15 225 

12 15 24 576 9 81 34 10 24 576 14 196 

13 10 19 361 9 81 35 14 24 576 10 100 

14 14 26 676 12 144 36 2 19 361 17 289 

15 12 24 576 12 144 37 15 27 729 12 144 

16 17 26 676 9 81 38 3 16 256 13 169 

17 13 25 625 12 144 39 5 20 400 15 225 

18 14 22 484 8 64 40 6 23 529 17 289 

19 16 26 676 10 100 41 2 18 324 16 256 

20 10 21 441 11 121 42 10 23 529 13 169 

21 14 26 676 12 144 43 11 26 676 15 225 

22 7 23 529 16 256 44 0 15 225 15 225 

          ∑  995 23,105 546 7,108 
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   เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั

ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ t-test for Dependent Samples 

1
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n

DDn

D

t
n
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n
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n

i  ; df = N – 1  

 
   เม่ือ  t  แทน    คา่พิจารณาใน t – Distribution 
      D  แทน    ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัและ 
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 
      ΣD  แทน    ผลรวมของผลตา่งของคะแนนการทดสอบหลงัและ 
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้แตล่ะคู่ 
         ΣD2 แทน    ผลรวมของผลตา่งของคะแนนการทดสอบหลงัและ 
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้แตล่ะคูย่กก าลงัสอง 
      N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
 
  จากตาราง  จะได้  ∑      , ∑         และ N = 44 
    แทนคา่ 

                                            

√  (     ) (   )
 

    

       ; df = N – 1 

 

       
   

√               
  

 

 

                                                
   

     
 

 
                                                                     
  (เปิดตาราง t จะได้คา่วิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.416  ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .01 เม่ือ df = 44 – 1    43) 
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   เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้สถิต ิt-test for One Sample 
 

0X μ
t ;df n 1

s

n


    

 
   เม่ือ     t    แทน  คา่ท่ีพิจารณาใน t – Distribution 
         X    แทน  คา่เฉล่ียของคะแนนสอบ 
                  0μ   แทน  คา่เฉล่ียท่ีใช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
         s    แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
      n   แทน  จ านวนนกัเรียน  

 
 เน่ืองจาก    ̅                       และ       
   แทนคา่  

                                                               
        

    

√  

 

 

                                                              
    

    
    

 

 

                                                              
    

    
 

 
                                                                    
 
 (เปิดตาราง t จะได้คา่วิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.416  ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิ .01 เม่ือ df = 44 – 1    43) 
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ตาราง 20 คะแนนความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะกระบวนการทาง 
     คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนการทดลอง 

1(X ) และหลงัการทดลอง 2(X )  

 

คนท่ี 
1X  

2X  2

2X  D  2D  คนท่ี 
1X  

2X  2

2X  D  2D  

1 2 6 36 4 16 23 2 5 25 3 9 

2 0 4 16 4 16 24 0 5 25 5 25 

3 2 5 25 3 9 25 0 5 25 5 25 

4 1 4 16 3 9 26 2 4 16 2 4 

5 1 6 36 5 25 27 2 4 16 2 4 

6 2 4 16 2 4 28 1 4 16 3 9 

7 0 4 16 4 16 29 2 6 36 4 16 

8 0 4 16 4 16 30 4 6 36 2 4 

9 0 6 36 6 36 31 1 5 25 4 16 

10 3 6 36 3 9 32 2 6 36 4 16 

11 3 6 36 3 9 33 0 4 16 4 16 

12 2 6 36 4 16 34 0 4 16 4 16 

13 2 6 36 4 16 35 1 4 16 3 9 

14 1 4 16 3 9 36 2 5 25 3 9 

15 0 6 36 6 36 37 3 5 25 2 4 

16 2 4 16 2 4 38 0 5 25 5 25 

17 4 6 36 2 4 39 1 5 25 4 16 

18 2 6 36 4 16 40 2 4 16 2 4 

19 2 5 25 3 9 41 0 4 16 4 16 

20 1 4 16 3 9 42 1 4 16 3 9 

21 1 4 16 3 9 43 1 4 16 3 9 

22 1 4 16 3 9 44 0 4 16 4 16 

          ∑  212 1054 153 579 
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  เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั

ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ t-test for Dependent Samples 
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   เม่ือ  t  แทน    คา่พิจารณาใน t – Distribution 
      D  แทน    ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัและ  
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 
      ΣD  แทน    ผลรวมของผลตา่งของคะแนนการทดสอบหลงัและ  
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้แตล่ะคู่ 
         ΣD2 แทน    ผลรวมของผลตา่งของคะแนนการทดสอบหลงัและ  
        ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้แตล่ะคูย่กก าลงัสอง 
      N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
 
  จากตาราง  จะได้  ∑      , ∑       และ N = 44 
    แทนคา่ 

                                  

√  (   ) (   )
 

    

       ; df = N – 1 

 

                                                                   
   

√             
  

 

 

                                             
   

    
 

 

                                                                  
 (เปิดตาราง t จะได้คา่วิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.416  ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิ .01 เม่ือ df = 44 – 1    43) 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด  

เร่ืองทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด 
วิชา คณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค23102   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

ช่ือกิจกรรม  ก่ีตัวกันแน่     เวลา 2 คาบ 

 

1. สาระ 

 สาระท่ี 6 ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตผุล การส่ือสาร การส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ ทางคณิตศาสตร์และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

3. ตัวชีวั้ด  

 ค 6.1 ม.3/1 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 

 ค 6.1 ม.3/3 ให้เหตผุลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้อยา่งเหมาะสม 

 ค 6.1 ม.3/4 ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ  

    ความหมาย  และการน าเสนอ ได้อยา่งถกูต้อง และชดัเจน 

 ค 6.1 ม.3/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

4. สาระส าคัญ 

 การแก้ปัญหา เป็นการหาค าตอบซึง่ผู้ เรียนสามารถหาวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสูก่าร

แก้ปัญหา ขัน้ตอนท่ีส าคญัก็คือ การวางแผนแก้ปัญหา เป็นขัน้เสนอแนวคดิในการแก้ปัญหา เพ่ือค้นหา

ความเช่ือมโยงจากสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดกบัสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ ผู้แก้ปัญหาจะสามารถเขียนสิ่งเหลา่นี ้

ออกมาเป็นความสมัพนัธ์ในรูปของสมการได้ โดยใช้ยทุธวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุมาชว่ยในการ

แก้ปัญหานัน้ ซึง่อาจจะใช้การเดาและตรวจสอบ ค้นหารูปแบบ เขียนภาพ แผนภมูิ ตารางและสร้าง

แบบจ าลอง เขียนเป็นประโยค    ทางคณิตศาสตร์ แจงกรณีท่ีเป็นไปได้ หรือแม้แตว่ิธีการย้อนกลบั  

เป็นต้น 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ด้านความรู้ (K) : นกัเรียนสามารถ 

  1. อธิบายการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการ

ท่ีหลากหลาย และน าไปประยกุต์ใช้ในเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในชีวิติประจ าวนัได้ 

  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : นกัเรียนสามารถ 

   1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 

   2. ให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ได้ 

   3. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์และน าเสนอได้  

  ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ (A) : นกัเรียน  

   1. มีความรับผิดชอบ 

   2. ท างานเป็นระบบ 

   3. ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

6. สาระการเรียนรู้ 

  กิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้นกัเรียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการ

ด าเนินการพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาท่ีนกัเรียนไมคุ่้นเคยและไมส่ามารถหาค าตอบได้

ในทนัที เป็นปัญหาปลายเปิดแบบกระบวนการเปิด (Process is open) ท่ีมีแนวทางในการแก้ปัญหาซึง่

เป็นปัญหาต้นก าเนิดให้ได้อยา่งหลากหลาย ถือเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกบักระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และยทุธวิธีแก้ปัญหาท่ีอยูบ่นพืน้ฐานความคดิและ

ประสบการณ์ของนกัเรียนจากการปฏิบตัิกิจกรรม ได้แก่ ยทุธวิธีเขียนภาพหรือแผนภาพ ยทุธวิธีสร้าง

ตาราง และยทุธวิธีการเขียนสมการ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้สานตอ่ความคิด และขยายแนวคิดของ

นกัเรียนให้ชดัเจนขึน้ เพ่ือสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตประจ าวนัได้ 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

คาบที่ 1-2 

  ขัน้น า 

   1. ครูสนทนากบันกัเรียนถึงสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั โดยยกตวัอยา่งสถานการณ์

แล้วให้นกัเรียนเสนอวิธีการหาค าตอบ เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการบวก การลบ 

การคณู และการหาร จากโปรแกรม PowerPoint ดงัตอ่ไปนี ้
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     1.1 ถ้าต้องการทราบจ านวนขาโต๊ะเรียนทัง้หมดในห้องเรียน นกัเรียนจะท า

อยา่งไร (นกัเรียนควรตอบได้วา่ นบัจ านวนโต๊ะเรียนทัง้หมดในห้องเรียน แล้วคณูด้วย 4 เน่ืองจากโต๊ะ

เรียนหนึง่ตวัมี 4 ขา) 

     1.2 ถ้าต้องการทราบจ านวนนกัเรียนในห้องเรียน ซึง่ทกุคนถอดรองเท้าวางไว้ท่ีชัน้

วางรองเท้าหน้าห้อง นกัเรียนจะทราบได้อยา่งไรว่ามีนกัเรียนก่ีคนโดยไมต้่องเข้าไปนบัในห้องเรียน 

(นกัเรียนควรตอบได้ว่า นบัจ านวนรองเท้าวา่มีก่ีข้าง แล้วหารด้วย 2 หรือนบัจ านวนรองเท้าวา่มีก่ีคู ่ซึง่

จะเทา่กบัจ านวนนกัเรียนในห้องเรียน) 

  ขัน้สอน 

    2. นกัเรียนแบง่กลุม่ย่อย กลุ่มละ 4 – 6 คน  

    3. ตวัแทนกลุม่รับใบกิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่ แล้วให้นกัเรียนภายในกลุม่ศกึษาค าชีแ้จง 

จดุประสงค์การเรียนรู้ และเนือ้หาจากใบกิจกรรม 

    4. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพ่ือท าความเข้าใจปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา เพ่ือ

ก าหนดแนวคดิในการหาค าตอบของปัญหา โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า  

    5. ครูอาจใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือเปิดความคดิของนกัเรียน ในขัน้ตอนวางแผนแก้ปัญหา

กิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่ โดยวิธีการคิดอาจมีมากกวา่ 1 วิธี 

    6. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ระดมความคิดในกิจกรรมท่ีได้รับ และร่วมกนัหาค าตอบของ

ปัญหา โดยครูให้อิสระในการคดิหาค าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลายให้ได้มากท่ีสดุ 

    7. นกัเรียนแตล่ะกลุม่สรุปความรู้จากการท างานกลุม่ และเตรียมการน าเสนอผลงาน 

  ขัน้สรุป 

    8. นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอผลงานการปฏิบตักิิจกรรม ทัง้แนวคดิ/วิธีท า

ในการหาค าตอบของปัญหา และค าตอบของปัญหา  

     9. นกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถกูต้องของแนวคิด/วิธีท าในการหาค าตอบของ

ปัญหา และค าตอบของปัญหา  

    10. ครูแนะน าให้นกัเรียนจดบนัทกึแนวคิด/วิธีท าของกลุม่อ่ืนๆท่ีแตกตา่งจากกลุม่ของ

ตนเอง 



129 
 

   11. นกัเรียนแตล่ะคนปฏิบตัิกิจกรรมเป็นรายบคุคลในใบกิจกรรม “การขยายปัญหา” 

โดยให้นกัเรียนสร้างปัญหาในท านองเดียวกบัปัญหา “ก่ีตวักนัแน”่ แล้วให้เขียนแสดงแนวคิด/วิธีท าใน

การหาค าตอบของปัญหา และค าตอบของปัญหา และให้เพ่ือนๆในกลุม่ชว่ยกนัตรวจสอบความถกูต้อง 

8. ส่ือการเรียนรู้  

  1. ใบกิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่ 

  2. ใบกิจกรรม “การขยายปัญหา” 

  3. โปรแกรม PowerPoint ส าหรับกิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่ 

9. ภาระงาน / ชิน้งาน 

  1. ใบกิจกรรม “การขยายปัญหา” 

10. การวัดและประเมินผล 

ประเมินด้าน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์ 
1. ความรู้ 
 

-ความถกูต้องในการท ากิจกรรม 
-สงัเกตจากการท ากิจกรรม 

-ใบกิจกรรม “ก่ีตวักนัแน”่ 
-ใบกิจกรรม “การขยายปัญหา” 

ท ากิจกรรม 
“ก่ีตวักนัแน”่ และ
กิจกรรม “การขยาย
ปัญหา” ให้คะแนน
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตาม
รูปแบบของ Charles ; 
& Lester 70 % ขึน้ไป
ของคะแนนรวม 

2. ด้านทกัษะ/
กระบวนการ 

3. ด้าน
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ 
 

-สงัเกตจากการท ากิจกรรม แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค์ 

เกณฑ์ขัน้ต ่าจากการ
ประเมินคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ของ
ผู้ เรียนระดบัคณุภาพ
ไมต่ ่ากวา่ 70% 
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11. บันทกึหลังการสอน 

 ผลการสอน 

  - บันทกึพฤตกิรรมของครู 

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

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

  - บันทกึพฤตกิรรมของนักเรียน 

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

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

 ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

 แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

              

              

      ลงช่ือ .............................................. ผู้จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

                                                         (นางสาวตตมิา   ทิพย์จินดาชยักลุ) 
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ประเดน็ค าถามกระตุ้นเพื่อเปิดความคิดของนักเรียน ในขัน้ตอนวางแผนแก้ปัญหากิจกรรม 

“ก่ีตัวกันแน่” 

ให้นกัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้

1. เกษตรกรเลีย้งสตัว์อะไรบ้าง 

2. ปัญหานีต้้องการทราบอะไร 

3. จากปัญหาก าหนดข้อมลูอะไรบ้าง 

4. นกัเรียนคดิวา่ต้องใช้ข้อมลูใดในการหาค าตอบ 

5. จ านวนหวัของสตัว์มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนตวัสตัว์อยา่งไร 

6. จ านวนหวัของสตัว์มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนตวัสตัว์อยา่งไร 

7. สมมตวิา่ ในฟาร์มมีไก่ 46 ตวั จะมีแกะก่ีตวั และจะมีจ านวนขาทัง้หมดก่ีขา 

8. จากข้อ 7 จ านวนขาท่ีได้มากกวา่หรือน้อยกว่า 118 ขา เพ่ือให้มีจ านวนขาใกล้เคียง 118 ขา ในการ

สมมตคิรัง้ตอ่ไปควรเพิ่มหรือลดจ านวนไก่ 

9. นกัเรียนจะมีวิธีการแสดงแนวคดิในการหาค าตอบของข้อ 7 และข้อ 8 ให้เป็นระเบียบได้อย่างไร 

10. หลงัจากนกัเรียนแสดงแนวคิดในการหาค าตอบแล้ว นกัเรียนมีวิธีตรวจสอบอย่างไรวา่ค าตอบท่ีได้

ถกูต้อง 

11. นกัเรียนสามารถแก้ปัญหานีด้้วยวิธีอ่ืนได้หรือไม ่อยา่งไร 
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ใบกิจกรรม “ก่ีตัวกันแน่” 

 

 

 

ตอนที่ 1 ให้นกัเรียนอภิปรายภายในกลุม่เพ่ือระดมความคดิในกิจกรรมท่ีได้รับ และร่วมกนัหาค าตอบ

ของปัญหาท่ีก าหนดให้ 

แนวคิด/วิธีท า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ปัญหา : เกษตรกรคนหนึง่เลีย้งไก่และแกะในฟาร์มของเขา วนัหนึง่เขานบัจ านวนไก่และแกะได้ 
47 หวั ถ้านบัขาของไก่และขาของแกะรวมกนัได้ 118 ขา จงหาจ านวนไก่และแกะในฟาร์ม 
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ตอนที่ 2 ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอผลงานการปฏิบตักิิจกรรม ทัง้แนวคิด/วิธีท าในการ

หาค าตอบของปัญหา และค าตอบของปัญหา จากนัน้ให้นกัเรียนจดบนัทกึแนวคิด/วิธีท าของกลุม่อ่ืนๆ

ท่ีแตกตา่งจากกลุม่ของตนเองท่ีสนใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรม “ขยายปัญหา” 

ช่ือปัญหา......................................................... 

 ให้นกัเรียนแตล่ะคนสร้างปัญหาในลกัษณะเดียวกนักบัปัญหา “ก่ีตวักนัแน”่ พร้อมทัง้ตัง้

ช่ือปัญหาและเสนอแนวคิด/วิธีท าในการหาค าตอบของปัญหาอย่างน้อย 2 วิธี จากนัน้ให้เพ่ือนภายใน

กลุม่ตรวจสอบความถกูต้อง 

 

 

 

 

แนวคิด/วิธีท า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ปัญหา : ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
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เฉลยใบกิจกรรม “ก่ีตัวกันแน่” 

 

 

 

แนวคิด/วิธีท า 

 แนวคิดที่ 1 ใช้การเขียนภาพหรือแผนภาพ 
 
 โดย ก าหนดแทนไก่ 1 ตวั และรูปแทนแกะ 1 ตวั  

 

 
 

 โดยวาดขาเพิ่มภาพละ 2 ขา เพ่ือแทนแกะ 1 ตวั จนนบัจ านวนขาได้ครบตามท่ีก าหนดให้  
 

  

 

 

 

 

 ปัญหา : เกษตรกรคนหนึง่เลีย้งไก่และแกะในฟาร์มของเขา วนัหนึง่เขานบัจ านวนไก่และแกะได้ 
47 หวั ถ้านบัขาของไก่และขาของแกะรวมกนัได้ 118 ขา จงหาจ านวนไก่และแกะในฟาร์ม 
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 ดงันัน้มีแกะ   12   ตวั และมีไก่   35   ตวั 
 

แนวคิดที่ 2  ใช้การสร้างตาราง 

จ านวน
แกะ 

จ านวนไก่ 
จ านวนหัว จ านวนขา 

แกะ ไก่ รวม แกะ ไก่ รวม 
1 46 1 46 47 4 92 96 
2 45 2 45 47 8 90 98 
3 44 3 44 47 12 88 100 
4 43 4 43 47 16 86 102 
5 42 5 42 47 20 84 104 
6 41 6 41 47 24 82 106 
7 40 7 40 47 28 80 108 
8 39 8 39 47 32 78 110 
9 38 9 38 47 36 76 112 
10 37 10 37 47 40 74 114 
11 36 11 36 47 44 72 116 
12 35 12 35 47 48 70 118 

  

 ดงันัน้มีแกะ   12   ตวั และมีไก่   35   ตวั 
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แนวคิดที่ 3  ใช้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวแก้โจทย์ปัญหา 

 ให้เกษตรกรเลีย้งไก่ x ตวั 

 ดงันัน้      เลีย้งแกะ    47 – x  ตวั 

 ไก่          x    ตวั  มีขา  2x ขา 

 แกะ   47 – x   ตวั มีขา               4(47 – x)   ขา 

 จากโจทย์ก าหนดให้ไก่และแกะมีขารวมกนั   118    ขา 

 ดงันัน้ สมการ คือ 2x + 4(47 – x) = 118 

      2x + 188 – 4x = 118 

             2x – 4x = 118 – 188  

       -2x =  -70 

            x =  35 

 แสดงวา่เกษตรกรเลีย้งไก่            35   ตวั 

        เลีย้งแกะ    47 – 35 = 12 ตวั 

 

แนวคิดที่ 4  ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรแก้โจทย์ปัญหา 

 ให้เกษตรกรเลีย้งไก่ x ตวั 

             และเลีย้งแกะ     y  ตวั 

 มีไก่และแกะรวมกนั   47 ตวั  

 ดงันัน้ เขียนสมการได้ คือ x + y = 47 -------------(1) 

 ไก่          x    ตวั  มีขา  2x ขา 

 แกะ     y  ตวั มีขา                4y   ขา 

  ไก่และแกะมีขารวมกนั     118     ขา 

 ดงันัน้ เขียนสมการได้ คือ 2x + 4y = 118 -------------(2) 

 แก้ระบบสมการ ดงันี ้
    x + y = 47 -------------(1) 
    2x + 4y = 118 -------------(2) 
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  ตวัแปรท่ีต้องการก าจดัคือ   x 

  ค.ร.น. ของ 1 และ 2 คือ   2  

  (1) × 2 ;  2x + 2y  =  94 -------------(3) 

  (2) – (3)    (2x + 4y) – (2x + 2y)  =       118 – 94  

             2x + 4y – 2x – 2y =  24 

       2y =  24 

        y =   12 

  แทนคา่  y   =   12  ในสมการ (1) จะได้ 
       x + 12 = 47 
       x = 35 
 ดงันัน้ เกษตรกรเลีย้งไก่  35 ตวั 

              และเลีย้งแกะ     12 ตวั 
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ (A) 
หน่วยที่ ช่ือกิจกรรม       ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 

ที่ 
 
ช่ือ-สกุล 
 

มีความ
รับผิดชอบ 

ท างาน
เป็น
ระบบ  

ท างาน
ร่วมกับ
ผู้อ่ืน 

รวม 
สรุปผล 
การประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

     
      ลงช่ือ    ผู้ประเมิน 

                           (    ) 
             ................/.............../............... 
หมายเหตุ    3  หมายถงึ  มีระดบัคณุภาพดี   
  2  หมายถงึ  มีระดบัคณุภาพพอใช้   
  1  หมายถงึ  มีระดบัคณุภาพปรับปรุง                
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1. มีความรับผิดชอบ 
คะแนน / 
ความหมาย 

คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3 
ดีมาก 

- สง่งานก่อนหรือตรงก าหนดเวลานดัหมาย 

- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบตัเิองจนเป็นนิสยั เป็นระบบ 
     และแนะน าชกัชวนให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิ 

2 
ดี 

- ส่งงานช้ากว่าก าหนด แต่ได้มีการติดต่อชีแ้จงครูผู้สอน มีเหตผุลท่ีรับฟัง
ได้ 

- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบตัเิองจนเป็นนิสยั 
1 

พอใช้ 
- สง่งานช้ากวา่ก าหนด  

- ปฏิบตังิานโดยต้องอาศยัการชีแ้นะ แนะน า ตกัเตือนหรือให้ก าลงัใจ 
 
2. ท างานเป็นระบบ  
คะแนน / 
ความหมาย 

คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3 
ดีมาก 

- มีการวางแผนการปฏิบตักิิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
- ปฏิบตักิิจกรรมตามขัน้ตอน 
- เรียงล าดบัความส าคญัได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

2 
ดี 

- มีการวางแผนการปฏิบตักิิจกรรม 
- ปฏิบตักิิจกรรมไม่ตรงตามขัน้ตอน และผิดพลาดบ้าง 
- เรียงล าดบัความส าคญัได้เป็นสว่นใหญ่ 

1 
พอใช้ 

- ไมมี่การวางแผนการปฏิบตัิกิจกรรม 
- ปฏิบตักิิจกรรมไมมี่ขัน้ตอน มีความผิดพลาดต้องแก้ไข 
- ไมจ่ดัเรียงล าดบัความส าคญั 
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3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
คะแนน / 
ความหมาย 

คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3 
ดีมาก 

- ให้ความร่วมมือและชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในการท างานอยา่งเตม็ใจ 
- มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นอยา่งสร้างสรรค์ 
- รับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืนและตชิมอยา่งสร้างสรรค์ 

2 
ดี 

- ให้ความร่วมมือและชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในการท างาน 
- สว่นใหญ่มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น 
- สว่นใหญ่รับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืน 

1 
พอใช้ 

- ให้ความร่วมมือและชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในการท างานบ้าง 
- มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นบ้าง 
- รับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืนบ้าง 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินฉบบันีใ้ช้ส าหรับทกุแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด 
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ภาคผนวก ง 
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ค าชีแ้จง 

 1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 2. แบบทดสอบฉบบันี ้ผู้วิจยัสร้างขึน้โดย เพ่ือวดัความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้

วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้เวลา 75 นาที 

 3. ให้นกัเรียนแสดงขัน้ตอนการคิดในการแก้ปัญหาอยา่งละเอียด 

 4. ให้นกัเรียนแสดงขัน้ตอนการค านวณเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัปัญหา 

  5. แสดงยทุธวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุมาช่วยในการแก้ปัญหานัน้ ซึง่อาจจะใช้

การเดาและตรวจสอบ ค้นหารูปแบบ เขียนภาพ แผนภมูิ ตารางและสร้างแบบจ าลอง เขียนเป็นประโยค

ทางคณิตศาสตร์ แจงกรณีท่ีเป็นไปได้ หรือแม้แตว่ิธีการย้อนกลบั เป็นต้น เพ่ือให้เห็นแนวความคิดและ

ขัน้ตอนการค านวณ เพราะทกุสว่นมีผลตอ่การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ช่ือ – สกลุ ........................................................................ ชัน้ ........................ เลขท่ี .................... 
ข้อที่ 1 ปริศนาในบ้านร้าง 

 กรองแก้วเสียใจท่ีคณุชายหมอมีคูห่มัน่ท่ีผู้ใหญ่ได้เลือกไว้แล้ว เธอจงึหนีคณุชายหมอไป

ซอ่นตวัในบ้านร้างแหง่หนึง่  เม่ือกรองแก้วเข้าไปในบ้านพบวา่ ในบ้านร้างหลงันีมี้แมงมมุและตุ๊กแกอยู่

เป็นจ านวนมาก กรองแก้วนบัแมงมมุและตุ๊กแกรวมกนัได้ทัง้หมดจ านวน  13  ตวั  และนบัขาของแมง

มมุและตุ๊กแกรวมกนัได้ทัง้หมด  84  ขา  อยากทราบวา่ในบ้านร้างหลงันี ้ มีแมงมมุและตุ๊กแกอยู่อยา่ง

ละก่ีตวั 

แนวคิด/วิธีท า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ข้อที่ 2 มีเงนิเท่าไรเอ่ย ?  

 ชดัเจนมีเงินอยูจ่ านวนหนึง่  จา่ยคา่เช่าบ้านให้น้าเยาว์ไปคร่ึงหนึง่ของจ านวนเงินท่ีมีอยู ่ 

จากนัน้น าเงินไปจ่ายคา่ข้าวท่ีร้านเฮียหมอีูก  500  บาท  เม่ือกลบัมาบ้าน  ชดัเจนเปิดกระเป๋าสตางค์ด ู 

ปรากฏวา่เหลือเงินอยู ่ 1,200  บาท  อยากทราบว่า 

 (1)  เดมิชดัเจนมีเงินอยูก่ี่บาท 

 (2)  ชดัเจนจา่ยคา่เช่าบ้านให้น้าเยาว์ไปก่ีบาท 

แนวคิด/วิธีท า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ข้อที่ 3    แพะกินหญ้า 

 แพะตวัหนึง่เจ้าของใช้เชือกผกูติดไว้ท่ีโคนเสาของโรงนา ซึ่งมีหญ้าออ่นเขียวขจีอยูร่อบๆโรงนา 

ดงัรูป 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 ถ้าเชือกท่ีผกูแพะนัน้มีความยาว 15 เมตร บริเวณพืน้ของโรงนามีลกัษณะเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดกว้าง 6 เมตร และยาว 9 เมตร อยากทราบว่า บริเวณท่ีแพะสามารถกินหญ้าได้

มากท่ีสดุนัน้ มีพืน้ท่ีเป็นเทา่ไร 

แนวคิด/วิธีท า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

โรงนา 

9 เมตร 

6 เมตร 

15 เมตร 
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ค าชีแ้จง 

 1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 2. แบบทดสอบฉบบันี ้ผู้วิจยัสร้างขึน้โดย เพ่ือวดัความสามารถในการให้เหตผุลทาง

คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้เวลา 

45 นาที 

 3. ให้นกัเรียนแสดงขัน้ตอนการคิดในการให้เหตผุลอย่างละเอียด 

 4. ให้นกัเรียนแสดงขัน้ตอนการให้เหตผุลเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัปัญหา 

 5. ในการแสดงเหตผุลอาศยัการคิดในรูปแบบตา่งๆ อาทิ เชน่ การเขียนบรรยาย การเขียน

รูปภาพ กราฟ ตาราง หรือสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือให้เห็นแนวความคดิและขัน้ตอน

การค านวณ เพราะทกุสว่นมีผลตอ่การให้คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

 เร่ืองทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ช่ือ – สกลุ ......................................................................... ชัน้ ...................... เลขท่ี .................... 
ข้อที่ 1 นักวิ่งมาราธอน 

 ในการแขง่ขนัครัง้หนึง่มีนกัวิ่งมาราธอนลงสมคัร 3 คน คือ สมบตั ิสมควร และสมหวงั ทัง้

สามคนก าลงัจะวิ่งแขง่ขนัในระยะทาง 20 กิโลเมตร นกัวิ่งแตล่ะคนมีคณุลกัษณะเฉพาะตวั ดงันี ้

  สมบตั ิเป็นคนพดูความจริงเสมอ 

  สมควร เป็นคนพดูความจริงเป็นบางครัง้ 

  สมหวงั เป็นคนท่ีไมเ่คยพดูความจริงเลย 

 จากข้อความท่ีนกัวิ่งทัง้สามคนสนทนากนัตอ่ไปนี ้จงหาช่ือท่ีถกูต้องของนกัวิ่งคนท่ี 1 คน

ท่ี 2 และคนท่ี 3 

  นกัวิ่งคนท่ี 1 : นกัวิ่งคนท่ี 2 คือ สมบตัิ 

  นกัวิ่งคนท่ี 2 : ฉนั คือ สมหวงั 

  นกัวิ่งคนท่ี 3 : นกัวิ่งคนท่ี 1 คือ สมหวงั 

แนวคิด/วิธีท า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ข้อที่ 2 ปัญหาการเดนิทาง 

 ชายหนุม่ 3 คน ณเดช หมาก และบอย เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปพทัยา โดยท่ีแตล่ะคน

เดนิทางด้วยยานพาหนะท่ีแตกตา่งกนัคือ เคร่ืองบนิ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถยนต์สว่นตวั 

 1) นายณเดช และเพื่อนของเขาอีกคนหนึง่ซึง่เดินทางโดยเคร่ืองบิน ไปถึงพทัยาพร้อมกนั  

 2) ชายคนท่ีเดนิทางโดยเคร่ืองบนิไปถึงพทัยาก่อนคนท่ีเดนิทางโดยรถยนต์สว่นบคุคล  

 3) ระหว่างทางยานพาหนะของบอยต้องไปหยดุให้ขบวนรถไฟผา่นไปก่อน  

 อยากทราบวา่ แตล่ะคนเดนิทางด้วยยานพาหนะชนิดใดพร้อมทัง้บอกเหตผุล 

แนวคิด/วิธีท า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 

 ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาคณิตศาสตร์  

   1. อาจารย์สณิุสา สมุิรัตนะ 
         ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
   2. อาจารย์องัคณา อทุยัรัตน์ 

         โปรแกรมหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  
         มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
   3. อาจารย์เสาวณีย์ อาภานนัท์ 
        ต ำแหน่ง ครวูทิยฐำนะ คศ.3 
         โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั อ.เมือง จ.นครปฐม 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วิจัย 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ    นางสาวตตมิา  ทิพย์จินดาชยักลุ 
วนัเดือนปีเกิด    18 กนัยายน 2527 
สถานท่ีเกิด    เขตธนบรีุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั   134/650 หมูบ้่าน The Pleno ซอยสขุสวสัดิ ์30 ถนนสขุสวสัดิ ์ 
    แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
ต าแหนง่หน้าท่ีการงานในปัจจบุนั อาจารย์กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานท่ีท างานปัจจบุนั  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  
    เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300      
ประวตัิการศกึษา   
 พ.ศ. 2545   มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัอินทาราม 
     เขตธนบรีุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2552   การศกึษาบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
     จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 พ.ศ.2557  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) 
     สาขาวิชาการมธัยมศกึษา (การสอนคณิตศาสตร์)  
     จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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