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 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในแก้ปญัหาและความสามารถ

ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการ

เรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) และเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2  

ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนบางไทรวทิยา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 32 คน 

ซึง่ไดม้าจากวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง

ทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาท ีโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One-Group Pretest-Posttest 

Design เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู้แบบซปิปา (CIPPA 

MODEL) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื t-test for Dependent Samples และ t-test for 

One Sample 
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 The purposes of this research were to compare  ability of mathematical problems 

solving and communication of  Matthayomsuksa V students before and after learning by 

using CIPPA MODEL instruction and compare all the  aspects to the criterion. 

 The subjects of this study were 32 Mathayomsuksa V students in the second 

semester of the 2012 academic year at Bangsaiwitthaya School, Bangsai, Phanakhon Sri 

Ayutthaya. They were randomly selected by using cluster random sampling. The experiment 

lasted for 18 fifty minute periods. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for the 

study. The instruments used in data collection were the CIPPA MODEL lesson plans and 

mathematical problems solving ability test and mathematical communication 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 problems solving ability of the experimental group after 

learning by CIPPA MODEL on sequence and series  was higher than before learning at the 

.01 level of significance. 

 2.The mathematical problems solving ability of the experimental group after 

learning by CIPPA MODEL on sequence and series  higher than the 60 percent criterion at 

the .01 level of significance.  

 3. The mathematical communication ability of the experimental group after learning 

by CIPPA MODEL on sequence and series  was higher than before learning at the .01 level 

of significance. 



 4. The mathematical communication ability of the experimental group after learning 

by CIPPA MODEL  on sequence and series  higher than the 60 percent criterion at the .01 

level of significance.  
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดดีว้ยความกรณุา และการใหค้ าปรกึษาใน

การท าวจิยัจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชูชาต ิอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะหด์แูล เอาใจใส่และตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ในการท าวจิยั รองศาสตราจารยน์ิภา  

ศรไีพโรจน์ อาจารย ์ดร.สนอง ทองปาน ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล อาจารยศุ์ภวรรณ 

สจัจพบิลู อาจารยว์นัเพญ็ ประทุมทอง และอาจารยส์ุณสิา สุมริตันะ คณะกรรมการสอบเคา้โครง

ปรญิญานิพนธแ์ละสอบปากเปล่าทุกท่าน ทีไ่ดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมี

ความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.แสน สมนึก อาจารยพ์รีะ รศัมสีว่าง และอาจารย ์

ดร.ขวญั เพยีซา้ย ทีก่รุณาอุทศิเวลาในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

วจิยัครัง้นี้ทีไ่ดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ขอขอบพระคุณอาจารยส์ุรรีตัน์ กลบีโกมทุ ทีใ่หค้ าแนะน าใน

การเขยีนบทคดัยอ่ภาษาองักฤษและใหก้ าลงัใจระหว่างการท าวจิยัตลอดมา  

 ขอกราบขอบพระคุณผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และคณะครอูาจารยโ์รงเรยีนบางไทร

วทิยาทุกคนทีไ่ดอ้ านวยความสะดวก เป็นก าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลอืในการเกบ็ขอ้มลูใหผู้ว้จิยัท า

การวจิยัในครัง้นี้จนส าเรจ็ ขอขอบพระคุณอาจารยส์ุนนัทา เลอสวรรคว์าร ีทีก่รุณาอุทศิเวลาเป็น

ผูช้่วยในการวจิยัในครัง้นี้ และขอบใจนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่6 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนบางไทรวทิยา ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการหาคุณภาพของเครือ่งมอื 

และด าเนินการทดลองจนท าใหก้ารวจิยัครัง้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณพระคุณ คุณพ่อ คุณแม ่ สมาชกิในครอบครวัทุกท่าน ผูเ้ป็นก าลงัใจ

และใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูว้จิยัตลอดมา และขอบคุณพี่ๆ  เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนทีค่อยเป็นก าลงัใจ

และใหค้วามช่วยเหลอืตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 

 คุณค่าและประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ขอมอบเป็นเครือ่งบูชาพระคุณบดิา-มารดา 

และครอูาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทความรูท้ ัง้ปวงแก่ผูว้จิยั 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

ภมิูหลงั 
สงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เป็นผลสบืเนื่องมาจากความเจรญิก้าวหน้า

ของวทิยาการต่าง ๆ สงัคมปจัจบุนัจงึเป็นสงัคมทีใ่ชว้ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละเป็นสงัคมของขอ้มลู
ข่าวสารหรอืสงัคมสารสนเทศมากขึน้ ระบบการศกึษาปจัจุบนัช่วยพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นผู้ทีม่คีวามรู้
ความสามารถ รูจ้กัตดิตามขอ้มลู ขา่วสาร วทิยาการใหม่ๆ รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
อย่างรวดเรว็และหลากหลาย รูจ้กัคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจ ใหเ้หตุผลและแก้ปญัหาได้มคีวามคดิ
สรา้งสรรคแ์ละใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน มคีวามสามารถและทกัษะในการตดิต่อสื่อสารกบับุคคลอื่นคณิตศาสตรม์ี
บทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิของมนุษย์ ท าให้มนุษยม์คีวามคดิสร้างสรรค์คดิอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ ระเบยีบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะห์ปญัหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจและแก้ปญัหาไดอ้ย่างเหมาะสมคณิตศาสตรย์งั
ช่วยพฒันามนุษยใ์หส้มบูรณ์มคีวามสมดุลทัง้ทางร่างกาย จติใจ สตปิญัญาและอารมณ์ สามารถคดิ
เป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็นและสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข (กรมวชิาการ. 2544: 1) 

 คณติศาสตรจ์งึเป็นศาสตรท์ีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการศกึษา และยงัเป็นพืน้ฐาน 
ในการศกึษาขัน้สูงและวทิยาการสาขาต่าง ๆ และความเจรญิก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี ลว้นแต่อาศยัความรูค้ณิตศาสตร์ แต่นักเรยีนส่วนมากไม่ประสบผลส าเรจ็ในการเรยีน
คณิตศาสตร ์(สริพิร ทพิยค์ง. 2544: 123) ซึง่ส่วนหนึ่งเกดิจากผูส้อนมกัจะสอนโดยมุ่งเน้นทีเ่ทคนิค
ของวธิสีอนมากกว่าแก่นส าคญัของวธิสีอน เนื่องจากเทคนิคต่าง ๆ นัน้เหน็เด่นชดัมากกว่าแก่นซึง่
มกัจะซ่อนอยู่ภายใน การสอนขาดประสทิธภิาพ เนื่องจากผูส้อนไม่ทราบหรอืไม่เขา้ใจถงึแก่นคอื
องคป์ระกอบและขัน้ตอนทีข่าดไม่ไดข้องวธินีัน้ ๆ (ทศินา แขมมณี. 2542: 324) ซึง่ยุพนิ พพิธิกุล 
(2539: 3-8) ไดเ้คยกล่าวถงึปญัหาการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีเ่กี่ยวกบัตวัครไูวว้่า คร ูใชว้ธิกีาร
สอนแบบเก่า ซึง่เป็นการบรรยายและฝึกเนื้อหา ครเูป็นผูก้ าหนดรปูแบบการเรยีนใหผู้เ้รยีนการสอน
จะเน้นเนื้อหาเป็นศูนยก์ลางไม่ค านึงถงึผูเ้รียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ดงันัน้ครจูงึเป็นผู้มี
บทบาทส าคญัในการจดัการเรยีนการสอนให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร  ครูจงึ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นเพราะครูที่มีสมรรถภาพสูงย่อมมี
ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพซึ่งจะมผีลให้นักเรยีนได้มกีาร
พฒันาเป็นไปตามจดุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้(วราภรณ์  มหีนกั. 2545: 58-59) 

 ส าหรบัความสามารถในการแกป้ญัหาเป็นสิง่จ าเป็นในการด ารงชวีติของทุกคนทุกวยั 
และทุกสงัคม นกัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรมี
ความเหน็สอดคลอ้งกนัว่าความสามารถในการแกป้ญัหาในการคดิแก้ปญัหาควรจะเป็นจุดมุ่งหมายที่



2 
 

ส าคญัในหลกัสูตร ดงัที ่ สาโรช บวัศร ี (2518: 7 – 8) ไดก้ล่าวว่า “ความสามารถทางดา้นการคดิ
แก้ปญัหาควรเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ าคญัของการจดัการศกึษา” และจากสมาคมศกึษานิเทศก์
คณติศาสตร ์ในสหรฐัอเมรกิา (The National Council of Supervisors of Mathematics [NCTM])ได้
ให้ทัศนะเกี่ยวกับนักเรียนที่จะเติบโตไปสู่ส ังคมข่าวสารว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปญัหา ความสามารถในการให้เหตุผลและ
ความสามารถในการสื่อสารแนวคดิทางคณิตศาสตร์ (NCTM. 1989: 471) ทัง้น้ีเพราะการแก้ปญัหา
ทางคณติศาสตรช์่วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพในการวเิคราะห์ และเป็นเครื่องประยุกต์ศกัยภาพ
เหล่านัน้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ การแก้ปญัหาช่วยใหน้ักเรยีนเรยีนรูข้อ้เทจ็จรงิ ทกัษะ มโนมตแิละ
หลกัการต่างๆโดยการแสดงการประยุกต์ใช้ในคณิตศาสตร์และที่สมัพนัธ์กับสาขาอื่นๆ  และ
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรส์ามารถถ่ายโยงไปสู่การแก้ปญัหาทัว่ๆ ไปได ้(Bell. 
1978: 311) การแก้ปญัหาเป็นการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์เดมิกบัความรูค้วาม
เขา้ใจและการด าเนินการโดยใช้ขอ้มูลที่ก าหนดให้ ซึ่งผู้เรยีนจะต้องท าความเขา้ใจในปญัหาและ
วเิคราะห์ขอ้มูลที่มอียู่เพื่อวางแผนในการแก้ปญัหา และตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนความ
สมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ดต้ามกระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา (Polya.1957: xvi – xvii) เมื่อ
ตอ้งแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์จ าเป็นต้องอาศยัความสามารถในการสื่อสารเพราะนอกจากการอ่าน
เพื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์ปญัหาและค้นหาค าตอบแลว้ยงัต้องพูดหรอืเขยีนเพื่ออธบิายความรู้
ความเขา้ใจ แนวคดิทางคณิตศาสตร์ ผลการวเิคราะห์จากแบบรูป การน าเสนอขอ้คาดการณ์ 
ตลอดจนการแสดงวธิที าและการใหเ้หตุผล อกีทัง้วชิาคณติศาสตรม์เีนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ที่
ต้องใช้สญัลกัษณ์ ตวัแปร ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์ เขา้มาช่วยในการสื่อสารใหค้วามรูน้ัน้มคีวาม
กะทดัรดัและชดัเจน (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2551: 65) 
 การจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ก็เป็นอกีรูปแบบหนึ่งทีส่ามารถ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัซึง่
มหีลกั 5 ประการ คอื 1 การให้ผู้เรยีนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง (Construct) 2 การให้ผู้เรยีนมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั (Interaction) 3 การให้ผู้เรยีนมบีทบาทและส่วนร่วมในการเรยีนรู้ให้มากที่สุด 
(Participation) 4 การให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้กระบวนการ (Process) และ 5 การให้ผู้เรยีนสามารถน า
ความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนั (Application) (ทศินา  แขมมณ.ี  2545: 280) โมเดลซปิปา 
เป็นรูปแบบการจดัการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ภายใต้การท างานของกลุ่มเพื่อแก้ปญัหาและ
คน้พบค าตอบในบทเรยีน ซึง่ลกัษณะการเรยีนของโมเดลซปิปาจะสอดคลอ้งกบักระบวนการในการ
สอนการแก้ปญัหาในวชิาคณิตศาสตร ์(ปกาศติ  ปลัง่กลาง. 2545: 3)  ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของศศิธร  แก้วรกัษา (2547), และวนิดา  พรชัย (2548) การจดัการเรยีนการสอนแบบซิปปา 
(CIPPA MODEL) จงึน่าจะเป็นรปูแบบการสอนที่เหมาะสมรปูแบบหนึ่งทีจ่ะน ามาใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนคณติศาสตร ์
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 จากการศกึษาหลกัการและงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ นบัว่าการจดัการเรยีนการรูแ้บบซปิปา 
(CIPPA MODEL) เป็นวธิสีอนทีม่ปีระสทิธภิาพอกีวธิหีนึ่ง ซึง่น่าจะใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ปญัหา
การเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรไ์ด ้โดยผูว้จิยัไดน้ ามาใชก้บันักเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ 5 เรื่องล าดบั
และอนุกรม ซึ่งเป็นเน้ือหาที่มคีวามเหมาะสม เพื่อใช้ในการส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหา
และความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์และเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนใน
วิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตรใ์หด้ยีิง่ขึน้ 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี้ 
  1. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL)   
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 
  3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนก่อนและ
หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL)  
  4. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บั
การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 

ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้นี้ ท าใหท้ราบผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง 
ล าดับและอนุกรมที่มีต่อ ความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตร ์และเป็นแนวทางส าหรบัครสูอนวชิาคณติศาสตรแ์ละวชิาอื่นทีจ่ะน าไปใชใ้นการปรบัปรุง
การจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ขอบเขตของกำรวิจยั 
ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที ่2  

ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนบางไทรวทิยา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จ านวน 3 
หอ้งเรยีน จ านวนทัง้หมด 80 คน 
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กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที ่2         
ปีการศกึษา  2555  โรงเรยีนบางไทรวทิยา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่ไดม้าจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) 
จากการจบัฉลากมา 1 หอ้งเรยีนจากหอ้งเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีน ซึง่ทางโรงเรยีนไดจ้ดัผูเ้รยีนของ
แต่ละหอ้งแบบคละความสามารถ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 1 หอ้งเรยีน จ านวน 32 คน  

 เน้ือหำท่ีใช้ในกำรวิจยั 
   เนื้อหาในการวจิยัครัง้นี้คอื รายวชิาคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม ซึง่มเีนื้อหาดงันี้ 
        1. การหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั  2 คาบ 

  2. ล าดบัเลขคณติ            3   คาบ                    
    3. ล าดบัเรขาคณติ   3   คาบ                      
    4. อนุกรมเลขคณติ   3   คาบ                     

  5. อนุกรมเรขาคณติ   3  คาบ 

ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  ด าเนินการวจิยัในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการด าเนินกจิกรรมการ
เรยีนรูท้ ัง้หมดจ านวน 18 คาบ คาบละ 50 นาท ีโดยใชเ้วลาในการทดลอง จ านวน 14  คาบ ท าการ
ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) จ านวน 2 คาบ  และท าการสอบหลงัเรยีน จ านวน (Post-test) 2 คาบ 

 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) 
 ตวัแปรตำม ไดแ้ก่  
  1. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
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นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1. กำรจดักำรเรียนรู้แบบซิปปำ (CIPPA MODEL)  หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรยีนเกิดความคดิ สามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง มทีกัษะและกระบวนการในการ
เรยีนรู้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้นักเรยีนมสี่วนร่วมทัง้ทางร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม และ
สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ ซึง่ค าว่า CIPPA มคีวามหมายดงันี้ 
  C มาจากค าว่า Construct หมายถงึ การใหผู้้เรยีนสรา้งความรูไ้ดด้้วยตนเอง โดย
กระบวนการแสวงหาข้อมูล ท าความเข้า คิดวิเคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมาย 
สงัเคราะหข์อ้มลูและสรปุเป็นขอ้ความรู ้
  I มาจากค าว่า Interaction หมายถงึ การใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั เรยีนรูจ้ากกนั
และกนั แลกเปลีย่นขอ้มลูความคดิและประสบการณ์แก่กนัและกนั 
  P มาจากค าว่า Physical Participation หมายถงึ การใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมทัง้ในดา้น
ร่างกาย อารมณ์ ปญัญา และสงัคม ในการเรยีนรูใ้ห้มากทีสุ่ด และมโีอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย โดย
การท ากจิกรรมในลกัษณะต่างๆ  

  P มาจากค าว่า Process Learning หมายถงึ การใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการต่างๆ
ซึง่เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ และมผีลงานจากการเรยีนรู้ 

  A มาจากค าว่า Application หมายถงึ การใหผู้เ้รยีนน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้น
ชวีติประจ าวนั  ซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม 7 ขัน้ตอนดงันี้ (ทศินา  แขมมณ.ี 2545: 281) 

  1. ขัน้ทบทวนความรูเ้ดมิ ขัน้น้ีเป็นการดงึความรูข้องผูเ้รยีนในเรือ่งทีเ่รยีน เพื่อ 

ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มในการเชื่อมโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิของตน 

 2. ขัน้แสวงหาความรูใ้หม ่ขัน้น้ีเป็นการแสวงหาขอ้มลู ความรูใ้หม ่ทีผู่เ้รยีนยงัไม ่

มจีากแหล่งขอ้มลูหรอืแหล่งความรูต่้าง ๆ  

  3. ขัน้การศกึษาท าความเขา้ใจขอ้มลู/ความรูใ้หมแ่ละเชื่อมโยงความรูใ้หมก่บั
ความรูเ้ดมิ ขัน้นี้เป็น ขัน้ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งศกึษา และท าความเขา้ใจกบัขอ้มลู/ความรูท้ีห่ามาไดผู้เ้รยีน
จะตอ้งสรา้งความหมายของขอ้มลู/ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใชก้ระบวนการต่างๆดว้ยตนเอง 
   4. ขัน้แลกเปลี่ยนความรูค้วามเขา้ใจกบักลุ่ม ขัน้นี้เป็นขัน้ที่ผูเ้รยีนอาศยักลุ่มเป็น
เครือ่งมอื ในการตรวจสอบ ความรูค้วามเขา้ใจของตนกบัผูอ้ื่น 
   5 .ขัน้สรุปและจดัระเบยีบความรู ้ข ัน้นี้เป็นขัน้การสรุปความรูท้ี่ได้รบัทัง้หมดทัง้
ความรูเ้ดมิและความรูใ้หมแ่ละจดัสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม้รีะบบระเบยีบ 
   6. ขัน้การแสดงผลงาน ขัน้นี้เป็นขัน้ที่ช่วยให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสแสดงผลงานการ
สรา้งความรูข้องตนใหผู้อ้ื่นรบัรู ้เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนตอกย ้าหรอืตรวจสอบความเขา้ใจของตน และ
ช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
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   7. ขัน้การประยุกต์ใช้ความรู ้ข ัน้นี้เป็นขัน้ของการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ฝึกฝนการ
น าความรูค้วามเขา้ใจของตนไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ทีห่ลากหลาย 
 2. ควำมสำมำรในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร ์หมายถงึ ความสามารถและความ
ช านาญในการใชก้ระบวนการต่าง ๆ ทางสมอง ประสบการณ์ การเขา้ใจปญัหา ตลอดจนความ
พยายามในการคดิคน้หาค าตอบ เพื่อใหไ้ดค้ าตอบ โดยการน าความรู ้ทกัษะ รวมถงึวธิกีารต่างๆ ใน
การหาค าตอบเมือ่ก าหนดสถานการณ์หรอืค าถามทีเ่ป็นปญัหาทางคณติศาสตร ์มาใหซ้ึง่
กระบวนการดงักล่าวมกีารด าเนินการเป็นล าดบัขัน้ตอนและจะตอ้งใชยุ้ทธวธิต่ีาง ๆ เพื่อน าไปสู่
ความส าเรจ็ในการแกป้ญัหา โดยยดึกระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา (Polya. 1957: 16-17) ซึง่
ประกอบดว้ย ขัน้ตอนของการแกป้ญัหา 4 ขัน้ ไดแ้ก่ 

  2.1 ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา  เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนพจิารณาและท าความเขา้ใจปญัหา
โดยอาศยัทกัษะต่างๆ ในการแยกแยะไดว้่าโจทยถ์ามอะไร อะไรเป็นสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให้   
    2.2 ขัน้วางแผนแก้ปญัหา  ผู้เรยีนจะต้องพจิารณาว่าจะแก้ปญัหาด้วยวธิกีารใด 
จะแกป้ญัหาอยา่งไรเป็นการน าความรูห้รอืหลกัการต่างๆมาใชใ้นการแกป้ญัหา 
   2.3 ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนตอ้งลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพื่อใหไ้ด้
ค าตอบของปญัหา โดยอาศยัทกัษะการคดิค านวณ การด าเนินการทางคณติศาสตร ์การพสิูจน์ การ
อธบิาย รวมถงึการใหเ้หตุผลประกอบการแกป้ญัหา 

  2.4 ขัน้ตรวจสอบ  เป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนตรวจสอบผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการแก้ปญัหา
ว่า ถูกตอ้งและมคีวามสมเหตุสมผลกบัปญัหาหรอืไม่ 

  ประเมนิไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่เป็นแบบ
อตันยั จ านวน 10 ขอ้  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 3. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรทำงคณิตศำสตร ์หมายถงึ การสื่อความหมายทาง 
คณติศาสตร ์โดยพจิารณาจากการอธบิายวธิคีดิค าตอบทีไ่ดว้่ามวีธิกีารอยา่งไร อาศยัหลกัการ
ความรู ้ทางคณติศาสตร ์ประกอบการอธบิาย บรรยายวธิกีารแกป้ญัหาและการใชภ้าษาทาง
คณติศาสตร ์ไดแ้ก่ การใชศ้พัท ์สญัลกัษณ์ (เครือ่งหมาย) ทางคณติศาสตร ์แสดงความหมายและ
ความสมัพนัธข์อง แนวคดิทางคณติศาสตรข์องตนเองใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และ
รดักุม ในการศกึษา คน้ควา้ครัง้นี้ผูว้จิยัจะวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรด์า้นการ
เขยีน ซึง่วดัไดจ้าก ผลงานการเขยีนอธบิาย ขัน้ตอน วธิกีารคดิค าตอบทีไ่ดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจนและ
รดักุม จากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 4. เกณฑ ์หมายถงึ คะแนนขัน้ต ่าทีย่อมรบัว่านกัเรยีนมคีวามสามารถในการสแกป้ญัหา
และความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์วเิคราะหไ์ดจ้ากคะแนนสอบหลงัเรยีน แลว้น า
คะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละเทยีบกบัเกณฑ์ โดยผูว้จิยั ใชเ้กณฑร์อ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวมซึง่
ปรบัปรงุมาจากเกณฑ ์การตดัสนิผลการเรยีนรู ้ของเอกสาร หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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พุทธศกัราช 2551 แนวปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน. 2551: 18) ดงันี้ 
 80 – 100 หมายถงึ ความสามารถในการสแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสาร 
        ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั ดเียีย่ม  
 75 – 79   หมายถงึ ความสามารถในการสแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสาร 
        ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั ดมีาก  
 70 – 74   หมายถงึ ความสามารถในการสแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสาร 
        ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั ด ี 
 65 – 69   หมายถงึ ความสามารถในการสแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสาร 
        ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั ค่อนขา้งด ี 
 60 – 64   หมายถงึ ความสามารถในการสแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสาร 
        ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั ปานกลาง  
 55 – 59   หมายถงึ ความสามารถในการสแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสาร 
        ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั พอใช ้ 
 50 – 54   หมายถงึ ความสามารถในการสแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสาร 
        ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั ผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า 
  0 – 49   หมายถงึ ความสามารถในการสแกป้ญัหาและความสามารถในการสื่อสาร 
           ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั ต ่ากว่าเกณฑ ์

กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัสนใจศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) ของ 

ทศินา แขมมณ ีซึง่เป็นวธิกีารสอนรปูแบบหน่ึงทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิ สามารถคน้พบความรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง มทีกัษะและกระบวนการในการเรยีนรู ้ ทีจ่ะส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาและ
การสื่อสารทางคณติศาสตร ์ ซึง่มกีรอบแนวคดิของการวจิยัดงัภาพประกอบ 1 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตวัแปรอสิระ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา 
( CIPPA MODEL ) 

ตวัแปรตาม 

- ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
- ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
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สมมติฐำนในกำรวิจยั 
 1. ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ของนักเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 
 2. ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ของนักเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60  
 3. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 

 4. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60



บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ 

 1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่งขอ้งเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL)  
  1.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) 
  1.2 ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) 
  1.3 หลกัการออกแบบกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) 
  1.4 ลกัษณะของกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) 
  1.5 บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA 

MODEL) 
  1.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
 2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  2.1 ความหมายของปญัหาทางคณติศาสตร ์
  2.2 ประเภทของปญัหาทางคณติศาสตร ์
  2.3 องคป์ระกอบทีจ่ าเป็นในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  2.4 กระบวนการและขัน้ตอนในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  2.5 ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
 3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
  3.1 ความหมายของการสื่อสาร 
  3.2 ความส าคญัของการสื่อสาร 
  3.3 ประเภทของการสื่อสาร 
  3.4 องคป์ระกอบของการสื่อสาร 
  3.5 วตัถุประสงคข์องการสื่อสาร 
  3.6 ความหมายและความส าคญัของการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
  3.7 แนวทางในการส่งเสรมิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
  3.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อสารทางคณติศาสตร์



 

1. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA  MODEL) 
 1.1 ความหมายของการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA  MODEL) 

 ทศินา  แขมมณ ี(2542: 10-11) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA MODEL) คอืการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัรปูแบบหนึ่งทีม่หีลกัในการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางเพื่อเป็นการจดัใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความคดิ และ
การตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ  ซึง่เป็นรปูแบบการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมการ
เรยีนการสอนทัง้ทางร่างกาย  สตปิญัญา  สงัคม และอารมณ์ตามหลกัการของโมเดลซปิปา  ดงัน้ี 

     C มาจากค าว่า  Construct  ซึง่หมายถงึ  การสรา้งความรูต้ามแนวคดิของ 
Constructivism  กล่าวคอื  กจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่คีวรเป็นกจิกรรมทีช่่วยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเองซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจและเกดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายต่อตนเอง 

  I มาจากค าว่า Interaction  ซึง่หมายถงึ  การปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นหรอืสิง่แวดลอ้ม
รอบตวั กจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่ ีจะต้องเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้มปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบับุคคล  และ
จะท าใหไ้ดร้บัความรูท้ีห่ลากหลาย ซึง่เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มทางสงัคม 

  P มาจากค าว่า Physical Participation การให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหว
รา่งกาย โดยการท ากจิกรรมในลกัษณะต่างๆ ซึง่เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มทางกาย 

  P มาจากค าว่า Process  Learning  ซึง่หมายถงึ  การเรยีนรูก้ระบวนการต่าง ๆ 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ดคีวรเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นทกัษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต  เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปญัหา 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการพฒันาตนเอง  เป็นตน้ 

  A  มาจากค าว่า Application  หมายถงึ  การน าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ช ้ 
ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีน ไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนและช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้พิม่เตมิขึน้เรือ่ย ๆ 
  ทศินา  แขมมณี (2542: 11)  ไดก้ล่าวว่าการจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA 
MODEL) เป็น การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัแบบประสาน 5 แนวคดิหลกั คอื 

 1. แนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งความรู ้(Constructivism) 

 2. แนวคดิเรือ่งกระบวนการกลุ่มและการเรยีนแบบรว่มมอื (Group  Process   

and  Cooperative Learning) 

 3. แนวคดิเกีย่วกบัความพรอ้มในการเรยีนรู ้(Learning  Readiness) 

 4. แนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูก้ระบวนการ (Process  Learning) 

 5. แนวคดิเกีย่วกบัการถ่ายโอนความรู ้(Transfer  of  Learning) 
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 กรมวชิาการ (สุพล วงัสนิธ.์ 2542: 41; อา้งองิจาก กรมวชิาการ. 2539: 1-2) ไดก้ล่าว
ไวว้่า การจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) คอื การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางมรีายละเอยีดดงันี้ คอื 

   C หมายถงึ Construct คอื การใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดย
กระบวนการแสวงหาขอ้มลู ท าความเขา้ใจ คดิวเิคราะห ์ตคีวาม แปลความ สรา้งความหมาย 
สงัเคราะหข์อ้มลูและสรุปเป็นขอ้ความรู้ 

  I หมายถงึ Interaction คอื การใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั เรยีนรูจ้ากกนัและกนั 
แลกเปลีย่นขอ้มลูความคดิและประสบการณ์แก่กนัและกนั 

   P หมายถงึ  Participation  คอื การใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มทัง้ในด้านร่างกาย อารมณ์
ปญัญา และสงัคม ในการเรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ด 

   P หมายถึง  Process  and  Product  คอื การให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้กระบวนการ 
และมผีลงานจากการเรยีนรู ้

   A หมายถงึ  Application  คอื การใหผู้เ้รยีนน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
  จากการศกึษาความหมายของการจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
ทีก่ล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า การจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) คอื การจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด สามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะและ
กระบวนการในการเรยีนรู ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มทัง้ทางร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์
และสงัคม และสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้  
 
 1.2  ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนตามรปูแบบของซิปปา (CIPPA  MODEL) 
  ทศินา  แขมมณ ี(2545: 281) ไดก้ล่าวว่า ซปิปา (CIPPA) เป็นหลกัการทีส่ามารถ 
น าไปใชเ้ป็นหลกัในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ ใหผู้เ้รยีน การจดักระบวนการเรยีนการสอนตาม
หลกั CIPPA นี้ สามารถใชว้ธิแีละกระบวนการทีห่ลากหลาย ซึง่อาจจดัเป็นแผนไดห้ลายรปูแบบ 
รปูแบบหนึ่งทีไ่ดน้ าเสนอไวแ้ละไดม้กีารน าไปทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลด ีประกอบดว้ยขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 7 ขัน้ตอน ดงันี้ 

 1. ขัน้ทบทวนความรูเ้ดมิ ขัน้น้ีเป็นการดงึความรูข้องผูเ้รยีนในเรือ่งทีเ่รยีน เพื่อ 

ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มในการเชื่อมโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิของตน 

 2. ขัน้แสวงหาความรูใ้หม ่ขัน้น้ีเป็นการแสวงหาขอ้มลู ความรูใ้หม ่ทีผู่เ้รยีนยงัไม ่

มจีากแหล่งขอ้มูลหรอืแหล่งความรูต่้าง ๆ ซึ่งครูอาจเตรยีมมาให้ผู้เรยีนหรอืให้ค าแนะน าเกี่ยวกบั

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อผูเ้รยีนไปแสวงหากไ็ด้ 

  3. ขัน้การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรูเ้ดมิ ขัน้น้ีเป็น ขัน้ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งศกึษา และท าความเขา้ใจกบัขอ้มลู/ความรูท้ีห่ามาไดผู้เ้รยีน
จะต้องสรา้งความหมายของขอ้มูล/ประสบการณ์ใหม่ๆโดยใช้กระบวนการต่างๆด้วยตนเองเช่นใช้
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กระบวนการคดิและกระบวนการกลุ่มในการอภปิรายและสรุปความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้มลูนัน้ ซึ่งอาจ
จ าเป็นตอ้งอาศยัการเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิ 
   4. ขัน้แลกเปลี่ยนความรูค้วามเขา้ใจกบักลุ่ม ขัน้นี้เป็นขัน้ที่ผูเ้ร ียนอาศยักลุ่มเป็น
เครือ่งมอื ในการตรวจสอบ ความรูค้วามเขา้ใจของตนกบัผูอ้ื่น และไดร้บัประโยชน์จากความรูค้วาม
เขา้ใจของผูอ้ื่น ไปพรอ้ม ๆ กนั  
   5. ขัน้สรุปและจดัระเบยีบความรู ้ข ัน้นี้เป็นขัน้การสรุปความรูท้ี่ได้รบัทัง้หมดทัง้
ความรูเ้ดมิและความรูใ้หม่และจดัสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม้รีะบบระเบยีบเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนจดจ าสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด้
งา่ย 
   6. ขัน้การแสดงผลงาน ขัน้นี้เป็นขัน้ที่ช่วยให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสแสดงผลงานการ
สรา้งความรูข้องตนใหผู้อ้ื่นรบัรู ้เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนตอกย ้าหรอืตรวจสอบความเขา้ใจของตน และ
ช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
   7. ขัน้การประยุกต์ใช้ความรู ้ข ัน้นี้เป็นขัน้ของการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ฝึกฝนการ
น าความรูค้วามเขา้ใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิม่ความช านาญ ความ
เขา้ใจ ความสามารถในการแกป้ญัหาและความจ าเป็นในเรือ่งนัน้ๆ 

 ขัน้ตอนตัง้แต่ขัน้ที่1-6 เป็นกระบวนการของการสรา้งความรู ้(construction of 
knowledge) ซึง่ครสูามารถจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนมโีอกาสปฎสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั 
(interaction) และฝึกฝนทกัษะกระบวนการต่าง ๆ (process  learning)  อยา่งต่อเนื่อง เนื่องจาก
ขัน้ตอนแต่ละขัน้ตอนช่วยใหผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมหลากหลายทีม่ลีกัษณะใหผู้เ้รยีนไดม้กีาร
เคลื่อนไหวทางกาย ทางสตปิญัญา ทางอารมณ์ และทางสงัคม  อยา่งเหมาะสม อนัช่วยใหผู้เ้รยีน
ตื่นตวั  (active) สามารถรบัรูแ้ละเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งด ี จงึกล่าวไดว้่าขัน้ตอนทัง้ 6 มคีุณสมบตัติาม
หลกัการ CIPP ส่วนขัน้ตอนที ่7 เป็นขัน้ตอนทีช่่วยใหผู้เ้รยีนน าความรูไ้ปใช ้(application) จงึท าให้
รปูแบบน้ีมคีุณสมบตัคิรบตามหลกั  CIPPA 
  จากการศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA  MODEL) ทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้  สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) นัน้เป็นการจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ตอ้งมกีารวางแผนการเรยีนรู ้เป็นขัน้ตอนทีช่ดัเจน สามารถ
น าไปปฏบิตัแิละเกดิการเรยีนรูไ้ดจ้รงิ ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนการด าเนินการ 7 ขัน้ คอื ขัน้ทบทวน
ความรูเ้ดมิ  ขัน้แสวงหาความรูใ้หม ่ ขัน้ศกึษาท าความเขา้ใจขอ้มลู  ขัน้แลกเปลีย่นความรูค้วาม
เขา้ใจกบักลุ่ม ขัน้สรปุและจดัระเบยีบความรู ้ข ัน้แสดงผลงาน และขัน้การประยกุตใ์ชค้วามรู ้ซึง่
ผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรใ์นครัง้นี้ 
 
 1.3 หลกัการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  (CIPPA  MODEL) 

 จากแนวความคดิ  น าไปสู่การออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA 
MODEL) ดงันี้ (ทศินา  แขมมณ.ี 2542: 2-5) 
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  1. เป็นกจิกรรมที่ช่วยให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมทัง้ทางด้านร่างกาย สตปิญัญา สงัคมและ
อารมณ์ ทัง้นี้เพื่อให้ผู้เรยีนมโีอกาสเขา้ร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างทัว่ถึงและมากที่สุด
เท่าทีจ่ะท าได ้ การทีผู่เ้รยีนมบีทบาทเป็นผูก้ระท าจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความพรอ้มและกระตอืรอืรน้
ทีจ่ะเรยีนอยา่งมชีวีติชวีา กจิกรรมทีจ่ดัจงึควรเป็นกจิกรรมทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

  1.1 ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้คลื่อนไหวในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งเป็นระยะ ๆ เหมาะสม
กบัวยั และความสนใจของผูเ้รยีน 

  1.2 มีประเด็นที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้คิด เป็นประเด็นที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไป 
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รยีน  เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิหรอืลงมอืท าเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 

  1.3 ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากบุคคลหรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวั 
  1.4 ส่งผลต่ออารมณ์ความรูส้กึของผูเ้รยีน  เกี่ยวขอ้งกบัชวีติ  ประสบการณ์และ

ความเป็นจรงิของผูเ้รยีน 
 2. ยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรูท้ีส่ าคญั โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดป้ฏสิมัพนัธก์นัในกลุ่มได้

พดูคุย  ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ขอ้มลูต่างๆ เหล่านี้จะ
ช่วย ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมของตนเองและผูอ้ื่น และจะปรบัตวัใหส้ามารถอยู่ใน
สงัคมกบัผูอ้ื่นได ้

 3. ยดึการคน้พบดว้ยตนเองเป็นวธิกีารทีส่ าคญั โดยครผููส้อนพยายามจดัการเรยีนการ
สอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบค าตอบดว้ยตนเอง ทัง้นี้ เพราะการคน้พบความจรงิใด ๆ ดว้ย
ตนเองนัน้  ผูเ้รยีนมกัจะจดจ าไดด้ ีและมคีวามหมายโดยตรงต่อผูเ้รยีน รวมทัง้เกดิความคงทนใน
การเรยีนรู ้

 4. เน้นกระบวนการควบคู่กับผลงานโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ถึง
กระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดผลงานมใิช่มุ่งที่จะพจิารณาถึงผลงานเพยีงอย่างเดยีว ทัง้นี้เพราะ
ประสทิธภิาพของผลงานขึน้อยูก่บัประสทิธผิลของกระบวนการ 

 5. เน้นการน าความรูไ้ปประยุกต์ใชห้รอืใช้ในชวีิตประจ าวนั โดยใหผู้้เรยีนได้มโีอกาส
คดิหาแนวทางทีจ่ะน าความรูค้วามเขา้ใจไปใช้ในชวีติประจ าวนั พยายามส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตัิ
จรงิและพยายามตดิตามผลการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 

 ทศินา  แขมมณี (2542: 26) ไดส้รุปการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  โดยยดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง แบบซปิปา ดงันี้ 
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ภาพประกอบ 2 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางแบบซปิปา 
      ทศินา  แขมมณ ี(2542: 26) 

 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแบบซิปปา 

     + 

มบีทบาทส าคญัในการเรยีนรู ้

มสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่ง
ตื่นตวัตื่นใจ 

(Active  Participation) 

  ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

กาย (Physical) สตปิญัญา (Intellectual) สงัคม (Social) 
                                +                                 + 

อารมณ์ (Emotion) อารมณ์ (Emotion) อารมณ์ (Emotion) 

การเคลื่อนไหวรา่งกาย 
(Physical  Movement) 

การสรา้งสรรคค์วามรู ้
(Construction of  Knowledge) 

การปฎสิมัพนัธ ์
(Interaction) 

การเรยีนรูท้กัษะกระบวนการ 
(Process  Skill  Learning) 

ความเขา้ใจ 
(Understanding) 

การประยกุตใ์ช ้
(Application) 

การใชช้วีติประจ าวนั 
(Actual  Practices) 
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  จากการศกึษาหลกัการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบซปิปาขา้งต้น สรุปได้
ว่า การออกแบบกจิกรรมนัน้จะต้องเน้นที่ตวัผู้เรยีนเป็นส าคญัทีสุ่ด  ใหผู้้เรยีนได้มสี่วนรวมทัง้ทาง
กาย อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา  ยดึการคน้พบความรูด้ว้ยตนเองมกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ
เป็นขัน้ตอนและสามารถน าความรูน้ัน้ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัใหม้ากทีสุ่ด 
 

1.4  ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA  MODEL) 
 ทศินา  แขมมณ ี(2542: 5-8) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ 

ซปิปา (CIPPA  MODEL) ไวว้่า 
  1. เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มทางดา้นรา่งกายและอารมณ์ จติใจ กจิกรรมการ 

เรยีนรูค้วรมหีลากหลาย ใหโ้อกาสผูเ้รยีนไดม้กีารเคลื่อนไหว (Physical  Movement) เป็นระยะตาม
ความเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รยีน การเคลื่อนไหวอวยัวะหรอืกลา้มเนื้อต่างๆ ไดแ้ก่ 

   -  การเคลื่อนไหวกลา้มเนื้อมดัย่อย (Fine  Motor  Movement) กจิกรรมการ
เขยีน การฟงั การวาดภาพ การพบักระดาษ การรอ้ยมาลยั การรอ้งเพลง เป็นตน้ 

   -  การเคลื่อนไหวอวยัวะกลา้มเนื้อมดัใหญ่ (Gross  Motor  Movement) เช่น   
การยา้ยกลุ่ม การลุกนัง่ การกระโดด การเล่นเกมต่างๆ การวิง่ เป็นตน้ 

  การเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนไดเ้คลื่อนไหวร่างกาย ช่วยให้ผู้เรยีนเกดิความพรอ้มใน
การเรยีนรูม้คีวามกระฉบักระเฉง ตื่นตวั ไวต่อความรูส้กึ กจิกรรมทีจ่ดัจะต้องค านึงถงึการมสี่วนร่วม
ทางดา้นอารมณ์ของผูเ้รยีนดว้ย 

  2. เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมทางดา้นสตปิญัญา และอารมณ์ กจิกรรมการ
เรยีนรูจ้ะตอ้งมลีกัษณะกระตุน้และทา้ทายความคดิ ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความจดจอ่ ผกูพนักบัสิง่ทีค่ดิซึง่
ส่งผลใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีการเรยีนรูท้างสตปิญัญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี้ 

   2.1 การเรยีนรูท้างดา้นเน้ือหาความรู ้(Content or Knowledge) ไดแ้ก่การ
เรยีนรูข้อ้มลูขอ้เทจ็จรงิและความรูต่้างๆ 

   2.2 การเรยีนรูท้กัษะกระบวนการ (Process Skills) ซึง่ไดแ้ก่ การเรยีนรู้
ทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะการคดิ ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น เป็นตน้ 

  3. เพื่อช่วยใหผู้้เรยีนมสี่วนร่วมทางสงัคมและอารมณ์ กจิกรรมจงึควรเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั 

   -   บุคคลแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คร ูเพื่อนในหอ้ง บุคลากร ผูป้กครอง คนในชุมชน  
   -   สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เช่น สถานทีต่่างๆ ภายในโรงเรยีนและชุมชน 
   -   สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิเช่น สวนสาธารณะ ปา่ไม ้สตัวต่์างๆ เป็นตน้ 
   -   สิ่งแวดล้อมทางด้านหนังสือ เช่น โสตวัสดุ และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 

หนงัสอื ต าราต่างๆ วารสาร เกมคอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
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  กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มทัง้ 4 ดา้น  สามารถช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้เนื่องจากกจิกรรมการเรยีนรูท้ีผ่่านกระบวนการคดิ 
กลัน่กรองโดยผูเ้รยีนเอง ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจและจ าในสิง่ทีต่นเองเรยีนไดเ้ป็นอย่างดแีละหากมี
การฝึกฝน น าความรูท้ีไ่ดป้ระยกุตใ์ชท้ าใหผู้เ้รยีนสามารถถ่ายโอนความรู ้(Transfer of Learning)  
ไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆได ้

  จากการศกึษาลกัษณะของกจิกรรมขา้งตน้ สรุปไดว้่า การจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนตามแบบของซปิปานัน้ควรใหน้กัเรยีนมกีารเคลื่อนไหวทางดา้นรา่งกายใหเ้หมาะสมกบัวยั
และสถานการณ์รวมทัง้ใหน้ักเรยีนมสี่วนรว่มในทุกๆ ดา้น 

 
 1.5  บทบาทของครแูลผู้เรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบซิปปา 
(CIPPA MODEL) 

 ทิศนา  แขมมณี (2542: 13-16) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น
ศูนยก์ลาง ไมว่่าจะใชแ้นวคดิใด จะประสบผลส าเรจ็ไมไ่ดห้ากครแูละผูเ้รยีนไม่เปลีย่นบทบาทของตน 
ซึง่บทบาทของครแูละผูเ้รยีนตามแนวการจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) มดีงันี้ 

 บทบาทคร ู
 1. การเตรยีมการสอน 
  1.1 ศกึษาและวเิคราะหเ์รือ่งทีจ่ะสอนใหเ้ขา้ใจ 
  1.2 ศกึษาแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย 
  1.3 วางแผนการสอน 
   -   ก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   -   วเิคราะหเ์นื้อหาและความคดิรวบยอดและก าหนดรายละเอยีดใหช้ดัเจน 
   -   ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้แบบผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางตามหลกัซปิปา 
   -   ก าหนดวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้
  1.4 จดัเตรยีม 
   -   สื่อ วสัดุ การเรยีนการสอน ใหเ้พยีงพอส าหรบัผูเ้รยีน 
   -   เอกสาร หนงัสอื หรอืขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัผูเ้รยีน 
   -   ติดต่อแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นบุคคล สถานที่ หรอืโสตทศัน์วสัดุ

ต่างๆ และศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ 
   -   เครือ่งมอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้
   -   หอ้งเรยีนหรอืสถานทีเ่พื่อการจดัการเรยีนการสอน 
 2. การสอน 
  2.1 สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีด่ ี
  2.2 กระตุน้ผูเ้รยีนใหส้นใจในการรว่มกจิกรรม 
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  2.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้เตรียมไว้ โดยอาจมีการปรบัแผนให้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนและสถานการณ์จรงิ 

   -   ดแูลใหผู้เ้รยีนด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ แกป้ญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
   -   อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีนในการด าเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้
   -   กระตุน้ผูเ้รยีนใหม้สี่วนรว่มในกจิกรรมอยา่งเตม็ที ่
   -   สงัเกต บนัทกึพฤตกิรรมกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรวมทัง้เหตุการณ์ที่

ส่งผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้ขณะท ากจิกรรม 
   -   ใหค้ าแนะน าและขอ้มลูต่างๆ แก่ผูเ้รยีนตามความจ าเป็น 
   -   บนัทกึปญัหาและขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ในการด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 3. การประเมนิ 
  3.1 เกบ็รวบรวมผลงานและประเมนิผลงานของผูเ้รยีน 
  3.2  ประเมนิผลงานการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดไวใ้นแผนการสอน 
 นิตตญิาพร  ประเสรฐิสงัข ์(2545: 17-18) ไดส้รุปแนวด าเนินกจิกรรมของครผููส้อนใน

การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนส าคญัไวด้งัภาพประกอบที ่3 
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แนวด าเนินกิจกรรมของครผููส้อนในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แนวด าเนินกจิกรรมของครผููส้อนในการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนส าคญัทีสุ่ด 
      (นิตตญิาพร  ประเสรฐิสงัข.์ 2545: 17-18) 
 

 บทบาทของผูเ้รยีน 
  เมื่อครปูรบัเปลี่ยนกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมการสอนของตนแลว้ผูเ้รยีนก็

ต้องปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนด้วย การเรียนการสอนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค ์
โดยทัว่ไปแลว้ผูเ้รยีนจะมบีทบาทส าคญัๆ ดงันี้ 

   1. ทบทวนความรูเ้ดมิ และมสี่วนร่วมในการแสวงหาขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ ความ
คดิเหน็ หรอืประสบการณ์ต่างๆ จากแหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย 

   2. ศึกษาหรอืลงมอืท ากจิกรรมต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจ ใช้ความคดิในการ
กลัน่กรองแยกแยะ วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู และสรา้งความหมายใหแ้ก่ตนเอง 

   3. สรุปและจดัระเบยีบความรู้ที่ได้สรรค์สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้การเรยีนรู้เกิด
ความคงทนและสามารถน าความรูไ้ปใชไ้ดส้ะดวก 

1.ขัน้การเตรยีมการ 

* เตรยีมตนเอง 
*  เตรยีมขอ้มลู 
* จดัท าแผนการสอน 
   - เตรยีมกจิกรรม  
   -  เตรยีมสื่อ  วสัดุ 
อุปกรณ์ 
    - เตรยีมการวดั 
และประเมนิผล 

2. ขัน้ด าเนินการ 

จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
ใหผู้เ้รยีน 
* สรา้งคน้พบความรูด้ว้ย
ตนเอง (C) 
* มปีฏสิมัพนัธก์บัแหล่ง
เรยีนรูห้ลากหลาย (I) 
* มกีจิกรรมการเคลื่อนไหว
ทางดา้นรา่งกายอย่าง
เหมาะสมกบัวยัและความ
สนใจ (P) 
* ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ
ต่างๆ (P) 
* น าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้   
(A) 

3. ขัน้ประเมนิผล 

วดัและประเมนิผล
ตามสภาพจรงิ 
- วธิกีารหลากหลาย 
- จากการปฏบิตั ิ
- จากแฟ้มสะสมงาน 
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   4. น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อชวีติ การประยกุตใ์ชช้่วย 
ตอกย ้าความเขา้ใจและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผู้เรยีน และยงัช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ื่นๆ เพิม่เตมิอีก
ดว้ย  

  ในการด าเนินบทบาททัง้สี่นัน้  ผู้เรยีนต้องแสดงพฤตกิรรมที่จ าเป็นในการเรยีนรู้
รว่มกบัผูอ้ื่น ดงันี้ 

   1. เขา้รว่มกจิกรรมอยา่งกระตอืรอืรน้ 
   2. ใหค้วามรว่มมอืและรบัผดิชอบในการท ากจิกรรมต่างๆ เช่นแสวงหาความรู ้

การศกึษาขอ้มลู และการสรปุ เป็นตน้ 
   3. รบัฟงั พจิารณาและยอกรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
   4. ใชค้วามคดิอย่างเตม็ที ่ปฏสิมัพนัธ ์โต้ตอบ คดัคา้น สนับสนุน แลกเปลีย่น

ความคดิเหน็และความรูส้กึของตนกบัผูอ้ื่น 
   5. แสดงความสามารถของตน และยอมรบัความสามารถของผูอ้ื่น 
  จากการศกึษาบทบาทของครูและผู้เรยีนดงัได้กล่าวมาแล้วขา้งต้น สรุปได้ว่า ครู

จะต้องมคีวามรูแ้ละมกีารเตรยีมตวัที่ด ีทัง้ในด้านการเตรยีมตนเอง การเตรยีมการในด้านการสอน
และการเตรยีมการในการวดัและประเมนิผล เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพแก่ผู้เรยีนให้มากที่สุดและ
ผู้เรียนก็ต้องมีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการเรยีนรู้ของตนด้วย การเรียนการสอนจึงจะบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไว ้
 
 1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ (CIPPA MODEL) 

 งานวิจยัต่างประเทศ 
  เนื่ องจากเป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาโดยคนไทยจึงยังไม่ปรากฏงานวิจัย

ต่างประเทศ 
 งานวิจยัในประเทศ 
  จริากาษจน์  หงสช์ูตา (2545: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน ที่

เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ในวชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรื่อง เศษส่วน โดยใชโ้มเดลซปิปา 
(CIPPA MODEL) ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  ในวชิา
คณิตศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรื่อง เศษส่วน โดยใช้โมเดลซปิปา (CIPPA MODEL) สามารถ
พฒันาผู้เรยีนให้เกิดการเรยีนรู้ ได้จรงิและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนโดยใช้กิจกรรม
ดงักล่าว มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คิดเป็นร้อยละ 86.33  สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดรอ้ยละ 75 และมนีักเรยีนที่ผ่านเกณฑ ์การเรียนรูด้งักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 84.31 ซึ่งสูงกว่า
จ านวนนกัเรยีนทีก่ าหนดรอ้ยละ 80 

  นิตตญิาพร  ประเสรฐิสงัข ์(2545: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน
วชิา วทิยาศาสตร ์เรื่อง กลไกมนุษย ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยใชร้ปูแบบการสอนแบบซปิปา 
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โดยรูปแบบการวจิยัครัง้นี้ใช้การวจิยัเชงิปฏิบตัิการ ผู้ร่วมวจิยัประกอบด้วย ครูผู้ร่วมวจิยัจ านวน     
2 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนปาหว้าเชียงฮาย  
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเ รียนการสอนวิชา
วทิยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอน แบบซปิปาที่พฒันาขึ้นท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูจ้รงิ และ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวพบว่า  
นกัเรยีนรอ้ยละ 80 มผีลสมัฤทธิผ์่านเกณฑ ์ความรอบรูท้ีก่ าหนด คอื รอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็  

  ปกาศติ  ปลัง่กลาง (2545: บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนการแก้
โจทย์ปญัหา คณิตศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้โมเดลซิปปา 
ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลี่ยรอ้ยละ 82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ร้อยละ 
75 ของคะแนนเต็ม และมจี านวนนักเรียนผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว้รอ้ยละ 85 ซึ่งสูงกว่าที่ก าหนดไว้
รอ้ยละ 80  

  ศศิธร  แก้วรกัษา (2547: 60) ได้พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงกบัชีวติประจ าวนั เรื่องสถติเิบือ้งต้น ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์แบบซปิปา (CIPPA 
MODEL) ที่เน้นทกัษะ การเชื่อมโยง กบัชวีติประจ าวนัมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด โดยมี
ประสทิธภิาพ 82.11/83.59 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่ได้ใช้กจิกรรมการเรยีนการ
สอนดงักล่าว สงูกว่า ก่อนการไดร้บัการสอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1 

  วนิดา  พรชัย (2548: 70) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา 
(CIPPA MODEL) เรื่องพื้นที่ผวิและปรมิาตร ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฤตกิรรมกล้า
แสดงออกของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3ที่มรีะดบัความสามารถทางการเรยีนต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
การจดัการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ท าให้นักเรยีนที่มรีะดบัความสามารถ
ทางการเรยีนต่างกนัมพีฤตกิรรมกลา้แสดงออกต่างกนัโดยนักเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถทางการ
เรยีนสูงมพีฤติกรรมกล้าแสดงออกสูงกว่านักเรยีนที่มรีะดบัความสามารถทางการเรยีนต ่าอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรม
กลา้แสดงออกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ระเบยีบ  สมหวงั (2551: บทคดัย่อ) ได้พฒันากิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้โมเดล  
ซปิปา เรื่อง ทศนิยม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้โมเดลซปิ
ปาท าใหค้ะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่องทศนิยมมคี่าเฉลีย่ 24.67 จากคะแนน
เตม็ 30 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 82.22 มนีกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ ์ทีก่ าหนด 23 คน จากจ านวนนักเรยีน 
24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.67 

  วราภรณ์ วรรณผ่อง (2552: บทคดัยอ่)ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
คณติศาสตรต์ามหลกัซปิปา เรือ่ง อนุพนัธข์องฟงักช์นั ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ ผลการวจิยัพบว่า การเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์
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ตามหลกัซปิปา มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์75/75 โดยมปีระสทิธภิาพ 79.78/77.52 นกัเรยีน   
รอ้ยละ 80.46 มทีกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตรอ์ยู่ในระดบัดมีาก และนกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนั
พงึประสงคด์า้นความตัง้ใจเรยีน ความรบัผดิชอบ และความรว่มมอืในการท างานเพิ่มขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง 
  จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนแบบ (CIPPA MODEL) 
ขา้งต้น พบว่า เมื่อน ารปูแบบการเรยีนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) มาใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนแลว้ ผูเ้รยีนสามารถเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
สูงขึน้ ผูเ้รยีนสามารถสร้างองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มปีฏิสมัพนัธท์ีด่กีบัครแูละเพื่อน มสี่วนร่วมใน
การเรยีนรูแ้ละสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะน า
รูปแบบการสอนนี้มาใช้ทดลองสอนกับนักเรยีน เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปญัหาและ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
 2.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

 บรคูเนอร ์และกรอสนิเคลิ (Bruckner; & Grossnicle. 1957: 301) กล่าวว่า ปญัหา 
คณติศาสตร ์เป็นสถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัปรมิาณทีน่ักเรยีนไม่สามารถตอบไดท้นัทโีดยวธิทีี่

เคยชนิและสิง่ทีเ่ป็นปญัหาของนกัเรยีนเมือ่วานน้ีอาจจะไมใ่ช่ปญัหาในวนัน้ีกไ็ด ้
 แอนเดอรส์นั และพงิกร ี(Anderson; & Pingry. 1973: 228) กล่าวว่า ปญัหาทาง 

คณิตศาสตรเ์ป็นสถานการณ์หรอืค าถามที่ต้องการวธิกีารแก้ไขหรอืหาค าตอบ ซึ่งผูต้อบจะท าได้ดี
ตอ้งมวีธิกีารทีเ่หมาะสม ใชค้วามรู ้ประสบการณ์ และการตดัสนิใจ 

 อดมัส ์เอลลสิ และบสีนั (Adams; Ellis; & Beeson. 1977: 173-174) กล่าวว่า ปญัหา 
คอื สถานการณ์ทีเ่ป็นประโยคภาษา ค าตอบจะเกี่ยวขอ้งกบัปรมิาณ ซึ่งปญัหานัน้ไม่ไดร้ะบุวธิกีาร
หรอืการด าเนินการในการแกป้ญัหาไวอ้ยา่งชดัเจน ผูแ้กป้ญัหาตอ้งคน้หาว่าจะใชว้ธิกีารใดในการหา 
ค าตอบของปญัหา นัน่คอื การไดม้าซึง่ค าตอบของปญัหาจะไดจ้ากการพจิารณาว่าจะตอ้งท าอยา่งไร 

 ครอูคิแชงค ์และเชฟฟิลด ์(Cruikshank; & Sheffield. 1992: 37) กล่าวว่า ปญัหาเป็น 
ค าถามหรอืสถานการณ์ที่ท าให้งุนงง ปญัหาควรจะเป็นค าถามหรอืสถานการณ์ที่ไม่สามารถหา
ค าตอบไดใ้นทนัท ีหรอืรูว้ธิหีาค าตอบในทนัท ีปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ไมไ่ดห้มายความว่า 
ปญัหานัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัจ านวน ปญัหาคณิตศาสตรบ์างปญัหาเกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึหรอืการให้
เหตุผลทางตรรกศาสตรแ์ต่ไมจ่ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกบัจ านวนกไ็ด้ 

 รสี ์และคนอื่น ๆ (Reys; et al. 2001: 70) กล่าวว่า ปญัหา คอื สถานการณ์ซึง่บุคคล
ต้องการบางสิง่บางอย่างและไม่รู้ว่าจะแก้ปญัหานัน้ได้อย่างไร ถ้าปญัหานัน้ทราบว่าจะแก้ปญัหา
อยา่งไรหรอืทราบค าตอบโดยทนัท ีสิง่นัน้ไมเ่ป็นปญัหา 
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     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537: 4) กล่าวว่า ปญัหาเป็น
สภาพการณ์ทีต่้องการค าตอบ โดยผูแ้ก้ปญัหาไม่สามารถหาค าตอบไดใ้นทนัท ีต้องใชท้กัษะความรู้
และประสบการณ์หลาย ๆ อย่างในการคดิหาค าตอบ สถานการณ์ใดจะเป็นปญัหาหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่
กบับุคคลผูแ้กป้ญัหา 

 ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2537: 62) ใหค้วามหมายของปญัหาทางคณติศาสตร ์สรปุไดด้งัน้ี 
  1. เป็นสถานการณ์ทางคณติศาสตรท์ีต่อ้งการค าตอบซึง่อาจอยู่ในรปูปรมิาณ หรอื

จ านวนหรอืค าอธบิายใหเ้หตุผล 
  2. เป็นสถานการณ์ที่ผู้แก้ปญัหาไม่คุ้นเคยมาก่อน ไม่สามารถหาค าตอบได้

ในทนัททีนัใดต้องใชท้กัษะความรู ้และประสบการณ์หลายๆ อย่างประมวลเขา้ดว้ยกนัจงึหาค าตอบ
ได ้

  3. สถานการณ์ใดจะเป็นปญัหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้แก้ปญัหา และเวลา 
สถานการณ์หน่ีงอาจเป็นปญัหาส าหรบับุคคลหน่ึง แต่อาจไม่ใช่ปญัหาส าหรบับุคคลอกีคนหนึ่งกไ็ด ้
และสถานการณ์ทีเ่คยเป็นปญัหาส าหรบับุคคลหน่ึงในอดตี อาจไมเ่ป็นปญัหาส าหรบับุคคลนัน้แลว้ใน 
ปจัจบุนั 

 สริพิร ทพิยค์ง (2537: 57) กล่าวว่า ปญัหาคอื ค าถามที่ต้องการค าตอบ ปญัหาของ
นกัเรยีนคนหน่ึงอาจจะไมใ่ช่ปญัหาของนกัเรยีนอกีคนหน่ึง 

 สมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 12) กล่าวว่า ปญัหา หมายถงึ สถานการณ์ทีบุ่คคล หรอื 
กลุ่มบุคคลเผชญิและต้องการหาค าตอบ ซึง่ยงัไม่รูว้ถิทีางที่จะได้ค าตอบของปญัหานัน้ทนัท ีต้องใช้
ความรูแ้ละวธิกีารต่าง ๆ ทีม่อียูม่าผสมผสานเป็นแนวทางใหมใ่นการหาค าตอบของปญัหา 

 ศูนยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2544: 10) กล่าวว่า ปญัหาคณิตศาสตรเ์ป็นปญัหาที่
จะพบในการเรยีนคณติศาสตร ์การแกป้ญัหาต่าง ๆ จะต้องใชค้วามสามารถในวธิกีารแก้ปญัหา และ
ความรูท้างคณติศาสตรท์ีไ่ดเ้รยีนมา 

 ปฐมพร บุญล ี(2545: 10) ให้ความหมายของปญัหาทางคณิตศาสตรว์่า ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์หรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ การพิสูจน์ และปญัหาที่ใช้ใน
ชวีติประจ าวนั ซึง่ผูต้อบไมส่ามารถตอบไดท้นัท ีผูต้อบจะตอ้งใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู่ เพื่อ
หาวธิทีีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการแกป้ญัหานัน้ใหส้ าเรจ็ลงได ้

 นัฎกัญญา เจรญิเกียรติบวร (2547: 24) กล่าวว่า ปญัหาคณิตศาสตร์คือปญัหาที่
เกี่ยวกับสถานการณ์หรอืค าถาม ซึ่งผู้แก้ปญัหาต้องค้นคว้าหาวิธีการแก้ปญัหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบ โดยไมม่กีารระบุวธิกีารในการแกป้ญัหาไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวธิกีาร การใชค้วามรู ้
ประสบการณ์ และการตดัสนิใจของผูแ้กป้ญัหาอยา่งเหมาะสม 

 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 7)ใหค้วามหมายของ
ปญัหาทางคณติศาสตรไ์วว้่า ปญัหาทางคณติศาสตร ์หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัคณติศาสตรซ์ึง่
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เผชญิอยูแ่ละตอ้งการคน้หาค าตอบ โดยทีย่งัไมรู่ว้ธิกีารหรอืขัน้ตอนทีจ่ะไดค้ าตอบของสถานการณ์
นัน้ในทนัท ี

 จากการศกึษาความหมายของการแกป้ญัหาขา้งตน้  สรุปไดว้่า ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถและความช านาญในการใชก้ระบวนการต่างๆ ทางสมอง 
ประสบการณ์ การเขา้ใจปญัหาตลอดจนความพยายามในการคดิคน้หาค าตอบ เพื่อใหไ้ดค้ าตอบ 
โดยการน าความรู ้ทกัษะ รวมถงึวธิกีารต่างๆ ในการหาค าตอบเมือ่ก าหนดสถานการณ์หรอืค าถามที่
เป็นปญัหาทางคณติศาสตรม์าให ้ซึง่กระบวนการดงักล่าวมกีารด าเนินการเป็นล าดบัขัน้ตอนและ
จะตอ้งใชย้ทุธวธิต่ีางๆ เพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ในการแกป้ญัหา 

 
 2.2 ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร ์

 รสัเซล (Russel. 1961: 225) แบ่งปญัหาคณติศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื 
  1. ปญัหาทีเ่ป็นรปูแบบไดแ้ก่ ปญัหาทีป่รากฏอยูใ่นแบบเรยีนและหนงัสอืทัว่ๆไป 
  2. ปญัหาทีไ่มม่รีปูแบบ ไดแ้ก่ ปญัหาทีพ่บทัว่ ๆ ไปในชวีติประจ าวนั 
 ครูลคิ และรสี์ (Krulik; & Reys. 1980: 24) แบ่งปญัหาทางคณิตศาสตรอ์อกเป็น        

5 ประเภท คอื 
  1. ปญัหาทีเ่ป็นความรูค้วามจ า 
  2. ปญัหาทางพชีคณติ 
  3. ปญัหาทีเ่ป็นการประยกุตใ์ช ้
  4. ปญัหาทีใ่หค้น้หาส่วนทีห่ายไป 
  5. ปญัหาทีเ่ป็นสถานการณ์ 
 แรนดอล และเลสเตอร ์(Randall; & Lester. 1982: 6 – 10) ไดพ้จิารณาจ าแนก

ประเภทของปญัหาและเป้าหมายของการฝึกแกป้ญัหาแต่ละประเภท ดงัน้ี 
  1. ปญัหาที่ใช้ฝึก (exercise problem) เป็นปญัหาที่ใช้ฝึกขัน้ตอนวธิ ีและการ

ค านวณเบือ้งตน้ 
  2. ปญัหาขอ้ความอย่างง่าย (simple translation problem) เป็นปญัหาขอ้ความที่

เคยพบ เช่น ปญัหาในหนังสอืเรยีน ต้องการฝึกใหคุ้้นเคยกบัการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยค
สญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นปญัหาขัน้ตอนเดียวมุ่งให้เข้าใจมโนคติทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการคดิค านวณ 

  3. ปญัหาขอ้ความที่ซบัซอ้น (complex translation problem) คลา้ยกบัปญัหา
อยา่งงา่ยแต่เพิม่เป็นปญัหาทีม่ ี2 ขัน้ตอน หรอืมากกว่า 2 ขัน้ตอน หรอืมากกว่า 2 การด าเนินการ 

  4. ปญัหาทีเ่ป็นกระบวนการ (process problem) เป็นปญัหาทีไ่ม่เคยพบมาก่อน 
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ได้ทนัท ีจะต้องจดัปญัหาให้ง่ายขึ้น หรอืแบ่งเป็น
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ขัน้ตอนย่อย ๆ แลว้หารปูแบบทัว่ไปของปญัหา ซึง่น าไปสู่การคดิและการแก้ปญัหาเป็นการพฒันา
ยทุธวธิต่ีาง ๆ เพื่อความเขา้ใจ วางแผนการแกป้ญัหาและการประเมนิผลค าตอบ 

  5. ปญัหาการประยกุต ์(applied problem) เป็นปญัหาทีต่อ้งใชท้กัษะ ความรู ้
มโนคตแิละการด าเนินการทางคณติศาสตร ์การไดม้าซึง่ค าตอบตอ้งอาศยัวธิทีางคณติศาสตรเ์ป็น
ส าคญั เช่น การจดักระท า การรวบรวม และการแทนขอ้มลู และตอ้งการตดัสนิใจเกี่ยวกบัขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณเป็นปญัหาทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดใ้ชท้กัษะ กระบวนการ มโนคต ิและขอ้เทจ็จรงิในการ
แกป้ญัหาในชวีติจรงิ ซึง่จะท าใหน้กัเรยีนเหน็ประโยชน์และเหน็คุณค่าของคณติศาสตรใ์น
สถานการณ์ปญัหาในชวีติจรงิ 

  6. ปญัหาปรศินา (puzzle problem) เป็นปญัหาทีบ่างครัง้ไดค้ าตอบจากการเดา
สุ่ม ไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้ณติศาสตรใ์นการแกป้ญัหา บางครัง้ตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพาะ เป็นปญัหาทีเ่ปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามยดืหยุ่นในการแกป้ญัหา และเป็นปญัหาที่
มองไดห้ลายมุมมอง 

 โพลยา (Polya. 1985: 128 – 128) ไดแ้บ่งปญัหาทางคณิตศาสตรอ์อกเป็น 2 ปะเภท 
คอื 

  1. ปญัหาใหค้น้พบ (Problem to Find) เป็นปญัหาใหค้น้หาสิง่ทีต่้องการ ซึง่อาจ
เป็นปญัหาในเชงิทฤษฎี หรอืปญัหาในเชงิปฏบิตัิ อาจเป็นรูปธรรมหรอืนามธรรม ส่วนส าคญัของ
ปญัหาน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื สิง่ทีต่อ้งหา ขอ้มลูทีก่ าหนดให ้และเงือ่นไข 

  2. ปญัหาใหพ้สิูจน์ (Problem to Prove) เป็นปญัหาทีใ่หแ้สดงอย่างสมเหตุสมผล
ว่าขอ้ความทีก่ าหนดใหเ้ป็นจรงิหรอืเทจ็ ส่วนส าคญัของปญัหาน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื สมมตฐิาน
หรอืสิง่ทีก่ าหนดใหแ้ละผลสรปุหรอืสิง่ทีจ่ะตอ้งพสิจูน์ 

 บทิเทอร ์แฮทฟิลด ์และเอดเวริด์ส ์(Bitter; Hatfield; & Edwards. 1989: 37) แบ่ง 
ปญัหาออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 

  1. ปญัหาปลายเปิด เป็นปญัหาทีม่จี านวนค าตอบทีเ่ป็นไปไดห้ลายค าตอบ ปญัหา 
ลกัษณะน้ีจะมองว่ากระบวนการแกป้ญัหาเป็นสิง่ส าคญัมากกว่าค าตอบ 

  2. ปญัหาใหค้น้พบ เป็นปญัหาทีจ่ะไดค้ าตอบในขัน้ตอนสุดทา้ยของการแก้ปญัหา 
เป็นปญัหาทีม่วีธิแีกไ้ดห้ลากหลายวธิ ี

  3. ปญัหาทีก่ าหนดแนวทางในการคน้พบ เป็นปญัหาทีม่ลีกัษณะร่วมของปญัหา มี
ค าชี้แนะและค าชี้แจงในการแก้ปญัหา ซึ่งนักเรียนอาจไม่ต้องค้นหาหรือไม่ต้องกังวลในการหา
ค าตอบ 

 เรยส์ ซุยดมั และมอนทโ์กเมอรร์ี ่(Reys; Suydam; & Montgomery. 1999: 29) แบ่ง 
ปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็น 2 ประเภท คอื 
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  1. ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์เป็นปญัหาที่มโีครงสร้างไม่ซบัซ้อนนัก ผู้แก้ปญัหามคีวามคุ้นเคยในโครงสร้างและ
วธิกีารแกป้ญัหา 

  2. ปญัหาแปลกใหม ่เป็นปญัหาทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้นในการแก้ปญัหา ผูแ้ก้ปญัหา
ตอ้งประมวลความรูค้วามสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั เพื่อน ามาใชใ้นการแกป้ญัหา 

 บารดูี ้(Baroody. 1993: 2-34 – 2-36) แบ่งปญัหาคณติศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท
โดยใชผู้แ้กป้ญัหาและโครงสรา้งของปญัหาเป็นเกณฑ ์ดงัน้ี 

  1. ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาทีผู่้แก้ปญัหาคุ้นเคยในวธิกีารหรอืในโครงสรา้งของ
ปญัหาเช่น อาจเคยพบในตวัอย่าง เมื่อพบปญัหาจะทราบได้เกือบทนัทวี่าจะแก้ปญัหาด้วยวธิใีด 
ขอ้มูลที่ก าหนดให้ในปญัหาประเภทนี้มกัมแีต่เฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและเพยีงพอในการหาค าตอบ 
มุง่เน้นการฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึง ปญัหาประเภทน้ีมกัพบในหนงัสอืเรยีนทัว่ไป 

  2.  ปญัหาที่ ไม่ธรรมดา เ ป็นปญัหาที่ผู้แก้ปญัหาจะต้องประมวลความรู้
ความสามารถหลายอย่างเขา้ดว้ยกนัเพื่อน ามาใชใ้นการแก้ปญัหา เป็นปญัหาทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจรงิของชวีติมากกว่าประเภทแรก ขอ้มูลที่ปญัหาก าหนดให้มทีัง้จ าเป็นและไม่
จ าเป็น หรอืก าหนดข้อมูลให้ไม่เพียงพอ วธิีการหาค าตอบอาจมไีด้หลายวิธกีาร ค าตอบก็อาจมี
มากกว่า 1 ค าตอบ 

 คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลติวสัดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ (2524: 
140) แบ่งปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็น 5 ประเภท คอื 

  1. ปญัหาที่เป็นการค้นหาข้อความจรงิหรอืข้อสรุปใหม่ที่นักเรยีนยงัไม่เคยรู้มา
ก่อน 

  2. ปญัหาซึง่มาจากการอภปิรายในชัน้เกีย่วกบัเน้ือหา 
  3. ปญัหาทีเ่กีย่วกบัวธิกีาร การพสิจูน์ทฤษฎบีท หรอืขอ้สรปุทีม่ผีูอ้ ื่นตัง้ไว ้
  4. ปญัหาทีเ่กีย่วกบัเน้ือหาคณติศาสตรท์ีอ่าศยันิยาม ทฤษฎบีทต่าง ๆ มาใช ้
  5. ปญัหาที่ไม่เกี่ยวกับเน้ือหาคณิตศาสตร์แต่ต้องอาศัยกระบวนการทาง

คณติศาสตรม์าใชใ้นการแกป้ญัหา 
 ยพุนิ พพิธิกุล (2530: 133) กล่าวว่า ปญัหาคณติศาสตรท์ีจ่ะน ามาใหผู้เ้รยีนฝึกคดินัน้ 

อาจมดีงัต่อไปนี้ 
  1. ปญัหาทีน่กัเรยีนจะตอ้งคน้หาความจรงิ หรอืขอ้สรปุใหมท่ีผู่เ้รยีนยงัไม่เคยเรยีน

มาก่อน 
  2. ปญัหาเกีย่วกบัวธิกีาร การพสิจูน์ทฤษฎบีท 
  3. ปญัหาที่เกี่ยวกบัเน้ือหาคณิตศาสตร ์ที่อาศยันิยามทฤษฎบีทต่าง ๆ ซึ่งจะถูก

น ามาใช ้
  4. ปญัหาทีต่อ้งอาศยักระบวนการทางคณติศาสตรม์าแกป้ญัหา 
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 ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2537: 62 - 63) ไดแ้บ่งปญัหาทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี 
  1. พจิารณาจากจุดประสงคข์องปญัหาสามารถแบ่งปญัหาทางคณิตศาสตรไ์ดเ้ป็น 

2 ประเภทคอื 
   1.1 ปญัหาให้ค้นหา เป็นปญัหาให้ค้นหาค าตอบซึ่งอาจอยู่ในรูปปริมาณ 

จ านวน หรอืใหห้าวธิกีาร ค าอธบิายใหเ้หตุผล 
   1.2 ปญัหาใหพ้สิจูน์ เป็นปญัหาใหแ้สดงการใหเ้หตุผลว่าขอ้ความทีก่ าหนดให้

เป็นจรงิหรอืขอ้ความทีก่ าหนดใหเ้ป็นเทจ็ 
  2. พจิารณาจากตวัผู้แก้ปญัหาและความซบัซ้อนของปญัหา สามารถแบ่งปญัหา

ทางคณติศาสตรไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
   2.1 ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนนัก ผู้แก้ปญัหามี

ความคุน้เคยในโครงสรา้งและวธิกีารแกป้ญัหา 
   2.2 ปญัหาไม่ธรรมดา เป็นปญัหาที่มโีครงสร้างซบัซ้อน ในการแก้ปญัหาผู้

แกป้ญัหาตอ้งประมวลความรูค้วามสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัเพื่อน ามาใชใ้นการแกป้ญัหา 
 ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2541: 2) กล่าวว่า ปญัหาทางคณิตศาสตร ์        

ม ี2 ลกัษณะ คอื  
  1. ปญัหาปกต ิ(routine problems) เป็นปญัหาทีพ่บในหนังสอืเรยีนและหนังสอื

ทัว่ๆ ไปผูแ้กป้ญัหามคีวามคุน้เคยในโครงสรา้งและวธิกีารแก ้
  2. ปญัหาทีไ่มป่กต ิ(nonroutine problems) เป็นปญัหาทีเ่น้นกระบวนการคดิ และ 

ปรศินาต่าง ๆ ผู้แก้ปญัหาต้องประมวลความรูค้วามสามารถหลายอย่างเขา้ดว้ยกนั เพื่อน ามาใชใ้น
การแกป้ญัหา 

 ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ (2544: 19) ได้จ าแนกปญัหาคณิตศาสตร์เป็น         
6 ลกัษณะ คอื 

  1. ปญัหาเป็นแบบฝึกทกัษะ ปญัหาเช่นน้ีตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะ 
  2. ปญัหาขัน้ตอนเดยีว เป็นปญัหางา่ยๆทีใ่ชใ้นการแก้ปญัหา โดยท าเพยีงขัน้ตอน

เดยีว 
  3. ปญัหาทีซ่บัซอ้น เป็นปญัหาทีใ่ชว้ธิกีารคดิมากกว่าหน่ึงขัน้ตอน 
  4. ปญัหาเกีย่วกบักระบวนการ 
  5. ปญัหาเกีย่วกบัการประยกุต ์
  6. ปญัหาในรปูปรศินา เป็นปญัหาทีไ่มส่ามารถจะหาค าตอบไดท้นัท ีต้องพจิารณา

เงือ่นไขของโจทยแ์ละทดลองแกป้ญัหา 
 จากการศึกษาประเภทของปญัหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้นสรุปได้ว่า ปญัหาทาง

คณติศาสตรแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
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  1. ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาทีไ่มซ่บัซอ้น ผูแ้กป้ญัหามคีวามคุน้เคยกบัโครงสรา้ง
และวธิกีารแกป้ญัหา 

  2. ปญัหาไมธ่รรมดา เป็นปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นเน้นกระบวนการคดิ ผูแ้กป้ญัหา
ไมคุ่น้เคยกบัปญัหา ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทางคณติศาสตรแ์ละวธิกีารต่าง ๆ มาใชใ้นการ
แกป้ญัหา 

 
 2.3  องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

 ไคลด ์(Clyde. 1967: 112) กล่าวถงึ องคป์ระกอบในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์
ของนกัเรยีนไวด้งันี้ 

  1. วุฒภิาวะและประสบการณ์จะช่วยใหน้กัเรยีนแกป้ญัหาไดด้ขีึน้ 
  2. ความสามารถในการอ่าน 
  3. สตปิญัญา 
 ออซเูบล (Ausubel. 1968: 538) กล่าวว่า ในการแก้ปญัหาโดยทัว่ไปนัน้ตอ้งใช้

องคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น สตปิญัญา และองคป์ระกอบทางการคดิ เช่น ความยดืหยุน่ทางการคดิ 
การรวบรวมความคดิ ความตัง้ใจ 

 เฟอร ์(Fehr. 1972: 127) กล่าวถงึ สิง่ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
ดงันี้ 

  1. การรูจ้กัคาดคะเนค าตอบ รูจ้กัประมาณอย่างคร่าว ๆ จะสามารถหลกีเลีย่งจาก
ค าตอบทีค่าดเคลื่อนจากความเป็นจรงิมากได ้

  2. การตีความค าตอบ เป็นสิ่งส าคญัพอ ๆ กับการหาค าตอบ บางครัง้ผลการ
ค านวณทีถู่กตอ้งไมเ่พยีงพอทีจ่ะตอบค าถามของปญัหา แต่ตอ้งดถูงึความเป็นไปไดข้องปญัหาดว้ย 

 ไฮเมอร ์และทรบูลดั (Heimer; & Trueblood. 1977: 30-32) กล่าวถงึ องคป์ระกอบที ่
ส าคญับางประการทีม่ผีลต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี 

  1. ความรูเ้กีย่วกบัศพัทเ์ฉพาะ 
  2. ความสามารถในการค านวณ 
  3. ความสามารถในการรวบรวมความรูร้อบตวั 
  4. ความสามารถในการรบัรูถ้งึความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทีก่ าหนดให ้
  5. ความสามารถในการใหเ้หตุผลส าหรบัค าตอบทีต่ ัง้จดุมุง่หมายไว้ 
  6. ความสามารถในการเลอืกวธิกีารทางคณติศาสตรท์ีถู่กตอ้ง 
  7. ความสามารถในการคน้หาขอ้มลูทีข่าดหายไป 
  8. ความสามารถในการเปลี่ยนปญัหาที่เป็นประโยคภาษาให้เป็นประโยค

สญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์



 
 

28 

 โพลยา (Polya. 1980: 225) กล่าวถงึ สิง่ทีส่มัพนัธก์บัความสามารถในการแก้ปญัหา
ซึง่เป็นสิง่ทีม่สี่วนช่วยในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรไ์ว ้คอื ความรูส้กึเกีย่วกบัความเป็นไปไดข้อง
ปญัหา ความเป็นไปไดข้องค าตอบ และกลวธิต่ีาง ๆ เช่น การลองผดิลองถูก เป็นตน้ 

 แรนดอล และเลสเตอร ์(Randall; & Lester. 1982: 10-12) กล่าวถงึ องคป์ระกอบของ
การแกป้ญัหา 3 ดา้นคอื 

  1. ดา้นประสบการณ์ 
  2. ดา้นความรูส้กึ 
  3. ดา้นสตปิญัญาและความคดิ 
 เฮดเดน และสเพยีร ์(Hedden; & Speer. 1992: 34-35) กล่าวถงึ องคป์ระกอบในการ 

แกป้ญัหา ดงัน้ี 
  1. รปูแบบการรบัรู ้
  2. ความสามารถภายในตวับุคคล 
  3. เทคนิคการประมวลผลขอ้มลู 
  4. พืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
  5. ความตอ้งการทีจ่ะหาค าตอบ 
  6. ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการแกป้ญัหา 
 บารดูี ้(Baroody. 1999: 2-10) กล่าวถงึ องคป์ระกอบหลกัของการแก้ปญัหา           

3 ประการ ดงันี้ 
  1. ดา้นความรูค้วามคดิ ประกอบดว้ย ความรูเ้กีย่วกบัมโนมต ิและยทุธวธิใีนการ

แกป้ญัหา 
  2. ด้านความรูส้กึ เป็นแรงขบัในการแก้ปญัหาที่มาจากความสนใจ ความเชื่อมัน่ 

ความตัง้ใจ ความพยายามและความเชื่อของนกัเรยีน 
  3. ด้านการสงัเคราะหค์วามคดิ เป็นความสามารถในการสงัเคราะห์ความคดิของ

ตนเองในการแกป้ญัหา 
 คณะอนุกรรมการการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร ์

(2524: 141-142) กล่าวว่า การทีน่ักเรยีนจะมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาได ้นักเรยีนควรจะต้อง
ไดร้บั 
การฝึกฝนใหม้คีวามรูค้วามสามารถพืน้ฐานดงัต่อไปนี้ 

  1. มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา มีความเข้าใจ มีมโนคติ และทักษะในเนื้อหาที่
เกีย่วขอ้งกบัปญัหานัน้ ๆ 

  2. มคีวามสามารถในการอ่าน การแปลความ การตคีวาม และการขยายความ 
  3. มคีวามสามารถในการแปลงขอ้ความเป็นสญัลกัษณ์ หรอืแผนภาพ 
  4. มคีวามสามารถในการวเิคราะหค์วามเกีย่วขอ้งในระหว่างขอ้มลูทีม่อียู ่หาความ 
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เกีย่วขอ้งระหว่างขอ้มลูทีม่อียูก่บัประสบการณ์เก่า 
  5. มคีวามสามารถในการจดัขอ้มลู จดัล าดบัขัน้ตอน การวเิคราะหห์ารปูแบบ และ

การหาขอ้สรปุนอกจากความรูพ้ืน้ฐานทัง้ 5 ขอ้ ดงักล่าวมาแลว้ ยงัมอีงคป์ระกอบในดา้นเจตคตทิีจ่ะ
ช่วยเป็นพลงัทีส่ าคญัยิง่ในการแกป้ญัหา ซึง่นกัเรยีนตอ้งมคีอื 

  6. ความใฝใ่จใครรู่ ้มคีวามกระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ 
  7. มศีรทัธา มกี าลงัใจ และมคีวามอดทนในการคดิแกป้ญัหา 
 สมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 31-32) กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส าคญัที่ส่งผลต่อการ

พฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา มดีงันี้ 
  1. องคป์ระกอบเกีย่วกบัตวัผูแ้กป้ญัหา ซึง่เกีย่วกบั 
   1.1 ความรูค้วามคดิและประสบการณ์ 
   1.2 ระดบัสตปิญัหาและความสามารถ 
   1.3 การรบัรูแ้ละการสงัเคราะหค์วามคดิ 
   1.4 ทกัษะและความรูพ้ืน้ฐานต่าง ๆ เช่น ทกัษะการอ่าน การด าเนินการและ

ทกัษะทางคณติศาสตร ์
   1.5 ความรูส้กึความตอ้งการทีจ่ะแก้ปญัหา ความเชื่อและเจตคตต่ิอการ

แกป้ญัหา 
   1.6 ความยดืหยุน่และความมัน่ใจในตนเองต่อความสามารถในการแกป้ญัหา 
  2. องคป์ระกอบเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม ซึง่เกีย่วกบั 
   2.1 บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา 
   2.2 วธิกีารพฒันาทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความสามารถในการแกป้ญัหา 
   2.3 มเีวลาพฒันาอยา่งเพยีงพอและไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
   2.4 สถานการณ์ปญัหาทีน่ ามาเป็นสื่อในการพฒันา เป็นปญัหาทีด่ก่ีอใหเ้กดิ

การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะต่างๆ เป็นปญัหาทีน่่าสนใจ ทา้ทายความสามารถและเหมาะสมกบัวยั 
 ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตร กรมวชิาการ (2541: 2-3) ได้กล่าวถงึองค์ประกอบที่จ าเป็นใน

การแกป้ญัหาทางคณติศาสตรว์่า การแกป้ญัหาควรประกอบดว้ย 
  1. การมองเห็นภาพ ผู้แก้ปญัหาควรมองทะลุปญัหา มคีวามคิดกว้างไกล และ

มองเหน็แนวทางการแกป้ญัหา 
  2. การจนิตนาการ ผู้แก้ปญัหาควรรูจ้กัจนิตนาการว่าปญัหานัน้เป็นอย่างไร เพื่อ

หาแนวทางในการคดิแกป้ญัหา 
  3. การแก้ปญัหาอย่างมทีกัษะ เมื่อมองเห็นแนวทางในการแก้ปญัหาก็ลงมอืท า

อยา่งมรีะบบ ท าดว้ยความช านาญ มคีวามรูส้กึทา้ทายทีจ่ะแกป้ญัหาแปลกๆ ใหม่ๆ  
  4. การวเิคราะห ์ตอ้งรูจ้กัวเิคราะหต์ามขัน้ตอนทีก่ระท านัน้ 
  5. การสรปุ เมือ่กระท าจนเหน็รปูแบบแลว้กส็ามารถสรปุได้ 
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  6. แรงขบั ถ้าผู้แก้ปญัหาไม่สามารถแก้ปญัหาได้ในทนัท ีจะต้องมแีรงขบัที่สรา้ง
พลงัความคดิ ไดแ้ก่ ความสนใจ เจตคตทิีด่ ีอตัโนทศัน์ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

  7. การยดืหยุ่น ผู้แก้ปญัหาจะต้องไม่ยดึติดรูปแบบที่ตนเองคุ้นเคย ควรยอมรบั
รปูแบบอื่น ๆ และวธิกีารใหม ่ๆ 

  8. การโยงความคดิ การสมัพนัธค์วามคดิเป็นเรือ่งจ าเป็นอยา่งยิง่ในการแกป้ญัหา 
 ยุพนิ พพิธิกุล (2544: 140) กล่าวถงึ องค์ประกอบที่เป็นพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รยีนใน

การเตรยีมแกป้ญัหาดงันี้ 
  1. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามรูใ้นเนื้อหาวชิาอยา่งถ่องแท้ 
  2. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในมโนคต ิ(Concept) อยา่งถูกตอ้ง 
  3. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามสามารถในการอ่าน การตคีวามการขยายความ 
  4. ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการแปลข้อความ เป็นสัญลักษณ์ หรือ

แผนภาพ 
  5. ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ ความเกี่ยวข้องระหว่าง

ประสบการณ์เก่ากบัขอ้มลูทีม่อียูใ่หม่ 
  6. ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดข้อมูลเป็นล าดับขัน้ตอน 

วเิคราะหห์ารปูแบบเพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุ 
 ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ (2544: 38) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ช่วยในการ

แกป้ญัหามดีงัน้ี 
  1. ประสบการณ์ เช่น สิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวั พืน้ฐานทางคณติศาสตร ์วธิกีาร

แกป้ญัหาทีคุ่น้เคย ลกัษณะของโจทยป์ญัหาทีคุ่น้เคย อายุ 
  2. จติพสิยั เช่น ความสนใจ ความตัง้ใจ ความอดทน ความกระตือรอืรน้ ความ

กลวัแต่นกัเรยีนกร็ูส้กึว่าจ าเป็นตอ้งท า ความพยายาม 
  3. สติปญัญา เช่น ความสามารถทางการอ่าน ความสามารถในการให้เหตุผล 

ความจ าความสามารถในการคดิค านวณ ความสามารถในการวเิคราะห์ ความสามารถในการมอง
ภาพ 3 มติ ิ

 จากการศึกษาองค์ประกอบในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้น สรุปได้ว่า 
องคป์ระกอบทีส่่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์มอียู ่5 ประการ คอื 

  1. ความเขา้ใจปญัหา 
  2. ความสามารถในการตคีวามหมาย 
  3. ความสามารถในการรบัรู ้วเิคราะห ์และสงัเคราะห์ 
  4. ความสามารถในการคดิค านวณและการใหเ้หตุผล 
  5. สตปิญัญา และประสบการณ์ 
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 2.4 กระบวนการและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 โพลยา (Polya. 1957: XVI-XVII) เสนอขัน้ตอนกระบวนการการแกป้ญัหาไวด้งัน้ี 

   ขัน้ที ่1 ท าความเขา้ใจปญัหา (Understanding the problem) ต้องเขา้ใจว่าโจทย์
ถามอะไร โจทยก์ าหนดอะไรมาให ้และเพยีงพอส าหรบัการแก้ปญัหานัน้หรอืไม่ สามารถสรุปปญัหา
ออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ถา้ยงัไมช่ดัเจนในโจทยอ์าจใชก้ารวาดรปูและแยกแยะสถานการณ์ 
หรอืเงือ่นไขในโจทยอ์อกเป็นส่วน ๆ ซึง่จะช่วยท าใหเ้ขา้ใจปญัหามากขึน้ 

  ขัน้ที ่2 วางแผนการแกป้ญัหา (Devising a plan) ผูเ้รยีนมองเหน็ความส าคญัของ
ขอ้มลูต่าง ๆ ในโจทยป์ญัหาอยา่งชดัเจนมากขึน้ เป็นขัน้ทีค่น้หาความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ทีโ่จทยถ์าม
กบัขอ้มูลหรอืสิง่ที่โจทยก์ าหนดให้ ถ้าหากไม่สามารถหาความสมัพนัธ์ได้ ก็ควรอาศยัหลกัการของ
การวางแผนการแกป้ญัหา ดงัน้ี 

   2.1 เป็นโจทยป์ญัหาทีเ่คยประสบมาก่อนหรอืไม่ หรอืมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
โจทยท์ีเ่คยแกม้าก่อนหรอืไม่ 

   2.2 รูจ้กัโจทยป์ญัหาที่เกี่ยวขอ้งหรอืสมัพนัธ์กบัโจทยท์ี่จะแก้หรอืไม่เพยีงใด 
และรูจ้กัทฤษฎทีีจ่ะใชแ้กห้รอืไม่ 

   2.3 พจิารณาสิง่ทีไ่มรู่ใ้นโจทยแ์ละพยายามคดิถงึปญัหาทีคุ่น้เคย ซึง่มสีิง่ทีไ่มรู่ ้
เหมอืนกนั และพจิารณาดวู่าจะใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีเ่คยพบมาใชก้บัโจทยท์ีก่ าลงัจะแกไ้ดห้รอืไม ่

   2.4 ควรอ่านโจทยป์ญัหาอกีครัง้ และวเิคราะห์เพื่อดูว่าแตกต่างจากปญัหาที่
เคยพบหรอืไม ่

  ขัน้ที ่3 ด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ลงมอืปฏบิตักิารตามแผนที่
วางไว้ เพื่อให้ได้ค าตอบของปญัหาด้วยการรู้จกัเลือกวิธีการคิดค านวณ สมบตัิ กฎ หรอืสูตรที่
เหมาะสมมาใช ้

  ขัน้ที ่4 ตรวจสอบผล (Looking back) เป็นการตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่าผลลพัธท์ี่
ได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการพจิารณาและตรวจสอบดูว่าผลลพัธ์ถูกต้องและมเีหตุผลที่น่าเชื่อถอืได้
หรอืไม่ ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปญัหา ซึ่งอาจจะใช้วธิีการอีกวธิีหน่ึงตรวจสอบเพื่อดูว่า
ผลลพัธท์ีไ่ดต้รงกนัหรอืไม ่หรอือาจใช้การประมาณค่าของค าตอบอยา่งครา่วๆ 

 ไคลด ์(Clyde. 1967: 109-112) ไดแ้บ่งขัน้ตอนในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรไ์ว ้
 4 ขัน้ ดงันี้ 

  ขัน้ที ่1 เขา้ใจปญัหา คอื ความรูเ้กี่ยวกบัค าศพัทต่์างๆ ทีใ่ชใ้นปญัหานัน้ 
  ขัน้ที ่2 การหาสิง่ทีต่อ้งการใชห้าค าตอบของปญัหา 
  ขัน้ที่ 3 ดูความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่างๆ ที่จะให้หาค าตอบ และความสมัพนัธ์

กบัค าตอบ มองเหน็ว่าตอ้งใชก้ารด าเนินการใด จงึจะไดค้ าตอบ ขัน้น้ีถอืว่าเป็นขัน้ใหเ้หตุผลทีแ่ทจ้รงิ
นกัเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ในขัน้น้ีตอ้งมคีวามสามารถ 3 ประการ คอื 

   1. มองเหน็เงือ่นไขอยา่งชดัเจน 
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   2. การวางแผนแกป้ญัหาและใหเ้หตุผล 
   3. ตดัสนิค าตอบทีม่เีหตุผล หรอืสมเหตุสมผลเพยีงใด 
  ขัน้ที ่4 การค านวณ จะตอ้งมทีกัษะพืน้ฐานเป็นอยา่งด ี
 กลิฟอรด์ (Guildford. 1971: 12) กล่าวว่า การแกป้ญัหาม ี5 ขัน้ตอน คอื 
  1. เตรยีมการ คอื คน้หาว่าปญัหาคอือะไร 
  2. วเิคราะห ์คอื พจิารณาถงึสาเหตุของปญัหา 
  3. เสนอทางแก ้คอื การหาวธิกีารเหมาะสมกบัสาเหตุของปญัหามาแกไ้ข 
  4. ตรวจสอบผล คอื พจิารณาผลลพัธว์่าตรงตามทีต่อ้งการหรอืไม่ ถ้าไม่จะต้องหา

วธิอีื่นๆจนกว่าจะไดผ้ลตามทีต่อ้งการ 
  5. น าไปประยุกต์ใช้ คือ น าวิธีแก้ปญัหาที่ได้ผลไปใช้กับปญัหาที่คล้ายกันใน

โอกาสต่อไป 
 เวยีร ์(Weir. 1974: 17) กล่าวถงึ ขัน้ตอนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ขัน้ระบุปญัหา 
  2. ขัน้วเิคราะหป์ญัหา 
  3. ขัน้เสนอวธิกีารแกป้ญัหา 
  4. ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์
 เบลล ์(Bell. 1978: 312) กล่าวถงึ ล าดบัขัน้ของการแกป้ญัหาไว ้ดงัน้ี 
  1. น าเสนอปญัหาในรปูทัว่ไป 
  2. เสนอปญัหาในรปูทีส่ามารถด าเนินการได ้
  3. ตัง้สมมตฐิานและเลอืกวธิดี าเนินการเพื่อใหไ้ดค้ าตอบของปญัหา 
  4. ตรวจสอบสมมติฐานและด าเนินการแก้ปญัหาเพื่อให้ได้ค าตอบ หรอืชุดของ

ค าตอบทีเ่ป็นไปได ้
  5. วเิคราะห์และประเมนิค าตอบ รวมถึงวิธซีึ่งน าไปสู่การค้นพบยุทธวิธใีนการ

แกป้ญัหา 
 ออสบอรน์ (Osborn. 1989: 1995A) ไดเ้สนอขัน้ตอนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคไ์ว ้

ดงันี้ 
  1. ขัน้คน้หาความจรงิ (Fact Finding) โดยการใชค้ าถาม “ใคร” 
  2. ขัน้คน้หาปญัหา (Problem Finding) คอื ระบุนิยามของปญัหา 
  3. ขัน้ค้นหาความคดิในการแก้ปญัหา (Idea Finding) โดยการระดมสมองจาก

สมาชกิ 
  4. ขัน้คน้หาค าตอบ (Solution Finding) โดยใชต้ารางประเมนิผล 
  5. ขัน้ยอมรบัน าไปปฏบิตั ิ(Acceptance Finding or Implementation) 
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 ครลูคิ และรดูนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 39-57) กล่าวถงึ ล าดบัขัน้ตอนของการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์5 ขัน้ ดงันี้ 

  ขัน้ที ่1 ขัน้การอ่านและคดิ (Read and Think) เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนไดอ่้านขอ้ปญัหา 
ตีความจากภาษา สร้างความสมัพนัธ์ และระลกึถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลงึกนั ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว
ปญัหาจะประกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิและค าถามอยู่รวมกนัอาจท าใหเ้กดิการไขวเ้ขวได ้ในขัน้น้ีนักเรยีน
จะตอ้งแยกแยะขอ้เทจ็จรงิและขอ้ค าถาม มองเหน็ภาพของเหตุการณ์ บอกสิง่ทีก่ าหนดและสิง่ที่ 
ตอ้งการ และกล่าวถงึปญัหาในภาษาของเขาเองได ้

  ขัน้ที ่2 ขัน้ส ารวจและวางแผน (Explore and Plan) ในขัน้น้ีผูแ้ก้ปญัหาจะ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทีม่อียูใ่นปญัหา รวบรวมขอ้มลู พจิารณาว่าขอ้มลูทีม่อียูเ่พยีงพอ
หรอืไม ่เชื่อมโยงขอ้มลูเขา้กบัความรูเ้ดมิ เพื่อหาค าตอบทีเ่ป็นไปได ้แลว้วางแผนเพื่อแกป้ญัหา โดย
น าเอาขอ้มลูทีม่อียูม่าสรา้งเป็นแผนภาพหรอืรปูแบบต่าง ๆ เช่น แผนผงั ตาราง กราฟ หรอืวาด
ภาพประกอบ 

  ขัน้ที ่3 ขัน้เลอืกวธิกีารแกป้ญัหา (Select a Strategy) ในขัน้น้ีผูแ้กป้ญัหาตอ้ง
เลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมทีสุ่ด แต่ละบุคคลจะเลอืกใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างกนัไป และในการ
แกป้ญัหาหน่ึงปญัหาอาจจะมกีารน าเอาหลาย ๆ วธิกีารแกป้ญัหามาประยกุตเ์พื่อแกป้ญัหานัน้กไ็ด ้

  ขัน้ที ่4 การคน้หาค าตอบ (Find an Answer) เมือ่เขา้ใจปญัหาและเลอืกวธิใีนการ 
แก้ปญัหาได้แลว้ นักเรยีนควรจะประมาณค าตอบทีเ่ป็นไปได้ ในขัน้นี้นักเรยีนควรลงมอืปฏบิตัดิว้ย
วธิกีารทางคณิตศาสตรใ์ห้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องอาศยัการประมาณค่า การใช้ทกัษะ
การคิดค านวณ การใช้ทักษะการคิดค านวณ การใช้ทกัษะทางพีชคณิต และการใช้ทักษะทาง
เรขาคณติ 

  ขัน้ที ่5 การมองยอ้นและขยายผล (Reflect and Extend) ถา้ค าตอบทีไ่ดไ้มใ่ช่ผล
ทีต่อ้งการกต็อ้งยอ้นกลบัไปยงักระบวนการทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาเพื่อหาวธิกีารทีใ่ชใ้นการหาค าตอบ
ทีถู่กตอ้งใหม ่และน าเอาวธิกีารทีไ่ดม้าซึง่ค าตอบทีถู่กตอ้งไปประยกุตใ์ชใ้นการแก้ปญัหาใน
สถานการณ์อื่นต่อไป ในขัน้นี้ประกอบดว้ย การตรวจสอบค าตอบ การคน้หาทางเลอืกทีน่ าไปสู่
ผลลพัธ ์การมองความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เทจ็จรงิและค าถาม การขยายผลลพัธท์ีไ่ด ้การพจิารณา
ผลลพัธท์ีไ่ด ้และการสรา้งสรรคป์ญัหาทีน่่าสนใจจากขอ้ปญัหาเดมิ 

  วลิสนั เฟอรน์นัเดซ และฮาดาเวย ์(สมเดช บุญประจกัษ์. 2540: 16-17; อา้งองิจาก 
Wilson; Fernandez; & Hadaway. 1993. Research Ideas for the Classroom High School.          
p. 60-62) กล่าวถงึ กระบวนการแกป้ญัหาโดยทัว่ไปว่า มกัน าเสนอขัน้ตอนการแก้ปญัหา โดยทัว่ไป
ว่า มกัน าเสนอขัน้ตอนการแกป้ญัหาเป็นขัน้ๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นกรอบการแกป้ญัหาทีเ่ป็นแนวตรง 
ดงันี้ 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นแนวตรง 

             
  ทีม่า: สมเดช บุญประจกัษ์. (2540). การพฒันาศกัยภาพทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื. หน้า 16. 
 

 รปูแบบดงักล่าวเป็นเสมอืนชุดของขัน้ตอนการแก้ปญัหาซึง่ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค าตอบทีถู่กตอ้ง จะเหน็ว่าการด าเนินการในลกัษณะแนวตรงเช่นนี้ท าใหข้าดการ
สบืสวนในการแกป้ญัหา ขาดการช่วยเหลอืตนเอง ขาดการวางระบบความคดิและการวดัผลตนเอง 
(self-assessment) ซึง่รปูแบบเช่นนี้ วลิสนั เฟอรน์นัเดซ และฮาดาเวย ์(สมเดช บุญประจกัษ์. 2540: 
16-17; อา้งองิจาก Wilson; Fernandez; & Hadaway. 1993. Research Ideas for the Classroom 
High School. p. 60-62) มองว่า มขีอ้บกพรอ่ง ดงันี้ 

  1. ท าใหเ้ขา้ใจว่าการแกป้ญัหาเป็นกระบวนการในแนวตรงเสมอ 
  2. การแกป้ญัหาเป็นดงัเช่นชุดของขัน้ตอน 

 

อ่านปญัหา 

พจิารณาปญัหา 

แกป้ญัหา 

ตรวจสอบค าตอบ 

ตรวจสอบผล 

วางแผนแกป้ญัหา 

ด าเนินการแกป้ญัหา
ปญัหา 

ท าความเขา้ใจ
ปญัหา 

อ่านปญัหา 
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  3. ท าใหเ้ขา้ใจว่าการแก้ปญัหาเป็นกระบวนการที่ต้องจ า ต้องฝึกและต้องกระท า
ซ ้าๆ 

  4. เป็นการเน้นการไดม้าเพยีงค าตอบ 
  จากขอ้บกพรอ่งขา้งตน้ วลิสนั เฟอรน์นัเดซ และฮาดาเวย ์(สมเดช บุญประจกัษ์. 

2540: 16-17; อา้งองิจาก Wilson; Fernandez; & Hadaway. 1993. Research Ideas for the 
Classroom High School. p. 60-62) ไดป้รบัปรงุกระบวนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา โดย
เสนอเป็นกรอบแนวคดิเกีย่วกบัการแก้ปญัหาทีแ่สดงความเป็นพลวตั (dynamic) และเป็นวงจรของ
ขัน้ตอนของกระบวนการแก้ปญัหา ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตั 
 

 ทีม่า: สมเดช บุญประจกัษ์. (2540). การพฒันาศกัยภาพทางคณติศาสตร ์ของ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื. หน้า 17. 
 

 ลกูศรเป็นการแสดงการพจิารณาตดัสนิใจทีเ่ป็นการเคลื่อนการท างานจากขัน้ตอนหน่ึง 
ไปสู่อกีขัน้ตอนหน่ึง หรอือาจพจิารณายอ้นหลบัไปขัน้ตอนเดมิหากมปีญัหาหรอืมขีอ้สงสยัจะเหน็ว่า
กระบวนการไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวตรงดงัรปูแบบเดมิ เช่น เมื่อนักเรยีนท าการแก้ปญัหาในขัน้ตอน
แรก คอื ท าความเขา้ใจปญัหา แลว้เคลื่อนไปสู่การวางแผน ระหว่างการด าเนินการนัน้ นักเรยีนอาจ
ค้นพบสิง่ที่ท าให้เข้าใจปญัหาได้ดยีิง่ขึ้น หรอืในขณะที่นักเรยีนด าเนินการตามแผนที่วางไว้แต่ไม่
สามารถด าเนินการได ้นกัเรยีนอาจจะกลบัไปเริม่วางแผนใหม ่หรอืท าความเขา้ใจปญัหาใหม ่ซึง่การ 

ก าหนดสถานการณ์ปญัหา 

    ท าความเขา้ใจ
ปญัหา 

ด าเนินการแกป้ญัหา 

วางแผนแกป้ญัหา ตรวจสอบผล 
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ด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการที่เป็นไปได้ในการแก้ปญัหาโดยไม่จ าเป็นต้องเริม่ต้นใหม่ใน
การท าความเขา้ใจปญัหาเสมอไป 

 ยพุนิ พพิธิกุล (2530: 136) ไดเ้สนอแผนผงัของล าดบัขัน้ของการแกป้ญัหาดงัน้ี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6 ล าดบัขัน้ของการแกป้ญัหา 
 

 ทีม่า: ยพุนิ พพิธิกุล. (2530). การสอนคณติศาสตร.์ หน้า 136. 
 

 ดุษฎี บรพิตัร ณ อยุธยา (2531: 140-141) ได้เสนอขัน้ตอนการแก้ปญัหาไว้ 5 ขัน้ 
ดงันี้ 

  1. ขัน้เกบ็ขอ้มลู (fact Finding) ไดแ้ก่ การเกบ็ขอ้มลูเตรยีมไวส้ าหรบัการ
พจิารณาว่าอะไรคอืปญัหา 

  2. ขัน้วเิคราะหป์ญัหา (problem finding) ไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ทีห่าไว้
ในขัน้แรก 

สิง่ทีโ่จทยบ์อก 

สิง่ทีโ่จทยถ์าม 

ตอบปญัหา 

สรปุปญัหา 

ตรวจยอ้น 

โจทยบ์อกอะไร 

โจทยถ์ามอะไร 

แตกปญัหาออกมาเป็นขอ้ย่อย ๆ 

น าขอ้มลูทีแ่ยกแยะออกมาหาขอ้สรปุรวม 

ขัน้สุดทา้ย 

ตรวจดวู่าท าตามทีโ่จทยบ์อกครบหรอืเปล่า 
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  3. ขัน้ระดมความคดิ (idea finding) ไดแ้ก่ การช่วยกนัพจิารณาทุกแง่ทุกมุม เพื่อ
คน้หาว่าวธิกีารคดิอ่านอนัใดทีจ่ะน ามาใชแ้กป้ญัหาได ้

  4. ขัน้ทดสอบ (solution finding) ไดแ้ก่ การพจิารณาคน้หาดูว่าจะใชห้นทางหรอื
วธิแีกไ้ขอนัใดแกป้ญัหาได ้

  5. ขัน้ยอมรบัขอ้เสนอ (acceptance finding) 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537: 16-17) ไดแ้สดง 

กระบวนการแกป้ญัหาโดยภาพรวมดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 กระบวนการแกป้ญัหา 
 

ทีม่า: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. (2537). ประมวลสาระชุด 
วชิาสารตัถะและวทิยวธิทีางวชิาคณติศาสตร ์(Foundations and Methodologies in Mathematics). 
หน้า 17. 
 

 ดวงเดอืน อ่อนน่วม และคนอื่น ๆ (2537: 13) กล่าวถงึขัน้ตอนการแกป้ญัหา คอื 
  1. ขัน้รูจ้กัปญัหา (problem isolation) 
  2. ขัน้แสวงหาเคา้เงือ่น (search for cues) 
  3. ขัน้ตรวจสอบความถูกตอ้ง (confirmative check) 
 ชยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล (2542: 15-16) กล่าวถงึ กระบวนการแกป้ญัหา ดงัน้ี 

ปญัหาเริม่ตน้ ปญัหาเชงิคณติศาสตร ์

ค าตอบ 
ของปญัหาเริม่ตน้ 

ค าตอบของปญัหา 
เชงิคณติศาสตร ์

แปล 

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

แกป้ญัหา 
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  1. ท าความเขา้ใจปญัหา เป็นขัน้ตอนทีร่ะบุสิง่ทีต่้องการ ระบุขอ้มลูทีก่ าหนด และ
ระบุเงือ่นไขเชื่อมโยงสิง่ทีต่อ้งการกบัขอ้มลูทีก่ าหนด 

  2. วางแผนแก้ปญัหา ขัน้ตอนน้ีเป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นส าหรบั
การไดม้าซึง่สิง่ทีต่อ้งการ ระบุปญัหายอ่ย และเลอืกใชย้ทุธศาสตรท์ีเ่หมาะสมคอื สงัเกตกระสวนหรอื
รูปแบบคดิจากปลายเหตุย้อนสู่ต้นเหตุ เดาและทดสอบ ทดลองและสร้างสถานการณ์จ าลอง ลด
ความซบัซ้อนขอปญัหา แบ่งปญัหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ใช้วธิอีนุมานทางตรรกวทิยา และรายงาน
แจกแจงสมาชกิทัง้หมด 

  3. ด าเนินการตามแผน ขัน้ตอนนี้ เ ป็นการด าเนินการตามยุทธวิธีที่ เลือก 
ค านวณหาค าตอบ และใหเ้หตุผล 

  4.  ตรวจสอบกระบวนการและค าตอบ ขัน้ตอนนี้ เ ป็นการระบุว่าค าตอบ
สมเหตุสมผลหรอืไม่ ตรวจค าตอบว่าถูกต้องหรอืไม่ หาวธิกีารแก้ปญัหาที่ดกีว่า สัน้กว่า ดดัแปลง
เพิม่เตมิ เงือ่นไข หรอืขอ้มลูเพื่อสรา้งปญัหาใหม ่และวางนยัทัว่ไป 

 จากการศกึษากระบวนการและขัน้ตอนในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรข์า้งต้น สรุป
ไดว้่า การแกป้ญัหาทางคณติศาสตรม์ ี4 ขัน้ตอนตามกระบวนการแกป้ญัหาของโพลยา คอื 

  1. ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา เป็นขัน้ที่ผู้เรยีนพจิารณาและท าความเข้าใจปญัหา
โดยอาศยัทกัษะต่างๆ ในการแยกแยะไดว้่าโจทยถ์ามอะไร อะไรเป็นสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให้  
    2. ขัน้วางแผนแก้ปญัหา ผู้เรยีนจะต้องพจิารณาว่าจะแก้ปญัหาด้วยวธิกีารใด จะ
แกป้ญัหาอยา่งไรเป็นการน าความรูห้รอืหลกัการต่างๆมาใชใ้นการแกป้ญัหา 
   3. ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนต้องลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพื่อใหไ้ดค้ าตอบ
ของปญัหา โดยอาศยัทกัษะการคดิค านวณ การด าเนินการทางคณิตศาสตร ์การพสิูจน์ การอธบิาย 
รวมถงึการใหเ้หตุผลประกอบการแกป้ญัหา 

  4. ขัน้ตรวจสอบ เป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนตรวจสอบผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการแก้ปญัหาว่า 
ถูกตอ้งและมคีวามสมเหตุสมผลกบัปญัหาหรอืไม ่

  ประเมนิไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่เป็นแบบ
อตันยั จ านวน 10 ขอ้ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 

2.5 ยทุธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 ครลูคิ และรดูนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 45-50) ไดเ้สนอยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการ 
แกป้ญัหา ดงัน้ี 
  1. การคน้หารปูแบบ (Pattern Recognition) 
  2. การท ายอ้นกลบั (Working Backwards) 
  3. การคาดเดาและการตรวจสอบ (Guess and Test) 
  4. การแสดงบทบาทสมมตหิรอืการทดลอง (Simulation or Experimentation) 
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  5. การสรปุ รวบรวม หรอืการขยายความ (Reduction / Expansion) 
  6. การแจงรายกรณอียา่งเป็นระบบ (Organized Listing / Exhaustive Listing) 
  7. การใหเ้หตุผลเชงิตรรกศาสตร ์(Logical Deduction) 
 แฮทฟิลด ์เอดเวริด์ส ์และบทิเทอร ์(Hatfield; Edwards; & Bitter. 1993: 50-60) ได้

เสนอยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาไว ้11 วธิ ีดงันี้ 
  1. การประมาณค่าและการตรวจสอบ (Estimation and Check) เป็นวธิใีนการ

น าเสนอค าตอบที่ใกล้เคียงเพื่อตดัสนิว่าแนวทางแก้ปญัหาน่าจะเป็นวธิีใดซึ่งค าตอบที่ได้อาจไม่
ถูกต้องก็ได้ค าตอบที่ประมาณขึน้มาจะต้องตรวจสอบเพื่อให้ได้เป็นค าตอบที่แท้จรงิ การประมาณ
ค าตอบสามารถท าเป็นประจ าจนท าใหเ้ป็นพืน้ฐานในชัน้เรยีน 

  2. การหาแบบรปู (Looking for Pattern) ปญัหาบางปญัหามวีธิแีก้วธิเีดยีวเท่านัน้
คอื การหาแบบรปูจากขอ้มลูทีใ่หม้า และท านายขอ้มลูทีไ่ม่ไดใ้หม้า 

  3. การตรวจว่าขอ้มลูเพยีงพอหรอืไม่ (Insufficient Information) บางครัง้ขอ้มลูที่
ใหม้าไมเ่พยีงพอ มบีางส่วนขาดหายไป 

  4. การเขยีนภาพ กราฟ และตาราง (Drawing Picture, Graphs and Table) วธินีี้
จะช่วยให้นักเรยีนมองเหน็ภาพจากปญัหาทียุ่่งยากหรอืปญัหาทีเ่ป็นนามธรรม การวาดภาพ กราฟ
และตารางเป็นการแสดงข้อมูลเชงิจ านวนให้นักเรยีนเห็น ช่วยให้มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มลูทีไ่มป่รากฏโดยทนัท ี

  5. การตดัขอ้มลูทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งออก (Elimination of Extraneous Data) ปญัหา
บางปญัหาให้ขอ้มลูทัง้ทีจ่ าเป็นและไม่จ าเป็น นักเรยีนต้องตดัขอ้มลูส่วนที่ไม่จ าเป็นออกเพื่อทีจ่ะให้
ขอ้มลูนัน้แคบลงแทนทีจ่ะพยายามใชข้อ้มลูทัง้หมดทีไ่มม่คีวามหมาย 

  6. การพฒันาสตูรและเขยีนสมการ (Developing Formula and Writing 
Equations) สตูรทีส่รา้งขึน้จะใชป้ระโยชน์โดยการแทนจ านวนลงในสตูรเพื่อหาค าตอบ 

  7. การสรา้งแบบจ าลอง (Modeling) การสรา้งแบบจ าลองของปญัหาจะท าให้
นกัเรยีนเขา้ใจมโนมตกิารด าเนินการทีจ่ าเป็นต่อการแก้ปญัหา 

  8. การท างานแบบยอ้นกลบั (Working Backwards) การพสิูจน์ทางเรขาคณิตมกั
ใชว้ธินีี้ นกัเรยีนตอ้งคดิยอ้นกลบัว่าจะหาค าตอบนัน้ไดอ้ยา่งไร 

  9. การเขยีนแผนภูมสิายงาน (Flowcharting) การเขยีนแผนภูมสิายงานจะช่วยให้
เห็นกระบวนการของการแก้ปญัหา ซึ่งผงังานเป็นเค้าโครงที่แสดงรายละเอียดของขัน้ตอนที่ต้อง
ด าเนินการตามเงือ่นไขต่าง ๆ ทีต่อ้งการก่อนทีจ่ะไปแกป้ญัหา 

  10. การลงมอืแก้ปญัหานัน้ทนัท ี(Acting Out the Problem) เป็นการลงมอืกระท า
การแกป้ญัหาโดยทนัท ีซึง่บางครัง้จะท าใหเ้หน็ขัน้ตอนการแกป้ญัหาไดง้า่ยขึน้ 
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  11. การท าปญัหาใหง้่ายขึน้(Simplifying the Problem)เป็นการแทนจ านวนน้อยๆ 
ที่สามารถค านวณได้ โดยที่นักเรยีนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบได้ก่อนที่จะแก้ไข
ปญัหาทีม่อียู ่นกัเรยีนจะตอ้งใชค้วามรูใ้นการเลอืกการด าเนินการทีเ่หมาะสม 

 เคนเนดี ้และทปิส ์(Kennedy; & Tipps. 1994: 139-156) เสนอยุทธวธิทีีใ่ชใ้นการ
แกป้ญัหาไว ้10 วธิ ีดงันี้ 

  1. การคน้หาแบบรปู (Look for Pattern) เป็นวธิทีีใ่ชก้นัอย่างกวา้งขวางในการ
แก้ปญัหา เด็กเล็กสามารถค้นหาและอธิบายแบบรูปของสิง่ต่าง ๆ ได้ เช่น แบบรูปของจ านวน
ดงัต่อไปนี้ 0, 2, 4, 6, … , 15, 20, 25, … เป็นต้น ส่วนเดก็โตจะคดิพรอ้มกบัแบบรปูทีเ่ป็น
นามธรรมและการใชเ้หตุผลประกอบมากขึน้ 

  2. การใช้แบบจ าลอง (Use a Model) ใช้ส าหรบัแก้ปญัหาที่ธรรมดาและไม่
ธรรมดานักเรยีนควรได้รบัการส่งเสรมิให้ใชว้ธินีี้ อุปกรณ์ที่เหมอืนจรงิจะดสี าหรบัเดก็เลก็ในขณะที่
ตวัอย่างด้านนามธรรมสามารถใช้กบัเด็กโตได้ดี การใช้แบบจ าลองจะดีกว่าการวาดภาพส าหรบั
ปญัหาบางปญัหา เน่ืองจากสามารถเคลื่อนยา้ยได ้

  3. การใชภ้าพหรอืแผนภาพ (Use a Drawing or Diagram) เป็นประโยชน์มาก
ส าหรบัเดก็เลก็ โดยทีเ่ดก็จะเรยีนรูท้ีจ่ะใชภ้าษาภาพเพื่อบนัทกึขอ้มลูเกี่ยวกบัปญัหา ในขณะทีเ่ขามี
ความพรอ้ม การน าเสนอรปูภาพและแผนภาพกจ็ะเปลีย่นมาเป็นการแสดงจ านวนและสิง่อื่น ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ รูปภาพและแผนภาพมกัจะใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของปญัหา
ตลอดจนกระบวนการส าหรบัแกป้ญัหาดว้ย 

  4. การลงมอืแก้ปญัหาทนัท ี(Act it Out) วธิน้ีีเป็นการแก้ปญัหาโดยทนัทแีละไม่
ค่อยประณตี เป็นการท าอยา่งครา่วๆ เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมและขัน้ตอนในการแกป้ญัหานัน้ไดง้า่ยขึน้ 

  5. การสรา้งตารางและ/หรอืสรา้งกราฟ (Construct a Table and/or Graph) วธินีี้
ช่วยให้นักเรยีนสามารถรวบรวมข้อมูลที่อยู่อย่างกระจดักระจายมาเป็นรูปแบบที่มคีวามซบัซ้อน
น้อยลงสามารถใชป้ระโยชน์ไดด้กีว่า 

  6. การเดาและตรวจสอบ (Guess and check) วธิน้ีีต้องการใหผู้แ้ก้ปญัหาไดใ้ช้
เหตุผลในการตัดสินใจที่จะท าการเดา ไม่เดาโดยขาดการไตร่ตรองหรอืเดาแบบยุ่งเหยงิจนไม่
สามารถยอมรบัได ้เมื่อเดาครัง้แรกควรจะตรวจสอบว่าถูกต้องหรอืไม่ เป็นไปตามความจรงิหรอืไม ่
ถา้ยงัเป็นไปไมไ่ดต้อ้งเดาซ ้าอกีจนกว่าจะไดค้ าตอบทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 

  7. การแจงกรณทีีเ่ป็นไปได ้(Account for Possibilities) วธินีี้ใชแ้สดงความเป็นไป
ได้ของค าตอบก่อนทีจ่ะทราบค าตอบ โดยอาจเขยีนเป็นรายการหรอืสรา้งตารางเพื่อให้ง่ายต่อการ
แกป้ญัหา เหมาะส าหรบัความเป็นไปไดท้ีม่ไีมม่ากนกั 

  8. การท าปญัหาใหง้่ายหรอืแยกปญัหาเป็นส่วน ๆ (Simplify or Break into 
Parts) ใชก้บัปญัหาทีย่ากหรอืปญัหาทีม่ตีวัเลขหรอืจ านวนทีม่คีวามซบัซอ้นมาก ๆ ท าใหป้ญัหานัน้
มคีวามซบัซอ้นน้อยลงเพื่อใหแ้กป้ญัหาไดง้่ายขึน้ 
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  9. การท ายอ้นกลบั (Work Backward) วธินีี้มคีวามพเิศษทีสุ่ดในบรรดาวธิทีีก่ล่าว
มาทัง้หมด เป็นวธิทีีช่่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทกัษะความมเีหตุผลและเป็นสิง่ทีท่า้ทายทีจ่ะหาค าตอบ 

  10. การเปลีย่มมุมมองของปญัหา (Change Your Point of View) ปญัหาบาง
ปญัหามคีวามยุ่งยาก ซบัซ้อน ไม่สามารถลงมอืแก้ปญัหานัน้ได้โดยตรง บางครัง้จงึต้องเปลี่ยน
มุมมองจากจุดมุ่งหมายของปญัหาโดยตรงเป็นสถานการณ์อื่นทีม่อียู่ในปญัหา เพื่อวเิคราะหแ์ลว้ลง
มอืแกป้ญัหานัน้เพื่อโยงไปยงัจดุมุง่หมายของปญัหาจรงิ ๆ 

 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537: 23) กล่าวถงึ ยุทธวธิทีีใ่ช้
ในการแกป้ญัหา ประกอบดว้ยยทุธวธิ ีดงัน้ี 

  1. การเดาและการตรวจสอบ ยุทธวธิเีดาและตรวจสอบเป็นยุทธวธิพีืน้ฐานที่เรา
น ามาใช้แก้ปญัหาอยู่เสมอ สามารถน ามาใช้แก้ปญัหาได้ในกรณีที่การแก้ปญัหานัน้โดยตรงอาจ
ยุ่งยาก ใช้เวลามาก หรอืผู้แก้ปญัหาลมืวธิกีารไปแล้ว การเดานัน้ต้องเดาอย่างมเีหตุผล มทีศิทาง
เพื่อใหส้ิง่ทีเ่ดานัน้เขา้ใกลค้ าตอบทีต่อ้งการมากทีสุ่ด การเดาครัง้หลงั ๆ ต้องอาศยัพืน้ฐานข้อมลูการ
เดาครัง้ต้น ๆ ในกจิกรรมบางอย่างผู้แก้ปญัหาต้องการให้ได้ค าตอบในเวลาอนัรวดเรว็ บางทถี้าใช้
วิธีการแก้ปญัหานัน้โดยตรง แม้ว่าจะได้ค าตอบที่ต้องการแต่ก็อาจต้องใช้เวลามากไม่ทันการ 
สามารถทีจ่ะน ายทุธวธิเีดาและตรวจสอบนี้ไปใชไ้ด ้

  2. การเขยีนแผนภาพ แผนภูม ิและการสรา้งแบบจ าลอง ช่วยให้มองเหน็ปญัหา
อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ผูแ้ก้เกดิความรูส้กึว่าได้สมัผสักบัตวัปญัหานัน้อย่างแท้จรงิ การเขยีนภาพ 
แผนภมู ิและการสรา้งแบบจ าลองช่วยใหผู้แ้กป้ญัหาท าความเขา้ใจกบัปญัหาไดง้่ายขึน้ นอกจากน้ียงั
ช่วยใหผู้แ้กป้ญัหาสามารถก าหนดแนวทางวางแผนแกป้ญัหาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย 

  3. การสรา้งตาราง เราสามารถใชต้ารางแสดงขอ้มลูใหเ้ป็นระบบมรีะเบยีบ ช่วยให้ 
มองเหน็ความเกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์กนัของขอ้มูลได้ชดัเจนขึน้ อนัจะน าไปสู่การหาค าตอบของ
ปญัหาทีต่อ้งการ 

  4. การใช้ตวัแปร การใช้ตวัแปรแทนจ านวนที่ไม่ทราบค่าเป็นวธิกีารแก้ปญัหา
อย่างหน่ึงที่ใช้กนัในวชิาพชีคณิต ผู้แก้ปญัหาสามารถสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่
ปญัหาก าหนดกับตัวแปรที่สมมติขึ้น และในปญัหาบางปญัหาสามารถสร้างความสัมพันธ์ตาม
เงือ่นไขทีป่ญัหาก าหนดใหอ้ยูใ่นรปูสมการได ้

  5. การคน้หารปูแบบ การค้นหารปูแบบเป็นยุทธวธิทีี่ส าคญัมากในการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตรเ์หมาะที่จะน ามาใช้แก้ปญัหาเกี่ยวกบัรูปแบบของจ านวน ผู้แก้ปญัหาจะต้องศกึษา
ขอ้มูลที่มอียู่ วเิคราะห์ค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านัน้ แล้วคาดเดาค าตอบซึ่งอาจเป็น
ค าตอบทีถู่กตอ้งหรอืไมถู่กตอ้งกไ็ด้ จากปญัหาเดยีวกนั ขอ้มลูชุดเดยีวกนั ผูแ้ก้ปญัหาแต่ละคน อาจ
คน้พบค าตอบทีแ่ตกต่างกนักไ็ด ้

  6. การแบ่งเป็นกรณีปญัหาทางคณิตศาสตรห์ลายปญัหาสามารถแก้ปญัหาไดง้่าย
ขึน้ เมือ่แบ่งปญัหาเป็นกรณมีากกว่า 1 กรณ ีซึง่ในแต่ละกรณจีะมคีวามชดัเจนมากขึน้ เมื่อแก้ปญัหา
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ค าตอบของทุกกรณีได้แล้ว พจิารณาค าตอบของทุกกรณีร่วมกนั จะได้ภาพรวมซึ่งเป็นค าตอบของ
ปญัหาเริม่ตน้ 

  7. การใช้การให้เหตุผลทางตรง ยุทธวธิทีี่ใช้การให้เหตุผลทางตรงนี้มกัพบอยู่
ตลอดเวลาในการแกป้ญัหาโดยผูแ้ก้ปญัหามกัใชร้่วมกบัยุทธวธิอีื่น ๆ ขอ้ความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการให้
เหตุผลทางตรงมกัอยูใ่นรปู “ถา้ A แลว้ B” โดยทีข่อ้ความ A เป็นเหตุบงัคบัใหเ้กดิขอ้ความ B การใช้
การใหเ้หตุผลทางตรงในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นการใชข้อ้มลูทีป่ญัหาก าหนดให ้ประมวล
เขา้กบัความรูแ้ละประสบการณ์ทีผู่แ้ก้ปญัหามอียู่แลว้ใหเ้หตุผลน าไปสู่ค าตอบของปญัหาทีต่้องการ 
ปญัหาทีใ่ชย้ทุธวธิน้ีีอาจไมม่กีารคดิค านวณเลยกไ็ด ้แต่เป็นการเน้นการใหเ้หตุผล 

  8. การใชก้ารใหเ้หตุผลทางออ้ม ปญัหาทางคณติศาสตรบ์างปญัหาไมง่า่ยนกัทีจ่ะ 
แกป้ญัหาโดยการใชเ้หตุผลทางตรง ในกรณเีช่นน้ีการใหเ้หตุผลทางออ้มนบัว่าเป็นวถิทีางทีด่ทีีสุ่ดวธิ ี
หนึ่งทีจ่ะน ามาใชแ้ก้ปญัหา ในการใชก้ารใหเ้หตุผลทางอ้อมเพื่อแสดงว่าเงื่อนไข “A” เป็นจรงิท าได้
โดยสมมตวิ่าเงื่อนไข “not A” เป็นจรงิ หลงัจากนัน้หาเหตุผลมาแสดงว่าเป็นไปไม่ไดท้ี ่“not A” เป็น
จรงิ ดงันัน้ จงึสรุปได้ว่า “A” เป็นจรงิ ปญัหาที่ใช้การใช้เหตุผลทางอ้อมมกัเป็นปญัหาให้พสิูจน์
ส าหรบัปญัหาใหค้น้หาจะใชก้ารใหเ้หตุผลโดยการพสิจูน์เพื่ออธบิายค าตอบของปญัหา 

  9. การท ายอ้นกลบั ปญัหาบางปญัหาสามารถแก้ไดง้่ายกว่า ถ้าเริม่ต้นแก้ปญัหา
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมองย้อนกลับมาสู่ตัวปญัหาอย่างมีขัน้ตอน ยุทธวิธีมอง
ยอ้นกลบัใชก้ระบวนการคดิวเิคราะหโ์ดยพจิารณาจากผลยอ้นกลบัไปหาเหตุ ซึ่งจะต้องหาเงื่อนไข
เชื่อมโยงระหว่างสิง่ทีต่อ้งการหากบัสิง่ทีก่ าหนดให ้

  10. การสรา้งปญัหาขึน้ใหม่ปญัหาบางปญัหาถ้าแก้ปญัหานัน้เลยโดยตรงจะท าได้
ยาก การสรา้งปญัหาขึน้มาใหมใ่หเ้กีย่วขอ้งกบัปญัหาเดมิ แลว้ศกึษาวธิกีารแก้ปญัหาจากปญัหาใหม่
ทีส่รา้งขึน้น้ีเป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะช่วยใหเ้กดิแนวคดิในการแก้ปญัหาเริม่ต้น ปญัหาทีส่รา้งใหม่อาจสรา้งให้
ครอบคลุมปญัหาเดมิทัง้หมด หรอืสรา้งขึน้ใหมเ่พยีงบางส่วนของปญัหาเดมิกไ็ด ้

 สมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 19-23) กล่าวถงึ ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา ดงัน้ี 
  1. การหารูปแบบ เป็นการจดัระบบของขอ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลใน

สถานการณ์ปญัหาที่ก าหนด และจดัเป็นรูปแบบทัว่ไปในการแก้ปญัหา ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของ
จ านวนหรอืรปูแบบของรปูเรขาคณติ 

  2. เขยีนแผนผงัหรอืภาพประกอบ เป็นการเขยีนแผนผงัหรอืภาพต่าง ๆ ของ
สถานการณ์ปญัหา เพื่อช่วยใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละแนวทางในการหาค าตอบ 

  3. การสร้างรูปแบบ เป็นยุทธวธิกีารแก้ปญัหาที่คล้ายกบัการเขยีนภาพ แต่มี
ประโยชน์ทีด่กีว่าตรงทีน่กัเรยีนสามารถเคลื่อนสิง่ทีน่ ามาจดัรปูแบบได้ 

  4. การสรา้งตารางหรอืกราฟ การจดัขอ้มลูลงในตารางเป็นการน าเสนอขอ้มูลที่
งา่ยและน าไปสู่การคน้พบรปูแบบ และขอ้ชีแ้นะอื่น ๆ 
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  5. การเดาและการตรวจสอบ เป็นการหาค าตอบของปญัหาจากสามญัส านึก ผู้
แก้ปญัหาคาดเดาแล้วตรวจสอบ ถ้าไม่ได้ค าตอบก็เปลี่ยนแปลงการเดา และตรวจสอบอีกครัง้
จนกระทัง่ได้ค าตอบของปญัหา การเดาและการตรวจสอบเป็นวธิกีารทีง่่าย แต่อาจใชเ้วลามากกว่า
ยทุธวธิอีื่น ๆ 

  6. แจงกรณีที่เป็นไปได้ทัง้หมด เป็นการแจกแจงกรณีที่เป็นไปได้ทัง้หมดของ
ปญัหา ใชไ้ดด้ใีนกรณทีีม่จี านวนกรณทีีเ่ป็นไปไดท้ีแ่น่นอน มกัจะใชต้ารางช่วยในการแจกแจงกรณ ี

  7. เขยีนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร ์การเขยีนเป็นประโยคทางคณิตศาสตรเ์พื่อ
แสดงสถานการณ์ มเีป้าหมาย 2 ประการคอื เป็นการแสดงความเขา้ใจสถานการณ์ปญัหาและเป็น
การแสดงใหรู้ว้่าตอ้งคดิค านวณอยา่งไรในการแก้ปญัหา นักเรยีนทีเ่ขยีนประโยคทางคณิตศาสตรไ์ด้
ถูกตอ้ง แสดงว่าเขาเขา้ใจปญัหานัน้ และน าไปสู่การด าเนินการหาค าตอบไดถู้กตอ้ง 

  8. การด าเนินการแบบยอ้นกลบั ยุทธวธินีี้เริม่จากขอ้มลูที่ไดจ้ากขัน้ตอนสุดทา้ย 
แลว้ท ายอ้นขัน้ตอนกลบัมาสู่ขอ้ความทีก่ าหนดเริม่ต้น ใช้ไดด้กีบัการแก้ปญัหาทีต่้องการอธบิายถงึ
ขัน้ตอนการไดม้าซึง่ค าตอบ 

  9. ระบุขอ้มลูทีต่อ้งการและขอ้มลูทีก่ าหนดให้ 
  10. การแบ่งเป็นปญัหาย่อย ๆ หรอืเปลีย่นมุมมองของปญัหา บางปญัหามคีวาม

ซบัซ้อนหรอืมหีลายขัน้ตอน เพื่อความสะดวกอาจแบ่งปญัหาใหเ้ป็นปญัหาที่เลก็ลงเพื่อง่ายต่อการ
หาค าตอบแลว้น าผลการแก้ปญัหาย่อย ๆ น้ีไปตอบปญัหาทีก่ าหนด หรอืบางปญัหาอาจต้องใชก้าร
คดิและเปลีย่นมมุมองทีต่่างไปจากทีคุ่น้เคยทีต่อ้งท าตามทลีะขัน้ตอน 

 ศูนยพ์ฒันาหลกัสตูร กรมวชิาการ (2541: 5) ไดเ้สนอยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา เช่น 
  1. เดาและตรวจสอบ (Guess and check) 
  2. ท าใหป้ญัหางา่ยลง (Make a simplier problem) 
  3. คน้หารปูแบบ (Look for a pattern) 
  4. วาดรปู หรอืแผนภาพ (Draw a picture) 
  5. ท าตาราง (Make a table) 
  6. แจงกรณอียา่งมรีะบบ (Make an organized list) 
  7. ท ายอ้นกลบั (Work backward) 
  8. ใชห้ลกัเหตุผล (Use logical reasoning) 
  9. การแสดงบทบาทสมมต ิ(Simulation) 
 ฉววีรรณ เศวตมาลย ์(2544: 55-70) กล่าวถงึ ยทุธวธิกีารแกป้ญัหา ดงัน้ี 
  1. การลองผดิลองถูก ปญัหาบางขอ้แก้ไดด้ทีีสุ่ดดว้ยการลองผดิลองถูก โดยการ

คดิอยา่งมเีหตุผลไปพรอ้มๆ กบักระบวนการ 
  2. การใช้อุปกรณ์ ตวัอย่าง หรอืการร่าง บ่อยครัง้มากที่ปญัหาขอ้หน่ึงสามารถ

แก้ไขได้ดทีีสุ่ดหรอือย่างน้อยทีสุ่ดท าให้เกดิความเขา้ใจได้โดยการวาดหรอืร่างรปู พบัแผ่นกระดาษ 



 
 

44 

ตดัเสน้เชอืก หรอืใชอุ้ปกรณ์งา่ยๆ ทัว่ไปทีม่อียูพ่รอ้มแลว้บางอย่างใหเ้ป็นประโยชน์ ยุทธวธิขีองการ
ใช้อุปกรณ์สามารถท าให้สถานการณ์ดูเป็นจรงิส าหรบันักเรยีน ช่วยกระตุ้นพวกเขาและสรา้งความ
สนใจในปญัหา 

  3. การคน้หารปูแบบ การคน้หารปูแบบแลว้สรา้งรปูทัว่ไปเป็นยทุธวธิแีกป้ญัหาทีม่ ี
ประสิทธิภาพมาก ครูจ าเป็นต้องค้นหาปญัหาที่เหมาะสมที่จะสร้างความสนใจให้นักเรียน และ
กระตุน้ใหน้กัเรยีนใชย้ทุธวธินีี้ใหเ้ป็นประโยชน์ 

  4. แสดงออกมา ปญัหาบางขอ้แก้ไขไดด้ทีีสุ่ดโดยการใชยุ้ทธวธิแีสดงสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องนัน้ออกมาจริง ๆ วิธีการเช่นนี้ท าให้นักเรยีนกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมชีีวิตชีวา
มากกว่าเป็นผู้นัง่ดูเพยีงอย่างเดียว และยงัช่วยให้เขามองเห็นและเข้าใจความหมายของปญัหา 
ปญัหาปกตทิัว่ไปหลายขอ้ในพชีคณติเบือ้งตน้เกีย่วขอ้งกบัเวลา อตัรา และระยะทางซึง่เหมาะสมกบั
การแสดงออกมาในชัน้เรยีนได้อย่างวเิศษ ซึ่งไม่เพยีงแต่ท าให้มองเห็นรายละเอยีดของปญัหาได้
ชดัเจนขึน้เท่านัน้ แต่ยงัยัว่ยใุนการสอนดว้ย 

  5. การท ารายการ ตาราง หรอืแผนภูม ิเราไดใ้ชยุ้ทธวธินีี้ใหเ้ป็นประโยชน์มาก่อน
หน้าน้ีแล้ว อันที่จรงิปญัหาหลายข้อเกี่ยวข้องกับการใช้ตาราง ตาราง และแผนภูม ิครูสามารถ
กระตุ้นให้นักเรยีนใช้ประโยชน์จากวธิน้ีีได้บ่อยครัง้โดยการเลอืกปญัหาที่เหมาะสมเพื่อยัว่ยุให้เกดิ
จนิตนาการและความสนใจขึน้และยงัมยีทุธวธิกีารแกป้ญัหาอกี ดงัน้ี 

   1. ท ายอ้นกลบั 
   2. เริม่ตน้จากการเดา 
   3. แกป้ญัหาทีเ่ทยีบเท่ากนัแต่งา่ยกว่า 
   4. เชื่อมโยงปญัหาใหมก่บัปญัหาทีคุ่น้เคยมาแลว้ 
 ศูนยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2544: 52) กล่าวว่า ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาม ี

หลากหลาย ดงันี้ 
  1. การหารปูแบบ 
  2. การเขยีนแผนผงั หรอืภาพประกอบ 
  3. การสรา้งรปูแบบ 
  4. การสรา้งตาราง หรอืกราฟ 
  5. การคาดเดา และตรวจสอบ 
  6. การแจกแจงกรณทีีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด 
  7. การเขยีนเป็นประโยคคณติศาสตร ์
  8. การมองปญัหายอ้นกลบั 
  9. การระบุขอ้มลูทีต่อ้งการ และขอ้มลูทีก่ าหนดให้ 
  10. การแบ่งปญัหาออกเป็นปญัหายอ่ย ๆ หรอืเปลีย่นมมุมองปญัหานัน้ 
 สมวงษ์ แปลงประสพโชค และสมเดช บุญประจกัษ์ (2545: 19) ไดร้วบรวมยทุธวธิทีี ่
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ใชแ้กป้ญัหา ดงัน้ี 
  1. ทดลองกบัตวัอยา่งงา่ย ๆ 
  2. สรา้งตาราง 
  3. เขยีนแผนภาพหรอืรปูภาพหรอืสรา้งโมเดล 
  4. หารปูแบบและตัง้กฎทัว่ไป 
  5. เดาและตรวจสอบลงมอืทดลองวธิกีารเพื่อดูผล 
  6. กล่าวถงึปญัหาในรปูแบบใหม ่โดยเฉพาะรปูแบบทีเ่รารูจ้กั 
  7. ใหค้วามสนใจทุกกรณทีีเ่ป็นไปได ้
  8. หยดุเปลีย่นมมุมองใหม่ 
 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 13-41) กล่าวว่า ยทุธวธิ ี

แกป้ญัหาเป็นเครื่องมอืส าคญัและสามารถน ามาใชใ้นการแก้ปญัหาไดด้ ีทีพ่บบ่อยในคณิตศาสตร ์มี
ดงันี้ 

  1. การคน้หาแบบรปู เป็นการวเิคราะหป์ญัหาและคน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูที่
มลีกัษณะเป็นระบบหรอืแบบรปูในสถานการณ์ปญัหานัน้ ๆ แลว้คาดเดาค าตอบ ซึง่ค าตอบที่ได้จะ
ยอมรบัว่าเป็นค าตอบที่ถูกต้องเมื่อผ่านการตรวจสอบยนืยนั ยุทธวธินีี้ มกัจะใช้ในการแก้ปญัหาที่
เกีย่วกบัเรือ่งจ านวนและเรขาคณติ 

  2. การสรา้งตาราง เป็นการจดัระบบขอ้มลูใส่ในตาราง ตารางทีส่รา้งขึน้จะช่วยใน
การวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์อนัจะน าไปสู่การค้นพบแบบรูปหรอืขอ้ชี้แนะอื่น ๆ ตลอดจนช่วยให้ไม่
ลมื หรอืสบัสนในกรณใีดกรณหีนึ่ง เมือ่ตอ้งแสดงกรณทีีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดของปญัหา 

  3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ เป็นการอธิบายสถานการณ์และแสดง
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่าง ๆ ของปญัหาดว้ยภาพหรอืแผนภาพ ซึง่การเขยีนภาพหรอืแผนภาพจะ
ช่วยใหเ้ขา้ใจปญัหาไดง้่ายขึน้ และบางครัง้ก็สามารถหาค าตอบของปญัหาได้โดยตรงจากภาพหรอื
แผนภาพนัน้ 

  4. การแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด เป็นการจดัระบบขอ้มลู โดยแยกเป็นกรณี ๆ 
ที่เกดิขึน้ทัง้หมด ในการแจงกรณีที่เป็นไปได้ทัง้หมด นักเรยีนอาจขจดักรณีที่ไม่ใช้ออกก่อน แล้ว
ค่อยคน้หาระบบหรอืแบบรปูของกรณีทีเ่หลอือยู่ ซึง่ถ้าไม่มรีะบบในการแจงกรณีทีเ่หมาะสม ยุทธวธิี
น้ีก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ยุทธวิธีน้ีจะใช้ได้ดีถ้าปญัหานัน้มีจ านวนกรณีที่เป็นไปได้แน่นอน ซึ่ง
บางครัง้เราอาจใชก้ารคน้หาแบบรปูและการสรา้งตารางมาช่วยในการแจกกรณดีว้ยกไ็ด้ 

  5. การคาดเดาและตรวจสอบ เป็นการพจิารณาขอ้มลูและเงื่อนไขต่าง ๆ ทีป่ญัหา
ก าหนดผสมผสานกบัประสบการณ์เดมิทีเ่กี่ยวขอ้ง มาสรา้งขอ้ความคาดการณ์ แลว้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของขอ้ความคาดการณ์นัน้ ถ้าการคาดเดาไม่ถูกต้องก็คาดเดาใหม่โดยอาศยัประโยชน์จาก
ความไมถู่กตอ้งของการคาดเดาในครัง้แรก ๆ เป็นกรอบในการคาดเดาค าตอบของปญัหาครัง้ต่อไป 
นักเรยีนควรคาดเดาอย่างมเีหตุผลและมทีศิทาง เพื่อให้สิง่ที่คาดเดานัน้เข้าใกล้ค าตอบที่ต้องการ
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มากที่สุดควรคาดเดาอย่างมเีหตุผลและมทีศิทาง เพื่อให้สิง่ที่คาดเดานัน้เขา้ใกล้ค าตอบที่ต้องการ
มากทีสุ่ด 

  6. การเขยีนสมการ เป็นการแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีก่ าหนดของปญัหาใน
รปูของสมการ ซึง่บางครัง้อาจเป็นอสมการกไ็ด ้ในการแกส้มการนกัเรยีนตอ้งวเิคราะหส์ถานการณ์
ปญัหาเพื่อหาว่า ขอ้มลูและเงือ่นไขทีก่ าหนดมามอีะไรบา้ง และสิง่ทีต่อ้งการหาคอือะไร หลงัจากนัน้
ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีต่อ้งการหาหรอืแทนสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีก่ าหนดมาใหแ้ลว้เขยีนสมการ
หรอือสมการแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูเหล่านัน้ ในการหาค าตอบของสมการ มกัใชส้มบตัขิอง
การเท่ากนัมาช่วยในการแก้สมการ ไดแ้ก่ สมบตัสิมมาตร สมบตัถ่ิายทอด สมบตักิารบวกและสมบตัิ
การคณู และเมือ่ใชส้มบตักิารเท่ากนัมาช่วยแลว้ ตอ้งมกีารตรวจสอบค าตอบของสมการตามเงือ่นไข
ของปญัหา ถา้เป็นไปตามเงื่อนไขของปญัหา ถอืว่าค าตอบทีไ่ดเ้ป็นค าตอบทีถู่กตอ้งของปญัหาน้ี 
ยทุธวธิน้ีีมกัใชบ่้อยในปญัหาทางพชีคณติ 

  7. การคดิแบบยอ้นกลบั เป็นการวเิคราะหป์ญัหาทีพ่จิารณาจากผลยอ้นกลบัไปสู่
เหตุ โดยเริม่จากขอ้มลูทีไ่ดใ้นขัน้ตอนสุดทา้ย แลว้คดิยอ้นขัน้ตอนกลบัมาสู่ขอ้มลูทีไ่ดใ้นขัน้ตอน
เริม่ตน้ การคดิแบบยอ้นกลบัใชไ้ดด้กีบัการแกป้ญัหาทีต่อ้งการอธบิายถงึขัน้ตอนการไดม้าซึง่ค าตอบ 

  8. การเปลีย่นมมุมอง เป็นการเปลีย่นการคดิหรอืมุมมองใหแ้ตกต่างไปจากที่
คุน้เคย หรอืทีต่อ้งท าตามขัน้ตอนทลีะขัน้เพื่อใหแ้กป้ญัหาไดง้า่ยขึน้ ยทุธวธินีี้มกัใชใ้นกรณทีี่
แกป้ญัหาดว้ยยทุธวธิอีื่นไม่ไดแ้ลว้ สิง่ส าคญัของยทุธวธิน้ีีกค็อื การเปลีย่นมุมมองทีแ่ตกต่างไปจาก
เดมิ 

  9. การแบ่งเป็นปญัหายอ่ย เป็นการแบ่งปญัหาใหญ่หรอืปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น
หลายขัน้ตอนออกเป็นปญัหายอ่ยหรอืเป็นส่วนๆ ซึง่ในการแบ่งเป็นปญัหายอ่ยนัน้นักเรยีนอาจลด
จ านวนของขอ้มลูลง หรอืเปลีย่นขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูทีคุ่น้เคยและไม่ซบัซอ้น หรอืเปลีย่นใหเ้ป็นปญัหา
ทีคุ่น้เคยหรอืเคยแก้ปญัหามาก่อนหน้าน้ี 

  10. การใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร ์เป็นการอธบิายขอ้ความหรอืขอ้มลูทีป่รากฏ
อยูใ่นปญัหานัน้ว่าเป็นจรงิ โดยใชเ้หตุผลทางตรรกศาสตรม์าช่วยในการแกป้ญัหาบางปญัหาเราใช้
การใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร ์รว่มกบัการคาดเดาและตรวจสอบ หรอืการเขยีนภาพและแผนภาพ 
จนท าใหบ้างครัง้เราไมส่ามารถแยกการใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตรอ์อกจากยทุธวธิอีื่นไดอ้ยา่ง
เด่นชดั ยทุธวธิน้ีีมกัใชบ่้อยในปญัหาทางเรขาคณติและพชีคณติ 

  11. การใหเ้หตุผลทางออ้ม เป็นการแสดงหรอือธบิายขอ้ความหรอืขอ้มลูทีป่รากฏ
อยูใ่นปญัหานัน้ว่าเป็นจรงิ โดยการสมมตวิ่าขอ้ความทีต่อ้งการแสดงนัน้เป็นเทจ็ แลว้หาขอ้ขดัแยง้ 
ยทุธวธิน้ีีมกัใชก้บัการแกป้ญัหาทีย่ากแกก้ารแกป้ญัหาโดยตรง และงา่ยทีจ่ะหาขอ้ขดัแยง้เมือ่
ก าหนดใหข้อ้ความทีจ่ะแสดงเป็นเทจ็ 
 จากการศกึษายุทธวธิทีีใ่ชใ้นการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรข์า้งต้น สรุปไดว้่า ยุทธวธิกีาร
แก้ปญัหาคณิตศาสตรน์ัน้จ าเป็นต้องใหผู้เ้รยีน รูจ้กัขัน้ตอนการแก้ปญัหา เลอืกวธิกีารแก้ปญัหาให้
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เหมาะสมกับปญัหา และในการสอนของครูนัน้จะต้องมกีารกระตุ้นให้ผู้เรยีนได้รู้จกัคิดอยู่เสมอ 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่วธิกีารทีเ่หมาะสมทีสุ่ดภายใตย้ทุธวธิกีารแกป้ญัหาของผูเ้รยีน 
 
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 

  ฟิกสด์อล (Fiksdal. 1996: 1064) ศกึษาการสอนยุทธวธิใีนการแก้ปญัหาและ
ด าเนินการแกป้ญัหา โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึง่กลุ่มทดลองไดร้บั
การสอนยทุธวธิกีารแก้ปญัหา 5 ยทุธวธิ ีคอื การสรา้งแผนภาพ การแจงรายการ การแกป้ญัหาทีง่่าย
กว่าการใชต้วัแปร และการหาแบบรปู ผลการศกีษาพบว่า กลุ่มทดลองมคีวามช านาญในการ
แกป้ญัหาและใชย้ทุธวธิใีนการแกป้ญัหาไดเ้พิม่ขึน้มากกว่ากลุ่มควบคุม 
   เวยีสท ์(Wiest. 1997: 5091) ศกึษาบทบาทของปญัหาทีม่เีน้ือหาแปลกประหลาด 
(ทัง้ในระดบัน้อยและมาก) และปญัหาในชวีติจรงิ (ทัง้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเดก็และเกี่ยวขอ้งกบัผูใ้หญ่) ทีม่ ี
ผลต่อการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด 4 และเกรด 6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มี
ความสามารถในการแก้ปญัหาต ่า ผลการศึกษาพบว่า มโนคติเกี่ยวกบัเรื่องราวที่อยู่ในตวัปญัหา 
ความสามารถในการอ่าน โครงสร้างของภาษา และความสามารถเฉพาะตัวของนักเรยีนต่างมี
อทิธพิลต่อเจตคตใินการแกป้ญัหาและความสามารถในการแก้ปญัหา นอกจากนัน้ยงัพบว่า นักเรยีน
ชอบแก้ปญัหาที่มเีน้ือหาที่แปลกประหลาดทัง้ในระดบัน้อยและมากตลอดจนปญัหาในชวีิตจรงิที่
เกีย่วขอ้งกบัเดก็มากกว่าปญัหาในชวีติจรงิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูใ้หญ่ และความแตกต่างระหว่างเพศไม่มี
ผลต่อการแก้ปญัหา แต่นักเรยีนทีม่าจากชุมชนในเมอืงและครอบครวัชนชัน้กลางมคีวามสามารถใน
การแก้ปญัหาได้ดกีว่านักเรยีนที่มาจากชุมชนในต าบลและครอบครวัที่ใช้แรงงาน เมื่อพิจารณา
เฉพาะปญัหาที่เขาแก้ พบว่า นักเรยีนเกรด 4 และเกรด 6 สามารถวางแผนการแก้ปญัหาได้อย่าง
เหมาะสมรอ้ยละ 58 และรอ้ยละ 76 ตามล าดบั 
   ไมเคลิส์ (Michaels. 2002: 63 – 03A.)ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่าง 
กระบวนการแกป้ญัหา เพศ ความเชื่อมัน่และรปูแบบของการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีน 
เกรด 3 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด 3 จ านวน 109 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี3 แบบดว้ยกนั 
คอื แบบวดักระบวนการแก้ปญัหา แบบวดัความเชื่อมัน่และแบบวดัรูปแบบของการให้เหตุผล 
(พจิารณา จากความสามารถความพยายามและความช่วยเหลอืจากผู้อื่น ) ผลการวจิยัพบว่า 
นักเรยีนชายชอบ แก้ปญัหาที่ซบัซ้อนมากกว่านักเรยีนหญิง นักเรยีนหญงิมรีูปแบบของการให้
เหตุผลที่น าไปสู่ความส าเร็จดีกว่านักเรยีนชาย ไม่มคีวามแตกต่างกันระหว่างเพศในด้านความ
เชื่อมัน่ทางคณติศาสตร ์
   แพนดสิซโิอ (Pandiscio. 2002: 216-220) ไดท้ าการวจิยัโดยส ารวจการเชื่อมโยง
มโนคติการพิสูจน์กับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิตของนักศึกษาฝึกสอน โดยใช้
นักศึกษาฝึกสอน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) แก้ปญัหาเรขาคณิตที่ไม่คุ้นเคย โดยใช้พื้นฐาน
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มโนคตขิองยคูลดิจ านวน 2 ขอ้ ใหส้รา้งการพสิูจน์ตามรปูแบบทีใ่หผ้ลออกมาเป็นรปูแบบกรณีทัว่ไป
และใหใ้ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์างเรขาคณติ ผลปรากฏว่า นกัศกึษาฝึกสอนทัง้ 4 คนยอมรบัว่าแม ้
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์างเรขาคณิตจะไม่ไดช้่วยในการพสิูจน์แต่กเ็ป็นเครื่องมอืช่วยสรา้งการรบัรู้
ใหเ้กดิความเขา้ใจสามารถเชื่อมโยงในปญัหาหรอืทฤษฎบีท แลว้น าไปใชใ้นการพสิจูน์ได ้
   เพรทล ิ(Pretli. 2003: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวจิยัเรือ่งการสบืสวนเกี่ยวกบัผลการใช้
ค าส าคญัในปญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่มตีวัแปร 2 ตวั ทีม่ต่ีอความสามารถทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีน
เกรด 10 ในเรื่องการแก้ปญัหา จุดมุ่งหมายของงานวจิยัน้ีคอื การก าหนดในการใชค้ าส าคญัในเรื่อง
ปญัหาทางคณิตศาสตรซ์ึ่งจะมผีลต่อความสามารถของนักเรยีนในการแก้ปญัหา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
เป็นนกัเรยีนเกรด 10 ทีม่คีวามสามารถทางคณติศาสตรใ์นออนตารโิอ และนักเรยีนทีถู่กเลอืกมาจาก
โรงเรยีน 40 มธัยมของรฐับาลทีห่ลากหลายในวนิเซอรแ์ละพืน้ทีโ่ดยรอบ ในการสอบก่อนเรยีนไดจ้ดั
ใหน้ักเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการเรยีนโดยก าหนดให้มคีวามแตกต่างของระดบันัยส าคญัทางสถติิ
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จากผลการสอบก่อนเรยีนพบว่าไม่มนีัยส าคญัทางสถติริะหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และในกลุ่มปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคร ู(ปจัจยั A) และกลุ่มพเิศษ (ปจัจยั B) 
กไ็ม่มนีัยส าคญัทางสถติเิช่นเดยีวกนั ดงันัน้ไม่มผีลทางสถติใินการวเิคราะหป์จัจยัร่วม (ก่อนเรยีน)
ในการเรยีน 7 วนัสุดท้าย ในแต่ละวนัมรีะยะเวลา 74 นาทซีึ่งในการเรยีนวนัสุดท้ายมกีารสอบหลงั
เรยีนโดยให้นักเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการสบืสวนสอบสวน ผลการใช้ค าส าคญักบัปญัหา ซึง่สถติ ิ
ANOVA แสดงผลการสอบหลงัเรยีนโดยพบว่ามรีะดบันัยส าคญัที่ .01 ส าหรบัทัง้ 3 ปจัจยัคอื A, B 
และ A B  
   วลิเลยีม (William. 2003: 185-187) ไดท้ าการวจิยัเกี่ยวกบัการเขยีนตามขัน้ตอน
กระบวนการแก้ปญัหาว่าสามารถช่วยเสรมิการท างานแก้ปญัหาไดก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนทีก่ าลงั
เริม่ต้นเรยีนพีชคณิตจ านวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน กลุ่ม
ทดลองเรยีนโดยใช้การเขยีนตามขัน้ตอนของกระบวนการแก้ปญัหา ส่วนกลุ่มควบคุมเรยีนโดยใช้
การแก้ปญัหาตามขัน้ตอนแต่ไม่ต้องฝึกเขยีน มกีารทดสอบทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลการวจิยั
พบว่า กลุ่มทดลองสามารถท างานแก้ปญัหาได้ดกีว่ากลุ่มควบคุม และนักเรยีนกลุ่มทดลองมกีาร
เขียนตามขัน้ตอนกระบวนการแก้ปญัหาได้เร็วกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม จากการสมัภาษณ์
นักเรยีนในกลุ่มทดลองพบว่า นักเรยีนจ านวน 75% มคีวามพอใจในกจิกรรมการเรยีนและนักเรยีน
จ านวน 80% บอกว่ากจิกรรมการเขยีนจะช่วยใหเ้ขาเป็นนกัแกป้ญัหาทีด่ขี ึน้ได ้
   แวน (Van. 2006: Abstract) ไดท้ าการวจิยัเกี่ยวกบัการนึกภาพ ภาพจ าลองและ
การแก้ปญัหาเกี่ยวกบัคณิตศาสตรข์องนักเรยีนดว้ยความสามารถทีห่ลากหลาย ซึง่จุดประสงคข์อง
การศกึษาครัง้นี้เป็นการทดลองใชภ้าพจ าลองและความสมัพนัธก์บัความสามารถในการนึกภาพของ
นกัเรยีนขณะทีท่ าการแก้ปญัหาเกี่ยวกบัคณิตศาสตรน์ักเรยีนทีไ่รค้วามสามารถทีจ่ะเรยีนรู ้นักเรยีน
ที่ได้มาจากระดับทัว่ไป และนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในเกรด 6 จ านวน 66 คน ที่มีส่วนร่วมใน
การศึกษาครัง้น้ีนักเรียนถูกประเมินด้วยเครื่องมือของการแก้ปญัหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การ
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แสดงออกทางภาพจ าลอง และความสามารถในการนึกภาพ พบว่านักเรยีนทีม่พีรสวรรคจ์ะปฏิบตัไิด้
ดกีว่านักเรยีนที่ไร้ความสามารถที่จะเรยีนรู้และผู้ที่ได้มาจากระดบัทัว่ไป นอกจากนี้การใช้ภาพ
จ าลองเกี่ยวกบัแผนภูมมินีัยส าคญัและความเหมาะสมที่เป็นไปได้ดว้ยสูงกว่า การปฏบิตับินการวดั
ภาพจ าลองแต่ละอนั และการสนทนานัน้สมัพนัธก์นัทางลบกบัการใชร้ปูแบบทีม่ภีาพประกอบ 
   บลัลารด์ (Ballard. 2007: Abstracts) ไดท้ าการวจิยัผลสมัฤทธิข์องการรวมระบบ
การเรยีน (ILS; Integrated Learning System) เพื่อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรยีน 
ประถมเกรด 3 ถงึเกรด 6 ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้โดยนาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชร้่วม
ใน การศกึษาโดยเปรยีบเทยีบกบัเดก็ทีเ่รยีนจากโรงเรยีนทีจ่ดัพเิศษโดยเฉพาะ ผลปรากฏว่า ไม่พบ
ขอ้ แตกต่างระหว่างเดก็ทัง้สองกลุ่มในด้านพฒันาการของคะแนนวชิาคณิตศาสตร์ และพบว่า 
นักเรยีน จ านวน 10 คน จาก 56 คน มคีะแนนของผมสมัฤทธิท์างการเรยีนสมัพนัธก์บัดา้นทกัษะ
ทางคณิตศาสตรเ์พิม่ขึ้นอย่างโดดเด่น เมื่อเรยีนโดยใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ขา้มาร่วมในการ
เรยีนรูร้ว่มกบัการไดร้บัการแนะน าจากครู 
  งานวิจยัในประเทศ 

   เอนก จนัทรจรญู (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการพฒันาความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชชุ้ดการเรยีนการสอนฝึกการ
แกป้ญัหาผ่านกระบวนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ของโพลยา และแนวคดิเกีย่วกบัการแกป้ญัหาทีเ่ป็น
พลวตัของ วลิสนั เฟอรน์ันเดซ และฮาดาเวย ์โดยใชย้ทุธวธิกีารแกป้ญัหา 10 ยทุธวธิ ีไดแ้ก่ ยทุธวธิี
เดาและตรวจสอบ ยทุธวธิกีารหารปูแบบ ยทุธวธิเีขยีนแผนภาพหรอืภาพประกอบ ยทุธวธิแีจงกรณี
ทีเ่ป็นไปได ้ยทุธวธิกีารท ายอ้นกลบั ยทุธวธิกีารสรา้งตารางหรอืกราฟ ยทุธวธิกีารใหเ้หตุผล ยทุธวธิี
การพจิารณากรณทีีง่่ายกว่าหรอืแบ่งเป็นปญัหายอ่ย ยทุธวธิลีงมอืแกป้ญัหาเลย และยทุธวธิกีารใช้
แบบจ าลอง พบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหาของนักเรยีนกลุ่มตวัอยา่งหลงัใชชุ้ดการเรยีนการ
สอนสงูกว่าก่อนใชชุ้ดการเรยีนการสอน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  ศริพิร รตันโกสนิทร ์(2546: 72) ไดส้รา้งชุดกจิกรรมคณิตศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
เรือ่ง อตัราส่วนและรอ้ยละ ผลการศกึษาพบว่า ชุดกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความสามารถในกาแกป้ญัหา 
และการสื่อสารทางคณติศาสตรม์ปีระสทิธภิาพ 86.03/76.51 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื 70/70 
และความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัการใชชุ้ด
กจิกรรม คณติศาสตรส์งูกว่าก่อนใชชุ้ดกจิกรรมคณติศาสตร ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   นฎักญัญา เจรญิเกยีรตบิวร (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรเ์รื่อง ฟงักช์นั ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 2 โดยใช้
การเรยีนแบบรว่มมอื ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนหลงัจากใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอืสงูกว่าก่อนใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื อยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
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   วลพีร เดชเดชา (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีไ่ดร้บัการสอนซ่อมเสรมิภาพลกัษณ์มโนทศัน์ทาง
เรขาคณติ ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาทางเรขาคณติของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัการสอนซ่อมเสรมิภาพลกัษณ์มโนทศัน์ทางเรขาคณติสงูกว่าก่อนการสอน
ซ่อมเสรมิภาพลกัษณ์มโนทศัน์ทางเรขาคณติทุกเนื้อหาวชิา อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ศริพิรรณ ศรอุีทธา (2548 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ 
การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง เซต ส าหรบั
นกัเรยีน ช่วงชัน้ที ่4 (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4) ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณติศาสตร ์เรือ่ง เซตของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4) สงูกว่ารอ้ยละ 70 ของ
คะแนนทัง้หมดและมทีกัษะ การสื่อสารทางคณติศาสตรส์งูกว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนทัง้หมด 
   มะลวิรรณ ผ่องราษ ี(2549: 110 - 111) ผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสื่อสาร 
แนวความคดิทีม่ต่ีอความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
กลุ่มทดลองเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหา
ทาง คณติศาสตรข์องนกัเรยีนทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสื่อสารแนวความคดิ มพีฒันาการ
สงูขึน้จากระยะที ่1 ถงึระยะที ่4 ซึง่พจิารณาจากผลการท าใบงาน และแบบฝึกหดัความสามารถใน
การแกป้ญัหาคณติศาสตรภ์ายหลงัการทดลองของนกัเรยีนทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสื่อสาร
แนวความคดิ สงูกว่าก่อนทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

   อรชร ภบูุญเตมิ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตร ์เรือ่ง โจทยส์มการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยการใชต้วัแทน 
(Representation) ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรเ์รือ่ง โจทย์
สมการของนกัเรยีนหลงัการสอนการแกโ้จทยส์มการโดยการใชต้วัแทนสูงกว่าก่อนสอน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   ศุภกจิ ประชุมกาเยาะมาต (2552: 101 - 103) ไดศ้กึษาความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์และความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทีไ่ดร้บัการ
สอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ (Learning Cell) ทีเ่น้นการแกป้ญัหากบัการสอนตามปกต ิ
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 100 คน โดยแบ่งกลุ่มทดลอง นกัเรยีน 50 
คน และกลุ่มควบคุม นกัเรยีน 50 คน ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการ
เรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ทีเ่น้นการแกป้ญัหามคีวามสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรแ์ละความ
ฉลาดทางอารมณ์สงูกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามปกต ินยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   สญัญา ภทัรากร (2552: 150 - 152) ไดศ้กึษาความสามารถในการแก้ปญัหา และ
การสื่อสารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ความน่าจะเป็น ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 43 คน
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหา และ
การสื่อสารทางคณติศาสตร ์หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีา สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการ
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เรยีนรูอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป อยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 

  จากการศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการแก้ปญัหา สรุปได้ว่า
งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วธิีสอนและเทคนิคต่างๆ ซึ่งล้วนส่งเสรมิ
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนใหด้ขีึน้ โดยครผููส้อนจะต้องเลอืกวธิสีอน
หรอืกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั เน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย  
ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ มรีะเบยีบขัน้ตอนในการคดิ รูจ้กัคดิอย่างมเีหตุผล และรูจ้กัตดัสนิใจอย่าง
ฉลาด 
 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
 3.1 ความหมายของการส่ือสาร 
  ค าว่า “การสื่อสาร” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า communication มาจากภาษาลาตนิ
ว่า“communis” หรอื “common” ในภาษาองักฤษมคีวามหมายว่าเหมอืนกนั หรอืรว่มกนั ดงันัน้ เมือ่ 
เราท าการสื่อสาร กค็อื การทีเ่รามคีวามรว่มกนัในการสื่อสาร ส าหรบัความหมายของการสื่อสาร ม ี
ผูใ้หค้วามหมายไวต่้าง ๆ ดงันี้ 
  ฮารแ์นค และเฟสต ์(Harnack; & Fest. 1964: 399) กล่าวว่า การสื่อสาร เป็น
กระบวนการซึง่คนเรามปีฏกิริยิาต่อกนั เพื่อความมุง่หมายทีจ่ะท าใหเ้กดิการผสมผสานกลมกลนืกนั
ทัง้ในระหว่างบุคคลและภายในตวับุคคลผูน้ัน้เอง 
  นิวคอมบ ์(Newcomb. 1965: 129) กล่าวว่า การสื่อสาร คอื รปูแบบหน่ึงของการ
แลกเปลีย่นซึง่กนัและกนัระหว่างบุคคล ซึง่หากเราจะกล่าวในเชงิโวหารแลว้ การแลกเปลีย่นนัน้อาจ
ท าใหบุ้คคลสามารถเขา้ถงึจติใจของผูอ้ื่นได้ 
  ไรท ์(Wright. 1967: 11) กลา่วว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการในการส่งทอด
ความหมายระหว่างบุคคลต่าง ๆ 
  ฮเีบริท์ (Hiebert. 1974: 6) ไดก้ล่าวว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการทีม่คีวาม
เคลื่อนไหว และความต่อเน่ือง โดยมเีป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์
เพื่อถ่ายทอดค่านิยมทางสงัคม เป็นตน้ 
  บารเ์กอร ์(Barker. 1981: 3) กล่าวว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการในการแลกเปลีย่น
ขา่วสารทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตั (Dynamic) เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา (Everchanging) และไม่มทีี่
สิน้สุด (Unending) 
  ทบัส ์และมอส (Tubbs; & Moss. 1983: 4) กล่าวว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการของ 
การรว่มกนัสรา้งสรรคค์วามหมายระหว่างคนสองคนหรอืมากกว่านัน้ 
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  วลิมอต (Wilmot. 1987: 6) กล่าวว่า การสื่อสาร มลีกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการ 
กล่าวคอื การสื่อสารเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องกนัระหว่างผูส้่งสารกบัผูร้บัสาร โดยที่
องคป์ระกอบของการสื่อสารแต่ละองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธแ์ละเกีย่วขอ้งกนั 
  พูนทรัพย์ สิทธิพรหม (2540: 3) ได้ให้ความหมายของสื่อสารไว้ว่า การสื่อสาร 
หมายถึงการที่มนุษย์เรามปีฏิสมัพนัธ์กันที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกนัเพื่อด ารงชวีิตอยู่ในสงัคม
เดยีวกนั 
  เกศนิี จุฑาวจิติร (2542: 4) ได้ให้ค านิยามว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการที่มคีวาม
เคลื่อนไหวและเป็นการกระท าอย่างต่อเนื่องในการส่งและรับสารระหว่างผู้ส่งสารกบัผู้รบัสาร โดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ อยา่งมวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน 
  กดิานันท์ มลทิอง (2543: 21) อธบิายว่า การสื่อสาร หมายถงึการถ่ายทอดเรื่องราว
การแลกเปลีย่นความคดิ การแสดงออกของขอ้ความคดิและความรูส้กึ นอกจากนี้การสื่อสารยงัเป็น
การที่บุคคลในสงัคมมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบกนัโดยผ่านทางขอ้มูลข่าวสาร สญัลกัษณ์และเครื่องหมาย
ต่าง ๆ ดว้ย 
  ณรงค์ สมพงษ์ (2543: 4) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถงึ กระบวนการในการส่งหรอื
แลกเปลีย่นขา่วสาร ความคดิ และทศันคตจิากบุคคลหนึ่งไปยงัอกีบุคคลหนึ่ง 
  เนตรชนก คงทน (2545: 2) อธบิายว่า การสื่อสาร คอื กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูล
ขา่วสาร จากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อมอีทิธพิลต่อผูร้บัสารไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง 
  ศริพิร รตันโกสนิทร์ (2546: 28) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถงึ กระบวนการในการ
ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นขา่วสาร ความคดิ และทศันคตจิากบุคคลหนึ่งไปยงัอกีบุคคลหนึ่ง เพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจรว่มกนั 
  บุญเลศิ ศุภดลิก (2548: 82) ได้นิยามการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสาร คอื กระบวนการ
แบ่งปนัขา่วสารระหว่างมนุษย ์
  กติมิา สุรสนธ ิ(2549: 1) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถงึ การสรา้งความร่วมกนั ความ
คล้ายคลงึกนั ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสาร ซึ่งทัง้สองฝ่ายจะต้องมวีตัถุประสงค์ในการ
สื่อสารทีส่อดคลอ้งกนัการสื่อสารจงึจะประสบความส าเรจ็ 
  สุกญัญา บรูณเดชาชยั (2550: 3) ไดก้ล่าวถงึความหมายของการสื่อสารไว ้2 ประการ 
คอื 
   1. การสื่อสาร หมายถงึ การสื่อสารระหว่างมนุษย ์(human communication) 
เท่านัน้ ไมร่วมถงึการคมนาคมขนส่ง (transportation) สนิคา้ วตัถุสิง่ของ หรอืบุคคลโดยอาศยัถนน
หนทางแต่อยา่งใด การสื่อสารเป็นพฤตกิรรมอย่างหนึ่งของมนุษย ์(human behavior) ซึง่มี
ความสมัพนัธก์บัจติใจ และการแสดงออกของคนทีท่ าการสื่อสารกนั 
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   2. การสื่อสารจะมกีารแลกเปลีย่น “ข่าวสาร” (information) ทศันคต ิ(attitudes) 
ความคดิ (idea) ฯลฯ ซึง่ในวงการสื่อสารมวลชนจะหมายถงึ สาร (message) และเนื้อหาทีผู่ส้่งสาร
ส่งผ่านสื่อไปยงัผูร้บัสาร 
  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 71) กล่าวว่า การสื่อสาร
เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผูส้่งสาร (source) ไปยงัผูร้บัสาร (receiver) โดยน าเสนอผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ต่าง ๆ ได้แก่ การฟงั การพูด การอ่าน การเขยีน การดู และการ
แสดงท่าทาง โดยอาจไม่ใช้สื่อ หรอืใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ วารสารหรอืสิง่
ตพีมิพต่์าง ๆ และอนิเทอรเ์น็ต 
  สุทธพร รตันกุล (2551: 4-5) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถงึ การกระท าต่างๆ ทีใ่หเ้กดิ
การถ่ายทอดหรอืสื่อผ่านข้อมูลจากที่หนึ่งไปยงัอกีที่หนึ่ง หรอืจากบุคคลหนึ่งไปยงัอกีบุคคลหนึ่ง 
หรอืจากกลุ่มบุคคลหนึ่งไปยงัอกีกลุ่มบุคคลหนึ่ง 
  อมัพร มา้คนอง (2553: 9) อธบิายว่า การสื่อสารเป็นการพูดหรอืคุยเพื่อให้เกดิความ
เขา้ใจร่วมกนัระหว่างผูท้ีอ่ยู่ในสงัคมเดยีวกนั ซึ่งบางครัง้อาจใชก้ารอ่านหรอืการเขยีนร่วมดว้ย เช่น
การอธบิายเหตุผลทีไ่มส่ามารถส่งการบา้นไดต้รงเวลา การสอนเพื่อนท าการบา้น  

 จากการศึกษาความหมายของการสื่อสารข้างต้น สรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึง
กระบวนการถ่ายทอด หรอืแลกเปลี่ยนข่าวสาร จากคนหนึ่งไปยงัอกีคนหนึ่งโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น
การฟงั การพดู การอ่าน การเขยีน เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั 

 
 3.2 ความส าคญัของการส่ือสาร 
  ปรมะ สตะเวทนิ (2534: 8-13) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการสื่อสารทีม่ต่ีอมนุษย ์
5 ประการ คอื 
   1. ความส าคญัต่อความเป็นสงัคม การทีม่นุษยส์ามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็น
สงัคมนบัตัง้แต่การรวมตวักนัเป็นครอบครวั ชุมชน เผ่าพนัธุ ์จนกระทัง้ถงึการรวมตวัเป็นสงัคม
ขนาดใหญ่ในระดบัประเทศนัน้อาศยัการสื่อสารเป็นพืน้ฐาน กล่าวคอื การมสีงัคมมนุษยต์ัง้แต่สงัคม
ดัง้เดมิดกึด าบรรพจ์นกระทัง่ถงึสงัคมทนัสมยัเช่นปจัจบุนั เกดิจากการทีม่นุษยส์ามารถท าการสื่อสาร
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจกนั และท าความตกลงกนั เพื่อสรา้งกฏระเบยีบของสงัคมใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ระหว่างสมาชกิ เพื่อจะไดอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขเป็นสงัคม และการทีส่งัคมยงัด ารงสภาพความเป็น
สงัคมอยูไ่ดก้เ็นื่องจากสมาชกิของสงัคมใชก้ารสื่อสารเป็นเครือ่งมอืในอนัทีจ่ะรกัษาสถาบนัต่าง ๆ 
และกฎเกณฑต่์าง ๆ ของสงัคมใหเ้ป็นทีย่อมรบัและปฏบิตักินัต่อไปได ้หรอืแมแ้ต่เมื่อสงัคมมกีาร
เปลีย่นแปลงไป คนในสงัคมกต็อ้งอาศยัการสื่อสารเป็นเครือ่งมอืในการทีจ่ะท าความเขา้ใจระหว่าง
กนั สรา้งกฎเกณฑใ์หม ่เปลีย่นแปลงทศันคต ิและพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสงัคม กล่าว
อกีนยัหน่ึงกค็อืการมสีงัคมมนุษยต์อ้งอาศยัการสื่อสาร สงัคมมนุษยเ์กดิจากการใชก้ารสื่อสารเป็น
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เครือ่งมอืในการทีจ่ะรวมคนหลาย ๆ คนใหม้าอยู่รวมกนั การสื่อสารจงึเปรยีบเสมอืนสายใยของ
สงัคมทีป่ระสานหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ของสงัคมใหร้วมเขา้ไวด้ว้ยกนั 
   2. ความส าคญัต่อชวีติประจ าวนั การสื่อสารมบีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ยวดต่อการ
ด าเนินชวีติประจ าวนัของเรา อาจกล่าวไดว้่าตลอดเวลาทีเ่ราตื่น (ซึง่เป็นเวลาประมาณ 2 ใน 3 ของ 
1 วนั) เราท าการสื่อสารอยูต่ลอดเวลา กจิกรรมต่างๆ ทีเ่ราท าประจ าวนันัน้มกีารสื่อสารเขา้มา
เกีย่วขอ้งอยูเ่สมอ 
   3. ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมและธุรกจิ ในวงการอุตสาหกรรม การปฏวิตัิ
ทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลติ ตลอดจนการพฒันาประสทิธภิาพในการท างาน ตอ้งอาศยัการสื่อสาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โรงงานอุตสาหกรรมเองเป็นสถาบนัหนึ่งซึง่จะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและประชาชน กจิการดา้นการสื่อสารแขนงหน่ึงทีเ่รยีกว่า “การประชาสมัพนัธ”์ 
(publicrelations) จงึไดเ้กดิขึน้ โรงงานอุตสาหกรรมไดอ้าศยัการประชาสมัพนัธเ์ป็นเครือ่งมอืในการ
เผยแพรข่่าวสารเพื่อลดปญัหาความขดัแยง้และสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งใหเ้กดิขึน้ รวมทัง้
ตรวจสอบประชามตหิรอืความคดิเหน็ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทีม่ต่ีอโรงงานดว้ย 
   4. ความส าคัญต่อการปกครอง ในการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองใน
ระบอบใดหรือการปกครองในระดับใดนับตัง้แต่การปกครองท้องถิ่นไปจนถึงการปกครองใน
ระดบัชาต ิยอ่มมผีูเ้กี่ยวขอ้งอยู่ 2 ฝ่าย คอื ผูป้กครองและผูถู้กปกครองหรอืประชาชน ผูป้กครองไม่
ว่าจะมาจากการเลือกตัง้หรอืการแต่งตัง้ย่อมมภีาระผูกพนัที่จะต้องปฏิบตัิต่อผู้ถูกปกครองหรอื
ประชาชน เพื่อสร้างความเจรญิให้แก่สงัคมและความผาสุกแก่ประชาชน ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมี
กฎหมาย มอี านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อสรา้งความเป็นระเบยีบในสงัคม และบรรลุเป้าหมาย
ที่ตัง้ไว้ การจะกระท าเช่นนัน้ได้ก็ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นกลไก หรอืเครื่องมอืที่ส าคญั ในการ
ด าเนินการปกครองรฐับาลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเผยแพร่ข่าวสารใหป้ระชาชนไดร้บัทราบและเขา้ใจ 
เพื่อให้เกดิความร่วมมอืและการปฏบิตัติามนโยบายและกฎเกณฑท์ี่รฐับาลได้ก าหนดไว้ นอกจาก
การเผยแพร่ข่าวสารแลว้รฐับาลยงัมคีวามจ าเป็นในการที่จะไดร้บัทราบความรูส้กึนึกคดิ และความ
ตอ้งการหรอืประชามตขิองประชาชนดว้ย เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายของรฐับาล
ให้สอดคล้องกับประชามติในกรณีของการปกครองระบออบประชาธิปไตย หรือเพื่อควบคุม
ประชามตไิมใ่หเ้บีย่งเบน หรอืต่อตา้นโยบายของรฐับาลในกรณขีองการปกครองในระบบเผดจ็การ 
   5. ความส าคญัต่อการเมอืงระหว่างประเทศ ในวงการเมอืงระหว่างประเทศก็มี
ความจะเป็นต้องอาศยัการสื่อสารเป็นปจัจยัที่ส าคญัเช่นเดยีวกนั เราจะเหน็ได้ว่าเน่ืองจากเหตุผล
ทางด้านการสื่อสาร และเหตุผลทางด้านการเมอืงจงึท าให้สงัคมโลกในปจัจุบนัเป็นสงัคมที่แคบ 
พฒันาการของเทคโนโลยทีางการสื่อสารช่วยท าใหป้ระเทศต่าง ๆ สามารถตดิต่อแลกเปลีย่นข่าวสาร
และความคดิกนัได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ในท านองเดยีวกันปจัจยัทางด้านการเมอืง อันได้แก่ 
ระบอบการปกครอง แนวความคดิ ตลอดจนผลประโยชน์ของประเทศชาตกิท็ าใหเ้กดิการรวมตวัของ 
ประเทศต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นกลุ่ม ๆ การรวมกลุ่มดงักล่าวเป็นทัง้ในรปูอุดมการณ์ทางการเมอืง 
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ความมัน่คงทางทหาร การเศรษฐกจิ เป็นตน้ 
  มณฑล ใบบวั (2536: 3-4) กล่าว่า การสื่อสาร มคีวามส าคญั 5 ประการ คอื 
   1. ความส าคญัต่อความเป็นสงัคม มนุษยร์วมตวักนัเป็นกลุ่มสงัคมได้ตัง้แต่สงัคม
เลก็ระดบัครอบครวั จนกระทัง่ถงึสงัคมที่ใหญ่ระดบัประเทศได้เพราะอาศยัการสื่อสารเป็นพื้นฐาน 
เมื่อมนุษยร์วมกนัอยู่ ด าเนินชวีติร่วมกนั กย็่อมตกลงในระเบยีบ กตกิาต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของสงัคม เพื่อใหส้งัคมนัน้ ๆ ด ารงอยู่ได ้และมนุษยก์ใ็ช้การสื่อสารซึ่งกนัและกนัเพื่อจะท า
ความเขา้ใจ การทีส่งัคมมนุษยไ์ดร้บัการพฒันามาตลอดโดยไม่มกีารขาดตอน กเ็พราะใชก้ารสื่อสาร
เป็นสายใยแห่งการถ่ายทอดประเพณ ีวฒันธรรมความรูส้กึนึกคดิของคนรุน่หน่ึงไปสู่คนอกีรุน่หน่ึง 
   2. ความส าคญัต่อชวีติประจ าวนั การสื่อสารมบีทบาทส าคญัยิง่ต่อชวีติประจ าวนั 
ในวนัหน่ึง ๆ ตลอดเวลาทีเ่ราตื่นเราสื่อสารตลอดเวลา อาจจะสื่อสารกบัตวัเอง สื่อสารกบัผูอ้ื่น ทัง้นี้
อาจเป็นคนในครอบครวั ผู้ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตต่างก็อาศัยการสื่อสารเป็น
เครือ่งมอืทัง้นัน้ 
   3. ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมและธุรกจิ การด าเนินอุตสาหกรรมและธุรกจิ ไม่ว่า
จะเป็นขัน้ตอนในการผลิต การจดัจ าหน่าย ต่างก็ต้องอาศยัการสื่อสารทุกขัน้ตอน นับตัง้แต่การ
สื่อสารกนัระหว่างบุคคลจนกระทัง่ถงึการสื่อสารกบัมวลชน เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์
ทัง้น้ีจะตอ้งอาศยัวธิกีารสื่อสารโดยเฉพาะในปจัจบุนัไดม้กีารน าเทคโนโลยใีหม ่ๆ มาใชใ้นการสื่อสาร
มากมาย 
   4. ความส าคญัต่อการปกครอง ในการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองระดบัใด 
หรอืการปกครองระบอบใด ทัง้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง จะต้องมกีารตกลงร่วมกนัในกฎเกณฑ์
หรอืระเบยีบต่าง ๆ ผู้ปกครองต้องเผยแพร่ข่าวสารเหล่านี้ให้ผู้ถูกปกครองทราบทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มรวมทัง้ประชาชนหรอืผูถู้กปกครองกต็อ้งสื่อสารเรือ่งต่าง ๆ ไปยงัผูป้กครองดว้ย ซึง่เป็นการ
สื่อสารทัง้แบบจากบนลงสู่ล่าง และแบบจากล่างขึน้สู่บน 
   5. ความส าคญัต่อการเมอืงระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆ ต้องมกีารตดิต่อสื่อสาร
กนัทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกิจ การทหาร ปจัจุบนัเรามอีงค์การในการท าหน้าที่ตดิต่อสื่อสาร ข่าว
การเมอืงระหว่างประเทศ และการสื่อสารมวลชนเขา้มามบีทบาทส าคญัต่อชวีติของเรามาก 
  พนูทรพัย ์สทิธพิรหม (2540: 1) กล่าวว่า มนุษยเ์ราเป็นสตัวป์ระเสรฐิ มกีารอยู่กนัเป็น
สงัคม ชกัน าใหรู้จ้กักนั มคีวามหมายตรงกนัดว้ย การสื่อสารกนัดว้ยการแสดงออกมาในรปูแบบต่าง 
ๆ ทัง้ลักษณะท่าทาง แสดงออกทางเสียง ทางภาพและอาศัยวัตถุแวดล้อมประกอบกันเป็น
ความหมาย เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจรว่มกนั มนุษยไ์ดใ้ชก้ารสื่อสารเป็นเครื่องมอืในการตดิต่อ
ปฏสิมัพนัธก์นัมาตัง้แต่ดกึด าบรรพ ์การวาดภาพในผนังถ ้า การใชส้ญัลกัษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการมี
ภาษา มอีักษรนับตัง้แต่จดหมาย สิง่พิมพ์ วทิยุ โทรทศัน์ มนุษย์ได้คดิหาเทคโนโลยแีละพฒันา
เครื่องมอืสื่อสารต่าง ๆ ขึ้นมาจนถึงปจัจุบนั การสื่อสารได้เจรญิรุดหน้ามสี่วนในการสร้างสรรค์
พฒันาสงัคมโลกใหแ้คบลงทุกวนั แมจ้ะอยูค่นละซกีโลก ต่างชาต ิต่างภาษา ต่างวฒันธรรม มนุษยก์็
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สามารถตดิต่อสื่อสารกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ จงึนบัว่าการสื่อสารเป็นเครื่องมอืชนิดหนึ่งทีค่งการด ารงอยู่
ของทุกชวีติในสงัคมโลก 
  สมชาย วรกิจเกษมสกุล (2540: 69-70) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการขัน้
พื้นฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสงัคม เพื่อแสดงความต้องการและความรู้สกึนึกคดิของ
ตนเองให้ผู้อื่นได้รบัทราบ จะได้ตอบสนองต่อความต้องการนัน้ ๆ จงึกล่าวได้ว่า การสื่อสารเป็น
เครื่องมอืทีช่่วยใหม้นุษยม์คีวามเขา้ใจซึ่งกนัและกนั ส่งผลใหม้นุษยส์ามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างเป็น
ปกตสิุขในสงัคมเดยีวกนั 
  เกศนิี จฑุาวจิติร (2542: 1-3) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการสื่อสาร ดงันี้ 
   1. การสื่อสารกบัปจัเจกบุคคล โดยทัว่ไปคนเรามคีวามต้องการพื้นฐานประการ
หน่ึงนอกเหนือจากปจัจยัสี ่นัน่คอื ความต้องการทีจ่ะสื่อสารกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ความจ าเป็นใน
ดา้นการสื่อสาร เป็นความจ าเป็นพืน้ฐานทีจ่ะต้องมเีพื่อใหช้วีติอยู่รอด ซึง่แรงจงูใจทีจ่ะก่อใหเ้กดิการ
สื่อสารกันระหว่างคนเรานี้อาจจะเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการอย่างตัง้อกตัง้ใจหรอืเป็น
แรงจงูใจทีเ่กดิจากจติใตส้ านึกกไ็ด ้แรงจงูใจทีก่่อใหเ้กดิการสื่อสารระหว่างคนเรา คอื 
    1.1 เพื่อค้นพบ และเรยีนรู ้การที่คนเราไดต้ดิต่อพูดคุยกบับุคคลอื่น จะท าให้
เกดิการค้นพบตวัเอง เกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจตนเอง เข้าใจบุคคลอื่นมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการแลกเปลีย่นความคิด ความรูส้กึ ท าให้เราเรยีนรูว้่าแทจ้รงิแล้ว
ความรูส้กึเจบ็ปวด ทุกข ์สุขหรอืเศรา้ของคนเราไม่ไดแ้ตกต่างกนั และนัน่เป็นการเรยีนรูท้ีจ่ะเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ส่วนการสื่อสารมวลชน ท าให้เราได้เรยีนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก มคีวามรู้เรื่อง
เศรษฐกจิ การเมอืง การพฒันา กฬีา สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ ตลอดจนสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  
    1.2 เพื่อสรา้งความสมัพนัธ ์คนทุกคนต้องการทีจ่ะมคีวามรกั และไดร้บัความ
รกัจากบุคคลอื่น โดยพืน้ฐานน้ีจงึเป็นแรงจงูใจส าคญัประการหนึ่งทีท่ าใหม้กีารตดิต่อสื่อสารเพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี่ดต่ีอกนั ดงัจะเหน็ได้ว่าในเวลาทีเ่ราเขา้ไปอยู่ในสถานทีแ่ปลกใหม่ ท่ามกลางบุคคล
แปลกหน้าโดยไมไ่ดพ้ดูคุยกบัใครเลย เราจะรูส้กึอดึอดัและไมส่บายใจ 
    1.3 เพื่อโน้มน้าวใจ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้สื่อสารซึง่ผลดักบัเป็นผูส้่ง
สารและผูร้บัสาร ต่างกพ็ยายามทีจ่ะเปลีย่นความคดิ โน้มน้าวทศันคตแิละพฤตกิรรมของอกีฝ่ายหน่ึง
ใหค้ลอ้ยตาม และเหน็ดว้ยกบัตน 
    1.4 เพื่อความเพลดิเพลนิ แรงจูงใจอกีประการหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิการสื่อสารคอื
ต้องการที่จะลดความตงึเครยีดหรอืแสวงหาความพงึพอใจและความเพลดิเพลนิ ในแต่ละวนัคนเรา
มกัจะแสวงหาความเพลดิเพลนิ และความบนัเทงิในรูปแบบที่ตนพอใจ เช่น การฟงัเพลง การชม
ละคร โทรทศัน์ ฯลฯ 
   2. การสื่อสารกับสังคม มนุษย์ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
วฒันธรรม และกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมอนัท าให้สงัคมเกิดขึ้นและด ารงอยู่ได้ เราสามารถ
จ าแนกความส าคญัของการสื่อสารต่อสงัคมออกเป็น 8 ดา้น คอื 
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    2.1 ด้านข่าวสาร เป็นการรวบรวม แยกแยะและกระจายข่าว ขอ้เทจ็จรงิและ
ความเหน็ซึง่เป็นการท าให้เราเขา้ใจบุคคลอื่น ชุมชนอื่น สถานการณ์ภายใน และภายนอกประเทศ 
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจอยา่งเหมาะสมในเรือ่งนัน้ ๆ 
    2.2 ด้านการอยู่ร่วมกนั เป็นการสรา้งสมความรู ้ความคดิร่วมกัน ซึ่งจะท าให้
เราอยูใ่นสงัคมได ้ดว้ยการตระหนกัว่า คนแต่ละคนอาจท าตวัใหม้ปีระโยชน์ต่อสงัคมได้ 
    2.3 ดา้นแรงผลกัดนั เป็นการส่งเสรมิจดุมุง่หมายทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้
ของส่วนตวั และสงัคม ทัง้นี้เพื่อกระตุน้ใหทุ้กคนมบีทบาท เพื่อจดุมุง่หมายรว่มกนั 
    2.4 ด้านการอภปิราย เป็นการใหข้อ้มลูต่าง ๆ เพื่อท าให้ปญัหาสงัคมชดัเจน
ขึน้อนัน าไปสู่การสรา้งความตระหนักและมองเหน็แนวทางในการแก้ปญัหาร่วมกนั และเพื่อท าให้
ประชาชนสนใจปญัหาของชุมชน 
    2.5 ด้านการศกึษา เป็นการกระจายความรูค้วามเขา้ใจเพื่อพฒันาสตปิญัญา 
สรา้งลกัษณะนิสยัและทกัษะ ตลอดจนถ่ายทอดมรดกทางสงัคม 
    2.6 ดา้นความกา้วหน้า เป็นการเผยแพรผ่ลงานทางศลิปวฒันธรรม การรกัษา
มรดก ทางวฒันธรรม และการท าใหเ้รางอกงามขึน้ดว้ยการปลุกจนิตนาการใหต้ื่น และกระตุ้นความ
ปรารถนาทีจ่ะสรา้งสรรคค์วามงาม 
    2.7 ด้านบนัเทงิ เป็นการเผยแพร่ละคร ระบ า วรรณกรรม กฬีาและกจิกรรม
อื่น ๆ เพื่อการพกัผ่อน ทัง้ในแงส่่วนตวัและส่วนรวม 
    2.8 ดา้นความสามคัค ีเป็นการให้โอกาสผูค้น กลุ่มชนและเชื้อชาตต่ิาง ๆ ได้
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้พวกเขารู้จกัและเข้าใจความคดิเหน็และความ
ใฝฝ่นัของกนัและกนั 
  บุญเลศิ ศุภดลิก (2548: 83) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นพฤตกิรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์
เช่นเดยีวกบัพฤตกิรรมอย่างอื่น เช่น การกนิ การนอน การประหยดั หรอืการลงคะแนนเสยีง การ
สื่อสารเป็นกจิกรรมหรอืสิง่ที่มนุษยค์ดิและท าขึน้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัมนุษย ์การ
สื่อสารจึงดูเหมอืนมชีีวิตจิตใจและวิญญาณ การสื่อสารเกิดจากการที่มนุษย์เรามคีวามสมัพนัธ์
(relationship) ซึง่กนัและกนั ความสมัพนัธน์ี้อาจเกดิขึน้ระหว่างคนเพยีงสองคน หรอืระหว่างบุคคล
คนเดยีวกบับุคคลเป็นจ านวนมากกไ็ด ้ในอกีสถานการณ์หนึ่ง อาจเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างคนคน
หนึ่งกับกลุ่มบุคคล องค์การ และสังคมส่วนรวม หรอือาจเป็นความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล
องค์การ และสงัคมส่วนรวมก็ได้ทัง้นี้ นอกจากนี้ ความสมัพนัธ์อาจปรากฏในรูประหว่างบุคคลกบั
สตัว ์หรอืกบัเครือ่งยนตก์ลไกกเ็ป็นได้ 
  กติมิา สุรสนธ ิ(2549: 1-2) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ (process) ทีม่ี
ความส าคญัต่อมนุษยท์ัง้ในดา้นการด าเนินชวีติ สงัคม เศรษฐกจิ และการศกึษา จนอาจกล่าวไดว้่า
การสื่อสารเป็นฟนัเฟืองของเครือ่งจกัรกลแห่งสงัคมทีท่ าใหส้งัคมด าเนินไปไดอ้ยา่งไมห่ยดุยัง้ 
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เนื่องจากการสื่อสารเป็นทัง้เครือ่งมอื (instrument) และวธิกีาร (means) ในการก่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงอย่างใดอย่างหน่ึงทัง้ต่อปจัเจกบุคคล ต่อองคก์ร และสงัคม 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 64-65) อธิบายว่า 
กจิกรรมในชวีติประจ าวนัที่คนส่วนใหญ่ขาดไม่ได้คอื การสื่อสาร เราใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจใหเ้กดิขึน้ระหว่างกนัและกนั ทัง้ในดา้นการด าเนินชวีติ อาชพี สงัคม เศรษฐกจิ และการศกึษา 
  จากการศกึษาความส าคญัของการสื่อสารขา้งต้น สรุปไดว้่า การสื่อสารมคีวามส าคญั
อยา่งยิง่ส าหรบัมนุษย ์ดงันี้ 
   1. ความส าคญัต่อสงัคม การสื่อสารช่วยให้มนุษยอ์ยู่รวมกนัในสงัคม การสื่อสาร
เป็นพืน้ฐานเพื่อท าความเขา้ใจกนั  
   2. ความส าคญัต่อชวีิตประจ าวนั ในการด ารงชวีิตประจ าวนัย่อมต้องอาศยัการ
สื่อสารเป็นเครือ่งมอืในการตดิต่อกบัผูอ้ื่น 
   3. ความส าคญัต่อการปกครอง ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ย่อมต้องอาศัยการ
สื่อสารเป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดใหป้ระชาชนไดร้บัทราบและเขา้ใจ เพื่อความเป็นระเบยีบ เพื่อ
สรา้งความรว่มมอื เผยแพรข่า่วสารต่างๆ 
   
 3.3 ประเภทของการส่ือสาร 
  เฮลเลอร ์(Heller. 2003: 6) จ าแนกการสื่อสารเป็น 2 ประเภท คอื 

  1. การสื่อสารทางเดยีว (One-Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรอืการ
สื่อความหมายไปยงัผูร้บัแต่เพยีงฝา่ยเดยีวโดยทีผู่ร้บัไม่สามารถตอบสนองทนัท ี
(ImmediateResponse) กบัผูส้่ง แต่อาจจะมผีลป้อนกลบัไปยงัผูส้่งในภายหลงัได ้การสื่อสารใน
รปูแบบน้ีจงึเป็นการทีผู่ส้่งและผูร้บัไมส่ามารถมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัไดท้นัที 
   2. การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารหรอืการสื่อ
ความหมายที่ผู้รบัมโีอกาสตอบสนองมายงัผู้ส่งได้ในทนัทโีดยที่ผู้ส่งและผู้รบัอาจจะอยู่ต่อหน้ากนั
หรอือาจอยู่คนละสถานที่กไ็ด้ แต่ทัง้สองฝ่ายจะสามารถมกีารเจรจาหรอืการโต้ตอบกนัไปมา โดยที่
ต่างฝา่ยต่างผลดักนัท าหน้าทีเ่ป็นทัง้ผูส้่งและผูร้บัในเวลาเดยีวกนั 

  อรนุช เลศิจรรยารกัษ์ และดาราวรรณ สุขุมาลชาต ิ(2533:  32-44) ไดแ้บ่ง
ประเภทของการสื่อสารไว ้4 ประเภท คอื 
   1. การสื่อสารภายในตวับุคคล หมายถงึ การสื่อสารซึง่เกดิขึน้ในตวับุคคลแต่ละคน 
พูดสัน้ ๆ คอื คนพูดกบัตวัเองนัน่เอง การสื่อสารภายในตวับุคคลเป็นไปได้เพราะมนุษยส์ามารถ
กลายเป็นเป้าหมายของตวัเองต่อสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีเ่ขาใชใ้นการสื่อสาร ดว้ยสญัลกัษณ์เหล่าน้ีเอง
อะไรซึง่มนุษยพ์ดูต่อคนอื่นสามารถหมายความไดเ้ช่นเดยีวกบัเขาพดูกบัตวัเขาเอง 
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   2. การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารตวัต่อตัว เป็นการสื่อสารโดยตรง
ระหว่างบุคคล 2 คนหรอืมากกว่านัน้ ซึง่บุคคลเหล่านี้จะต้องอยู่ใกล้กนัพอทีป่ระสาทสมัผสัทัง้ 5 (ห ู
ตา จมกู ปาก ผวิหนงั) สามารถจะตดิต่อกนัได ้และปฏกิริยิาตอบสนอง (Feedback) นัน้มไีดท้นัท ี
   3. การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม ผูส้่งสารอยู่ในวฒันธรรมหนึ่ง ผู้รบัสารอยู่ในอกี
วฒันธรรมหนึ่ง การสื่อสารระหว่างวฒันธรรมนี้เกิดขึ้นในระดบัวฒันธรรมผู้ส่งสารและผู้รบัสารมี
ปฏกิริยิาต่อกนัในแง่ของสมาชกิในวฒันธรรมมากกว่าสมาชกิของชาต ิกระบวนการสื่อสารจะส าเรจ็
ลงได้ก็ด้วยการที่คนต่างสงัคม ต่างวฒันธรรม พยายามศกึษาและเข้าใจวฒันธรรมของกนัและกนั
ทัง้นี้เพราะวฒันธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร และการสื่อสารสามารถส่งผ่านไดท้างวฒันธรรม 
   4. การสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการแลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างกลุ่มคนจ านวน
มากในสงัคม โดยใชช้่องทางคอืสื่อมวลชน (mass media) ซึง่สื่อมวลชนนัน้ หมายถงึหนังสอืพมิพ ์
หนังสอืนิตยสาร วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ เป็นช่องทางของการสื่อสารมวลชน เมื่อสารนัน้ถูก
ส่งออกไปแลว้จะไปถงึผูร้บัสารจ านวนมากซึง่เรยีกว่ามวลชน (mass audience) ซึง่หมายถงึ ผูอ่้าน
หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอืนิตยสาร ผูฟ้งัวทิย ุดโูทรทศัน์และภาพยนตร ์
  มณฑล ใบบวั (2536: 16-17) ไดแ้บ่งประเภทของการสื่อสารโดยการใชล้กัษณะวธิกีาร
ตดิต่อระหว่างผูร้บัสาร (receiver) และผูส้่งสาร (sender) เป็นเกณฑอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื 
   1. การสื่อสารระบบทางเดยีว (One-Way Communication) คอื การสื่อสารใน
ลักษณะที่ผู้ให้การสื่อสารไม่เปิดโอกาสให้ผู้ร ับการสื่อสารได้เป็นฝ่ายให้การสื่อสาร เป็นการ
แลกเปลีย่นกนัทัง้ไมเ่อาใจใส่ต่อการแสดงปฏกิริยิายอ้นกลบั (feed back) ของอกีฝ่ายหน่ึง เพื่อใชใ้น
การปรบัปรงุการตดิต่อสื่อสารใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เช่น การสื่อสารโดยผ่านเครื่องมอืสื่อสารบาง
ประเภท เช่น วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์หรอืการออกค าสัง่แบบทหารไม่เปิดโอกาสใหผู้ร้บัค าสัง่มี
โอกาสถาม หรอืโตแ้ยง้ 
   2. การสื่อสารระบบทางคู่ (Two-Way Communication) คอื การสื่อสารทีม่ที ัง้ให้
และรบัข่าวสารระหว่างกนั ทัง้ผู้ใหก้ารสื่อสารกเ็ป็นผูร้บัสารในขณะเดยีวกนักบัทีผู่้รบัการสื่อสารได้
กลบัเป็นผู้ให้การสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารโดยผ่านเครื่องมอืในการสื่อสารบางประเภท เช่น 
โทรทศัน์หรอืการพดูคุยกนั หรอืการออกค าสัง่โดยใหอ้กีฝา่ยมโีอกาสถามหรอืโตแ้ยง้ได ้
  วรรณ ีโสมประยรู (2537: 27) ไดจ้ าแนกการสื่อสารเป็น 2 รปูแบบ คอื 
   1. การสื่อสารทางเดยีว (One-way Communication) เป็นกระบวนการสื่อสารทีไ่ม่
เปิดโอกาสใหผู้้รบัสาร (ผูเ้รยีน) ส่งผลยอ้นกลบัไปยงัผูส้่งสาร (ผูส้อน) หรอืตอบโต้ข่าวสารกนัอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้หากเกดิความเขา้ใจคลาดเคลื่อนจงึส่งผลใหไ้มส่ามารถท าความเขา้ใจรว่มกนัได ้
   2. การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เป็นกระบวนการสื่อสารทีเ่ปิด
โอกาสใหผู้ร้บัสาร (ผูเ้รยีน) สามารถส่งผลการตคีวามหมายของตนยอ้นกลบัไปยงัผูส้่งสาร (ผูส้อน) 
ไดท้นัทเีกดิการตอบสนองซึง่กนัและกนั มโีอกาสตัง้ขอ้สงสยั ซกัถาม หรอืโต้แยง้ อภปิรายหาขอ้ยุต ิ
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ขอ้มูลยอ้นกลบัที่ได้จงึเปลี่ยนเป็นข่าวสารชุดใหม่ โดยผู้รบัสารจะสลบัหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร และผู้ส่ง
สารจะเป็นผูร้บัสาร 
  พนูทรพัย ์สทิธพิรหม (2540: 29-32) ไดแ้บ่งประเภทของการสื่อสารไว ้2 ประเภท คอื 
   1. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นกจิกรรม
เกีย่วขอ้งกบับุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ทัง้สองฝา่ยส่งสาร-รบัสารโตต้อบซึง่กนัและกนั 
   2. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) คอื การสื่อสารไปยงัประชาชน
จ านวนมากทีก่ระจดักระจายทัว่ไปโดยไมม่ขีอบเขต และแต่ละบุคคลทีต่ดิต่อกนันัน้ ไม่เลอืกเพศ วยั 
และระดบัการศกึษา การสื่อสารแบบมวลชนน้ีเป็นประโยชน์ต่อการใหข้า่วสารทีม่อีาณาเขตกวา้งไกล 
(area coverage) 
  เกศนิี จฑุาวจิติร (2542: 6) ไดจ้ าแนกประเภทของการสื่อสารตามจ านวนของผูส้ ื่อสาร 
ดงันี้ 
   1. การสื่อสารภายในตนเอง (Intrapersonal Communication) เป็นการสื่อสารกบั
ตนเอง เช่น การคดิ การตรติรองหาเหตุผล การวเิคราะห ์การทบทวนเรื่องที่พูดหรอืเขยีน การรอ้ง
เพลงฟงัคนเดยีว ซึง่ทัง้หมดนัน้จะมผีูส้ ื่อสารเพยีงคนเดยีว บุคคลผูน้ัน้ท าหน้าทีเ่ป็นทัง้ผูส้่งสารและ
ผูร้บัสาร 
   2. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลสองหรอืสามคน เพื่อแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง
กนั เช่น การพดูคุยกนัแบบเหน็หน้าค่าตา การใชโ้ทรศพัทค์ุยกนั เป็นตน้ 
   3. การสื่อสารกลุ่มยอ่ย (Small Group Communication) เป็นการสื่อสารภายใน
กลุ่มคน จ านวนหนึ่ง ซึง่ผูส้่งสารและผูร้บัสารสามารถทีจ่ะพดูคุยโตต้อบกนัไดโ้ดยตรงและทัว่ถงึ เช่น 
การสื่อสารในการประชุมสมัมนา เพื่อแลกเปลีย่นความรู ้กระตุน้ และรว่มกนัแกไ้ขปญัหา 
   4. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการสื่อสารระหว่าง
คนจ านวนมาก ซึง่อยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนั โดยอาจจะใชส้ื่อโสตทศัน์เขา้ช่วย เช่น 
การใชโ้ทรทศัน์วงจรปิดในการสอนนกัศกึษากลุ่มใหญ่ทีม่หีลายหอ้งเรยีน การสื่อสารในกลุ่มใหญ่นี้ 
ไดแ้ก่ การอภปิรายในหอประชุม การปราศรยัหาเสยีง เป็นตน้ โอกาสทีผู่ส้่งสาร และผู้รบัสารจะ
สื่อสารกนัไดอ้ย่างโดยตรงและทัว่ถงึกนัมน้ีอยมาก และขาดลกัษณะของการสื่อสารแบบตวัต่อตวั 
   5. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารทีผู่ส้่งสาร ซึง่
อาจจะมมีากกว่า 1 คน ส่งข่าวสารไปยงัผูร้บัสารทีม่เีป็นจ านวนมาก ซึง่อาศยัอยูใ่นสถานทีต่่าง ๆ 
ห่างไกลกนั ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ภายในระยะเวลาเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง 
ๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ การสื่อสารแบบน้ีผูส้่งสารไมส่ามารถทราบปฏกิริยิาของ
ผูร้บัสารไดอ้ยา่งทนัททีนัใด 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2551: 16-19) กล่าวว่า ประเภทของการสื่อสาร
สามารถแบ่งได ้ดงันี้ 
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   1. การสื่อสารภายในบุคคล เป็นการสื่อสารกบัตนเองในลกัษณะต่างๆ ตัง้แต่การ
พดูกบัตนเอง การคดิวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการประเมนิ หรอืตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ ซึง่เป็นกระบวนการ
ทีเ่กดิขึน้ “ภายใน” ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการท างานของสมองของบุคคลเป็นหลกั 
   2. การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารไมเ่กนิ 3 คน ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้การ
สื่อสารแบบเหน็หน้า (Face to Face Communication) และการสื่อสารผ่านสื่อ (Interposed 
Communication) ทีเ่อือ้ต่อปฏกิริยิาป้อนกลบั หรอืความเป็นไปไดใ้นการแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร
ระหว่างคู่สื่อสาร 
   3. การสื่อสารกลุ่ม เป็นการสื่อสารทีม่จี านวนคนมากกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล
แต่ไมม่ากเท่าการสื่อสารสาธารณะ 
   4. การสื่อสารองคก์ร เป็นการสื่อสารเรือ่งกระบวนการ โครงสรา้ง และรปูแบบ
สื่อสารในองคก์าร เพื่อมุง่หาแนวทางการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด เนื่องจากการสื่อสารองคก์าร
ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นปจัจยัส าคญัในการเพิม่ผลผลติใหแ้ก่องคก์ร 
   5. การสื่อสารสาธารณะ เป็นการสื่อสารในกลุ่มขนาดใหญ่ทีม่รีปูแบบค่อนขา้งเป็น
ทางการ เนื่องจากสารทีผู่ส้่งสารไปยงัผูร้บั จะไดร้บัการเตรยีมการมาเป็นอย่างดก่ีอนเสมอ เพื่อให้
ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการสื่อสารสาธารณะทีม่กัก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 
   6. การสื่อสารมวลชน เป็นการสื่อสารที่มกัเกดิขึน้จากองค์การทางการสื่อสารที่มี
กระบวนการท างานที่ซ ้าซ้อน เพื่อถ่ายทอดสารผ่านสื่อประเภทสิง่พิมพ์ วทิยุกระจายเสียง วทิยุ
โทรทศัน์ ภาพยนตร์ และอนิเทอร์เน็ต ไปยงัผู้รบัที่เป็น “มวลชน” ซึ่งมจี านวนมาก และมลีกัษณะ
หลากหลายทางประชากรศาสตร ์
  จากการศกึษาประเภทของการสื่อสารขา้งตน้ สรปุไดว้่า การสื่อสารม ี2 ประเภท คอื 
   1. การสื่อสารทางเดยีว เป็นกระบวนการทีไ่มเ่ปิดโอกาสใหผู้้รบัสารส่งผล
ยอ้นกลบั อาจเกดิเขา้ใจกนัผดิ เพราะไมม่โีอกาสถามหรอืโตแ้ยง้ 
   2. การสื่อสารสองทาง เป็นกระบวนการทีผู่ร้บัสารมโีอกาสส่งผลยอ้นกลบั เกดิการ 
ตอบสนองกนั ผูร้บัสารจะกลายเป็นผูส้่งสาร และผูส้่งสารกจ็ะกลายเป็นผูร้บัสาร 
 
 3.4 องคป์ระกอบของการส่ือสาร 
  มณฑล ใบบวั (2536:  33-44) กล่าวว่า ในการสื่อสารจะตอ้งมอีงคป์ระกอบอย่างน้อย  
4 ประการ ไดแ้ก่ 
   1. ผูส้่งสาร (sender) กค็อื บุคคลซึง่เป็นผูเ้ริม่ตน้สรา้งและส่งสารไปยงัผูอ้ื่นก็
หมายถงึว่า ผูส้่งสารกค็อืผูเ้ริม่ตน้การสื่อสารนัน่เอง ในการสื่อสารครัง้หนึ่ง ๆ นัน้ ผูส้่งสารจะท า
หน้าทีเ่ขา้รหสั(encoding) อนัเป็นการแปลเอกสารใหอ้ยู่ในรปูของสญัลกัษณ์ทีม่นุษยค์ดิสรา้งขึน้
แทนความคดิ ผูส้่งสารอาจจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์าร สถาบนักไ็ด ้ในการอภปิราย ผูส้่งสาร
อาจมมีากกว่าหนึ่งคน ในการสื่อสารสาธารณชนผูส้่งสารอาจมไิดส้่งสารในฐานะทีเ่ป็นตวัของตวัเอง 



 
 

62 

หากแต่ส่งสารในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนของหน่วยงานหรอืสถาบนัใดสถาบนัหนึ่ง ผูส้่งสารใน
กระบวนการสื่อสารมวลชนกค็อื ตวัแทนขององคก์ารเกีย่วกบัการสื่อสารมวลชน ซึง่นอกจากจะส่ง
สารในฐานะทีเ่ป็นตวัของตวัเองแลว้ กย็งัมคีวามรบัผดิชอบในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนของสถาบนัการ
สื่อสารมวลชนนัน้ ๆ ดว้ย 
   2. สาร (message) คอื เรือ่งราวอนัมคีวามหมายและแสดงออกมาโดยอาศยัภาษา
หรอื สญัลกัษณ์ใด ๆ กต็ามทีส่ามารถท าใหเ้กดิการรบัรูร้่วมกนัได ้สารจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อผูส้่งสาร
เกดิความคดิขึน้ และตอ้งการจะส่งสารนัน้ กโ็ดยการทีผู่้ส่งสารแสดงพฤตกิรรมทีเ่รยีกว่า การเขา้รหสั 
(encode) เพื่อแทนความคดิทีเ่กดิขึน้ เช่น พดู เขยีน วาด แสดงท่าทางต่าง ๆ 
   3. ช่องทางหรอืสื่อ (channel or medium) คอื การเขา้รหสัและการถอดรหสั, สิง่ที่
น าสาร เช่น คลื่นแสง คลื่นเสยีง วทิยุ โทรเลข โทรศพัท ์หนังสอืพมิพ์ เป็นต้น และพาหนะของสิง่ที่
ส่งสาร เช่น อากาศ การสื่อสาร สารจะถูกส่งไปยงัผู้รบั โดยผ่านช่องทางหรอืประสาทสมัผสัทางใด
ทางหนึ่งหรอืหลายทาง ดงัต่อไปนี้ คอื การเหน็ การได้ยนิ การสมัผสั การลิ้มรส และการได้กลิน่
ดงันัน้ในการสื่อสารผู้ส่งจงึควรค านึงถงึสื่อหรอืช่องทางที่จะน าสารไปยงัผูร้บั ทัง้นี้เพื่อจะท าให้สาร
นัน้ถงึผูร้บัอยา่งสมบรูณ์ทีสุ่ด 
   4. ผู้รบัสาร (receiver) ผูร้บัสารอาจจะมคีนเดยีว เช่น การสนทนาของคน 2 คน 
หรอือาจจะเป็นกลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มผูฟ้งัการบรรยายหรอืผูช้มการแสดงหรอือาจจะเป็นมวลชน เช่น 
ผูช้มรายการโทรทศัน์ ผูฟ้งัวทิยุ หรอืผูอ่้านหนังสอืพมิพ ์ไม่ว่าผูร้บัสารจะเป็นจ านวนเท่าไร ผูร้บัสาร
ต่างกม็บีทบาทขัน้พืน้ฐานอยู ่2 ประการ คอื การก าหนดรูค้วามหมายตามเรื่องราวทีผู่ส้่งสารผ่านสื่อ
อยา่งใดอยา่งหนึ่งมาถงึตน และการแสดงปฏกิริยิาตอบสนองต่อผูส้่งสาร 
  พูนทรพัย์ สิทธิพรหม (2540: 20-21) กล่าวถึง องค์ประกอบของการสื่อสารว่า มี
องคป์ระกอบพืน้ฐานอยู ่4 ประการ คอื 
   1. ผูส้่งสาร (sender) คอื ผูเ้ริม่ตน้สรา้งและส่งสารไปยงัผูอ้ื่นดว้ยการเขา้รหสั ซึง่
อาจจะเป็นการใชภ้าษาวจันะ หรอือวจันะเพื่อเกดิการรบัรูร้ว่มกนั 
   2. สาร (message) คอื สิง่ทีผู่ส้่งสารส่งไปใหผู้ร้บัสาร เป็นเรือ่งราวต่าง ๆ ในรปู
ของขอ้มลู ความรูส้กึ ความคดิเหน็ อนัเป็นพฤตกิรรมทีผู่ส้่งสารเรา้ใหผู้ร้บัสารเกดิการรบัรูใ้น
ความหมายใหต้รงกนั 
   3. ช่องทางหรอืสื่อ (channel or medium) เป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึง
ของการสื่อสาร เพราะเป็นตวักลางทีจ่ะน าสารสู่ผูร้บัสาร 
   4. ผูร้บัสาร (receiver) 
  ทศันีย ์กระต่ายอนิทร ์และสุภติ อนุศาสตร ์(2542: 4-10) กล่าวถงึ องคป์ระกอบของ
การสื่อสาร ดงันี้ 
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   1. ผูส้่งสาร (Sender) คอื บุคคลทีเ่ริม่ตน้สรา้งสารและส่งสารไปยงัผูอ้ื่นโดยใช้
ภาษาเป็นเครือ่งมอื ผูส้่งสารในฐานะผูเ้ริม่ต้นการสื่อสารจะส่งสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล เพื่อพฒันา
ตนเองใหม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 
    1.1 เป็นผูท้ีม่เีจตนาแน่ชดัทีจ่ะใหผู้อ้ื่นรบัรูต้ามประสงคข์องตน 
    1.2 เป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาที่จะสื่อสารเพยีงพอ ผู้สื่อสารอาจ
ส ารวจระดบัความรูค้วามเขา้ใจของตนเองตามล าดบัเนื้อหา คอื 
     1.2.1 บอกไดว้่าเคยผ่านพบหรอืไดย้นิไดฟ้งัเรือ่งนัน้ๆ มา 
     1.2.2 น ามาบอกกล่าวดว้ยถอ้ยค าของตนเองได ้
     1.2.3 ใชค้วามรู ้ความช านาญ แกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
     1.2.4 วเิคราะหป์ญัหาได ้
     1.2.5 ประมาณค่าได ้
    1.3 เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อถือ ความเชื่อถือของผู้ส่งสารเป็นผลรวมของความรู้
ความสามารถ บุคลกิลกัษณะ การเป็นคนที่สงัคมยอมรบัการเป็นคนคล่องแคล่วเปิดเผยในการ
ตดิต่อสื่อสาร 
    1.4 เป็นผู้ที่มคีวามพยายามจะเขา้ใจความสามารถและความพร้อมของผู้รบั
สาร 
    1.5 เป็นผูรู้จ้กัใชก้ลวธิทีีเ่หมาะสม ในการน าเสนอ อาศยัการเตรยีมทกัษะทาง
ภาษาการใชอุ้ปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยใีนการสื่อสารอยา่งเหมาะสม 
   2. สาร (Message) คอื เรื่องราวอนัมคีวามหมายและแสดงออกโดยอาศยัภาษา
หรอืสญัลกัษณ์ทีส่ามารถท าใหเ้กดิการรบัรูร้ว่มกนัได ้สารประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คอื 
    2.1 รหัสของสาร คือ ภาษาสัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่มนุษย์คิดขึ้นเพื่อ
ทดแทนความคดิ 
    2.2 เนื้อหาของสารจะครอบคลุมความรู้ ความคดิและประสบการณ์ที่มนุษย์
ต้องการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจร่วมกนั โดยเนื้อหาของสารดงักล่าวแบ่ งออกเป็น        
3 ประเภท คอื เนื้อหาสารทีแ่สดงขอ้เทจ็จรงิ เนื้อหาสารทีแ่สดงขอ้คดิเหน็หรอืทรรศนะ และเนื้อหา
สารทีแ่สดงความรูส้กึ 
    2.3 การจดัการ หมายถงึ รปูแบบวธิกีารในการน ารหสัมาเรยีบเรยีงเพื่อใหไ้ด้
ใจความตามเนื้อหาทีต่อ้งการ สารทีไ่ดร้บัการจดัอย่างดทีัง้ในดา้นการเรยีบเรยีง การล าดบัความ 
การล าดบัความยากงา่ยตลอดจนรปูแบบและการใชภ้าษาทีด่ ี
   3. สื่อหรอืช่องทาง (Media or Channel) สื่อหรอืช่องทางเป็นองคป์ระกอบส าคญั
อีกประการหนึ่งในการสื่อสาร ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรอืช่องทาง ท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รบัสาร
โดยทัว่ไปสารจะถ่ายทอดเขา้สู่ระบบการเรยีนรู ้
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   4. ผูร้บัสาร (Receiver) ผูร้บัสารเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสื่อสาร มบีทบาท
ในการก าหนดความรูเ้รื่องราวที่ผู้ส่งสาร ส่งผ่านสื่อมาถงึตนและมปีฏกิริยิาตอบสนอง ผู้รบัสารที่ดี
ควรท าหน้าทีต่ามบทบาทของตนเอง และควรพฒันาตนเองใหม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 
    4.1 เป็นผูท้ีม่เีจตนาแจม่ชดัและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะรบัสาร 
    4.2 เป็นผูพ้ยายามรบัรูเ้ร ือ่งราวขา่วสารต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
    4.3 เป็นผูท้ีม่คีวามรูส้กึรวดเรว็และถูกตอ้ง 
    4.4 เป็นผูท้ีม่สีมาธ ิสามารถบงัคบัใจใหอ้ยูท่ีเ่ร ือ่งราวทีก่ าลงัสื่อสาร 
   5. ปฏกิริยิาตอบกลบั (Feedback) ในการสื่อสารแต่ละครัง้ผู้ส่งสารและผู้รบัสาร
ต่างมวีตัถุประสงค์ในการสื่อสารของตนเองและจะแสดงปฏกิิรยิาตอบกลบัเพื่อให้อกีฝ่ายหน่ึงรบัรู้
ความรูส้กึนึกคดิของตน ต่างตอ้งประเมนิผลและบรรยากาศในการสื่อสารตลอดเวลา การสื่อสารอาจ
เกดิผลตรงตามเป้าหมาย ปฏกิริยิาตอบกลบัจะช่วยใหผู้ส้่งสารสามารถปรบัเปลีย่นขอ้มลู ท่าท ีหรอื
วธิกีารสื่อสารเพื่อใหก้ารสื่อสารบรรลุจดุประสงค์ 
  กดิานันท ์มลทิอง (2543: 23-24) กล่าวถงึ องคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อใหก้ารสื่อสาร
เกดิขึน้ได ้มดีงันี้ 
   1. ผูส้่ง ผูส้ ื่อสาร หรอืตน้แหล่งของการส่ง (Sender, Communicator or Source) 
เป็นแหล่งหรอืผูท้ีน่ าขา่วสารเรือ่งราว แนวความคดิ ความรู ้ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดห้ลาย
อยา่ง เช่น ผูอ่้านขา่ว คร ูนักรอ้ง นกัเขยีน จติรกร ฯลฯ เป็นผูน้ าเนื้อหาเรือ่งราวของขา่ว บทความ 
ภาพมาเสนอแก่ผูร้บัเรยีกว่า “เขา้รหสั” 
   2. เนื้อหาเรื่องราว ได้แก่ เนื้อหาของสารหรอืเรื่องราวที่ส่งออกมา เช่น ความรู ้
ความคดิ ขา่วสาร บทเพลง ขอ้เขยีน เพื่อใหผู้ร้บัรบัขอ้มลูเหล่านัน้ 
   3. สื่อหรอืช่องทางในการน าสาร หมายถงึ ตวักลางทีช่่วยถ่ายทอดแนวความคดิ
เหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ผู้ส่งต้องการใหไ้ปถงึผูร้บั สื่อทีใ่ชก้นัมากทีสุ่ด คอื ภาษาพูด ซึง่ใชเ้สยีง
เป็นสื่อ เวลาเขยีนหรอือ่านหนงัสอืสื่อทีใ่ชก้ค็อื ภาษาเขยีน หรอืถา้มกีารสื่อความหมายกบัคนใบก้ใ็ช้
สื่อเป็นภาษามอื กริยิาท่าทางหรอืการแสดงออกทางท่าทางหน้าตา 
   4. ผูร้บัหรอืกลุ่มเป้าหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแ้ก่ ผูร้บัเนื้อหา
เรือ่งราวจากแหล่งหรอืผูส้่งส่งมา ผูร้บัน้ีอาจเป็นบุคคล กลุ่มชนหรอืสถาบนักไ็ด ้เมื่อรบัเรือ่งราวแลว้
ผูร้บักต็อ้งการถอดรหสั คอืการแปลขา่วนัน้ใหเ้ขา้ใจ 
   5. ผล (Effect) หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้จากการทีผู่ส้่งสารส่งเรื่องราวไปยงัผูร้บั ผลที่
เกดิขึน้ คอื การทีผู่ร้บัอาจมคีวามเขา้ใจหรอืไม่รูเ้ร ื่อง ยอมรบัหรอืปฏเิสธ พอใจหรอืโกรธ สิง่เหล่านี้
เป็นผลของการสื่อสาร และจะเป็นผลสืบเนื่องต่อไปว่าการสื่อสารนัน้จะสามารถบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายหรอืไม่ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่กบัทศันคติของผู้รบั สื่อที่ใช้ และสถานการณ์ในการสื่อสารเป็น
ส าคญัดว้ย 
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   6. ผลป้อนกลบั (Feedback) เป็นสิง่ทีเ่กี่ยวเนื่องจากผลซึง่ผูร้บัส่งกลบัมายงัผูส้่ง 
โดยผูร้บัอาจแสดงอาการใหเ้หน็ เช่น ง่วงนอน ปรบมอื ยิม้ พนักหน้า ส่ายหน้า การพูดโต้ตอบ หรอื
การแสดงความคดิเห็น เพื่อเป็นขอ้มูลที่ท าให้ผู้ส่งทราบว่า ผู้รบัมคีวามพอใจหรอืมคีวามเขา้ใจใน
ความหมายที่ส่งไปหรอืไม่ ผลป้อนกลบัน้ีคอืข้อมูลย้อนกลบัอนัเกิดจากการตอบสนองของผู้รบัที่
ส่งกลบัไปยงัผูส้่งคนอื่นนัน่เอง 
  กติมิา สุรสนธ ิ(2549: 8-26) อธบิายว่า องคป์ระกอบของการสื่อสารจะตอ้ง
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน คอื 
   1. ผูส้่งสาร (sender) หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่คีวามคดิ มคีวามต้องการ 
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะส่งขอ้มลูขา่วสาร อารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิ ความคดิเหน็ ทศันคต ิความเชื่อ และอื่น 
ๆ ไปยงัผู้รบัสาร เพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้รบัสาร ผู้ส่งสารเป็นองค์ประกอบที่มี
ความสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบอื่น ๆ ทัง้ในแง่ของการเป็นผูเ้ลอืกขอ้มลูข่าวสารทีจ่ะส่งหรอืถ่ายทอด
ไป การเลอืกวธิกีาร และช่องทางทีจ่ะท าใหส้ารไปถงึผูร้บัสาร รวมทัง้เลอืกและพยายามก าหนดตวัผู้
ทีจ่ะเป็นผูร้บัขอ้มูลข่าวสารโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อต้องการให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในระดบัใดระดบั
หนึ่ง หรอื ในดา้นใดดา้นหน่ึงกบับุคคลทีเ่ป็นผูร้บัสาร เช่น ความตอ้งการในการเปลีย่นแปลงการรบัรู้
หรอื ความรู ้การเปลีย่นแปลงความเชื่อ ทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคลของกลุ่มคนหรอืของสงัคม
เป็นตน้ 
   2. สาร (message) หมายถงึ เรือ่งราวทีม่คีวามหมายและถูกแสดงออกมาโดย
อาศยัภาษาหรอืสญัลกัษณ์ใด ๆ กต็ามทีส่ามารถท าใหเ้กดิการรบัรูร้ว่มกนัระหว่างผูส้่งสารและผูร้บั
สารได ้สารจะเป็นตวัเรา้ใหผู้ร้บัสารเกดิการรบัรูต่้อความหมายและมปีฏกิริยิาตอบสนองต่อ
ความหมายทีไ่ดร้บั 
   3. ช่องทางการสื่อสารหรอืสื่อ (channel or media) หมายถงึ ประสาทสมัผสัทัง้ 5 
ของมนุษยท์ีใ่ชใ้นการรบัรูค้วามหมายจากสิง่ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ การมองเหน็ การไดย้นิ การดมกลิน่ 
การสมัผสั และการลิม้รส เป็นตน้ หรอืนอกจากนี้ช่องสารหรอืสื่อยงัอาจหมายถงึคลื่นแสง คลื่นเสยีง 
และอากาศทีอ่ยู่รอบ ๆ ตวัคนเราดว้ย 
   4. ผูร้บัสาร (receiver) เป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัในการสื่อสาร ซึง่การสื่อสารจะมี
ความหมายอย่างไร จะประสบผลส าเรจ็หรอืไม ่ขึน้อยูก่บัผูร้บัสารนัน้จะเลอืกรบัสาร เลอืกทีจ่ะ
ตคีวาม และท าความเขา้ใจต่อขา่วสารทีต่นเองไดร้บันัน้อยา่งไร ถงึแมก้ารสื่อสารจะเริม่ตน้จากผูส้่ง
สาร แต่บุคคลทีจ่ะแสดงว่าการสื่อสารจะประสบความส าเรจ็หรอืไมน่ัน้กค็อืผูร้บัสาร ดงันัน้ ในการ
สื่อสารทุกครัง้สิง่ทีผู่ส้่งจะตอ้งใหค้วามส าคญัและตอ้งค านึงถงึอยา่งมากกค็อืตวัผูร้บัสารจาก 
  การศกึษาองคป์ระกอบของการสื่อสารขา้งต้น สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของการสื่อสาร
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน คอื 
   1. ผูส้่งสาร หมายถงึ ผูเ้ริม่ต้นในการส่งสารในรปูสญัลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้แทน
ความคดิ 
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   2. ผูร้บัสาร หมายถงึ ผูท้ีร่บัเรือ่งราว อาจมคีนเดยีวหรอืเป็นกลุ่ม การสื่อสารจะ
ประสบความส าเรจ็หรอืไม ่ขึน้อยูก่บัผูร้บัสารว่าจะตคีวามสารทีไ่ดร้บันัน้อย่างไร 
   3. สาร หมายถงึ เรื่องราว ข่าวสารหรอืขอ้มูล เป็นสิง่ที่ผูส้่งสารส่งไปยงัผูร้บัสาร 
อาจจะเป็นข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึก ความคดิเห็น ซึ่งจะท าให้ผู้ส่งสารและผู้รบัสารมกีารรบัรู้
ตรงกนั 
   4. ช่องทางหรอืสื่อ หมายถงึ วธิกีารน าสารส่งไปยงัผูร้บั เป็นตวักลางในการน าสาร
ไปสู่ผูร้บัสาร 
   
 3.5 วตัถปุระสงคข์องการส่ือสาร 
  มณฑล ใบบวั (2536: 29-30) กล่าวว่า วตัถุประสงคใ์นการสื่อสาร แบ่งออกเป็น       
3 ประการดว้ยกนั คอื 
   1. เพื่อบอกเล่าเรือ่งราวข่าวสาร (To Inform) โดยสื่อสารกบัผูอ้ื่นเพื่อใหเ้ขาได้
ทราบถงึสารนัน้อยา่งถูกตอ้ง เป็นการสรา้งความเขา้ใจระหว่างกนั ซึง่สามารถใชว้ธิกีารต่าง ๆ คอื 
    1.1 ใชอ้ธบิายใหห้มดขอ้สงสยัในเรือ่งนัน้ (to clarity) 
    1.2 เพื่อบอกให้รู้แจ้งในเรื่องนัน้ เป็นการสร้างความสว่างทางปญัญา (to 
enlighten) 
    1.3 การแจง้ใหท้ราบ หรอืบอกใหรู้ไ้ว ้(to inform) 
    1.4 การใหค้ าแนะน า (to instruct) 
    1.5 การใหค้วามกระจา่งหรอืความเขา้ใจในเรือ่งนัน้ (to make clear) 
   2. เพื่อจงูใจใหย้อมรบัหรอืเปลีย่นแปลงความเชื่อและเจตคต ิ(To Persuade) โดย
สื่อสารเพื่อใหผู้ร้บัสารยอมรบัหรอืเหน็ดว้ยกบัสารทีส่ ื่อออกไป หรอือย่างน้อยท าใหเ้ขาไดย้อมรบัรูใ้น
เรื่องนัน้ นอกจากจะเปลี่ยนความเชื่อหรอืเจตคติแล้ว ในบางครัง้เราก็มุ่งผลถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม ซึง่เป็นการประพฤตปิฏบิตัขิองบุคคลดว้ย ซึง่สามารถใชว้ธิกีารต่าง ๆ คอื 
    2.1 ใชก้ารกระตุน้ใหเ้กดิการตื่นตวัในเรือ่งนัน้ ๆ (to actuate) 
    2.2 ท าใหแ้น่ใจ สรา้งความมัน่ใจในเรือ่งนัน้ ๆ (to convince) 
    2.3 ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาอยา่งใดอยา่งหนึ่ง (to evoke action) 
    2.4 สรา้งความประทบัใจใหเ้กดิขึน้ (to impress) 
    2.5 ก่อให้เกดิความเชื่อถอืซึ่งจะมผีลท าให้โน้มน้าวใจได้ง่ายขึน้ (to induce 
belief) 
    2.6 ดลใจเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง (to inspire) 
    2.7 ชกัน า (to lead) 
    2.8 ชกัชวนใหเ้ขาท าตามทีต่อ้งการ (to persuade) 
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    2.9 เสรมิความเชื่อถือและความรู้สกึที่เขามต่ีอเรื่องนัน้ๆ ให้เพิม่มากยิง่ขึ้น   
(to reinforce belief and feeling) 
    2.10 ใชก้ารกระตุน้อารมณ์เขา้ช่วย (to stimulate emotion) 
    2.11 กระตุ้นให้เกดิการซกัถาม เป็นการสรา้งให้เกดิความสนใจในเรื่องนัน้ๆ 
(to induce inquiry) 
   3. เพื่อจรรโลงใจ (to entertain) โดยสื่อสารเพื่อใหผู้้รบัสารมคีวามรูส้กึบนัเทงิเรงิ
ใจ ซึง่สามารถใชว้ธิกีารต่าง ๆ คอื 
    3.1 ใหค้วามเพลดิเพลนิสนุกสนาน (to amuse) 
    3.2 ใหเ้กดิความส าราญบานใจ เกดินนัทนาการ (to recreats) 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2542: 7) กล่าวว่า วตัถุประสงคใ์นการสื่อสารมดีงันี้ 
   1. บอกกล่าวใหค้วามรู ้ใหข้อ้มลูขา่วสาร 
   2. ใหค้วามบนัเทงิ เพลดิเพลนิ สบายใจ 
   3. ใหเ้กดิอารมณ์ ความรูส้กึ ทางใดทางหน่ึง เช่น ฮกึเหมิ กลวั โกรธ ฯลฯ 
   4. ใหว้ตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชพี เพื่อใหเ้กดิ
ความคดิคน้ เพื่อใหเ้กดิการประสานงาน ฯลฯ  
  เกศนิี จฑุาวจิติร (2542: 4-5) กล่าวว่า ในการสื่อสารครัง้หนึ่ง ๆ ทัง้ผูส้่งสาร และผูร้บั
สาร ต่างกม็วีตัถุประสงคใ์นการสื่อสาร ซึง่สามารถจ าแนกวตัถุประสงคข์องการสื่อสารไดด้งันี้ 
   1. เพื่อแจง้ใหท้ราบ (to inform) เป็นวตัถุประสงคท์ีผู่ส้่งสารต้องการเผยแพร่หรอื
บอกกล่าวเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม นโยบาย ความเคลื่อนไหว ฯลฯ ของตนเองหรอื
หน่วยงานให้ผู้รบัสารได้ทราบ ผู้รบัสารก็มคีวามประสงค์ที่จะได้รบัทราบข่าวสาร เพื่อน าไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนัหรอืเป็นขอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจ 
   2. เพื่อใหก้ารศกึษา (to educate) เป็นวตัถุประสงคท์ีผู่ส้่งสารต้องการใหผู้ร้บัสาร
ไดเ้รยีนรู ้และเกดิความเขา้ใจทีล่กึซึง้มากกว่าการไดร้บัทราบ 
   3. เพื่อโน้มน้าวใจ (to persuade) เป็นวตัถุประสงคท์ีผู่ส้่งสารต้องการใหผู้ร้บัสาร
เกดิความรูส้กึชอบใจ สนใจหรอืคลอ้ยตามสนบัสนุนและต้องการทีจ่ะปฏบิตัติาม ส่วนผูร้บัสารท าการ
สื่อสารก็เพื่อต้องการที่จะได้ขอ้มูลส าหรบัการตดัสนิใจ การสื่อสารที่มวีตัถุปะสงค์เพื่อการโน้มน้าว
หรอืชกัจงูใจ ไดแ้ก่ การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
   4. เพื่อความบนัเทงิ (to entertain) เป็นวตัถุประสงคท์ีผู่ส้่งสารต้องการใหผู้ร้บัสาร
เกดิความพงึพอใจ สนุกสนาน ในส่วนผู้รบัสารเอง กต็้องการได้รบัความพอใจ เพลดิเพลนิใจ หรอื
สนุกสนาน 
  กติมิา สุรสนธ ิ(2549: 28) กล่าวถงึ วตัถุประสงคท์ัว่ไปของการสื่อสาร ดงันี้ 
   1. เพื่อแจง้ใหท้ราบ (to inform) หรอืการบอกให้รู ้เป็นวตัถุประสงค์ที่ผูส้่งสาร
ต้องการจะบอกเล่าหรอืแจง้เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ทีไ่ดร้บัรูม้าถ่ายทอด
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ใหแ้ก่ผูร้บัสารไดท้ราบบอกเล่าหรอืแจง้เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัรู
มาถ่ายทอดใหแ้ก่ผูร้บัสารไดท้ราบ 
   2. เพื่อใหก้ารศกึษา (to teach to educate) เป็นวตัถุประสงคท์ีผู่ส้่งสารต้องการจะ
ให้ผู้ร ับได้มีความรู้ ความเข้าใจในบางเรื่อง หรือบางสิ่งบางอย่าง ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ซึ่ง
โดยทัว่ไปแลว้เป็นวตัถุประสงคท์ีผู่ส้่งสารตอ้งใชค้วามพยายามในแงข่องการสื่อสารประเภทแรก 
   3. เพื่อชกัจงูใจหรอืโน้มน้าวใจ (to propose or to persuade) เป็นวตัถุประสงคท์ี่
เน้นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเรือ่งความรูส้กึ นึกคดิ ทศันคต ิหรอืพฤตกิรรม ซึง่โดยทัว่ไปบุคคลทีม่ ี
วตัถุประสงคใ์นการสื่อสารในลกัษณะนี้จ าเป็นต้องใชค้วามพยายามในการสื่อสารค่อนขา้งสูง และจะ
เป็นตอ้งมคีวามตัง้ใจอย่างมากเพื่อใหก้ารสื่อสารครัง้นัน้บรรลุวตัถุประสงค์ 
   4. เพื่อใหค้วามบนัเทงิ (to entertain) เป็นวตัถุประสงคข์องผูส้่งสารทีต่้องการให้
ผู้รบัสารเกิดความสนุกสนานรื่นเรงิบนัเทงิใจ มอีารมณ์ที่ดีและแจ่มใส เป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ
ภายหลงัเคร่งเครยีดจากการท างานหรอืครุ่นคดิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกดิความหดหู่ ทอ้แท้ใจ ซึ่ง
การสื่อสารหรอืความบนัเทงิจะช่วยใหเ้กดิความสนุกสนานหรอืผ่อนคลายความเครยีดได้ 
  จากการศกึษาวตัถุประสงค์ของการสื่อสารขา้งต้น สรุปได้ว่า มวีตัถุประสงค์ของการ
สื่อสารดงันี้ 
   1. เพื่อแจ้งให้ทราบ เป็นการบอกให้รู้ ผู้ส่งสารต้องการเผยแพร่หรือบอกเล่า
เหตุการณ์ กจิกรรม นโยบาย ข่าวสาร ที่ได้รบัรู้มาถ่ายทอดให้ผู้รบัสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการใช้
ชวีติประจ าวนั หรอืตดัสนิใจ 
   2. เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในขอ้มลู 
   3. เพื่อโน้มน้าวใจ เป็นการสื่อสารให้ผู้รบัสารเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด 
ทศันคต ิพฤตกิรรมใหค้ลอ้ยตามหรอืสนบัสนุน 
   4. เพื่อให้ความบนัเทงิ  เป็นวตัถุประสงค์ของผู้ส่งสารที่ต้องการให้ผู้รบัสารเกิด
ความสนุกสนานรืน่เรงิบนัเทงิใจ มอีารมณ์ทีด่แีละแจม่ใส 
 
 3.6 ความหมายและความส าคญัของการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
  เทอรเ์บอร ์(Thurber. 1976: 513) ไดก้ล่าวถงึทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรว์่าเป็น
การตัง้สถานการณ์ในกจิกรรมการเขยีนหรอืพูดในเรื่องประสบการณ์ทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนซึ่ง
จะมผีลต่อการปรบัปรงุทีด่ต่ีอตนเอง เมือ่ผูเ้รยีนไดฝึ้กหดัเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหผู้เ้รยีนมพีลงัในการคิด
ดว้ยตนเอง 
  สภาครคูณิตศาสตรแ์ห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา (NCTM. 1989: 214) กล่าวว่า การสื่อสาร
ทางคณติศาสตรเ์ป็นความสามารถในการใชค้ าศพัท ์สญัลกัษณ์ และโครงสรา้งทางคณิตศาสตร ์เพื่อ
สร้างแนวคิดและสามารถท าความเข้าใจแนวคิดและความสัมพันธ์ของแนวคิด และได้ระบุ
ความสามารถทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในตวัของนกัเรยีนเกีย่วกบัการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ดงันี้ 
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   1. สามารถแสดงแนวคดิทางคณิตศาสตรโ์ดยการพูด การเขยีน การสาธติ และ
การแสดงใหเ้หน็ภาพ 
   2. สามารถท าความเขา้ใจ แปลความหมาย และประเมนิแนวคดิทางคณิตศาสตรท์ี่
น าเสนอโดย การพดู การเขยีน หรอืภาพต่าง ๆ 
   3. สามารถใช้ศัพท์ สัญลักษณ์ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์แสดงแนวคิด 
อธบิายความสมัพนัธ ์และจ าลองเหตุการณ์ 
  บารดูี ้(Baroody. 1993: 2-9) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของคณติศาสตรก์บัการสื่อสารว่า
คณติศาสตรเ์ป็นภาษาหนึ่ง ภาษาของคณติศาสตรเ์ป็นภาษาทีใ่ชแ้ทนแนวคดิ และการสื่อสาร
แนวคดิทีห่ลากหลายไดช้ดัเจน เทีย่งตรง และรดักุม การเรยีนรูค้ณติศาสตรเ์ป็นกจิกรรมของสงัคม
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีนและการสื่อสารระหว่างครกูบันกัเรยีนเป็นสิง่ส าคญัในการพฒันา
ความสามารถทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 
  เคนเนดี ้และทปิส ์(Kennedy; & Tipps. 1994: 181) อธบิายว่า การสื่อสารทาง
คณติศาสตร ์เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู้
เกีย่วกบัการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์เพราะการสื่อสารจะเป็นตวัเชื่อมโยงระหว่างขอ้มลู ความรู ้และ
สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไปสู่สญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์และเป็นการน าเสนอแนวคดิ แลกเปลีย่นความรู้ 
  สมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 45) กล่าวว่า การสื่อสารทางคณิตศาสตร ์หมายถงึ การ
แสดงแนวคิด น าเสนอแนวคิด และอธิบายความสัมพันธ์ของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 
   1. ความสามารถในการแสดงแนวคดิทางคณิตศาสตร ์โดยการพูด การเขยีน การ
แทนดว้ยสญัลกัษณ์ หรอืการแสดงแนวคดิโดยใชส้ื่อต่าง ๆ เช่น แผนภมู ิแผนภาพ หรอืกราฟ 
   2. ความสามารถในการใช้ค าศพัท์ สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการน าเสนอ
แนวคดิทางคณติศาสตรแ์ละแสดงความสมัพนัธข์องแนวคดิทางคณติศาสตร ์
   3. ความสามารถในการอธบิายแนวคดิ และแลกเปลีย่นแนวคดิทางคณติศาสตร ์
  ศริพิร มาวรรณา (2546: 16) ไดน้ิยามความหมายของทกัษะการสื่อสารทาง
คณติศาสตรไ์วว้่า ทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรเ์ป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการพฒันา
ทกัษะในดา้นการสื่อสาร เช่น การเล่าเรือ่ง การเขยีน สรปุ การท ารายงานหรอืศกึษาคน้ควา้ จาก
ต ารา วารสาร เอกสาร รายการโทรทศัน์ วทิย ุและการน าเสนอดว้ยปากเปล่า เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละแนวคดิหลกัการคณติศาสตรก์บัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งกระฉบักระเฉง ถูกตอ้ง และ
ชดัเจน ตลอดจนการวเิคราะหป์ระเมนิค่าแนวความคดิทางคณติศาสตรไ์ด้ 
  ศริพิร รตันโกสนิทร ์(2546: 30) กล่าวว่า การสื่อสารทางคณติศาสตรเ์ป็นการใชภ้าษา
พดูและเขยีน การใชศ้พัท ์สญัลกัษณ์และโครงสรา้งทางคณติศาสตร ์เพื่อแสดงแนวคดิและอธบิาย
แนวคดิ แสดงความหมายและความสมัพนัธข์องแนวคดิทางคณติศาสตรข์องตนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และรดักุม 
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  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 70) อธบิายว่า การสื่อสาร
ทางคณติศาสตร ์เป็นทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตรท์ีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนสามารถถ่ายทอด
ความรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิทางคณติศาสตร ์หรอืกระบวนการคดิของตนใหผู้อ้ื่นรบัรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ การทีน่กัเรยีนมสี่วนรว่มในการอภปิรายหรอืการเขยีน แลกเปลีย่นความรู้
และความคดิเหน็ถ่ายทอดประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น จะช่วยให้
นกัเรยีนเรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งมคีวามหมาย เขา้ใจไดอ้ยา่งกวา้งขวางลกึซึง้และจดจ าไดน้าน
มากขึน้อกีดว้ย 
  จากการศกึษาความหมายและความส าคญัของการสื่อสารทางคณติศาสตรข์า้งตน้ สรปุ
ไดว้่า การสื่อสารทางคณติศาสตร ์ หมายถงึ การสื่อความหมายทางคณติศาสตร์ โดยพจิารณาจาก
การอธบิายวธิคีดิค าตอบทีไ่ดว้่ามวีธิกีารอยา่งไร อาศยัหลกัการความรู ้ทางคณติศาสตรป์ระกอบการ
อธบิาย บรรยายวธิกีารแก้ปญัหาและการใชภ้าษาทางคณติศาสตร ์ ไดแ้ก่ การใชศ้พัท ์ สญัลกัษณ์ 
(เครือ่งหมาย) ทางคณติศาสตร ์ แสดงความหมายและความสมัพนัธข์อง แนวคดิทางคณติศาสตร์
ของตนเองใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และรดักุม  
 

 3.7 แนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
  เกรย ์และรสี (Gray; & Reese. 1957: 397– 398) กล่าวว่า ครคูวรฝึกใหน้กัเรยีนอ่าน
ทบทวนอย่างละเอยีด และรูจ้กัตัง้ค าถามดว้ยตนเองและควรชีใ้หน้กัเรยีนเขา้ใจในเรื่องต่อไปนี้ 
  1. สญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์
  2. เขา้ใจความหมายของเลขคณติ 
  3. หดัอ่านใหเ้รว็ขึน้ 
  4. หดัเขา้ใจศพัทเ์กีย่วกบัปรมิาณและคุณภาพ 
  เทอรเ์บอร ์(Thurber. 1976: 514-534) ไดก้ล่าวว่า กจิกรรมดา้นทกัษะการสื่อสารทาง
คณติศาสตรท์ีค่วรจดั ดงันี้ 
   1. ศพัทท์างคณติศาสตร ์(The Vocabulary of Mathematics) ซึง่ใหน้กัเรยีนได้
เขา้ใจทีม่าและความหมายของค าศพัทท์างคณติศาสตรห์รอืการสรา้งค าศพัท์ 
   2. การน าเสนอดว้ยปากเปล่า (Oral Presentations) ไดแ้ก่ การใหน้กัเรยีนไดม้ี
กจิกรรม ดงันี้ 
    2.1 การสรุปรายงานในห้องเรียนหรือการรายงานสัน้ ๆ ที่ให้นักเรียนได้
ออกมาพดูหน้าชัน้และมคี าถามถามตอบจากเพื่อนในชัน้ 
    2.2 พูดน าเสนอเมื่อได้รบัฟงัหรอืการอ่านหนังสือหรอืการดูภาพยนตร์ครู
มอบหมายใหน้กัเรยีนไปอ่าน หรอืใหช้มภาพยนตรเ์รือ่งทีเ่กีย่วกบัคณติศาสตร ์แลว้น ามาพูดรายงาน 
โดยมวีตัถุประสงคข์องการพดูและการรายงาน 



 
 

71 

    2.3 การน าเสนอเป็นกลุ่ม การท างานเป็นทมีของนักเรยีนโดยใหเ้ตรียมเรื่องที่
สนใจทีต่อ้งการพดู และน าเสนออภปิราย 
    2.4 เกมทางคณิตศาสตร ์อาจจะให้เล่นเกมในเวลาสัน้ ๆ โดยการเขยีนที่ให้
แสดงจนิตนาการ หรอืก าหนดสถานการณ์มาและใหค้ดิแกป้ญัหานัน้ 
    2.5 รายการโทรทศัน์และวิทยุ ให้ดูรายการที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ อาจจดั
กจิกรรมก าหนดเวลาสัน้ ๆ ให ้และใหม้กีารน าเสนอความคดิจากการดรูายการโทรทศัน์ หรอืวทิยุ 
   3. การเขยีนทีด่แีละเพิม่การเขยีนใหม้ากกว่าเดมิ โดยใหส้นบัสนุนการเขยีนของ
นกัเรยีนอาจใหน้กัเรยีนไดม้กีารสรุปจากบทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนมา หรอืในการใหน้กัเรยีนไดเ้ขยีนจาก 
ประสบการณ์โดยไมจ่ าเป็นตอ้งจ ากดัหน้าในการเขยีน 
  สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (NCTM. 1989: 26) ไดเ้สนอแนวทาง
ในการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรว์่า ควรเป็นกจิกรรมทีใ่ห้
ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการด าเนินการอย่างเตม็ที ่ในลกัษณะของการสบืคน้ การสบืเสาะ การพรรณนา
และการอธบิายแนวคดิทางคณติศาสตรซ์ึง่เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์โดย
การอ่าน การพูดและการแสดงแนวคดิ จดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนมโีอกาสปฏสิมัพนัธต่์อกนั มี
โอกาสชีแ้จงแนวคดิ อธบิายเหตุผล และชวนเชื่อใหบุ้คคลอื่นเหน็ดว้ยกบัแนวคดิของตนทัง้การพดู
และการฟงั กจิกรรมดงักล่าวจะช่วยใหน้กัเรยีนไดส้รา้งความรู ้เรยีนรูท้ีจ่ะรบัฟงัแนวคดิในลกัษณะ
ต่าง ๆ และท าใหเ้กดิความชดัเจนในแนวคดิของตนเอง ดงันัน้การพดู การฟงั การอ่าน การเขยีน
และการแสดงแนวคดิในลกัษณะต่าง ๆ จงึเป็นกุญแจส าคญัในการส่งเสรมิและพฒันาความสามารถ
ในการสื่อสาร 
  โรวาน และมอรโ์รว ์(Rowan; & Morrow. 1993: 9-11) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการ
ส่งเสรมิการสื่อสารไวด้งันี้ 
   1. น าเสนอสื่อรปูธรรม แลว้ใหน้กัเรยีนไดพ้รรณนาถงึสิง่ทีพ่บ 
   2. ใชเ้นื้อหา เรือ่งราว หรอืงานทีเ่กี่ยวขอ้งและใกลต้วัของนกัเรยีน เช่น โครงงานที่
มกีจิกรรมการสบืคน้เป็นสื่อทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดส้ื่อสารโดยตรง กจิกรรมเช่นน้ี ช่วยใหน้กัเรยีน
เหน็คุณค่าของคณติศาสตรว์่าเป็นวชิาทีม่ปีระโยชน์ในการด าเนินชวีติ และเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้ง
และใกลต้วันกัเรยีน จะท าใหก้ารใชก้ารสื่อสารทางคณติศาสตร์เป็นไปไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
   3. การใชค้ าถาม โดยเฉพาะค าถามปลายเปิด จะเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนไดค้ดิ 
และแสดงการตอบสนองออกมา ค าถามปลายเปิดเป็นค าถามทีใ่หโ้อกาสนกัเรยีนไดค้ดิอยา่ง
หลากหลายและคดิอย่างสรา้งสรรค ์การส่งเสรมิการใชก้ารสื่อสารทางคณติศาสตรใ์นทีน่ี้ รวมไปถึง
การใหน้กัเรยีนไดต้ัง้ค าถามใหก้บัตนเอง ซึง่จะน าไปสู่การคน้พบตามทีเ่ขาสนใจ 
   4. ใหโ้อกาสนกัเรยีนไดเ้ขยีนสื่อสารแนวคดิ การเขยีนสื่อสารแนวคดิเป็นสิง่ส าคญั
และควรให้นักเรยีนได้ฝึกเขยีนแสดงแนวคดิของตนเอง เพื่อให้นักเรยีนเห็นว่าการเขยีนเป็นส่วน
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ส าคญัของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ นักเรยีนต้องเขา้ใจว่าท าไมจงึต้องเขยีนอธบิาย นัน่คอื 
เป้าหมายของการเขยีนตอ้งชดัเจนกบันกัเรยีน 
   5. ใชก้ลุ่มแบบรว่มมอืและช่วยเหลอืกนั การใหน้กัเรยีนนัง่เรยีนเป็นแถวและนัง่
ประจ าโต๊ะของตนเอง ไมไ่ดส้่งเสรมิใหเ้กดิการอภปิราย การจดักลุ่มใหน้กัเรยีนไดร้ว่มมอืและ
ช่วยเหลอืกนัในการเรยีนรู ้เป็นการใหโ้อกาสนกัเรยีนไดส้ ารวจแนวคดิ อธบิายแนวคดิกนัในกลุ่มเป็น
การส่งเสรมิการสื่อสารโดยตรง 
   6. ใหก้ารชีแ้นะโดยตรงและชีแ้นะโดยออ้ม การตอบสนองต่อค าถามของนกัเรยีน 
การบรหิารและจดัระบบชัน้เรยีน เป็นการชีแ้นะใหน้กัเรยีนไดท้ราบถงึสิง่ทีค่าดหวงัและมาตรฐาน
ของการเรยีนรู ้เพื่อทีน่กัเรยีนจะไดแ้สดงแนวคดิเหล่านัน้ไดอ้ยา่งไมต่อ้งกงัวล 
  ประมวล ศริผินัแก้ว (2540: 18-19) ได้กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใน
วชิาคณติศาสตรว์่าความสามารถในการสื่อสารเป็นคุณลกัษณะทีต่อ้งฝึกซ ้า ๆ และสามารถฝึกทกัษะ
ในการสื่อสารไดด้งันี้ 
   1. การเล่าหรอืพดูทางคณติศาสตรเ์ป็นการใหข้อ้มลูขา่วสาร และแนวคดิส าคญั
ทางคณติศาสตรท์ีม่เีหตุผล การเล่าหรอืการเขยีนสรปุเรื่องราวทางคณติศาสตรท์ีอ่่านจากวารสาร
หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอืต่าง ๆ จากการดโูทรทศัน์หรอืการสบืคน้ขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ต โดยครู
มอบหมายใหน้กัเรยีนไปศกึษาคน้ควา้ แลว้น ามาเล่าหรอืเขยีนใหผู้อ้ื่นรบัรู ้เป็นการฝึกทกัษะในการ 
สื่อสารวธิหีนึ่ง 
   2. การเขยีนบนัทกึสรปุการไปทศันศกึษาหรอืการศกึษาภาคสนาม ในโอกาสที่
นกัเรยีนกลบัมาจากทศันศกึษาหรอืศกึษาภาคสนามแลว้ใหเ้ขยีนรายงานสรปุถงึความรูค้วามคดิใน
บางเรือ่งทีไ่ดร้บัจากการไปทศันศกึษาแต่ละครัง้ เช่น เมือ่พาไปส ารวจขอ้มลูจ านวนนกัเรยีนใน
โรงเรยีนใกลเ้คยีง นกัเรยีนควรจะสามารถเขยีนบรรยายสรปุเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในบรเิวณ
โรงเรยีนลกัษณะนิสยัของนักเรยีนทีพ่บเหน็ รวมทัง้ขอ้คดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดัสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรยีน ซึง่ผลสุดทา้ยอาจใหน้กัเรยีนแสดงขอ้มลูนกัเรยีนออกมาในรปูแผนภมู ิรปูวงกลม แผนภูมิ
รปูภาพ แผนภมู ิเสน้ เป็นตน้ 
   3. การเล่นหรอืบนัทกึสิง่ที่สงัเกตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กจิกรรมในส่วนนี้อาจท าได้
ดงัตัวอย่างเช่น ครูอาจให้นักเรยีนบนัทึกสิ่งที่สงัเกตจากข้อแตกต่างของการน าเสนอข้อมูลใน
ลกัษณะต่าง ๆ 
   4. การจดัแสดงผลงานหรอืการน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตรท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา
คน้ควา้หรอืการสงัเกตทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาคณติศาสตรใ์นการน าเสนอควรใหม้กีารน าเสนอดว้ยวาจา
และผลงานนอกจากนี้กจิกรรมการเรยีนการสอนในหลกัสตูรสามารถใชฝึ้กทกัษะในการน าเสนอ
ผลงานทางคณติศาสตร ์โดยใหน้กัเรยีนเขยีนสรปุผลการศกึษาแลว้น ามาเล่าใหเ้พื่อนฟงัก่อนทีจ่ะ
เรยีนครัง้ต่อไปและถอืว่าเป็นการน าเขา้สู่บทเรยีนไปดว้ย ทัง้นี้อาจมอบหมายใหก้ลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น
ผูเ้ล่า 
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   5. การพดูหรอืการอภปิรายทางคณติศาสตรเ์ป็นกจิกรรมทีใ่ชฝึ้กทกัษะในการ
สื่อสารไดว้ธิหีนึ่งใหโ้ดยนกัเรยีนช่วยกนัระบุเรือ่งทีจ่ะพูดหรอือภปิรายก าหนดใหน้กัเรยีนขึน้มาพดู
หรอือภปิรายเป็นกลุ่ม มกีารปรกึษาหารอืกนัในประเดน็ทีจ่ะพดู แบ่งกนัไปอ่าน และคน้ควา้หาขอ้มลู
มาประกอบในการพดูหรอือภปิราย ตวัอยา่งเช่น การพูด หรอืการอภปิรายเรือ่งราวในการน าเสนอ
ขอ้มลูทีเ่หมาะสมทีม่อียูต่ามหนงัสอื สิง่ตพีมิพต่์าง ๆ หรอืประโยชน์ในการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ
รปูแบบประโยชน์ในการน าเสนอขอ้มลูในการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ 
   6. การสื่อสารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอรซ์ึง่พฒันาใหน้กัเรยีนมี
ความสามารถในการสื่อสารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ในดา้นรูจ้กัขอ้มลูทีต่รงตามจดุประสงคร์ูจ้กั
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีเ่หมาะสม รูจ้กัประมวลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศ รูจ้กัใชก้าร
สื่อสารดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ัง้ในดา้นคน้ควา้หาขอ้มลู และหาความรู ้
  กรมวชิาการ (2545: 201-203) ได้แนะน าการจดัการเรยีนรู้ให้เกิดทกัษะการสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณติศาสตร ์และการน าเสนอมแีนวทางในการด าเนินการดงันี้ 
   1. ก าหนดโจทยป์ญัหาทีน่่าสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รยีน 
   2. ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละแสดงความคดิเหน็ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วย
ชีแ้นะแนวทางในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการน าเสนอการฝึกทกัษะกระบวนการนัน้ตอ้งท า
อยา่งต่อเนื่อง โดยสอดแทรกอยูทุ่กขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ใหผู้เ้รยีนคดิ
ตลอดเวลาทีเ่หน็ปญัหาว่า ท าไมจงึเป็นเช่นนัน้ จะมวีธิแีกป้ญัหาอย่างไร เขยีนรปูแบบความสมัพนัธ์
ของตวัแปรเป็นอย่างไร จะใชภ้าพ ตาราง หรอืกราฟใดช่วยในการสื่อสารความหมาย 
  พชิติ แกว้ก๋อง (2549: 24) กล่าว่า ในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์การใชค้ าถาม การ
พดูคุย การอภปิราย และการน าเสนอระหว่างครกูบันกัเรยีน หรอืระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัมสี่วน
ส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะทราบว่าผูเ้รยีนมคีวามสามารถทางการสื่อสารมากน้อยเพยีงใด ครผููส้อนควร
น าเสนอสื่อรปูธรรม ส่งเสรมิและฝึกทกัษะใหน้กัเรยีนในดา้นการอภปิราย และการน าเสนอเทคนิค
การเรยีนการสอนทีเ่น้นการใชค้ าถามทีต่อ้งใชค้วามคดิระดบัสงู เช่น ค าถามปลายเปิด การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนควรส่งเสรมิใหเ้กดิการสื่อสารระหว่าง ครกูบันกัเรยีน นกัเรยีนกบันกัเรยีน
เพิม่มากขึน้ 
  ปรญิญา สองสดีา (2550: 44) ไดส้รปุแนวทางในการส่งเสรมิการสื่อสารทาง
คณติศาสตร ์ไวว้่า การส่งเสรมิการสื่อสารทางคณติศาสตรท์ าไดห้ลายวธิ ีเช่น การใหน้กัเรยีนแสดง
แนวคดิในการพดู การเขยีน การอ่าน การใชเ้นื้อหาทางคณติศาสตรเ์ชื่อมโยงกบัชวีติประจ าวนัของ
เราเพื่อใหน้กัเรยีนเหน็ว่าคณติศาสตรเ์ป็นเรือ่งใกลต้วั หรอือาจจะใหน้กัเรยีนรว่มมอืและช่วยเหลอื
กนัในงานกลุ่ม และทีส่ าคญัมากในการส่งเสรมิการสื่อสารคอืครคูวรเป็นทัง้ผูส้่งสารและใน
ขณะเดยีวกนักต็อ้งเป็นผูร้บัสารดว้ย ซึง่การสื่อสารแบบนี้จะท าใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 
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  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 74) อธบิายว่า เพื่อใหก้าร
สื่อสารทางคณติศาสตรม์ปีระสทิธภิาพ ครคูวรใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ดงันี้ 
   1. มสี่วนรว่มอยา่งกระฉับกระเฉง (active participation) กล่าวคอื ใหน้กัเรยีนซึง่
เป็นผูร้บัสารมโีอกาสไดซ้กัถามหลงัจากทีฟ่งัค าอธบิาย มโีอกาสน าเสนอแนวคดิหรอืเหตุผลทีต่่าง
ออกไปหรอืไดล้องลงมอืปฏบิตั ิ
   2. มโีอกาสทราบผลการกระท าทนัท ี(immediate feedback) กล่าวคอื ใหน้ักเรยีน
ซึ่งเป็นผู้รบัสารได้รบัค าตชิมวพิากษ์วจิารณ์ทนัทใีนโอกาสแรกที่เป็นไปได้ ทัง้นี้เพื่อจะได้ทราบว่า
ผูร้บัสารสามารถรบัสารไดด้เีพยีงใด 
   3. มคีวามรูส้กึภาคภมูใิจและประสบการณ์ทีเ่ป็นความส าเรจ็ (success 
expression)กล่าวคอื มโีอกาสทา้ทายใหน้กัเรยีนซึง่เป็นผูร้บัสารไดค้ดิหรอืไดท้ า ทัง้นี้เพราะเมือ่ท า
ไดส้ าเรจ็กจ็ะเกดิความภาคภมูใิจ 
   4. มโีอกาสไดร้บัสารทลีะน้อยตามล าดบัขัน้ (gradual approximation) กล่าวคอื 
ใหน้กัเรยีนซึง่เป็นผูร้บัสารไดใ้ครค่รวญตามทลีะน้อยจากงา่ยไปยาก จนเขา้ใจในเน้ือหาของสารทีจ่ะ
ไดร้บั 
  จากการศึกษาแนวทางในการส่งเสรมิความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
ขา้งตน้ สรปุไดว้่า แนวทางในการส่งเสรมิความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรม์ดีงันี้ 
   1. จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่ม เช่น การสบืคน้ การสบืเสาะ การพรรณนา การ
อธบิายแนวความคดิทางคณติศาสตร ์
   2. จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนมโีอกาสปฏสิมัพนัธต่์อกนั 
   3. ใชค้ าถามปลายเปิด กระตุน้ใหน้กัเรยีนไดค้ดิ 
 
 3.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารทางคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   โจฮนันิ่ง (Johanning. 2000: 151–160) ไดศ้กึษาการวเิคราะหก์ารเขยีนและการ
ท างานกลุ่มรว่มกนั ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในวชิาพชีคณติเบือ้งตน้ โดยส่งเสรมิใหน้กัเรยีนอ่าน
เขยีน อภปิรายทางคณติศาสตร ์เช่นเดยีวกบัการพฒันาความคดิทางคณติศาสตร ์โดยให้
ความส าคญักบัการเขยีนทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนคดิไปพรอ้ม ๆ กนัโดยพจิารณาจากผลงานของนกัเรยีน
เป็นการวจิยัเพื่อศกึษาความเขา้ใจของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาว่ามคีวามเขา้ใจอย่างไร คดิอยา่งไร
กบัวธิกีารแกป้ญัหาทีไ่ดเ้ขยีนอธบิาย ซึง่กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด 7 และ 8 จ านวน 48 คนการ
ด าเนินการโดยใชก้ารเขยีนและการท างานกลุ่มทดลองเป็นเวลา 1 ปีมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
ภาพถ่ายการมสี่วนรว่มและการอภปิรายกลุ่ม การสมัภาษณ์นกัเรยีน ผลการศกึษาพบว่าการเขยีน
อธบิายเป็นวธิหีนึ่งทีก่ระตุน้นกัเรยีนในการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เมือ่นกัเรยีนไดส้ื่อสารความคดิของ
ตนลงบนกระดาษและถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น การเขยีนอธบิายก่อนการอภปิรายกลุ่ม ท าใหม้ัน่ใจว่า
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นกัเรยีนทุกคนมโีอกาสศกึษาดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะพบครกูบัเพื่อน ๆ การเขยีนท าใหน้กัเรยีนมคีวาม
มัน่ใจมากขึน้ในการท างานกลุ่มโดยการแลกเปลีย่นความคดิภายในกลุ่ม ซึง่บรรยากาศเช่นนี้
นกัเรยีนจะมคีวามกระตอืรอืรน้ในการคดิและการมสี่วนร่วมในการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ดว้ย 
   โรดเฮฟเวอร ์(Rodeheaver. 2000: 61–03A) ไดศ้กึษากรณรีะหว่างนกัศกึษา
ฝึกสอนและความรว่มมอืของครทูีส่อนคณติศาสตรใ์นโรงเรยีนมธัยมศกึษา เพื่อศกึษาว่าการสื่อสาร
อะไรบา้งทีจ่ะมผีลต่อการเรยีนการสอน และท าการประเมนิขอ้มลูยอ้นกลบัจากนกัศกึษาฝึกสอน ผล
การศกึษาพบว่า ขอ้มลูยอ้นกลบัของนกัศกึษาฝึกสอนน้ีแสดงถงึว่าครไูดใ้หค้วามส าคญักบัการ
สื่อสารเป็นอย่างมาก โดยการจดัการสื่อสารเขา้ไปในกระบวนการเรยีนการสอน แต่ว่าคุณภาพของ
การสื่อสารนัน้จะเป็นการเน้นเพยีงใหบ้รรลุจดุมุง่หมายเท่านัน้ ไมไ่ดเ้น้นในดา้นปฏบิตั ิซึง่ในการใช้
การสื่อสารในการทดลองนี้ไมไ่ดร้บัความเป็นอสิระจากครเูลย 
   โควงิตนั (Covington. 2001: 61-12A) ไดท้ าการวจิยัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนในโครงการ Connect Mathematics Project (CMP) ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิข์อง
นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา จดุมุง่หมายของการศกึษา เพื่อพจิารณาผลของโครงการ CMP ทีม่ต่ีอ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาซึง่โรงเรยีนตัง้อยูใ่นตวัเมอืง 
โดยมจีดุมุง่หมายอยูข่อ้หนึ่งคอื การเปรยีบเทยีบรปูแบบของการมปีฏสิมัพนัธแ์ละการสื่อสารใน
หอ้งเรยีน ของทัง้สองกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลองคอืหอ้งเรยีนทีเ่รยีนจากโครงการ CMP และ
หอ้งเรยีนทีเ่รยีนจากหอ้งเรยีนหลกัสตูรปกต ิผลการศกึษาพบว่า รปูแบบของการมปีฏสิมัพนัธข์อง
นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่ม คอืนกัเรยีนโครงการ CMP และนกัเรยีนทีเ่รยีนในหลกัสตูร
ปกตมิคีวามแตกต่างกนัมาก เพราะหอ้งเรยีนโครงการ CMP จะใหโ้อกาสนกัเรยีนทางการเรยีน
คณติศาสตรม์ากกว่าหอ้งเรยีนหลกัสตูรปกต ินอกจากนี้ นกัเรยีนในโครงการ CMP ไดแ้สดงถงึการ
ใชท้กัษะการใหเ้หตุผลทางพชีคณติอยูใ่นระดบัเดยีวกบันกัเรยีนในหลกัสตูรปกต ิแต่แสดงถงึความ
เขา้ใจแนวคดิ โดยมกีารใชยุ้ทธวธิทีีห่ลากหลายกว่านกัเรยีนในหลกัสตูรปกต ิสรปุ นักเรยีนใน
โครงการ CMP จะมผีลการปฏบิตัเิป็นทีน่่าพอใจและไดร้บัประสบการณ์ทางบวก จากหอ้งเรยีน
มากกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนจากหลกัสตูรปกต ิส่วนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทัง้สองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
   โพลซู (Poluse. 2002: Abstract) ไดศ้กึษาผลกระทบของการเขยีนเกี่ยวกบัการ
แสดงออกของความเขา้ใจของนกัเรยีนมธัยมในการเรยีน Pre-Calculus ในรปูแบบทกัษะการสื่อสาร
และเจตคตเิกีย่วกบัคณติศาสตรจ์ดุประสงคข์องการศกึษานี้เพื่อเป็นการบรรยายและการส ารวจ
ผลกระทบของขอ้ตกลงกบักจิกรรมการเขยีนเกี่ยวกบัการแสดงออกเกีย่วกบัความเขา้ใจของนกัเรยีน
ในการเรยีน Pre-Calculus เกีย่วกบัความคดิรวบยอดก่อนเรยีน ในเรือ่ง ล าดบั อนุกรม และลมิติ 
การสื่อสารในภาษาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนทัง้หลายทีเ่กีย่วกบัความคดิรวบยอด ความรูส้กึของ
นกัเรยีนเกีย่วกบัการเขยีนทางคณติศาสตรก์ารศกึษากรณเีกีย่วกบัคุณภาพนี้เป็นการวเิคราะหก์าร
เขยีนและการสมัภาษณ์ของนกัเรยีนมธัยมปลาย จ านวน 6 คน ทีเ่รยีนหลกัสตูร Pre-Calculus 
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นกัเรยีนทัง้ 6 คน ศกึษาอยา่งหนกัเพื่อใหผ้่านการสอบ การส ารวจใชเ้วลา 1 ปีเริม่และจบดว้ยการ
สมัภาษณ์การส ารวจค าศพัทก์ารทดสอบสองครัง้ และโครงงานสองโครงงานทีเ่ขยีนอยา่งสรา้งสรรค์
รวมถงึการใชค้ าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิรวบยอดของล าดบั อนุกรมและลมิติ น าไปยงั
จดุประสงคข์องหนงัสอืเล่มเลก็ทีเ่ขยีนขึน้สามารถพกไปในการเดนิทางได้ 
   ฮาเลย ์(Haley. 2007: Abstract) ไดศ้กึษาประสบการณ์และผลกระทบจากทกัษะ
การสื่อสารของพยาบาล โดยการส ารวจพืน้ฐานบนโครงสรา้งเกีย่วกบัความคดิรวบยอดการวเิคราะห ์
6 ประเภทของเฮอรอน (Heron’s) ขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมจากพยาบาล 40 คน จาก 4 องคก์ร การศกึษา
ครัง้นี้พบว่า พยาบาลทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 5 ปีจะมทีกัษะการสื่อสารน้อยกว่าประสบการณ์ใน
การจดัการ พยาบาลทีม่ปีระสบการณ์น้อยจะมทีกัษะการสื่อสารทีน่่าเชื่อถอื น่าไวว้างใจ การมทีกัษะ
จะช่วยท าใหเ้กดิความสะดวกในการช่วยเหลอืผูป้ว่ย เริม่จากการเชื่อมัน่ในตนเองและความ
รบัผดิชอบในงานนัน้ ดงันัน้ทกัษะเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการจดัการที่มปีระสทิธภิาพส าหรบัองคก์รที่
ใหท้กัษะการสื่อสารเป็นทางเลอืก 
   โวลฟ์ (Wolf. 2009: Abstract) ไดศ้กึษาความเขา้ใจเชงิลกึในเรือ่งเศษส่วนของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนรูโ้ดยเน้นทกัษะการสื่อสารทัง้การพดู การอภปิรายกบัผูอ้ื่น 
และการเขยีนเพื่ออธบิายค าตอบในเรือ่งปญัหาเศษส่วนทีซ่บัซอ้น จากการศกึษาพบว่า นกัเรยีนมี
ความเขา้ใจเรือ่งเศษส่วนอย่างลกึซึง้ เมือ่เรยีนรูจ้บหน่วยแลว้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการสื่อสาร
ทางคณติศาสตรไ์ดด้ขี ึน้กว่าก่อนเรยีน ทัง้การพดู การอภปิรายในชัน้เรยีน และการเขยีน มผีลท าให้
นกัเรยีนรูส้กึมคีวามสุขในการเรยีนและมัน่ใจเพิม่มากขึน้ นบัว่าการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิทกัษะการ
สื่อสารทางคณติศาสตรน์ัน้ประสบผลส าเรจ็อย่างยอดเยีย่มทัง้ทางดา้นความรู ้ทกัษะกระบวนการ
และเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์
  งานวิจยัในประเทศ 
   วชัร ีขนัเชือ้ (2545: 126-127) ไดศ้กึษาความสามารถทางการสื่อสารทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ 
ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการสื่อสารแนวความคดิทางคณติศาสตรโ์ดยใชท้กัษะการพดู
และการเขยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เมือ่เรยีนโดยใชชุ้ดการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง
ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสาร นกัเรยีนมคีวามสามารถ
การสื่อสารแนวความคดิทางคณติศาสตรต์ามเกณฑร์อ้ยละ 70 
   ศริพิร มาวรรณา (2546: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาผลการใชท้กัษะการสื่อสาร
และการประเมนิผลตามสภาพจรงิทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา         
ปีที ่2 เรือ่ง การน าเสนอขอ้มลู โรงเรยีนสระโบสถว์ทิยาคาร จงัหวดัลพบุรภีาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2545 จ านวน 37 คน ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน
ภายหลงัไดร้บัการสอนตามคู่มอืครโูดยแทรกกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ชท้กัษะการสื่อสารและ
การประเมนิผลตามสภาพจรงิสงูกว่าก่อนไดร้บัการสอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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   ศริพิร รตันโกสนิทร ์(2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหา
และการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชชุ้ดกจิกรรมคณติศาสตร์
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตรส์ าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 เรือ่งอตัราส่วนและรอ้ยละ ผลการศกึษาพบว่าความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมคณติศาสตรส์งูกว่าก่อนการใช้
ชุดกจิกรรมคณติศาสตร ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   พรสวรรค ์จรสัรุง่ชยัสกุล (2547: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาชุดการเรยีน เรือ่ง เมทรกิซ ์
และดเีทอรม์นินัต ์โดยใชห้ลกัการเรยีนเพื่อรอบรู ้เพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ซึง่วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตร์
ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีน เรือ่ง เมทรกิซ ์และดเีทอรม์นิันต ์ผลการศกึษา
พบว่า ทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ภายหลงัจากการเรยีนดว้ยชุดการเรยีน เรื่องเมทรกิซ ์และ
ดเีทอรม์นินัต ์โดยใชห้ลกัการเรยีนเพื่อรอบรู ้เพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ปรากฏ
ว่านกัเรยีนมทีกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตร ์โดยเฉลีย่รอ้ยละ 79.94 
   ชานนท ์ศรผี่องงาม (2549: 77) ไดพ้ฒันาชุดการเรยีนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์
(Student Teams Achievement Division : STAD) เรือ่ง จ านวนจรงิ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนักเรยีนภายหลงั
การใชชุ้ดการเรยีนแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์ผลการศกึษาพบว่าความก้าวหน้าของทกัษะการสื่อสารทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภายหลงัการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนแบบแบ่งกลุ่ม
สมัฤทธิม์คี่าเฉลีย่ตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป โดยมคี่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 81.02 
   ทนิรตัน์  กาญจนกุญชร (2550: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาผลของการพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตรเ์รือ่ง แคลคลูสัเบือ้งตน้ โดยใชห้ลกั “สุจปิลุ”ิ ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และทกัษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนเตรยีมทหาร จ านวน 1 หอ้งเรยีนจ านวน 
30คน ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกั “สุจปิลุ”ิ เรือ่งแคลคลูสัเบือ้งตน้ มี
ประสทิธภิาพ 80.88/82.57 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ละทกัษะ/กระบวนการสื่อสาร
ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกั “สุจปิุล”ิ มรีะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   สญัญา  ภทัรากร (2552: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาผลของการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ชวีติชวีาทีม่ต่ีอความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง ความน่าจะเป็น ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาและ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดัการ
เรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีา เรือ่ง ความน่าจะเป็น สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
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   จติตมิา ชอบเอยีด (2551: 93) การใชป้ญัหาปลายเปิดเพื่อส่งเสรมิทกัษะการให ้
เหตุผลและทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการศกึษาพบว่า
ทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภายหลงัการใชป้ญัหาปลายเปิด
สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   พรรณทภิา ทองนวล (2554: 203) ผลของการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีาโดย
เน้นการใชต้วัแทนทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการใหเ้หตุผลและความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ผล
การศกึษาพบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรด์า้นการเขยีนของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีาโดยเน้นการใชต้วัแทน เรือ่ง
ความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์พบว่า การ
สื่อสารเป็นวธิกีารหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีนสงูขึน้ เป็นการส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างครกูบันกัเรยีน 
หรอืระหว่างนกัเรยีนกบันกัเรยีนเอง ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะน าวธิกีารสอนแบบซปิปา 
(CIPPA MODEL) มาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
 
 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. วธิดี าเนินการวจิยั 
 4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำง 
ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที ่2  

ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนบางไทรวทิยา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จ านวน 3 
หอ้งเรยีน จ านวนทัง้หมด 80 คน 

 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที ่2         
ปีการศกึษา  2555  โรงเรยีนบางไทรวทิยา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่ไดม้าจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) 
จากการจบัฉลากมา 1 หอ้งเรยีนจากหอ้งเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีน ซึง่ทางโรงเรยีนไดจ้ดัผูเ้รยีนของ
แต่ละหอ้งแบบคละความสามารถ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 1 หอ้งเรยีน จ านวน 32 คน  

 เน้ือหำท่ีใช้ในกำรวิจยั 
   เนื้อหาในการวจิยัครัง้นี้คอื รายวชิาคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม ซึง่มเีนื้อหาดงันี้ 
    1. การหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั  2 คาบ 

  2. ล าดบัเลขคณติ             3   คาบ                    
    3. ล าดบัเรขาคณติ   3   คาบ                      
    4. อนุกรมเลขคณติ   3   คาบ                     

  5. อนุกรมเรขาคณติ   3  คาบ 
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ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  ด าเนินการวจิยัในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการด าเนินกจิกรรมการ
เรยีนรูท้ ัง้หมดจ านวน 18 คาบ คาบละ 50 นาท ีโดยใชเ้วลาในการทดลอง จ านวน 14 คาบ ท าการ
ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) จ านวน 2 คาบ  และท าการสอบหลงัเรยีน จ านวน (Post-test) 2 คาบ 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัจะใชเ้ครือ่งมอืในการวจิยั ดงันี้ 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) 
  2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรด์า้น
การเขยีน  โดยเป็นแบบทดสอบแบบอตันยั  จ านวน  10  ขอ้ 
 
 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้แบบซิปปำ ( CIPPA MODEL) 
  1. ศกึษาพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

  2. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
คณติศาสตร ์

  3. ศกึษามาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ของกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ 
  4. ศกึษาคู่มอืการสอนคณติศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ของสถาบนัส่งเสรมิการสอน 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร 
  5. ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนบางไทรวทิยา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
  6. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา 

( CIPPA MODEL) จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  7. วเิคราะหส์าระการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม เพื่อก าหนด 

จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู ้
  8. จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่อง ล าดบัและอนุกรม ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไวโ้ดยมแีผนการจดัการเรยีนรู ้5 แผน ดงันี้ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั  2 คาบ 
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรือ่ง ล าดบัเลขคณติ    3 คาบ                    
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง ล าดบัเรขาคณติ   3 คาบ                      
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 เรือ่ง อนุกรมเลขคณติ   3 คาบ                     
   แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 เรือ่ง อนุกรมเรขาคณติ  3 คาบ   

         รวม 14 คาบ 
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ซึง่แผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผนประกอบดว้ย 
   8.1 สาระ 
   8.2 มาตรฐานการเรยีนรู ้
   8.3 ตวัชีว้ดั / ผลการเรยีนรู ้
   8.4 สาระส าคญั 
   8.5 จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  8.5.1 ดา้นความรู ้
  8.5.2 ดา้นทกัษะ / กระบวนการ 

    8.5.3 ดา้นคุณลกัษณะ 
   8.6 สาระการเรยีนรู ้
   8.7 กจิกรรมการเรยีนรู ้ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้ 

  8.7.1 ขัน้ทบทวนความรูเ้ดมิ 
  8.7.2 ขัน้แสวงหาความรูใ้หม ่
  8.7.3 ขัน้ศกึษาท าความเขา้ใจขอ้มลู / ความรูใ้หม ่การเชื่อมโยงความรูไ้หม 

กบัความรูเ้ดมิ / สถานการณ์ทีก่ าหนด 
  8.7.4 ขัน้แลกเปลีย่นความรูค้วามเขา้ใจกบักลุ่ม 
  8.7.5 ขัน้สรปุและจดัระเบยีบความรู ้
  8.7.6 ขัน้ปฏบิตั ิหรอื แสดงผลงาน 
  8.7.7 ขัน้ประยกุตใ์ชค้วามรู ้

8.8 สื่อการเรยีนรู ้/ แหล่งเรยีนรู ้
8.9 ภาระงาน / ชิน้งาน 
8.10 การวดัผลและการประเมนิผล 
8.11 บนัทกึหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

 9. น าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) ทีผู่ว้จิยัสรา้งเสรจ็แลว้เสนอ
ต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนคณิตศาสตรจ์ านวน 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา ความชดัเจน และความถูกต้องของผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงัสอดคลอ้งกบัเนื้อหาและกจิกรรม สื่อการเรยีนรู ้และความสอดคลอ้งระหว่างผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงักบัการวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนรู้ เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไข ซึ่ง
ขอ้เสนอ ได้แก่การปรบักจิกรรมบางกจิกรรมให้น่าสนใจมากขึน้และพจิารณาให้เหมาะสมกบัเวลา 
การแกไ้ขค าศพัทห์รอืสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตรใ์หถู้กตอ้ง 

      10. น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะเรยีบรอ้ยแล้ว
เสนอประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ตรวจสอบพจิารณาอกีครัง้  แล้วน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อน าไปใชใ้นการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงและหำคณุภำพแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
และกำรส่ือสำรทำงคณิตศำสตร ์
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็น
แบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 10 ขอ้ ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงันี้  

1. ศกึษาหนงัสอืเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรพ์ืน้ฐาน เล่ม 1 เรือ่ง ล าดบัและ 
อนุกรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลและประเมนิผล วธิกีารสรา้ง
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
   2. ศกึษาจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม  
  3. ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและ
การสื่อสารทางคณติศาสตรด์งันี้ 
 แบบทดสอบอตันยั จ านวน 10 ขอ้ ขอ้ละ 4 คะแนน รวมเป็น 40 คะแนน โดยก าหนด 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรคิ (Rubric Assessment) ซึง่ผูว้จิยัปรบัปรงุจากเกณฑก์ารตรวจให ้
คะแนนของสมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 48 – 51) และ ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2544: 311) 
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ตาราง 1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
 
 

คะแนน / 
      ความหมาย 

การแสดงความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
ทีป่รากฏใหเ้หน็ 

4 
          ดมีาก 

- ด าเนินการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม แสดงวธิกีารแกป้ญัหา 
ไดช้ดัเจน ไดค้ าตอบทีถู่กตอ้งและสมบรูณ์ 

3 
ด ี

- ด าเนินการตามวธิกีารแกป้ญัหาทีจ่ะน าไปสู่ค าตอบทีถู่กตอ้ง แต่ 
เขา้ใจบางส่วนของปญัหาผดิไป โดยเงือ่นไขบางอยา่งของปญัหา หรอื 
- เลอืกใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม หาค าตอบถูกตอ้ง แต่ 
ด าเนินการตามวธิแีกป้ญัหาไดไ้มส่มบรูณ์ หรอื 
- เลอืกใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม และแสดงจ านวนทีเ่ป็นค าตอบ 
ของปญัหาแต่ไมไ่ดน้ ามาใชแ้สดงเป็นค าตอบของปญัหา 

2 
          พอใช ้

- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไมเ่หมาะสม และไดค้ าตอบไมถู่กตอ้ง แต่มสีิง่ที ่
แสดงถงึการมคีวามเขา้ใจปญัหา หรอื 
- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม แต่ไมไ่ดด้ าเนินการจนกระทัง่ได ้
ค าตอบ หรอื 
- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม แต่ด าเนินการไมถู่กตอ้ง และน าไปสู่ 
การหาค าตอบทีผ่ดิพลาด หรอืหาค าตอบไมไ่ด ้หรอื 
- ไดค้ าตอบของปญัหายอ่ย ๆ ทีแ่บ่งจากปญัหาทีก่ าหนด แต่ 
ด าเนินการต่อไปไมไ่ด ้หรอื 
- ไดค้ าตอบทีถู่กตอ้ง แต่ไมไ่ดแ้สดงรายละเอยีดของวธิกีารแกป้ญัหา 

1 
    ยงัตอ้งปรบัปรงุ 

- แสดงวธิหีาค าตอบ และมสีิง่บ่งบอกความเขา้ใจปญัหาบางประการ 
และมแีนวทางทีจ่ะไมน่ าไปสู่การหาค าตอบทีถู่กตอ้ง หรอื 
- พยายามแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารแกป้ญัหาทีไ่มเ่หมาะสม เพยีงแนวทาง 
เดยีวทีไ่มส่ามารถแกป้ญัหาได ้และไมค่ดิหาวธิกีารแกป้ญัหาอื่น หรอื 
- มสีิง่บ่งชีถ้งึความพยายามทีห่าเป้าหมายยอ่ย ๆ ของปญัหา แต่ไมไ่ด ้
ด าเนินการต่อ 

0 
  ไมม่คีวามพยายาม 

- ไมแ่สดงการแกป้ญัหา หรอืไมต่อบสนองสิง่ทีส่มัพนัธก์บัปญัหา 
คดัลอกขอ้มลูจากปญัหา แต่ไมไ่ดน้ ามาใชใ้หเ้กดิความเขา้ใจปญัหา 
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ตาราง 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ 
 
 

คะแนน / 
      ความหมาย 

การแสดงความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
ทีป่รากฏใหเ้หน็ 

4 
          ดมีาก 

- เขยีนเพื่อแสดงแนวคดิทางคณติศาสตรข์องตนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดช้ดัเจน 

3 
ด ี

- เขยีนเพื่อแสดงแนวคดิทางคณิตศาสตรไ์ด้อย่างคร่าวๆ ไม่ชดัเจนใน
บางส่วน แต่ครอบคลุมสาระส าคญั 

2 
          พอใช ้

- เขยีนเพื่อแสดงแนวคดิทางคณติศาสตรไ์ดไ้มช่ดัเจนในบางส่วนและ 
ครอบคลุมสาระส าคญัเพยีงบางส่วน 

1 
    ยงัตอ้งปรบัปรงุ 

- เขยีนเพื่อแสดงแนวคดิทางคณติศาสตรไ์ดเ้พยีงเลก็น้อย พอมองเหน็ 
แนวทาง หรอื 
- มสีิง่ชีถ้งึความพยายามทีจ่ะเขยีนเพื่อแสดงแนวคดิ 

0 
  ไมม่คีวามพยายาม 

- ไมส่ามารถเขยีนเพื่อแสดงแนวคดิทางคณติศาสตรใ์หเ้ขา้ใจได้ 

 

   

  4. ผูว้จิยัด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสาร 
ทางคณติศาสตร ์ใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหา จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ โดยสรา้งแบบทดสอบอตันัยจ านวน 
15 ขอ้ แลว้น าแบบทดสอบและเกณฑก์ารใหค้ะแนนเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธ ์และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนคณิตศาสตรจ์ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบั
เนื้อหา จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ โดยพจิารณาจากค่า IOC ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป แลว้น าขอ้เสนอแนะมา
ปรบัปรงุแกไ้ข ผลการพจิารณาค่า IOC มคี่าตัง้แต่ .67 - 1 

  5. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรท์ี่
ผ่านการคดัเลอืกแลว้ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนบางไทรวทิยา ทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยัจ านวน 80 คน ทีเ่คยเรยีนเรื่อง ล าดบัและอนุกรม มาแลว้ เพื่อหาค่าความยาก
และค่าอ านาจจ าแนก 

  6. น าผลการทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้โดยพจิารณาจากค่าความยาก ( EP ) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (D) พรอ้มกบัคดัเลอืกเฉพาะขอ้ทีม่คี่าความยาก ( EP ) ตามเกณฑต์ัง้แต่ .20 - .80 
และค่าอ านาจจ าแนก (D) ตามเกณฑต์ัง้แต่ .20 ขึน้ไป โดยไดค้่าความยาก ( EP ) ตัง้แต่ .36 - .64 
และไดค้่าอ านาจจ าแนก (D) ตัง้แต่ .44 - .76 โดยคดัเลอืกใหค้รอบคลุมจุดประสงคก์ารเรยีนรูจ้ านวน 
10 ขอ้ 
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  7. น าแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกแลว้ไปทดสอบกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีน
บางไทรวทิยา ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัจ านวน 80 คน ทีเ่คยเรยีนเรื่อง ล าดบัและอนุกรม 
มาแลว้น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑโ์ดยมผีูช้่วยวจิยัอกี 1 คนในการตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบ 
จากนัน้น าคะแนนของผู้วจิยัและผู้ช่วยวจิยัมาหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั 
โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ในการให้คะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรเ์ท่ากบั .79 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ในการใหค้ะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรเ์ท่ากบั .97  

  8. น าแบบทดสอบทีผ่่านการตรวจสอบและแกไ้ขไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบางไทรวทิยา ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1 หอ้งเรยีน 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 แบบแผนทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นการวจิยัแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536: 150) 
 
ตาราง 3 แบบแผนการวจิยั 
 

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 
E T1 X T2 

 
 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 
  E  แทน  กลุ่มทดลอง 
  X  แทน  การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) 
  T1  แทน  การสอบก่อนการจดักระท าการทดลอง 
  T2  แทน  การสอบหลงัการจดักระท าการทดลอง 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
         1. ขอความรว่มมอืกบัโรงเรยีนบางไทรวทิยา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ซึง่กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 32 คน ผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ยตนเองดว้ยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่งล าดบัและอนุกรม 
  2. ชีแ้จงให้นักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถงึการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA 
MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม เพื่อใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
  3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตรแ์ละความสามารถใน
การสื่อสารทางคณติศาสตรท์ีไ่ดส้รา้งขึน้จ านวน 10 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
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โรงเรยีนบางไทรวทิยา ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง แลว้บนัทกึคะแนนกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัจากการทดสอบ
ครัง้นี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) 
  4. ด าเนินการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) โดยใชเ้วลาการสอน 14 
คาบ คาบละ 50 นาท ี
  5. เมือ่ด าเนินการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) ครบแลว้ ท าการ
ทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรแ์ละความสามารถในการสื่อสารทาง
คณติศาสตรอ์กีครัง้ และบนัทกึผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรยีน (Posttest) 
  6. ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรแ์ละ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์น าคะแนนทีไ่ดว้เิคราะหว์ธิทีางสถติเิพื่อตรวจสอบ
สมมตฐิานต่อไป 
 
กำรจดักระท ำและวิเครำะหข้์อมลูกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 กำรวิเครำะหข้์อมลู 
  ในการทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัมลี าดบัขัน้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
   1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบั
และอนุกรม โดยใชส้ถติ ิt – test for Dependent Samples 
   2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบั
และอนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) โดยใชส้ถติ ิt – test one group 
   3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบั
และอนุกรม โดยใชส้ถติ ิt – test for Dependent Samples 
   4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบั
และอนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) โดยใชส้ถติ ิt – test one group 
 
 สถิติท่ีใช้วิเครำะหข้์อมลู 
  ในการทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติกิารวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
   1. สถติพิืน้ฐาน 
    1.1 ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean) โดยค านวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และ
องัคณา สายยศ. 2538: 79) 

                  =       
N
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      เมือ่       แทน    ค่าเฉลีย่ 
            แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      N  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 

    1.2 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ. 2538: 79) 

      S          =    
 

 1NN

N
22



   

 
    เมือ่  S     แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
            2

    แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                   
2

    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
      N  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง 

 
   2. สถติเิพื่อหาคุณภาพเครือ่งมอื 
    2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์โดยค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 
2543: 249) 
 

                  IOC     =     
N

R  

 
        เมือ่      IOC แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั 
                     ลกัษณะพฤตกิรรม 

               RΣ  แทน   ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
                     ทัง้หมด 

          N    แทน  จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
    2.2 หาค่าความยากของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นรายข้อ โดยตัดคะแนนกลุ่ มคะแนนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 27 
เปอรเ์ซน็ต ์แลว้แทนค่าในสตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 199 – 200) 
 

 

 
u L min

E

max min

S S 2NX
P

2N X X
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   เมือ่     

EP      แทน   ดชันีความยากงา่ย 
      US      แทน    ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
     

LS       แทน   ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
       N       แทน   จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน 
      

maxX   แทน   คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดส้งูสุด 
       minX   แทน   คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดต้ ่าสุด 

 
    2.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหา
และการสื่อสารทางคณติศาสตรเ์ป็นรายขอ้ โดยตดักลุ่มคะแนนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 27 เปอรเ์ซน็ต์
แลว้แทนค่าในสตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 210) 
 

 
u L

max min

S S
D

N X X





 

 
                          เมือ่     D     แทน    ค่าอ านาจจ าแนก 
        US    แทน    ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
        LS    แทน    ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
        N     แทน    จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
           maxX  แทน    คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดส้งูสุด 
           minX  แทน    คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดต้ ่าสุด 
 
    2.4 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและ
การสื่อสารทางคณติศาสตร ์โดยการหาสมัประสทิธิแ์อลฟา ( - Coefficient) โดยใชสู้ตรของครอนบคั 
(Cronbach) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 218) 
 

2

i

2

t

sn
1

n 1 s


 
  

   

  

 
      เมือ่         แทน     ค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 
                                n        แทน     จ านวนขอ้สอบ 

          2

iS     แทน     คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
          2

tS     แทน     คะแนนความแปรปรวนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 
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      โดยที ่  
 

22

i2

i

N X X
S

N N 1






   

    เมือ่   2

iS     แทน      คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
       iX  แทน      ผลทัง้หมดของคะแนนในขอ้ที ่i 

         
i

2X แทน      ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัในขอ้ที ่i 
             N     แทน      จ านวนคนเขา้สอบ            

 
    2.5 ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการ
แก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้สถติิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (ชูศร ี
วงศร์ตันะ. 2550: 312) 
 

   
xy

2 22 2

N XY X Y
r

N X X N Y Y




    
      

  

   
 

 
      เมือ่    r        แทน     สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

        X   แทน     ผลรวมของคะแนนชุด X 
       Y   แทน     ผลรวมของคะแนนชุด Y 

         2
X  แทน     ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

        2
Y  แทน     ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

        XY แทน     ผลรวมของผลคณูระหว่าง X กบั Y 
          N        แทน      จ านวนคนหรอืสิง่ทีศ่กึษา 
    
   3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
    3.1 ใช้วธิกีารทางสถติแิบบ t – test for Dependent Samples เพื่อ
เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรยีนก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรื่อง ล าดบัและอนุกรม 
จากสตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 199 – 200) 
 

 
22

D
t

n D D

N 1









 
 ;  df  =  n – 1 

 
      เมือ่     t       แทน    ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 
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        D   แทน    ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนน 
                                                   การทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
                                                   แบบซปิปา ( CIPPA MODEL) 

     
2

D  แทน   ผลรวมก าลงัสองของความแตกต่างระหว่าง 
                                                  คะแนนการทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการ 
                                                  เรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) 

        n       แทน    จ านวนนกัเรยีน 
    3.2 ใช้วธิกีารทางสถิติแบบ t – test one group เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรห์ลงัไดร้บัการจดัการ
แบบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรื่อง ล าดบัและอนุกรม กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 จากสูตร (ชูศร ีวงศ์
รตันะ. 2550: 133 - 134) 
 

0X
t

s

n


  ;  df  =  n – 1 

 
      เมือ่     t       แทน     ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 
           X      แทน      ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

          0     แทน      ค่าเฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์
       s       แทน      ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                         n        แทน      ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

 n  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 K  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

   แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนน 

 s  แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

   แทน ค่าเฉลีย่มาตรฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

 t  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

 **  แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการทดลองครัง้นี้ 

ผูว้จิยัมลี าดบัขัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 

 3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม โดยใช้

สถติ ิt-test for Dependent Samples 
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 4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม กบัเกณฑ ์

(รอ้ยละ 60) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 

  

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest Design 

ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถแสดงค่าสถติ ิโดยจ าแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา ไดด้งันี้ 

  1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้      
     มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบั   
     และอนุกรม 
 

กลุ่มตวัอยา่ง n K  s t 

ก่อนการทดลอง 32 40 10.09 4.44  

49.12** 

หลงัการทดลอง 32 40 31.19 3.22 

 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 31) = 2.452) 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม  

สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

   

 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample ผลปรากฏดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้   

     มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบั   

     และอนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n K  s  %600  t 
หลงัการทดลอง 32 40 31.19 3.22 24 12.65** 

 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 31) = 2.452) 
 

 จากตาราง 5 พบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้   

มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม  

สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 31.19 คะแนน  

คดิเป็นรอ้ยละ 77.97 
 

  3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา   

     ปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 
 

กลุ่มตวัอยา่ง n K  s t 

ก่อนการทดลอง 32 40 9.88 4.37  

48.66** 

หลงัการทดลอง 32 40 30.94 3.11 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 31) = 2.452) 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการ

เรยีนรูอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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  4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample ผลปรากฏดงัตาราง 7 
 

ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

     ปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม  

     กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) 

 

กลุ่มตวัอยา่ง n K  s  %600  t 
หลงัการทดลอง 32 40 30.94 3.11 24 12.64** 

 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 31) = 2.452) 
 

 จากตาราง 7 พบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม  

สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 30.94 คะแนน  

คดิเป็นรอ้ยละ 77.35 
 

  
 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 

  1. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนก่อน

และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) 

                 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 
  3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนก่อนและ

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL)  

  4. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บั

การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 

สมมติุฐานในการวิจยั 
            1. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 
 2. ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ของนักเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60  
 3. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 
 4. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์ ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู้

แบบซปิปา (CIPPA MODEL) สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที ่2         
ปีการศกึษา  2555  โรงเรยีนบางไทรวทิยา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซึง่ไดม้าจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) 
จากการจบัฉลากมา 1 หอ้งเรยีนจากหอ้งเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีน ซึง่ทางโรงเรยีนไดจ้ดัผูเ้รยีนของ
แต่ละหอ้งแบบคละความสามารถ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 1 หอ้งเรยีน จ านวน 32 คน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) รายวชิาคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน เรือ่ง 

ล าดบัและอนุกรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตรด์า้นการ

เขยีน  โดยเป็นแบบทดสอบแบบอตันยั  จ านวน  10  ขอ้ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

  1. ขอความรว่มมอืโรงเรยีนบางไทรวทิยา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครัง้นี้ โดยผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ยตนเองดว้ยการจดัการเรยีน

แบบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ตัง้แต่วนัที ่

1 ธนัวาคม 2555 ถงึวนัที2่4 กุมภาพนัธ ์2556  

  2. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบถงึการจดัการเรยีนแบบซปิปา (CIPPA 

MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม เพื่อใหน้กัเรยีนทุกคนไดเ้ขา้ใจตรงกนัและปฏบิตัตินไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

  3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตร์

ดา้นการเขยีน โดยเป็นแบบทดสอบแบบอตันยั จ านวน 10 ขอ้ ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ไปทดสอบกบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบางไทรวทิยา ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง แลว้บนัทกึคะแนนกลุ่ม

ตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้นี้ เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) โดยใชเ้วลาในการ

ด าเนินการทดสอบก่อนเรยีนเพื่อวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทางคณติศาสตร์

ดา้นการเขยีน  100 นาท ี 

  4. ด าเนินการจดัการเรยีนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม โดย

ใชเ้วลาการสอน 14 คาบ คาบละ 50 นาท ี

  5. เมือ่ด าเนินการจดัการเรยีนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 

ครบแลว้ ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทาง

คณติศาสตรด์า้นการเขยีนทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้จ านวน 10  ขอ้ อกีครัง้ และบนัทกึผลการทดลองให้

เป็นคะแนนหลงัเรยีน (Posttest) โดยใชเ้วลาในการทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการแกป้ญัหา

และการสื่อสารทางคณติศาสตรด์า้นการเขยีน 100 นาท ี 

  6. ตรวจใหค้ะแนน แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทาง

คณติศาสตรด์า้นการเขยีน แลว้น าคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิาน 
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 การวิเคราะหข้์อมลู 

  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมลี าดบัขัน้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

   1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

   2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 

 กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 

   3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

   4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม  

กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 

 

สรปุผลการวิจยั 

 1. ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม สงูกว่าก่อนไดร้บัการ

จดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 2. ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5    

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 31.19 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 77.98 

 3. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการ

เรยีนรูอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 4. ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 30.94 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 77.35 
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อภิปรายผล 
 จากการศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแบบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรมทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์ีม่ต่ีอความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสารทาง

คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

  1. ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม สงูกว่าก่อนไดร้บัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) และสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 31.19 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 77.98 ทัง้นี้เนื่องมาจาก 

   1.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เป็นการจดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความคดิ และการตดัสนิใจอย่างเป็นระบบ  ซึง่เป็น
รูปแบบการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองในทุกด้านอย่าง
เหมาะสม มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียน
แก้ปญัหาด้วยตนเอง ท าให้มีความมัน่ใจในตนเอง กล้าแสดงออก และยังน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอนทัง้ทางร่างกาย  สติปญัญา  
สงัคม และอารมณ์  ซงึสอดคล้องกบัแนวคดิการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) ของ  
ทศินา แขมมณ ี(2542: 10-11) ทีก่ล่าวว่า กล่าวคอื  กจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่คีวรเป็นกจิกรรมทีช่่วยให้
ผู้เรยีนมโีอกาสสรา้งความรูด้้วยตนเอง (Construct) ซึ่งจะท าให้ผู้เรยีนมคีวามเขา้ใจและเกดิการ
เรยีนรูท้ีม่คีวามหมายต่อตนเอง จะต้องเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ทางสงัคม
กบับุคคล  และแหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย ซึง่เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมทางสงัคม ใหผู้เ้รยีนมี
โอกาสไดเ้คลื่อนไหวร่างกาย (Physical Participation) โดยการท ากจิกรรมในลกัษณะต่างๆ ซึง่เป็น
การช่วยให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมทางกายเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้กระบวนการต่าง (Process  
Learning) ซึ่งเป็นทกัษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติ  เช่น กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการ
คดิ  กระบวนการแก้ปญัหา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการพฒันาตนเอง  เป็นต้น และการน า
ความรูท้ีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ช ้(Application) ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีน ไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนและ
ช่วยใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรูเ้พิม่เตมิขึน้เรื่อยๆซึ่งจะส่งเสรมิใหผู้้เรยีนได้ฝึกฝนการน าความรูค้วาม
เขา้ใจของตนไปใชใ้นแก้ปญัหาในสถานการณ์ต่างๆทีห่ลากหลายได ้ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมใน
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วราภรณ์ วรรณผ่อง (2552: บทคดัย่อ), 
ระเบยีบ  สมหวงั (2551: บทคดัย่อ), วนิดา พรชยั (2548: 70) และศศธิร แก้วรกัษา (2547: 60)    
ทีก่ล่าวว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) สามารถพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   1.2 ผูว้จิยัใชผู้ว้จิยัไดใ้ชข้ ัน้ตอนในการแก้ปญัหาของโพลยา (Polya. 1957: 
XVI-XVII) ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา ขัน้วางแผนแก้ปญัหา           
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ขัน้ด าเนินการตามแผนและขัน้ตรวจสอบผล โดยใช้ค าถามกระตุ้นความคดิของนักเรยีน นักเรยีน
สามารถอภปิรายเกีย่วกบัสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้สิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหห้า และวธิกีารแก้ปญัหาไดท้ าให้
นักเรยีนเลอืกใช้วธิกีารแก้ปญัหาทีเ่หมาะสมหาค าตอบไดอ้ย่างถูกต้องถูกต้อง ซึง่สริพิร ทพิยค์ง 
(2536: 157) กล่าวไวว้่า การไดฝึ้กแก้ปญัหาจะช่วยใหน้ักเรยีนรูจ้กัคดิ มรีะเบยีบขัน้ตอนในการคดิ 
รูจ้กัคดิอย่างมเีหตุผล และรูจ้กัตดัสนิใจอย่างชาญฉลาด และสอดคล้องกบังานวจิยัของวลิเลยีม 
(William. 2003: 185-187) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเกี่ยวกบัการเขยีนตามขัน้ตอนกระบวนการแก้ปญัหาว่า
สามารถช่วยเสรมิการท างานแก้ปญัหาได ้พบว่า นักเรยีนจ านวน 75% มคีวามพอใจในกจิกรรมการ
เรยีนและนกัเรยีนจ านวน 80% บอกว่ากจิกรรมการเขยีนจะช่วยใหเ้ขาเป็นนักแก้ปญัหาทีด่ขี ึน้ไดแ้ละ
จากงานวจิยัของ อรชร  ภูบุญเตมิ  (2550: บทคดัย่อ), มะลวิรรณ  ผ่องราษี (2549: บทคดัย่อ), 
ศริพิรรณ  ศรอุีทธา (2548: บทคดัย่อ) และวลพีร  เดชเดชา (2547: บทคดัย่อ) พบว่า การฝึกการ
แกป้ญัหาผ่านกระบวนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ของโพลยาท าใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปญัหา
ทางคณติศาสตรส์งูขึน้ 
  2. ความสารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 หลงั

ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบซปิปา (CIPPA MODEL) เรื่องล าดบัและอนุกรม สูงกว่าก่อนไดร้บัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) และสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 30.94 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 77.35 ทัง้นี้เนื่องมาจาก  

    2.1 การจดัการเรยีนรู้แบบซปิปา (CIPPA MODEL) เป็นการจดัการเรยีนรู้

โดยมุ่งใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน ผู้เรยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนและเพื่อนในชัน้เรยีน   

มคีวามร่วมมอืกนัระหว่างผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของบารดูี้ (Baroody. 1993: 2-9) ทีว่่า 

การมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างนักเรยีนดว้ยกนัและการสื่อสารระหว่างครกูบันักเรยีนเป็นสิง่ส าคญัในการ

พฒันาความสามารถทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนอกีทัง้ผู้วจิยัได้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก

เกี่ยวกบัการพูด การฟงั การอ่าน การเขยีน ท าใหก้ารสื่อสารมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และ

สอดคล้องกบัแนวคดิของสภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา (ปรญิญา สองสดีา. 2550: 80; 

อา้งองิจาก NCTM. 2000: 270 -272) ทีก่ล่าวว่าครจูะต้องจดัสภาพหอ้งเรยีนทีเ่อื้อต่อการส่งเสรมิให้

นักเรยีนมกีารอภปิราย การถกเถยีง การใหเ้หตุผล เป็นวธิทีีท่ าใหน้ักเรยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธ์ มกีาร

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ คน้หาปญัหาร่วมกนัรวมถงึการใหค้ าแนะน าจากคร ู การใหน้ักเรยีนมกีาร

อธบิาย การถกเถยีง การอภปิราย และการใหเ้หตุผล เป็นวธิทีีท่ าใหน้ักเรยีนไดม้กีารสื่อสารซึ่งท าให้

เกดิการเรยีนรู ้ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโรจาส (Rojas. 1992: 52 – 05A) พบว่า   

การฝึกการอ่าน การเขยีน และการพูดให้กบันักเรยีน ท าให้นักเรยีนมผีลการเรยีนดขีึน้ และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชานนท ์ ศรผี่องงาม (2549: บทคดัย่อ) พบว่า ความก้าวหน้าของทกัษะ
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การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลงัการเรยีนด้วยชุดการเรยีน

แบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธิม์คี่าเฉลีย่ตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป โดยมคี่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 81.02 

   2.2 การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เป็นการจดัการเรยีนรู ้

เป็นการเรยีนรูท้ีผู่้เรยีนต้องปฏบิตัิ และศกึษาความรูด้ว้ยตนเอง โดยการลงมอืท า และคดิในสิง่ที่

ก าลงัท า จากขอ้มลูหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บัผ่านทางการฟงั การพูด การอ่าน และการ

เขยีน การฟงั เช่น การฟงัค าชีน้ าของคร ู การรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อนในกลุ่ม การพูด เช่น     

ในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น กต็อ้งมกีารพดูคุยกนั มกีารอธบิายใหเ้พื่อนคนอื่น ๆ ทีไ่ม่เขา้ใจฟงั พูดคุย

เกี่ยวกบัเนื้อหาที่เรยีน อภปิรายเกี่ยวกบัรายละเอยีดของโจทย์ปญัหา การวางแผนแก้ปญัหา      

และอภปิรายหน้าชัน้เรยีน การอ่าน เช่น ในการแกป้ญัหาต้องมกีารอ่านโจทยเ์พื่อคดิหาแนวทางเพื่อ

จะหาค าตอบ การเขยีน เช่น การแสดงวธิแีก้ปญัหา ซึง่การฟงั การพูด การอ่าน และการเขยีนนัน้มี

ความส าคญัมาก เพราะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็นตวัเชื่อมโยงระหว่างขอ้มลู ความรู ้และสิง่ที่

เป็นนามธรรมไปสู่สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่จะช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจในเนื้อหา

ทางคณติศาสตร ์สอดคลอ้งกบัสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2551: 70) ทีว่่า 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแนวคิดทาง

คณติศาสตรห์รอืกระบวนการคดิของตนใหผู้อ้ื่นรบัรูไ้ดอ้ย่างถูกต้องชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ การที่

นักเรยีนมสี่วนร่วมในการอภปิรายหรอืเขยีน แลกเปลี่ยนความรู้และความคดิเห็น ถ่ายทอด

ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น จะช่วยใหน้ักเรยีนเรยีนรูค้ณิตศาสตร์

ไดอ้ย่างมคีวามหมาย เขา้ใจไดอ้ย่างกว้างขวางลกึซึง้และจดจ าไดน้านมากขึน้อกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของพรสวรรค ์จรสัรุง่ชยัสกุล (2547: บทคดัย่อ) พบว่าทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์

ภายหลงัจากการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีน เรื่องเมทรกิซ์ และดเีทอรม์นิันต์ โดยใช้หลกัการเรยีนเพื่อ

รอบรู้ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ปรากฏว่านักเรยีนมทีกัษะการสื่อสารทาง

คณติศาสตร ์โดยเฉลีย่รอ้ยละ 79.94 

  

ข้อสงัเกตจากการวิจยั 

 จากการศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรมทีม่ต่ีอทีม่ต่ีอความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร์

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ผูว้จิยัไดพ้บขอ้สงัเกตบางประการจากการวจิยั ซึง่พอสรปุไดด้งันี้ 

  1. ในการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารแก้ปญัหาของ

โพลยา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา ขัน้วางแผนแก้ปญัหา               
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ขัน้ด าเนินการตามแผนและขัน้ตรวจสอบผลการจดัการเรยีนรู้แบบซปิปา ครูผูส้อนจะต้องอธบิายถงึ

แต่ละขัน้ตอนใหเ้ขา้ใจผูเ้รยีนอยา่งชดัเจนในคาบแรก เพื่อใหผู้เ้รยีนได้เขา้ใจถงึขัน้ตอนการแก้ปญัหา

ทางคณติศาสตร ์     

  2. เนื่องจากการปฏบิตักิจิกรรมกลุ่มผูเ้รยีนทีเ่รยีนอ่อนจะไม่ชอบแสดงความคดิเหน็ 

ครผููส้อนจะต้องเขา้ไปแนะน าใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนเก่งคอยชกัจงูและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระหว่าง

การท ากจิกรรมใหม้าก และยงัเป็นการท าใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนเก่งรูจ้กัการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลอื

ผูอ้ื่น 

  3. ในการท ากจิกรรมต่างๆ ถา้ครผููส้อนมรีางวลัใหน้กัเรยีนจะมคีวามกระตอืรอืรน้เป็น

พเิศษ และเพิม่ความสนุกสนานในการท ากจิกรรมยิง่ขึน้ 

  4. การท ากจิกรรมกลุ่มควรใหผู้เ้รยีนออกมาน าเสนอผลงาน ในระยะแรกผูเ้รยีนยงัไม่

กล้าแสดงออกเท่าที่ควร อาจจะต้องสุ่มให้ผู้เรยีนออกมาน าเสนอ และหลงัจบการน าเสนอครูต้อง

กล่าวชมเชย และใหค้ าแนะน ากบัผูเ้รยีนทีอ่อกมาน าเสนอแลว้มสีิง่ทีผ่ดิพลาดดว้ยน ้าเสยีงทีอ่่อนโยน

มเีมตตา 

  5. ในใบกจิกรรมบางกจิกรรมโจทยป์ญัหาอาจจะเยอะเกนิไปควรตดัโจทยป์ญัหาให้

พอดกีบัเวลาทีน่กัเรยีนทัง้หอ้งสามารถท าเสรจ็ในคาบเรยีนได้ 

   

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะซึง่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและ

การศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  1. ในการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) ครผููส้อนควรอธบิายและ

ยกตวัอยา่ง ใหก้บัผูเ้รยีนอย่างชดัเจนพรอ้มทัง้ยกตวัอย่างโจทยป์ญัหาอย่างงา่ยเพื่อใหผู้เ้รยีนได้

เขา้ใจถูกตอ้ง 

  2. ครผููส้อนจะตอ้งเตรยีมตวัไปสอนเป็นอย่างด ีเพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รยีนและครผููส้อน 

  3. ในการปฏบิตักิจิกรรมในชัน้เรยีนครคูวรใหค้วามใส่ใจใหท้ัว่ถงึในชัน้เรยีน ให้

ค าปรกึษากบันกัเรยีนในระหว่างการท ากจิกรรม และครจูะตอ้งใชน้ ้าเสยีงทีอ่่อนโยนเวลาให้

ค าปรกึษาและน ้าเสยีงทีส่นุกสนานเวลาทีน่กัเรยีนก าลงัท ากจิกรรมในชัน้เรยีน 

  4. ครผููส้อนควรก าหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบัโจทยป์ญัหาหรอืกจิกรรมต่างๆ อยา่ง

พอเหมาะ มฉิะนัน้จะท าใหก้จิกรรมใชเ้วลามากจนเกนิไป 
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  5. ครผููส้อนควรจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มอยา่งเตม็ที ่และนกัเรยีนไดล้งมอื

ปฏบิตัจิรงิ จะท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็และสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

 ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

  1. ควรใหม้กีารศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) ใน

เนื้อหาคณติศาสตรอ์ื่นๆ เช่น ระบบจ านวนจรงิ เมตรกิซ ์ก าหนดการเชงิเสน้ แคลควิลสั  ฯลฯ  

  2. ควรมกีารศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) โดยศกึษาตวั

แปรอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์เช่น ความสามารถในการใหเ้หตุผล 

ความสามารถในการคดิสงัเคราะห ์เป็นตน้ 

  3. ควรมกีารน าผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) ไปใชก้บัการ

เรยีนการสอนในรปูแบบอื่นๆ เช่น การจดัการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา การสอนแบบบูรณาการ 

เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะหค์ณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 - ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและ

ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม 

 - ค่าความงา่ย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

แกป้ญัหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 

 - ค่า iX , 2

iX และ 2

is  ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 

 - ค่า iX , 2

iX  ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

ts  เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความเชื่อมัน่

ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 

 - ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาและ

ความสามารถในการเสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม 
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ตาราง 8 ค่าดชันีความเทีย่งตรงเขงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและ    
    ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม จ านวน 15 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 0 0.67 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 0 0.67 
6 0 +1 +1 0.67 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 0 0.67 
9 +1 0 +1 0.67 
10 +1 +1 0 0.67 
11 +1 +1 0 0.67 
12 +1 +1 0 0.67 
13 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 0 +1 +1 0.67 

 

  คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการ

สื่อสารทางคณติศาสตร ์ขอ้ทีม่คี่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC   

0.5  จงึคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 15 ขอ้  
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ตาราง 9 ค่าความง่าย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ         
     แกป้ญัหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม               
     จ านวน 15 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ PE D ผลการพจิารณา 
1 0.44 0.65 คดัเลอืกไว ้
2 0.79 0.13 ตดัทิง้ 
3 0.50 0.68 คดัเลอืกไว ้
4 0.36 0.44 คดัเลอืกไว ้
5 0.32 0.13 ตดัทิง้ 
6 0.54 0.64 คดัเลอืกไว ้
7 0.64 0.76 คดัเลอืกไว ้
8 0.52 0.72 คดัเลอืกไว ้
9 0.83 0.17 ตดัทิง้ 
10 0.36 0.44 คดัเลอืกไว ้
11 0.40 0.62 คดัเลอืกไว ้
12 0.46 0.19 ตดัทิง้ 
13 0.50 0.68 คดัเลอืกไว ้
14 0.64 0.76 คดัเลอืกไว ้
15 0.21 0.25 ตดัทิง้ 

 
             คดัเลอืกแบบทดสอบวดัวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการสื่อสาร

ทางคณติศาสตร ์โดยคดัเลอืกตามเกณฑ ์10 ขอ้ มคี่าความยากง่าย (PE) อยูร่ะหว่าง  0.36 – 0.64 

และมคี่าอ านาจจ าแนก (D) อยูร่ะหว่าง 0.44 – 0.76 โดยคดัเลอืกแบบทดสอบน้ีจ านวน 10 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 และ 14 ทีค่รอบคลุมจดุประสงคไ์ปใชใ้นครัง้ต่อไป   
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ตาราง 10 ค่า  2, ii XX  และ 
2

iS  ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั    
     ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม  
 

ขอ้ที ่  iX   2

iX  2

iS  
1 189 512 0.83 
3 289 1,086 0.53 
4 174 439 0.77 
6 245 813 0.79 
7 186 502 0.88 
8 213 631 0.81 
10 194 537 0.84 
11 260 874 0.37 
13 237 774 0.91 
14 280 1034 0.68 
   41.72  iS  

 

ตาราง 11 ค่า  2, ii XX  และ 2

iS  ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั 

     ความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 

 

ขอ้ที ่  iX   2

iX  2

iS  
1 193 522 0.71 
3 287 1077 0.60 
4 174 439 0.77 
6 237 789 1.10 
7 196 524 0.55 
8 201 547 0.53 
10 192 519 0.74 
11 257 882 0.71 
13 236 774 0.98 
14 271 994 0.96 
   66.72  iS  
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ตาราง 12 ค่า 2, ii
X X   ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

tS  เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความ     
     เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและ    
     อนุกรม 
 

คนที ่   คนที ่   
1 27 729 26 20 400 
2 18 324 27 22 484 
3 27 729 28 23 529 
4 24 576 29 10 100 
5 34 1,156 30 25 625 
6 29 841 31 18 324 
7 22 484 32 25 625 
8 12 144 33 20 400 
9 28 784 34 22 484 
10 31 961 35 10 100 
11 23 529 36 27 729 
12 15 225 37 24 576 
13 17 289 38 22 484 
14 24 576 38 23 529 
15 21 441 40 10 100 
16 25 625 41 27 729 
17 26 676 42 13 169 
18 16 256 43 22 484 
19 24 576 44 16 256 
20 19 361 45 20 400 
21 20 400 46 24 576 
22 21 441 47 18 324 
23 27 729 48 22 484 
24 15 225 49 27 729 
25 29 841 50 19 361 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 
 

คนที ่   คนที ่   
51 25 625 66 20 400 
52 24 576 67 24 576 
53 20 400 68 29 841 
54 24 576 69 18 324 
55 18 324 70 26 676 
56 29 841 71 17 289 
57 15 225 72 14 196 
58 17 289 73 21 441 
59 24 576 74 10 100 
60 22 484 75 23 529 
61 18 324 76 32 1,024 
62 25 625 77 18 324 
63 20 400 78 22 484 
64 16 256 79 11 121 
65 24 576 80 19 361 

      708,1iX  
702,38

2 iX  
 

  

 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์โดย

ใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  
 

       

 

   เมือ่                 แทน  ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 

                   k แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

   โดยที ่                
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   เมือ่              แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

         แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในขอ้ที ่ i  

                แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสองในขอ้ที ่ i

                   N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 

   และ                

   เมือ่              แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

                  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 

        ทัง้ฉบบั 

                แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง  

                           N แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 จากตาราง 12  จะได ้    80,702,38,708,1 2 NXX  
 

           

    
   =    

 18080

708,1702,3880
2



  

      
 = 

320,6

264,917,2160,096,3   

       = 
320,6

896,178  

       =  28.31 

 จากตาราง 10 จะได ้ k =  10  ,   = 7.41  ,   =  28.31 

 ดงันัน้        

   
 = 










 31.28

41.7
1

110

10  

   
 = 







 

31.28

41.731.28

9

10  

    
= 









31.28

90.20

9

10  

    = 0.82 
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ตาราง 13 ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจให้คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทาง    
     คณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 
 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
  XY 

1 27 26 729 676 702 
2 18 17 324 289 306 
3 27 28 729 784 756 
4 24 24 576 576 576 
5 34 33 1,156 1,089 1,122 
6 29 30 841 900 870 
7 22 22 484 484 484 
8 12 12 144 144 144 
9 28 29 784 841 812 
10 31 30 961 900 930 
11 23 23 529 529 529 
12 15 15 225 225 225 
13 17 16 289 256 272 
14 24 25 576 625 600 
15 21 21 441 441 441 
16 25 25 625 625 625 
17 26 26 676 676 676 
18 16 15 256 225 240 
19 24 23 576 529 552 
20 19 20 361 400 380 
21 20 20 400 400 400 
22 21 21 441 441 441 
23 27 27 729 729 729 
24 15 14 225 196 210 
25 29 28 841 784 812 
26 20 21 400 441 420 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
  XY 

27 22 22 484 484 484 
28 23 23 529 529 529 
29 10 11 100 121 110 
30 25 25 625 625 625 
31 18 17 324 289 306 
32 25 26 625 676 650 
33 20 21 400 441 420 
34 22 21 484 441 462 
35 10 10 100 100 100 
36 27 26 729 729 702 
37 24 24 576 576 576 
38 22 22 484 484 484 
39 23 23 529 529 529 
40 10 11 100 121 110 
41 27 27 729 729 729 
42 13 13 169 169 169 
43 22 21 484 441 462 
44 16 15 256 225 240 
45 20 20 400 400 400 
46 24 25 576 625 600 
47 18 17 324 289 306 
48 22 22 484 484 484 
49 27 26 729 676 702 
50 19 18 361 324 342 
51 25 24 625 576 600 
52 24 23 576 529 552 
53 20 21 400 441 420 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 
 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
  XY 

54 24 24 576 576 576 
55 18 18 324 324 324 
56 29 29 841 841 841 
57 15 16 225 256 240 
58 17 19 289 361 323 
59 24 26 576 676 624 
60 22 20 484 400 440 
61 18 17 324 289 306 
62 25 25 625 625 625 
63 20 20 400 400 400 
64 16 14 256 196 224 
65 24 22 576 484 528 
66 20 21 400 441 420 
67 24 25 576 625 600 
68 29 29 841 841 841 
69 18 19 324 361 342 
70 26 26 676 676 676 
71 17 17 289 289 289 
72 14 14 196 196 196 
73 21 21 441 441 441 
74 10 11 100 121 110 
75 23 24 529 576 552 
76 32 31 1,024 961 992 
77 18 16 324 256 288 
78 22 21 484 441 462 
79 11 11 121 121 121 
80 19 18 361 324 342 
รวม 1,708 1,699 38,702 38,303 38,470 
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 ศึกษาผลสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาทาง

คณติศาสตรข์องผูว้จิยัและผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่2 โดยการใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

     

  เมือ่                    r   แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

        แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

                         แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั  

               แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

        แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                         แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 

        แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

        แทน  ผลรวมของผลคณูระหว่างคะแนนทีต่รวจโดย 

        ผูว้จิยักบัคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 

           N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 

 จากตาราง 13 จะได ้   = 1,708 ,  = 1,699 ,  = 38,702   

            =  38,303 ,  = 38,470 , N = 80 

   

 

    =     

         22
699,1303,3880708,1702,3880

699,1708,1470,3880



  

    =  0.79  
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ตาราง 14 ค่า 2, ii
X X   ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

tS  เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความ  
     เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ 
     ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 
 

คนที ่   คนที ่   
1 26 676 28 22 484 
2 16 256 29 10 100 
3 26 676 30 24 576 
4 23 529 31 18 324 
5 32 1,024 32 25 625 
6 28 784 33 20 400 
7 22 484 34 22 484 
8 14 196 35 10 100 
9 30 900 36 28 784 
10 28 784 37 24 576 
11 20 400 38 20 400 
12 12 144 38 23 529 
13 17 289 40 9 81 
14 22 484 41 26 676 
15 20 400 42 12 144 
16 22 484 43 20 400 
17 24 576 44 14 196 
18 14 196 45 18 324 
19 22 484 46 24 576 
20 18 324 47 17 289 
21 19 361 48 22 484 
22 20 400 49 26 676 
23 26 676 50 18 324 
24 15 225 51 24 576 
25 28 784 52 22 484 
26 18 324 53 20 400 
27 20 400 54 22 484 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

 

คนที ่   คนที ่   
55 18 324 68 30 900 
56 28 784 69 18 324 
57 14 196 70 26 676 
58 17 289 71 18 324 
59 22 484 72 14 196 
60 22 484 73 21 441 
61 16 256 74 10 100 
62 24 576 75 24 576 
63 20 400 76 34 1,156 
64 16 256 77 20 400 
65 22 484 78 22 484 
66 20 400 79 12 144 
67 24 576 80 18 324 

    652,1X  310,362 X  

 

 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตร ์โดยใช้

สตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  

 

       

 

   เมือ่                 แทน  ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 

                   k แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
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   โดยที ่                

 

   เมือ่              แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

         แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในขอ้ที ่ i  

                แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสองในขอ้ที ่ i

                   N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 

      และ                 

 

   เมือ่              แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

                  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 

        ทัง้ฉบบั 

                แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง  

                           N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 จากตาราง 14  จะได ้ 
 
   80,310,36,652,1 2 NXX

      
 

   
    

    
   =    

 18080

652,1310,3680
2



  

   
    =  27.80 

 จากตาราง 11  จะได ้ k =  10 ,  =  7.66 ,   =  27.80 

 ดงันัน้            

   
  = 










 80.27

66.7
1

110

10  

     = 0.80 
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ตาราง 15 ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการสื่อสารทาง     
     คณติศาสตร ์เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 
 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
  XY 

1 26 25 676 625 650 
2 16 16 256 256 256 
3 26 25 676 625 650 
4 23 24 529 576 552 
5 32 31 1,024 961 992 
6 28 28 784 784 784 
7 22 18 484 324 396 
8 14 15 196 225 210 
9 30 29 900 841 870 
10 28 30 784 900 840 
11 20 21 400 441 420 
12 12 13 144 169 156 
13 17 17 289 289 289 
14 22 22 484 484 484 
15 20 18 400 324 360 
16 22 21 484 441 462 
17 24 25 576 625 600 
18 14 16 196 256 224 
19 22 21 484 441 462 
20 18 20 324 400 360 
21 19 21 361 441 399 
22 20 21 400 441 420 
23 26 26 676 676 676 
24 15 16 225 256 240 
25 28 26 784 676 728 
26 18 17 324 289 306 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
  XY 

27 20 18 400 324 360 
28 22 21 484 441 462 
29 10 9 100 81 90 
30 24 23 576 529 552 
31 18 19 324 361 342 
32 25 24 625 576 600 
33 20 19 400 361 380 
34 22 20 484 400 440 
35 10 9 100 81 90 
36 28 29 784 841 812 
37 24 22 576 484 528 
38 20 19 400 361 380 
39 23 23 529 529 529 
40 9 9 81 81 81 
41 26 24 676 576 624 
42 12 11 144 121 132 
43 20 19 400 361 380 
44 14 14 196 196 196 
45 18 20 324 400 360 
46 24 24 576 576 576 
47 17 18 289 324 306 
48 22 23 484 529 506 
49 26 26 676 676 676 
50 18 18 324 324 324 
51 24 25 576 625 600 
52 22 23 484 529 506 
53 20 19 400 361 380 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
  XY 

54 22 23 484 529 506 
55 18 17 324 289 306 
56 28 27 784 729 756 
57 14 14 196 196 196 
58 17 18 289 324 306 
59 22 21 484 441 462 
60 22 22 484 484 484 
61 16 16 256 256 256 
62 24 24 576 576 576 
63 20 19 400 361 380 
64 16 17 256 289 272 
65 22 22 484 484 484 
66 20 20 400 400 400 
67 24 25 576 625 600 
68 30 28 900 784 840 
69 18 19 324 361 342 
70 26 27 676 729 702 
71 18 18 324 324 324 
72 14 15 196 225 210 
73 21 20 441 400 420 
74 10 11 100 121 110 
75 24 23 576 529 552 
76 34 33 1,156 1,089 1,122 
77 20 22 400 484 440 
78 22 24 484 576 528 
79 12 13 144 169 156 
80 18 17 324 289 306 
รวม 1,652 1,645 36,310 35,877 36,034 
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  ศึกษาผลสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ ของผู้วจิยัและผู้ตรวจให้คะแนนคนที่ 2 โดยการใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ    

เพยีรส์นั  

     

  เมือ่                    r   แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

        แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

                         แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั  

               แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

        แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                         แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 

        แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

        แทน  ผลรวมของผลคณูระหว่างคะแนนทีต่รวจโดย 

        ผูว้จิยักบัคะแนนทีต่รวจโดยผูช้่วยวจิยั 

           N  แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 

 จากตาราง 15 จะได ้   = 1,652 ,  = 1,645 ,  = 36,310   

            =  35,877 ,  = 36,034 , N = 80 

   

 

    =     

         22
645,1877,3580652,1310,3680

645,1652,1034,3680



  

    =  0.97 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนของนักเรียนก่อนและหลงัการทดลอง 

 

 - คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม  

 - คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม 
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 ตาราง 16 คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5    

      ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม                                 

      (คะแนนเตม็ 40 คะแนน)  

 

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D  

1 13 32 1024 19 361 
2 9 28 784 19 361 
3 11 31 961 20 400 
4 12 32 1024 20 400 
5 12 34 1156 22 484 
6 8 32 1024 24 576 
7 14 35 1225 21 441 
8 8 34 1156 26 676 
9 19 37 1369 18 324 
10 13 35 1225 22 484 
11 0 27 729 27 729 
12 8 32 1024 24 576 
13 9 30 900 21 441 
14 12 32 1024 20 400 
15 15 35 1225 20 400 
16 17 36 1296 19 361 
17 12 32 1024 20 400 
18 9 27 729 18 324 
19 18 36 1296 18 324 
20 8 29 841 21 441 
21 8 27 729 19 361 
22 10 29 841 19 361 
23 12 31 961 19 361 
24 6 29 841 23 529 
25 11 32 1024 21 441 
26 6 28 784 22 484 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D  

27 10 33 1089 23 529 
28 6 29 841 23 529 
29 15 34 1156 19 361 
30 0 24 576 24 576 
31 8 28 784 20 400 
32 4 28 784 24 576 
    9982X    446,312

2X   675   446,142D  

 

 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  

ปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบแบบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม

โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

 
22

D
t

n D D

N 1









 
 ;  df  =  n – 1 

   เมือ่       t แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

                แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้

       แต่ละคู่ยกก าลงัสอง 

        แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้  

       ทัง้หมดยกก าลงัสอง 

         N  แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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137 

137 

 จากตาราง 16  จะได ้    32,446,14,675 2 nDD  

 ดงันัน้                
 

22

D
t

n D D

N 1









 
  

                     =  
   

132

675446,1432

675

2




 

            =   
   

31

625,455272,462

675


 

            =  49.119 

 (เปิดตาราง t จะไดค้่าวกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.452 ทีร่ะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี่ .01 เมื่อ df  32 – 1     31) 
  

 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  

ปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ย

ละ 60) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 

    0X
t

s

n


  ;  df  =  n – 1 

   เมือ่          t แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

          แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

                      แทน  ค่าเฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) 

          s แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

             n แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  
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  ค่าเฉลีย่เลขคณติ  ของคะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์อง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและ

อนุกรม หาไดจ้ากสตูร  

                                             =       
N


 

       =  
32

998    

       =  31.188  

 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL)  

เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม หาไดจ้ากสตูร 

       

             
 13232

998446,3132
2




  

          217.3  
 เนื่องจาก  32,217.3,24,188.31 0  nSX   

             0X
t

s

n


  

                

32

217.3

24188.31 
  

      
       

654.12  

(เปิดตาราง t จะไดค้่าวกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.452 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ

ที ่.01 เมือ่ df = 32 – 1 = 31) 
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ตาราง 17 คะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5    
     ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม    
     (คะแนนเตม็ 40 คะแนน)  
 

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D  

1 12 30 900 18 324 
2 8 29 841 21 441 
3 12 32 1024 20 400 
4 10 30 900 20 400 
5 11 34 1156 23 529 
6 8 31 961 23 529 
7 15 34 1156 19 361 
8 9 33 1089 24 576 
9 18 36 1296 18 324 
10 12 34 1156 22 484 
11 0 29 841 29 841 
12 9 30 900 21 441 
13 8 29 841 21 441 
14 12 32 1024 20 400 
15 16 36 1296 20 400 
16 18 37 1369 19 361 
17 11 32 1024 21 441 
18 9 28 784 19 361 
19 17 36 1296 19 361 
20 9 31 961 22 484 
21 7 26 676 19 361 
22 9 29 841 20 400 
23 11 30 900 19 361 
24 6 29 841 23 529 
25 12 33 1089 21 441 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D  

26 6 28 784 22 484 
27 9 32 1024 23 529 
28 6 29 841 23 529 
29 14 32 1024 18 324 
30 0 24 576 24 576 
31 8 26 676 18 324 
32 4 29 841 25 625 
    9902X    928,302

2X   674   382,142D  

 

 เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม โดยใช ้

สถติ ิt-test for Dependent Samples 
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n D D

N 1









 
 ;  df  =  n – 1 

   เมือ่       t แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

                แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ 

       แต่ละคู่ยกก าลงัสอง 

        แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้  

       ทัง้หมดยกก าลงัสอง 

         n แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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 จากตาราง 17 จะได ้    32,382,14,674 2 nDD       

                       ดงันัน้     
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D
t

n D D

N 1









 
  

                     = 
   

132

674382,1432

674

2




 

            =  
   

31

276,454224,460

674


 

            =  48.664 

 (เปิดตาราง t จะไดค้่าวกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.452 ทีร่ะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี่ .01 เมื่อ df  32 – 1    31) 
  

 เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) 

โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 
 

      0X
t

s

n


  ; df = n – 1  

   เมือ่          t แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

          แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

                      แทน  ค่าเฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 60) 

          s แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

             n แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  
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 ค่าเฉลีย่เลขคณติ  ของคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์อง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) 

 เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม หาไดจ้ากสตูร  

                 =       
N


 

       =  
32

990    

       = 30.938  

  

 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางคณติศาสตรข์อง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา ( CIPPA MODEL) 

 เรือ่ง ล าดบัและอนุกรม หาไดจ้ากสตูร 

       

            
 13232

990928,3032
2




  

         110.3  
  

 เนื่องจาก  32,110.3,24,938.30 0  nSX   

            0X
t

s

n


  

         

32

110.3

24938.30 
  

         638.12  

 (เปิดตาราง t จะไดค้่าวกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.452 ทีร่ะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิี่ .01 เมื่อ df = 32 – 1 = 31) 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งแผนจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา (CIPPA MODEL) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์   ช่วงชัน้ท่ี  3  วิชา  คณิตศาสตร ์
รหสั  ค32101       ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  5 
เร่ือง  การหาพจน์ทัว่ไปของล าดบั      จ านวน  1  คาบ 
1.  สาระ 
  สาระที ่ 4  พชีคณติ 
  สาระที ่ 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ค 4.1  เขา้ใจและวเิคราะหแ์บบรปู (pattern) ความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั  
 มาตรฐาน ค 6.1  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา การใหเ้หตุผล การสื่อสาร การสื่อ 
       ความหมายทางคณติศาสตร ์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้
                                   ต่างๆ ทางคณติศาสตร ์และการเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ       
                                   และมคีวามคดิสรา้งสรรค์ 
3.  ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ 
  ค 4.1 ม. 4 – 6 / 4  เขา้ใจความหมายของล าดบัและหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั  
  ค 6.1 ม. 4 – 6 / 1  ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายแกป้ญัหา  
   ม. 4 – 6 / 2  ใชค้วามรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน 
                                       การแกป้ญัหาในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม  

  ม. 4 – 6 / 4 ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตรใ์นการสื่อสาร การสื่อ 
                   ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

4.  สาระส าคญั 
  1. ฟงักช์นัทีม่โีดเมนเป็นเซตของจ านวนเตม็บวกหรอืสบัเซตของจ านวนเตม็บวกในรปู 
{ 1, 2, 3, ... , n }  เรยีกว่า  ล าดบั 
  ล าดบัทีม่โีดเมนเป็น { 1, 2, 3, ... , n } เรยีกว่า  ล าดบัจ ากดั  (finite  sequence) และ
ล าดบัทีม่โีดเมนเป็นเซตของจ านวนเตม็บวก เรยีกว่า  ล าดบัอนันต ์ (infinite  sequence)    
5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ด้านความรู้ (K) นกัเรยีนสามารถ 
  1. บอกความหมายของล าดบัได ้ 
  2. บอกไดว้่าล าดบัใดเป็นล าดบัจ ากดัหรอืล าดบัอนนัต์  
  3. เขยีนล าดบัในรปูแจกแจงพจน์เมือ่ก าหนดพจน์ทัว่ไปใหไ้ด้  
  4. เขยีนพจน์ทัว่ไปของล าดบัได ้ 
 ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P) นกัเรยีนสามารถ 
  1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
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  2. ใหเ้หตุผลทางคณติศาสตร ์ 
  3. การสื่อสาร  
 ด้านคณุลกัษณะ (A) นกัเรยีนสามารถ 
  1. ความรบัผดิชอบในการท างาน 
  2. มทีกัษะในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
  3.มคีวามกระตอืรอืรน้ 
6. สาระการเรียนรู้  
 ล าดบั คอื ฟงักช์นัทีม่โีดเมนเป็นเซตของจ านวนเตม็บวก หรอื สบัเซตของจ านวนเตม็บวก
ในรปู  1,2,3,...,n  
 ล าดบัทีม่โีดเมนเป็น    1,2,3,...,n    เรยีกว่า ล าดบัจ ากดั 
 ล าดบัทีม่โีดเมนเป็น    1,2,3,...        เรยีกว่า ล าดบัอนนัต์ 
การเขยีนล าดบั   ม ี2 แบบ  คอื 
 1. การเขยีนล าดบัโดยการแจกแจงพจน์  คอื จะเขยีนเฉพาะสมาชกิของเรนจเ์รยีงกนัไป 
เช่น ถา้ a  เป็นล าดบัจ ากดัจะเขยีนแทนดว้ย  1 2 3, , ,..., na a a a  
         ถา้ a  เป็นล าดบัอนันตจ์ะเขยีนแทนดว้ย  1 2 3, , ,..., ,...na a a a  
 
 เรยีก  1a    ว่า พจน์ที ่1 ของล าดบั 
           2a    ว่า พจน์ที ่2 ของล าดบั 
           3a    ว่า พจน์ที ่3 ของล าดบั 
                     . 
                     . 
                         na    ว่า พจน์ที ่ n  หรอืพจน์ทัว่ไป (general term) ของล าดบั 
 
 2. การเขยีนเฉพาะพจน์ทัว่ไป พรอ้มทัง้ระบุสมาชกิในโดเมน 
เช่น  ล าดบั  1,3,6,10,15  อาจเขยีนแทนดว้ย 

        1

2
n

n n
a


       เมือ่   1,2,3,4,5n  

  ล าดบั 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , . . . อาจเขยีนแทนดว้ย 
       2 1na n       เมือ่  n   เป็นจ านวนเตม็บวก 
หมายเหต ุ ในกรณทีีก่ าหนดล าดบัโดยพจน์ทัว่ไป  ถา้ไมไ่ดร้ะบุสมาชกิในโดเมน ใหถ้อืว่าล าดบันัน้
เป็นล าดบัอนนัต์ 
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ตวัอย่างท่ี 1 จงหาสีพ่จน์แรกของล าดบั 3 2na n   
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
  1) สีพ่จน์แรกของล าดบั 3 2na n   
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
  1) 3 2na n    
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
 แทน n ใน 3 2na n   ดว้ย 1, 2, 3 และ 4 เพื่อหาสีพ่จน์แรกของล าดบั 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
 ก าหนดให ้ 3 2na n   
   1a   3 1 2   1  
   2a   3 2 2   4  
   3a   3 3 2   7  
   4a   3 4 2   10  
 ดงันัน้สีพ่จน์แรกของล าดบัน้ีคอื 1 , 4 , 7 , 10 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบ 
 

ตวัอย่างท่ี 2 จงหาสีพ่จน์แรกของล าดบั  
1

1
2

na n n   

1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 

  1) สีพ่จน์แรกของล าดบั  
1

1
2

na n n   

 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 

1)   
1

1
2

na n n    

 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
 แทน n ใน 3 2na n   ดว้ย 1, 2, 3 และ 4 เพื่อหาสีพ่จน์แรกของล าดบั 
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3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 

ก าหนดให ้  
1

1
2

na n n   

  1a   
1

1 1 1
2

    1  

  2a   
1

2 2 1
2

    3  

  3a   
1

3 3 1
2

    6  

  4a   
1

4 4 1
2

    10  

ดงันัน้สีพ่จน์แรกของล าดบัน้ีคอื 1 , 3 , 6 , 10 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบ 
 
ตวัอย่างท่ี 3 จงหาพจน์ถดัไปสองพจน์ของ 1 , 4 , 16 , 64 , . . . 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
  1)พจน์ถดัไปสองพจน์ของ 1 , 4 , 16 , 64 , . . . 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
  1) ล าดบั  1 , 4 , 16 , 64 , . . . 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
 1) สงัเกตการเพิม่ขึน้และความสมัพนัธแ์ต่ละพจน์ 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
 พจิารณาความสมัพนัธข์องพจน์ในล าดบั  พบว่า 
      1          4           16            64    256        1024 
   
              ×4     ×4           ×4            ×4          ×4 
 
  จะเหน็ว่าพจน์ทีอ่ยูถ่ดัไปจะเพิม่ขึน้ 4 เท่าของพจน์ทีอ่ยู่ขา้งหน้า  
ดงันัน้พจน์สองพจน์ถดัไปของล าดบัน้ีคอื 256 และ 1024 
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4. ขัน้ตรวจสอบผล 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบ 
 

ตวัอย่างท่ี 4  จงหาพจน์ถดัไปสองพจน์ของ 100 , 98 , 94 , 88 , . . . 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
  1)พจน์ถดัไปสองพจน์ของ 100 , 98 , 94 , 88 , . . . 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
  1) ล าดบั  100 , 98 , 94 , 88 , . . . 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
 1) สงัเกตการเพิม่ขึน้และความสมัพนัธแ์ต่ละพจน์ 
ขัน้ด าเนินการตามแผน 
 พจิารณาความสมัพนัธข์องพจน์ในล าดบั  พบว่า 
        100          98    94         88          80   70  
    
           -2          -4             -6             -8            -10 
 จะเหน็ว่าพจน์ทีอ่ยูถ่ดัไปจะลดลง 2 , 4 และ 6 ตามล าดบั 
ดงันัน้  พจน์สองพจน์ถดัไปของล าดบัน้ีจะลดลง 8 และ 10 ตามล าดบั จะไดว้่า พจน์สองพจน์ถดัไป
ของล าดบัน้ีคอื 80 และ 70 
ขัน้ตรวจสอบผล 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบ 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 (ขัน้ทบทวนความรู้เดิม) 
 1. ทบทวนบทเรยีนเรือ่งฟงักช์นั เกีย่วกบัการหาสมาชกิของโดเมนและเรนจข์องฟงักช์นั 
โดยใหน้กัเรยีนรว่มกนัเขยีนความสมัพนัธ์ 2 – 3 ตวัอยา่ง และรว่มกนัหาเซตของโดเมนและเรนจ ์
 2. ครซูกัถามนกัเรยีนคงจะเคยพบเหน็ขอ้สอบวดัเชาวป์ญัญาต่างๆ ทีใ่หชุ้ดของจ านวน
มาแลว้ใหห้าว่าจ านวนถดัไปคอืจ านวนอะไร พรอ้มเขยีนตวัอยา่งบนกระดานดงันี้  2 , 4 , 6 , 8  
จากนัน้ครถูามนกัเรยีนว่า นักเรยีนคดิว่า จ านวนถดัไปควรเป็นจ านวนอะไร  เพราะอะไร 
3. ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยจดันกัเรยีนเขา้กลุ่มแบบคละความสามารถเป็น
นกัเรยีนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน โดยพจิารณาจากผลการเรยีนวชิาคณติศาสตร์
ภาคเรยีนทีผ่่านมา 
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 4. ครนู าเสนอกระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรโ์ดยใชข้องโพลยา ว่าประกอบไปดว้ย
ขัน้ตอนในการแก้ปญัหา 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา ขัน้วางแผนแกป้ญัหา ขัน้
ด าเนินการตามแผน และขัน้ตรวจสอบ แต่ละตอนนัน้มลีกัษณะอย่างไรเพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจ 
 (ขัน้แสวงหาความรู้ใหม่ / ขัน้ศึกษาท าความเข้าใจกบัข้อมลู / และขัน้แลกเปล่ียน
ความรู้ความเข้าใจ) 
 1. ครแูจกใบกจิกรรมที ่1 และใบกจิกรรมที ่2 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัศกึษา
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัใหเ้พื่อท าความเขา้ใจปญัหา วางแผนแกป้ญัหา ก าหนดแนวคดิในการ
หาค าตอบของปญัหา ก่อนทีจ่ะลงมอืแสดงวธิคีดิเพื่อหาค าตอบของปญัหาภายในกลุ่ม 
 2. ครเูป็นผูอ้ธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจถงึวธิกีารท ากจิกรรม ซึง่ครอูาจใชค้ าถามกระตุ้น
นกัเรยีนเพื่อเปิดความคดิของนกัเรยีน 
 3. นกัเรยีนรว่มกนัวเิคราะหถ์งึค าตอบทีไ่ดม้าพรอ้มทัง้พจิารณาเซตของโดเมนและเรนจใ์น 
แต่ละกจิกรรม โดยครแูนะนาใหน้กัเรยีนน าสมาชกิของเรนจใ์นแต่ละกจิกรรมมาเขยีนใหม ่และ 
อธบิายต่อว่าการเขยีนสมาชกิของเรนจแ์บบนี้เรยีกว่า ล าดบั 
 4. นกัเรยีนศกึษาตวัอยา่งของล าดบัจากตวัอยา่งที่ 1 – 4 โดยรว่มกนัแทนค่าและคดิค านวณ
ดว้ยความรอบคอบ โดยใชก้ระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์4 ขัน้ตอนของโพลยา 
 5. ครแูจกใบงานที ่1 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม รว่มกนัอภปิรายเพื่อท าความเขา้ใจปญัหา 
วางแผนแกป้ญัหา ก าหนดแนวคดิในการหาค าตอบของปญัหา ก่อนทีจ่ะลงมอืแสดงวธิคีดิเพื่อหา
ค าตอบของปญัหา 
 (ขัน้แสดงผลงาน) 
 6. เมือ่นกัเรยีนท าใบงานที ่1 เรยีนรอ้ยแลว้  ครสูุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาแสดงค าตอบของ
กลุ่มตวัเองหน้าชัน้เรยีน โดยมคีรแูละเพื่อนๆ กลุ่มอื่น ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบและ
ช่วยกนัแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

(ขัน้สรปุ / จดัระเบียบความรู้) 
 7. เมือ่นกัเรยีนท าใบงานที ่1 และน าเสนอหน้าชัน้เรยีนเรยีบรอ้ยแลว้ครแูละนกัเรยีนรว่มกนั
สรปุความหมายของล าดบั และช่วยกนัสรปุขัน้ตอนในการแกป้ญัหาว่าประกอบดว้ย 4 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้
ท าความเขา้ใจปญัหา ขัน้วางแผนแกป้ญัหา ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา และขัน้ตรวจสอบผล โดยให้
นกัเรยีนซกัถามในเรือ่งทีน่กัเรยีนยงัสงสยั 
 (ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้) 
 8. ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดั 4.1.1 ในหนงัสอืเรยีนคณติศาสตร ์(หน้า 140) ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 
เป็นการบา้น 
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8. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 สื่อการเรยีนรู ้
  1. ใบกจิกรรมที ่1 
  2. ใบกจิกรรมที ่2 
  3. ใบงานที ่1 
  4. แบบฝึกหดั 4.1.1 ( หนงัสอืเรยีนคณิตศาสตร ์) 
 แหลง่เรยีนรู ้
  1. หอ้งสมุด 
 
9. ภาระงาน / ช้ินงาน 
 ใบงานที ่1 
 
10. การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ส่ิงทีต้่องการวดั/ประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือทีใ่ช้ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ 
1. บอกความหมายของล าดบัได ้
2. บอกไดว้า่ล าดบัใดเป็นล าดบั
จ ากดั หรือล าดบัอนนัต ์
3. เขียนล าดบัในรูปแจกแจงพจน์
เม่ือก าหนดพจน์ทัว่ไปใหไ้ด ้
4. เขียนพจน์ทัว่ไปของล าดบัได ้
ด้านทกัษะกระบวนการ 
1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
2. .ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 
3. การส่ือสาร 
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. ความรับผดิชอบในการท างาน 
2. มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3. มีความกระตือรือร้น 

ตรวจใบกิจกรรม
และใบงาน 
 
 
 
 
 
ตรวจใบกิจกรรมใบ
งานและการสังเกต 
 
 
 
สังเกตจากการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

-ใบกิจกรรม 
-ใบงาน 
 
 
 
 
 
-ใบกิจกรรม 
-ใบงาน 
 
 
 
แบบประเมินพฤติกรรม 

ถูกตอ้งร้อยละ 80 
ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
ถูกตอ้งร้อยละ 80 
ข้ึนไป 
 
 
 
ผา่นเกณฑใ์นระดบัดี 
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11. บนัทึกหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผลการสอน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ปญัหาและอุปสรรค 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกกรมท่ี 1 
 

ค าช้ีแจง : จากรปูทีก่ าหนดให ้ใหน้กัเรยีนหารปูที ่10 และเตมิความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ของการ
สรา้งและจ านวนรปูสีเ่หลีย่มลงในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะท่ีนักเรียนปฏิบติักิจกรรมให้นักเรียนแสดงขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 4 ขัน้ดงัน้ี 
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1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกกรมท่ี 2 

ค าช้ีแจง : จากรปูทีก่ าหนดให ้ใหน้กัเรยีนเตมิความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ของการสรา้งและจ านวนรปู
สีเ่หลีย่มลงในตาราง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะท่ีนักเรียนปฏิบติักิจกรรมให้นักเรียนแสดงขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 4 ขัน้ดงัน้ี 
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1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 1 
เร่ือง การหาพจน์ทัว่ไปของล าดบั 

 
ค าชีแ้จง : จงแสดงวธิหีาค าตอบ 
1.จงหาสีพ่จน์แรกของล าดบัต่อไปนี้   
1) จงหาสีพ่จน์แรกของล าดบั   na 2n 5   
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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2) จงหาสีพ่จน์แรกของล าดบั   
n

n 1
a

n


  

1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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3) จงหาสีพ่จน์แรกของล าดบั     na n n 1 n 2    

1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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2. จงหาพจน์ถดัไปสองพจน์ของล าดบัท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี พร้อมทัง้ให้เหตผุลประกอบ 
1) 2, 6, 10, 14, ... 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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160 

160 

2) 5, 10, 30, 120, ... 
1. ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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161 

161 

3) 100, 98, 94, 88, ... 
1. ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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162 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
  

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและสื่อสารทางคณติศาสตร ์
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163 

163 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................ชัน้ ม.5/.........เลขที.่........ 
 

โรงเรียนบางไทรวิทยา 
แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ล าดบัและอนุกรม 

 
ค าช้ีแจง  จงแสดงวธิที าอย่างละเอยีด 
 
ข้อสอบข้อท่ี 1 จงหาพจน์ทัว่ไปของ 4

5,3
4,2

3,1
2  

1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 

165 



 
 

 

 

164 

164 

ข้อสอบข้อท่ี 2  จงหาพจน์ทัว่ไปของ  7, 9, 11, 13, 15, … 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

166 



 
 

 

 

165 

165 

ข้อสอบข้อท่ี 3  จงหาพจน์แรกของล าดบัเลขคณติทีม่ ี a4  =  26  และ  a9   =  61 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

167 



 
 

 

 

166 

166 

ข้อสอบข้อท่ี 4  ถา้ 8, a, b, c, 20  เป็นหา้พจน์ทีเ่รยีงตดิกนัในล าดบัเลขคณติ จงหา a, b และ c 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

168 



 
 

 

 

167 

167 

ข้อสอบข้อท่ี 5  ล าดบัเรขาคณติชุดหน่ึง มผีลบวกของ 4 พจน์แรกเท่ากบั 936 ถา้อตัราส่วนรว่ม
ของล าดบัน้ีมคี่าเท่ากบั 5 จงหาล าดบัชุดน้ี 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

169 



 
 

 

 

168 

168 

ข้อสอบข้อท่ี 6  จงหาพจน์ที ่n ของล าดบัเรขาคณติ 18, 6, 2, 3
2 , … 

1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

170 



 
 

 

 

169 

169 

ข้อสอบข้อท่ี 7  จงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณติ 5 + 16 + 27 + … + 137 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

171 



 
 

 

 

170 

170 

ข้อสอบข้อท่ี 8  จงหาผลบวกของจ านวนระหว่าง 40 ถงึ 225 ซึง่ 14 หารลงตวั 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

172 



 
 

 

 

171 

171 

ข้อสอบข้อท่ี 9  จงหาผลบวก 6 พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณติ 5, 15, 45, … 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

173 



 
 

 

 

172 

172 

ข้อสอบข้อท่ี 10  ผลบวกของอนุกรมเรขาคณติซึง่มพีจน์ที ่1 เป็น 14 อตัราส่วนรว่มเป็น 2 มคี่า 
882 ผลบวกของอนุกรมเรขาคณตินัน้เป็นผลบวกของกี่พจน์ 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 โจทยต้์องการให้หาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรให้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………….............………………………………………………… 
 

174 



 
 

 

 

173 

173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

 
รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

170 



 
 

 

 

174 

174 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  
 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการจดัการเรยีนรู ้และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา
และการสื่อสารทางคณติศาสตร ์
1.  อาจารย ์ดร.ขวญั  เพยีซา้ย 
 ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
2.  อาจารย ์ดร.แสน สมนึก 
 ต าแหน่ง ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ 
 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 2 
 
3.  อาจารยพ์รีะ  รศัมสีว่าง 
 ต าแหน่ง ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ 
 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 2 
 
 
 

176 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

178 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ชื่อ ขือ่สกุล   นายอศัวนิ พุ่มมรนิทร ์
วนัเดอืนปีเกดิ   24 พฤศจกิายน 2528 
สถานทีเ่กดิ   อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั   65 หมู ่12 ต.ปลายกลดั อ.บางซา้ย  
    จ.พระนครศรอียธุยา 13270 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั            คร ู คศ.1  
สถานทีท่ างานปจัจบุนั    โรงเรยีนบางไทรวทิยา  อ าเภอบางไทร  
                                                  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13190 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2546  มธัยมศกึษาตอนปลาย 
    จากโรงเรยีนบางซา้ยวทิยา อ าเภอบางซา้ย 
                                                 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 พ.ศ.2552            ครศุาสตรบณัฑติ สาขาคณิตศาสตร ์
                              จากมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
                                      ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 พ.ศ.2556            การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการมธัยมศกึษา  
    (การสอนคณติศาสตร)์ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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