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ชญาภา ใจโปร่ง.  (2554).  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  
ที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (คณิตศาสตร์).  กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม: อาจารย์         
ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติวรรณ เพ็ญเพียร. 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์       

ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แล้วศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตวัอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม อ าเภอ     
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 30 คน โดยมีนักเรียน
จ านวน 4 คน เป็นนักเรียนเป้าหมาย เพื่อใช้ในการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นี้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา
และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งปัญหาแต่
ละข้อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาและเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์โดยใช้
ความรู ้เรือ่ง ฟังก์ชัน ที่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในการเรียน
แบบร่วมมือ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม น าเสนอผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ังของ
ตนและของกลุ่ม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า  

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์        
ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 2. เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนแสดง
พฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์     
การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน 
กล่าวคือ ด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการท าความ
เข้าใจสถานการณ์ปัญหา แสดงร่องรอยการขีดเขียนมากขึ้นในขณะท าความเข้าใจปัญหา และใช้
เวลามากขึ้นในการซักถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องก่อนลงมือแก้ปัญหา  ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา นักเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ได้
หลากหลายมากขึ้น ก าหนดตัวแปรและสร้างสมการได้เหมาะสมมากขึ้น  และด้านการค้นหาค าตอบ
ที่ถูกต้องพร้อมทั้งมีค าอธิบายท่ีชัดเจน นักเรียนสามารถเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบ
ได้มากขึ้น และนักเรียนที่ตอบปัญหาได้ถูกต้องมีจ านวนมากขึ้น  
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The purpose of the study was to construct mathematics instructional activities 

adapting and applying a variety of problem-solving strategies to enhance ability to solve 
mathematical problems on functions for Mathayomsuksa IV students then to study its 
effects on students’ ability in solving mathematical problems and behaviors on problem 
solving. 

Thirty Mathayomsuksa IV students of Kanchanaditwitthayakhom School were 
participated in this study. Four of them were chosen as target students for case study in 
their performance on problem solving. This activity provided the students to learn the 
process of problem solving, and various problem-solving strategies. They had a lot of 
experience on solving non routine problems. Each problem could solve more than one 
strategy via mathematics content on functions, in Mathayomsuksa IV level. In experimental 
class, students participated in cooperative learning group, group problem solving, 
discussion, and presentation.  

Results of the study were as follows: 
1. More than 60% of students participating in mathematics instructional activities 

adapting and applying a variety of problem-solving strategies had significantly ability in 
solving mathematical problems on functions at the .05 level. 

2. While the mathematics instructional activities were conducted, there was 
evidence when the subjects worked on more problems. In understanding the problem, they 
spent more time on trying to understand the problem situation and group discussion before 
attempting to solve it. They also more writing or drawings on a task while analyzing the 
problem. In adapting and applying strategies to solve problems, the subjects used various 
strategies to solve them. They also defined variables, set equation more appropriately. In 
finding out the correct answer with clear explanation of solution process, the subjects gave 
more explanation to support their solution process, and the number of subjects to find the 
correct answer had increased. These performances supported the finding that students who 
had experience on the mathematics instructional activities could develop their ability in 
solving mathematical problems. 
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ประกาศคณุูปการ 

ปริญญานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์    
ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติวรรณ       
เพญ็เพียร กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ท่านท้ังสองได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษา
แนะน าในการจัดท างานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา  อาจารย์ ดร. ไพโรจน์  
น่วมนุ่ม และคุณครูโสภณ ไทยจีน ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และอาจารย์ ดร. พิศุทธวรรณ         
ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล ที่กรุณาร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่า และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วิจัย ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม และนักเรียน  
ชั้น ม.4/1 ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการ และคณะครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ใน  
การวิจัย 

ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์   
ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า จนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการ สุภาพ โพธิ์เพชร ที่ให้โอกาสผู้วิจัยในการลาศึกษาต่อ และให้
โอกาสในการท าปริญญานิพนธ์จนส าเร็จ 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ พ่อ และแม่ ที่ให้ทั้งก าลังใจและก าลังทรัพย์สนับสนุน 
การศึกษาของผู้วิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ผู้ร่วมงานทุกคนที่ให้ก าลังใจเสมอมา  

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ  
บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ และความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

ในชีวิตประจ าวัน มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย อาทิ ปัญหาการเดินทาง ปัญหา  
การเรียน ปัญหาการท างาน  ในบรรดาปัญหาเหล่านี้มีทั้งปัญหาท่ีไม่ซับซ้อน สามารถแก้ปัญหาโดย
ใช้เพียงความรู้หรือประสบการณ์เดิม และปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากจนไม่สามารถ
แกป้ัญหาน้ันได้ในทันที จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะและกระบวนการ และเทคนิคต่างๆ มาช่วย
แก้ปัญหา  ถ้าเรามีความรู้หรือแหล่งความรู้ที่เพียงพอ เข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการใน           
การแก้ปัญหา เลือกเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ตลอดจนมีประสบการณ์ใน   
การแก้ปัญหามาก่อนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ดีและมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.].  2551: 6)  

เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    
จึงก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญกับแนวทางในการจัดกระบวน  
การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24 หมวดที่ 4 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งมีจุดเน้นบาง
ประการได้แก่การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545: 13)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ลักษณะดังกล่าว โดยการก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน
ทุกคน ซึ่งสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี 6 สาระ ได้แก่ (1) จ านวนและการด าเนินการ (2) การวัด 
(3) เรขาคณิต (4) พีชคณิต (5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ (6) ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2551: 2-3)  

ส าหรับสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางดังกล่าว 
ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนไว้ในมาตรฐาน ค 6.1 คือ  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem solving) เป็นความสามารถหนึ่ง
ในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้น     
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ในตัวนักเรียน  เพราะการเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิด   
ที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อและมีความม่ันใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานท่ีนักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต (สสวท.  2551: 6)  

ในต่างประเทศ สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of 
Teachers of Mathematics [NCTM]) ซึ่งเป็นองค์กรส าคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเรียน      
การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก  ได้ระบุไว้ในหนังสือประจ าปี   
ค.ศ.1980: การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน (Problem Solving in School 
Mathematics) ว่า “การแก้ปัญหาต้องเป็นจุดเน้นที่ส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์”         
สิ่งนี้ส่งผลให้นักการศึกษาทั่วโลกหันมาสนใจศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุกระดับช้ัน  
ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ (Krulik.  1980)   

ในประเทศไทย การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ครูมุ่งเน้นที่เนื้อหา
คณิตศาสตร์มากกว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้ครูไม่คุ้นเคยกับการเรียน    
การสอนท่ีเน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหา  ดังที ่
สสวท. (2551: 1) ได้ระบุไว้ว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี แต่มีนักเรียนจ านวนมากยังคงด้อยความสามารถเกี่ยวกับ        
การแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์   
การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปัญหา
เหล่านี้ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ          
ในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น 
กระบวนการแก้ปัญหาถือว่ามีความส าคัญ ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งเป็นท่ียอมรับและ
น ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya.  1957:    
5-40) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นการเริ่มต้นของ     
การแก้ปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับปัญหา และตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการค้นหา 
นักเรียนต้องท าความเข้าใจปัญหา และระบุส่วนส าคัญของปัญหา ซึ่งได้แก่ ตัวไม่รู้ค่า ข้อมูลและ
เงื่อนไข  ในการท าความเข้าใจปัญหานักเรียนต้องพิจารณาส่วนส าคัญของปัญหาอย่างถี่ถ้วน 
พิจารณาซ้ าไปซ้ ามา พิจารณาหลากหลายมุมมอง หรืออาจใช้วิธีต่างๆ ช่วยในการท าความเข้าใจ
ปัญหา เช่น การเขียนภาพ การเขียนแผนภูมิ หรือการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง  
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ต้องการให้นักเรียนค้นหาความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลและตัวไม่รู้ค่า แล้วน าความสัมพันธ์นั้นมาผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อ
ก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหาและเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการ
ตามแผน ต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนท่ีวางไว้  โดยเริ่มจากการตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดของแผนให้ชัดเจน แล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถ
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หาค าตอบได้ ถ้าแผนหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ นักเรียนต้อง
ค้นหาแผนหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาใหม่อีกครั้ง และ ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล ต้องการให้
นักเรียนมองย้อนกลับไปยังค าตอบที่ได้มา  โดยเริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุ 
สมผลของค าตอบ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ใช้ แล้วพิจารณาว่ามีค าตอบ หรือมีกลยุทธ์ใน    
การแก้ปัญหาอย่างอื่นอีกหรือไม่  ส าหรับนักเรียนที่คาดเดาค าตอบก่อนลงมือปฏิบัติ ก็สามารถ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบที่คาดเดาและค าตอบจริงในน้ีได้ 

นอกจากนี้ วิลสันและคณะ (Wilson; et al.  1993: 60) ได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาท่ีสนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาในรูปแบบที่แสดง   
ความเป็นพลวัต มีล าดับไม่ตายตัว สามารถวนไปเวียนมาได้ กล่าวคือ เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหานักเรียนจะต้องเริ่มท าความเข้าใจกับปัญหาก่อน หลังจากนั้นวางแผนแก้ปัญหาพร้อมทั้ง
ก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหานั้น แล้วด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 
จนกระทั่งสามารถค้นหาค าตอบได้ สุดท้ายพิจารณาความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบ   
ที่ได้และกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาหรือตัดสินใจท่ีจะเคลื่อน        
การกระท าจากขั้นตอนหน่ึงไปสู่อีกขั้นตอนหน่ึง หรือพิจารณาย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าเม่ือ      
มีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น เมื่อนักเรียนท าการแก้ปัญหาในขั้นท าความเข้าใจปัญหา และคิดว่า       
มีความเข้าใจปัญหาดีแล้ว ก็เคลื่อนการกระท าไปสู่ขั้นวางแผนแก้ปัญหา หรือในขณะที่นักเรียน
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้แต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ นักเรียนก็อาจย้อนกลับไปเริ่ม
วางแผนแก้ปัญหาใหม่ หรือท าความเข้าใจปัญหาใหม่ก็ได้ 

จากการวิจัยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของเวชฤทธิ์ องักนะภัทรขจร (2546: 186-187) พบว่า นักเรียนมีมโนทัศน์              
ที่คลาดเคลื่อนหลายเรื่อง ส่วนหน่ึงในนั้น คือ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และฟังก์ชันประเภท
ต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ (2545: 78) ที่ได้ศึกษามโนทัศน์             
ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมี
มโนทัศน์ เรื่อง ฟังก์ชัน แต่ละประเภทและโดยรวมต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยท่ี
บ่งชี้ว่านักเรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เช่นงานวิจัยของ มาลา ปาจุวัง 
(2542: 62) พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุดคือ
ด้านเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศรี จินตนสนธิ (2536: 178) ทีมี่
ข้อสรุปว่า นักเรียนมีความผิดพลาดในด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ฟังก์ชัน มากที่สุด 
ดังนั้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน จึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยเฉพาะการเลือกใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

ด้วยความส าคัญดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเสริมสร้างความสามารถ    
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้คณิตศาสตร์กับนักเรียน  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา        
ที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  แล้วศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นในด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาและกระบวนการ
แก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ี 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา     
ที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 4 

 
ความส าคัญของการวจิัย 

1. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา            
ที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2. เป็นข้อมูลส าหรับครูในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3. ได้แนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์       
ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน               

กาญจนดิษฐ์วิทยาคม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน             
กาญจนดิษฐ์วิทยาคม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 30 คน  นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ได้มาจาก     
การสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster  random  sampling) จากทั้งหมด 3 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนท้ังหมด 
110 คน โดยแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนแบบคละความสามารถ  ในกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยแบ่งนักเรียน
ออกเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของ
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นักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  หลังจากนั้นเลือกนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 1 คน นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 2 คน และ
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 1 คน เพื่อเป็นนักเรียนเป้าหมาย (Target student)          
ในการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้นักเรียนเป้าหมาย
จ านวน 4 คน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

เวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 12 คาบเรียน  
คาบเรียนละ 60 นาที โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย   

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้
พื้นฐาน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน  

ตัวแปรตาม คือ 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2. พฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซ่ึงนักเรียน
เผชิญอยู่และต้องการค้นหาค าตอบ โดยที่ยังไม่รู้ขั้นตอน/วิธีการท่ีจะได้ค าตอบของสถานการณ์น้ัน
ในทันที  

2.  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อค้นหาค าตอบของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

3. กระบวนการแก้ปัญหา หมายถึง ขั้นตอน/วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของโพลยา และกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการตาม
แผน และการตรวจสอบผล 
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4.  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา หมายถึง วิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ในที่นี้ ได้แก่ การค้นหาแบบรูป การสร้างตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ     
การแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด การคาดเดาและตรวจสอบ การเขียนสมการ และการเปลี่ยนมุมมอง  

5. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟงัก์ชัน ในด้านการท าความเข้าใจปัญหา   
ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบาย     
ที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก 

5.1 คะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม         
ซึ่งประกอบด้วย 

5.1.1 คะแนนจากใบกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 20 ของคะแนนเต็ม 
5.1.2 คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม 

5.2 คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์     
เรื่อง ฟังก์ชัน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม  

6. พฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน หมายถึง              
การแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในด้านต่างๆ ดังนี้  

6.1 ด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาความสามารถของ
นักเรียนในการระบุสิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดและสิ่งที่ต้องการหา ตลอดจนความเข้าใจใน
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหา เงื่อนไขส าคัญของปัญหาและ
ความสัมพันธ์ต่างๆ ของข้อมูล ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

6.2 ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียน 
ในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหามากกว่า
หนึ่งกลยุทธ์ 

6.3 ด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายท่ีชัดเจน โดยพิจารณา
ความสามารถของนักเรียนในการแสดงกระบวนการค้นหาค าตอบและการแสดงเหตุผลสนับสนุน
กระบวนการค้นหาค าตอบเหล่านั้น  
ในการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากผลงานเขียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน  ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมาย
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยและผู้ช่วย
สังเกตการณ์ โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และกล้องวิดีโอ ช่วยใน  
การบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมเหล่านั้น  และผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียน
เป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยมีกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึก
รายละเอียดของการสัมภาษณ์เหล่านั้น 
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7. กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา        
ที่หลากหลาย เร่ือง ฟังก์ชัน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชัน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน ซึ่งแต่ละแผนใช้เวลา 1 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 60 นาที  แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ในกิจกรรม    
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ี นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
ได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (Non-routine problem) ซึ่งแต่ละข้อ
สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชัน ที่ไม่เกินความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในการแก้ปัญหา  นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning)  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม น าเสนอ
ผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ังของตนและของกลุ่ม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน  

8.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน  
หมายถึง แบบทดสอบอัตนัยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหา      
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน  
การสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ซึ่งประกอบด้วย 
ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย จ านวน 4 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่า
หนึ่งกลยุทธ์ และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ซึ่งไม่เกินความรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ในการแก้ปัญหา โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) 

9. แบบสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง แบบบันทึกที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้บันทึกพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และแบบบันทึกภาคสนาม (Field note) 

10. นักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน  
หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถ         
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน หลังเรียนและคะแนนท่ีได้จากการท าใบกิจกรรม    
ในชั้นเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
เรื่อง ฟังก์ชัน มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา      
ที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

1.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.2 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.3 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.5 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.6 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.2 สื่อการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.3 การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.4 การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรส าคัญที่มีบทบาทอย่างมาก

ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนทั้งในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจ าปี ค.ศ. 1980 ว่า “การแก้ปัญหาต้องเป็นจุดเน้น
ที่ส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์” ท าให้นักการศึกษาหันมาสนใจศึกษาการแก้ปัญหา โดย
มีการให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไว้ดังนี้  

ครูลิคและรุดนิค ( Krulik; & Rudnick.  1987: 3) กล่าวถงึความหมายของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ว่า เป็นสถานการณ์ ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเผชิญ และต้องแก้ โดยต้องแสวงหาวิธีการ
และหนทางเพื่อท าให้การแก้ปัญหานั้นบรรลุผล   
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เชฟฟิลด์และครูอิกแชงก์ (Sheffield; & Cruikshank.  2000: 38) กล่าวว่า ปัญหาเป็น
ค าถามหรือสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความงุนงง ซึ่งนักเรียนไม่คุ้นเคย ไม่สามารถหาวิธีการแก้ได้ทันที
หรือรูว้ิธีการหาค าตอบได้อย่างรวดเร็ว  ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นค าถามหรือสถานการณ์ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวกับจ านวนเท่านั้น แต่อาจมีความหมาย
เกี่ยวข้องกับปริภูมิหรือการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ด้วย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซ่ึงเผชิญอยู่และต้องการค าตอบ 
โดยท่ียังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนท่ีจะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้นในทันที 

ส าหรับในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซ่ึงนักเรียนเผชิญอยู่

และต้องการค้นหาค าตอบ โดยที่ยังไม่รู้ขั้นตอนหรือวิธีการท่ีจะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้นในทันที  

1.2 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้น นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
บิทเทอร์ แฮทฟิลด์และเอ็ดเวิร์ด (Bitter; Hatfield; & Edwards.  1989: 36) ได้

กล่าวถึงความหมายของการแก้ปัญหา ใน 3 ลักษณะ คือ 
1. การแก้ปัญหา ในฐานะท่ีเป็น เป้าหมาย (As a goal) ซึ่งไม่เน้นกระบวนการ

หรือวิธีแก้ปัญหา หรือแม้แต่รายละเอียดเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ แต่จะสนใจผลลัพธ์สุดท้าย 
2. การแก้ปัญหา ในฐานะท่ีเป็น กระบวนการ (As a process) ซึ่งให้ความส าคัญ

กับโอกาสที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนวิธีการ กลยุทธ์ และการค้นพบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. การแก้ปัญหา ในฐานะท่ีเป็น ทักษะ (As a skill) ซึ่งต้องการความตั้งใจ และ

พยายามที่จะระบปุระเภทและลักษณะของปัญหา หรือวิธีการในการแก้ปัญหาให้ได้ 
ครูลิคและรุดนิค ( Krulik; & Rudnick.  1987: 4) ได้กล่าวถึง ความหมายของ       

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นการที่แต่ละบุคคลใช้ความรู้ที่มีอยู่ก่อนเดิม ตลอดจนทักษะ 
และความเข้าใจในการแก้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2538: 53) ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง  
การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซ่ึงผู้แก้ปัญหาอาจจะต้องใช้ความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ท่ีก าหนดในปัญหา 

 ส าหรับในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า เป็น  
การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เพื่อค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

1.3 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 จากความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้น นักการศึกษาได้แบ่งประเภทของ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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บิทเทอร์ แฮทฟิลด์และเอ็ดเวิร์ด (Bitter; Hatfield; & Edwards.  1989: 37) ได้แบ่ง
ประเภทของปัญหา ตามลักษณะของปัญหา ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ปัญหาปลายเปิด (Open – ended problems) เป็นปัญหาท่ีมีจ านวนค าตอบ  
ที่เป็นไปได้หลายค าตอบ ปัญหาเหล่านีใ้ห้ความส าคัญกับกระบวนการแก้ปัญหามากกว่าค าตอบ  

2. ปัญหาท่ีให้ค้นพบ (Discovery questions) เป็นปัญหาท่ีมีเพียงค าตอบเดียว 
แต่มีวิธีการท่ีหลากหลายในการหาค าตอบ  

3. ปัญหาแนะให้ค้นพบ (Guided discovery questions) เป็นปัญหาทีต่้อง        
มีการแนะน าหรือบอกทิศทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีหนทางในการหาค าตอบ   

โพลยา (Polya.  1957: 154) ได้แบ่งประเภทของปัญหา ตามจุดประสงค์ของปัญหา 
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. ปัญหาให้ค้นหาค าตอบ (Problem to find an answer) เป็นปัญหาที่ต้องการ
ให้นักเรียนค้นหาค าตอบซ่ึงอาจอยู่ในรูปปริมาณ จ านวน หรือให้หาวิธีการและค าอธิบายเหตุผล 

2. ปัญหาให้พิสูจน์ (Problem to prove) เป็นปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนแสดง
เหตุผลว่า “ข้อความที่ก าหนดให้เป็นจริง” หรือ “ข้อความที่ก าหนดให้เป็นเท็จ” 

บารูดี้ (Baroody.  1993: 2-34 - 2-36 ) ได้แบ่งประเภทของปัญหา ตามตัว               
ผู้แก้ปัญหา ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ปัญหาที่คุ้นเคย (Routine Problems) เป็นปัญหาอย่างง่าย หรือปัญหาชั้น
เดียว (Simple (one - step) Translation Problems) มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนมากนัก เป็นปัญหาที่
นักเรียนมีความคุ้นเคยกับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา มักพบเห็นในหนังสือเรียน   

2. ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (Non routine Problems) เป็นปัญหาทีน่ักเรียนไม่คุ้นเคย
กับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา มักไม่ค่อยพบในหนังสือเรียน  นักเรียนจะต้องประมวล
ความรู้ ความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหา ส่วนมากเป็นปัญหาที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อน ซึ่งปัญหาประเภทนี้มักถูกน ามาใช้ในการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน   

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย ซึ่งแต่ละข้อสามารถเลือกใช้วิธีการหรือ
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งวิธีหรือหนึ่งกลยุทธ์ และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน      
การแก้ปัญหา เรื่อง ฟังก์ชัน ทีไ่ม่เกินความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

1.4 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

การแก้ปัญหาจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น กระบวนการแก้ปัญหาถือว่ามีความส าคัญ  
ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya.  1957: 5-40) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  ขั้นตอนน้ีเป็นการเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ต้องการให้
นักเรียนคิดเกี่ยวกับปัญหา และตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการค้นหา  นักเรียนต้องท าความเข้าใจ
ปัญหา และระบุส่วนส าคัญของปัญหา ซึ่งได้แก่ ตัวไม่รู้ค่า ข้อมูลและเงื่อนไข  ในการท าความเข้าใจ
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ปัญหานักเรียนต้องพิจารณาส่วนส าคัญของปัญหาอย่างถี่ถ้วน พิจารณาซ้ าไปซ้ ามา พิจารณา
หลากหลายมุมมอง หรืออาจใช้วิธีต่างๆ ช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่น การเขียนภาพ      
การเขียนแผนภูมิ หรือการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา  ขั้นตอนน้ีต้องการให้นักเรียนค้นหาความเชื่อมโยง หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่รู้ค่า แล้วน าความสัมพันธ์นั้นมาผสมผสานกับประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหาและเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน  ขั้นตอนน้ีต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางหรือแผนท่ีวางไว้  โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียด 
ของแผนให้ชัดเจน แล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้ ถ้าแผนหรือกลยุทธ์ใน        
การแก้ปัญหาที่เลือกไว้ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือกลยุทธ์ใน           
การแก้ปัญหาใหม่อีกครั้ง 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบผล  ขั้นตอนน้ีต้องการให้นักเรียนมองย้อนกลับไปยังค าตอบ     
ที่ได้มา  โดยเริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบ และกลยุทธ์ใน    
การแก้ปัญหาที่ใช้ แล้วพิจารณาว่ามีค าตอบ หรือมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ส าหรับนักเรียนท่ีคาดเดาค าตอบก่อนลงมือปฏิบัติ ก็สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่คาดเดาและค าตอบจริงในน้ีได้ 

วิลสันและคณะ (Wilson; et al.  1993: 60) ได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหาที่สนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาในรูปแบบที่แสดงความเป็น
พลวัต มีล าดับไม่ตายตัว สามารถวนไปเวียนมาได้ดังภาพประกอบ 1 

  

ภาพประกอบ 1 กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัต ตามแนวคิดของวิลสันและคณะ 

ที่มา: Wilson; et al.  (1993).  Mathematical Problem Solving.  p. 60. 

ท าความเข้าใจปัญหา 
 

วางแผนแก้ปัญหา 
 

ด าเนินการแก้ปัญหา 
 

ตรวจสอบผล 

สถานการณ์ 
ปัญหา 
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จากกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตในภาพประกอบ 1 สามารถอธิบายได้ดังนี้    
เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหานักเรียนจะต้องเริ่มท าความเข้าใจกับปัญหาก่อน หลังจากนั้น
วางแผนแก้ปัญหา พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหานั้น แล้วด าเนินการ
แก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ จนกระทั่งสามารถค้นหาค าตอบได้ สุดท้ายพิจารณาความถูกต้อง    
ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา  ส าหรับทิศทางของลูกศรน้ัน 
เป็นการแสดงการพิจารณาหรือการตัดสินใจที่จะเคลื่อนการกระท าจากขั้นตอนหน่ึงไปสู่อีกขั้นตอน
หนึ่ง หรือพิจารณาย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าเม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น เมื่อนักเรียนท า   
การแก้ปัญหาในขั้นที่ 1 คือ ขั้นท าความเข้าใจปัญหา และคิดว่ามีความเข้าใจปัญหาดีแล้ว ก็เคลือ่น    
การกระท าไปสู่ขั้นวางแผนแก้ปัญหา หรือในขณะที่นักเรียนด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ในขั้นที่ 3 
แต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ นักเรียนก็อาจย้อนกลับไปเริ่มวางแผนใหม่ในขั้นที่ 2 หรือ       
ท าความเข้าใจปัญหาใหม่ในขั้นที่ 1 ก็ได้ 

นอกจากนี้ครูลิคและรุดนิค (Krulik; & Rudnick.  1996: 5-6) ได้เสนอกระบวนการใน           
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการอ่านและคิด  เป็นข้ันการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบและประเมินผล  
ข้อเท็จจริง การเชื่อมโยงทุกส่วนของปัญหา 

2. ขั้นการส ารวจและวางแผน  เป็นข้ันวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินเลือกข้อมูล     
ที่จ าเป็นและตัดข้อมูลที่ไม่จ าเป็นทิ้งไป จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปตาราง เขียนภาพ สร้างแบบจ าลอง หรือ
อื่นๆ เพื่อวางแผนหาค าตอบ    

3. ขั้นคัดเลือกกลยุทธ์  เป็นข้ันที่คนส่วนใหญ่เห็นว่ามีความยากกว่าทุกขั้นตอน  
กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นทิศทางที่ผู้แก้ปัญหาใช้หาค าตอบ   

4. ขั้นหาค าตอบ  เป็นข้ันใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับปัญหานั้นๆ 
เพื่อหาค าตอบ โดยใช้การประมาณค่าหรือใช้เครื่องค านวณแล้วแต่ความเหมาะสม 

5. ขั้นการสะท้อนกลับและการขยายผล  เป็นการตรวจสอบว่าค าตอบที่ได้ตรง
ตามเงื่อนไขของปัญหาหรือไม่และค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่ และควรจะขยายผลไปสู่กรณีทั่วไป 
หรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์เดิม 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาและ
กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ี 

1.5 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหา นักแก้ปัญหาท่ีดีจะมี      
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่พร้อมจะเลือกออกมาใช้ได้ทันทีทันใดที่เผชิญปัญหา  ดังนั้นนักเรียนควร  
ที่จะได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้ช านาญ เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
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ความสามารถในการแก้ปัญหาต่อไป สสวท. (2551:  12-42) ได้แบ่งประเภทของกลยุทธ์ใน       
การแก้ปัญหา ไว้ดังนี้   

1. การค้นหาแบบรูป  เป็นการวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ที่มีลักษณะเป็นระบบ หรือเป็นแบบรูปในสถานการณ์ปัญหาน้ันๆ แล้วคาดเดาค าตอบ ซึ่งค าตอบ    
ที่ได้จะยอมรับว่าเป็นค าตอบที่ถูกต้อง เมื่อผ่านการตรวจสอบยืนยัน การค้นหาแบบรูปไม่เพียงแต่
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาเท่านั้น หากแต่ยังช่วยให้ผู้แก้ปัญหา ได้พัฒนาความรู้สึก      
เชิงจ านวน (Number sense) และทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้นักเรียนสามารถประมาณ 
และคาดคะเนค าตอบก่อนจะคิดค านวณจริง  ตลอดจนสามารถสะท้อนความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดของตนเองได้  

2. การสร้างตาราง  เป็นการน าข้อมูลที่โจทย์ก าหนดให้สรุปลงในตาราง เพื่อช่วยให้
ผู้แก้ปัญหาสามารถวิเคราะห์หา ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล อันจะน าไปสู่การค้นพบแบบรูป หรือ
ข้อชี้แนะอื่นๆ ตลอดจน ช่วยไม่ให้หลงลืมหรือสับสนในกรณีใดกรณีหนึ่ง เม่ือต้องแสดงกรณีที่เป็นไป
ได้ทั้งหมดของปัญหา  

3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ  เป็นการอธิบายสถานการณ์ และแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ของปัญหาด้วยภาพหรือแผนภาพ  กลยุทธ์นี้ผู้แก้ปัญหาจะต้องน า
ข้อมูลในสถานการณ์ปัญหา วาดออกมาเป็นภาพที่สัมพันธ์กัน การวาดภาพจะช่วยบรรยาย
สถานการณ์ได้ชัดเจนย่ิงขึ้นและง่ายต่อการท าความเข้าใจ ภาพที่วาดนั้นไม่จ าเป็นต้องใส่รายละเอียด
ให้ครบถ้วนวาดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเท่านั้น  

4. การแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด  เป็นการพิจารณาทุกกรณีที่เป็นไปได้อย่าง    
มีระบบโดยอาจจะแบ่งออกเป็นกรณีย่อยๆ  แล้วค่อยขจัดบางกรณีท่ีเป็นไปไม่ได้ออก  หลังจากนั้น
ค่อยพิจารณากรณีท่ีเหลือ ในบางครั้งอาจใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกับกลยุทธ์การค้นหาแบบรูปและกลยุทธ์
การสร้างตาราง  

5. การคาดเดาและตรวจสอบ  เป็นการพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปัญหา
ก าหนดมาให้ ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องมาสร้างข้อความคาดการณ์ แล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อความคาดการณ์น้ัน  ถ้าการคาดเดาไม่ถูกต้องก็คาดเดาใหม่โดยอาศัยประโยชน์
จากความไม่ถูกต้องของการคาดเดาในครั้งแรกๆ เป็นกรอบในการคาดเดาค าตอบของปัญหาครั้ง
ต่อไป ผู้แก้ปัญหาควรคาดเดาอย่างมีเหตุผลและมีทิศทาง เพื่อให้สิ่งที่คาดเดานั้นใกล้เคียงค าตอบ   
ที่ต้องการมากที่สุด โอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการเดา
เมื่อครั้งก่อนหน้า  

6. การเขียนสมการ  เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ปัญหาก าหนดให้อยู่ 
ในรูปของสมการ หรือบางครั้งอาจเป็นอสมการก็ได้  ในการใช้กลยุทธ์นี้ผู้แก้ปัญหาต้องวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา เพื่อหาว่าข้อมูลและเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนดมาให้มีอะไรบ้าง และสิ่งที่ต้องการหา
คืออะไร  หลังจากนั้นก าหนดตัวแปรแทนสิ่งที่ต้องการหา หรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ก าหนด
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มาให้แล้วเขียนสมการ หรืออสมการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น  หลังจากนั้นใช้สมบัติ
ของการเท่ากันเพื่อแก้สมการ และหลังจากสิ้นสุดการแก้สมการ ต้องตรวจค าตอบของสมการตาม
เงื่อนไขของปัญหา  ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของปัญหา ถือว่าค าตอบที่ได้เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
โดยท่ัวไปแล้วกลยุทธ์นี้มักใช้ในทางพีชคณิต  

7. การคิดแบบย้อนกลับ  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่พิจารณาจากผลย้อนกลับไปสู่
เหตุโดยเริ่มจากข้อมูลที่ได้ในข้ันตอนสุดท้าย แล้วคิดย้อนข้ันตอนกลับมาสู่ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอน
เริ่มต้นการคิดแบบย้อนกลับใช้ได้ดีกับการแก้ปัญหาที่ต้องการอธิบายถึงขั้นตอนการได้มาซึ่งค าตอบ 
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่จะเริ่มจากน าข้อมูลที่โจทย์ก าหนดมาให้  แล้วด าเนินการไปจน 
กระทัง่ได้ค าตอบ  แต่ส าหรับกลยุทธ์การคิดแบบย้อนกลับ ผู้แก้ปัญหาจะต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ
ปัญหาเสียใหม่ โดยพิจารณาปัญหาโดยรวมจากการท าย้อนกลับ กลยุทธ์นี้จะใช้เม่ือทราบผลลัพธ์
ของสถานการณ์ปัญหา แต่ไม่ทราบจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ปัญหา  

8. การเปลี่ยนมุมมอง  เป็นการเปลี่ยนการคิด หรือมุมมองให้แตกต่างไปจาก      
ที่คุ้นเคยหรือที่ต้องท าตามขั้นตอนทีละขั้น เพื่อให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น  กลยุทธ์นี้มักใช้ในกรณี        
ที่แก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์อื่นได้ยาก สิ่งส าคัญของกลยุทธ์นี้ก็คือ การเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างไปจาก
เดิม 

9. การแบ่งเป็นปัญหาย่อย  เป็นการแบ่งปัญหาใหญ่ หรือปัญหาท่ีมีความซับซ้อน
หลายขั้นตอนออกเป็นปัญหาย่อย หรือเป็นส่วนๆ ซึ่งในการแบ่งเป็นปัญหาย่อยนั้นผู้แก้ปัญหาอาจ
ลดจ านวนของข้อมูลลง หรือเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปท่ีคุ้นเคยและไม่ซับซ้อน หรือเปลี่ยนให้เป็น
ปัญหาท่ีคุ้นเคย เช่น ปัญหาเดิมประกอบด้วยตัวเลขหลายหลัก หรือมีรูปแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจึงไม่ชัดเจน การแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยๆ ที่คล้ายคลึงกับปัญหาเดิม
จะช่วยให้สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้ง่ายย่ิงขึ้น  

10. การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์  เป็นการอธิบายข้อความ หรือข้อมูลที่ปรากฏ
อยู่ในปัญหานั้นว่าเป็นจริง โดยใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหา บางปัญหาใช้การให้
เหตุผลทางตรรกศาสตร์ร่วมกับการคาดเดาและตรวจสอบ และ การเขียนภาพหรือแผนภาพ จนท า
ให้ไม่สามารถแยกการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ออกจากกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอื่นได้ชัดเจน  

11. การให้เหตุผลทางอ้อม  กลยุทธ์นี้ผู้แก้ปัญหาจะต้องแสดงให้ได้ว่า เป็นไปไม่ได้
ที่ ข้อความ จะเป็นเท็จ โดยการสมมติว่า ข้อความ ดังกล่าวเป็นเท็จ แล้วท าให้เกิดข้อขัดแย้ง หรือ
น าไปสู่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงสรุปว่า ข้อความ ดังกล่าวเป็นจริง  

ส าหรับการวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่นักเรียนสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ ฟังก์ชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การค้นหาแบบรูป การสร้าง
ตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ การแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด การคาดเดาและตรวจสอบ  
การเขียนสมการ และการเปลี่ยนมุมมอง  
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1.6 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ ครูจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีนักการศึกษาหลาย
ท่านได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 

บิทเทอร์ แฮทฟิลด์ และเอ็ดเวิร์ด (Bitter; Hatfield; & Edwards.  1989: 43-44)      
ได้เสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

1. ควรเลือกปัญหาที่น่าสนใจและไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปมาสอนนักเรียน 
2. ควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ และให้ท างานร่วมกันในการฝึกการแก้ปัญหา 
3. ควรฝึกให้นักเรียนระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการ สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และข้อมูล      

ที่จ าเป็นต้องรู้ซึ่งโจทย์ไม่ได้ก าหนดมาแต่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา   
4. ควรตั้งค าถามที่จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์

คาดหวัง เพราะนักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าหากไม่เข้าใจค าถามครูควรตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักเรียนโดยการตั้งค าถาม  และหากนักเรียนไม่เข้าใจครูควรสร้างบรรยากาศและใช้ค าถาม     
ที่เข้าใจง่าย และควรอธิบายความหมายของค าที่ใช้ในปัญหาข้อนั้นให้นักเรียนทราบเพิ่มเติม 

5. ควรน าเสนอปัญหาหลายๆ แบบ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อกับการแก้ปัญหาที่ซ้ าซาก
และไม่ท้าทายความสามารถ  

6. ควรน าเสนอปัญหาแก่นักเรียนบ่อยๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนไม่มองว่าเป็นทักษะท่ีแยกออกมา แต่เป็นสิ่ง          
ที่ต่อเนื่อง คุ้นเคย และเป็นกระบวนการที่จ าเป็น 

7. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างและวิเคราะห์ปัญหา มีการอภิปรายถึงสิ่ง      
ที่โจทยล์วงมาด้วย และควรอภิปรายถึงกลยุทธ์ที่ไม่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

8. ควรส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาหลายๆ ข้อ ที่ใช้กลยุทธ์เดียวกัน เพื่อให้
นักเรียนได้เข้าใจสิ่งส าคัญของแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ต่างก็มีความยืดหยุ่นและสามารถ
ประยุกต์ไปสู่สถานการณ์ท่ีกว้างขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาเดียวกันได้หลายวิธี 
เพื่อให้เห็นว่ามีทางเลือกหลายทางในการแก้ปัญหา 

9. ควรช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหาที่    
มีลักษณะเฉพาะ 

10. ควรช่วยเหลือนักเรียนให้นึกถึงปัญหาต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน 
11. ควรให้เวลานักเรียนในการแก้ปัญหา อภิปรายผลและสะท้อนวิธีด าเนินการ

แก้ปัญหา 
12. ควรให้นักเรียนฝึกการคาดคะเนค าตอบและทดสอบค าตอบที่ได้เพื่อ

ประหยัดเวลาในการแก้ปัญหา 
13. ควรให้มีการอภิปรายถึงปัญหาท่ีหาทางแก้ได้ยาก 
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ครูลิคและรุดนิค (Krulik; & Rudnick.  1987: 39-74) ได้เสนอแนวทางการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครูไว้ดังนี้ 

1. ควรสร้างบรรยากาศที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าสามารถแก้ปัญหาให้ 
ส าเร็จได้ 

2. ควรจูงใจให้นักเรียนสนใจในการแก้ปัญหา 
3. ควรสอนให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา รู้จักพิจารณาได้ว่าข้อความส่วนใด   

ที่เป็นแนวคิดส าคัญ 
4. ควรใช้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เช่น การใส่ชื่อนักเรียนเข้าไปใน

ปัญหา หรือตั้งค าถามที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน 
5. ควรให้นักเรียนรู้จักสร้างปัญหาได้ด้วยตนเอง 
6. ควรมีการจัดให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม 
7. ควรกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการเขียนภาพด้วยมือเปล่าโดยไม่ใช้เครื่องมือ 
8. ควรแนะน าวิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่นๆ ที่แตกต่างจากแนวคิดของนักเรียน

เพิ่มเติม 
9. ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ 
10. ควรเน้นความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความคิดและจินตนาการ 
11. ควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เครื่องค านวณ 
12. ควรน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาใช้ 
13. ควรให้นักเรียนเขียนแผนภูมิสายงาน (Flow-chart) แสดงกระบวนการ

แก้ปัญหาของตนเอง 
14. ควรน ากิจกรรมเกมมาใช้ในชั้นเรียน 
15. ควรให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาที่มีขั้นตอนในการแก้ปัญหามากกว่า 1 ขั้นตอน 
16. ไม่ควรสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์เร่ืองใหม่ในขณะท่ีสอนการแก้ปัญหา 

บุญเพ็ญ บุบผามาตะนัง (2543: 23-26) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์นักเรียน เพื่อศึกษาว่าระดับความสามารถอยู่ในระดับใด 
แตกต่างกันขนาดไหน แต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหน อะไรจะต้องซ่อมและจะต้องเสริมจุดใด 

2. การเลือก-สร้างโจทย์ปัญหา ควรเป็นเน้ือเรื่องที่นักเรียนสนใจ สอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าลังเรียนและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน สถานการณ์ในโจทย์ควรเป็นเร่ืองที่สามารถใช้สื่อ   
ที่เป็นของจริงหรือแบบจ าลองประกอบการสอนได้ ภาษาที่ใช้ควรเหมาะสมกับวัย ไม่ใช้ถ้อยค า
ฟุ่มเฟือย ซับซ้อน   

3. การวิเคราะห์โจทย์ เป็นข้ันตอนส าคัญในการเรียนการสอนโจทย์ปัญหา     
ทางคณิตศาสตร์ เพราะหากนักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าโจทย์ก าหนดอะไรให้ โจทย์ต้องการทราบ
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อะไร สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีข้อมูลส่วนใดที่ไม่จ าเป็นก็จะท าให้
นักเรียนมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 

4. การเขียนประโยคสัญลักษณ์ หมายถึง การเขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์อัน
ประกอบด้วยตัวเลข เครื่องหมายแทนจ านวนและข้อความ ก่อนท่ีนักเรียนจะสามารถเขียนประโยค
สัญลักษณ์ได้ ควรจะได้ทราบความหมายและสัญลักษณ์ของค าต่างๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เท่ากับ 
ไม่เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า  หลังจากนั้นจึงเริ่มการฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์ โดยอาจด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 

4.1 ครูเขียนโจทย์บนกระดาน แล้วให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ 
4.2 ครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ 
4.3 ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์บนกระดาน แล้วให้นักเรียนเขียนโจทย์ตาม 

เป็นต้น 
5. การประมาณค าตอบ เป็นกระบวนการหาค่าโดยประมาณ เพื่อน าไปสู่       

การตัดสินใจ หรือพิจารณาความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ การประมาณค าตอบจึงเป็นทักษะอย่างหนึ่ง 
ที่ครูควรฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยก่อนลงมือแก้ปัญหาทุกครั้ง โดยอาจเริ่มต้นจากการน า
โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน หรือเรื่องราวที่ก าลังอยู่ในความสนใจมาให้นักเรียนฝึกคิดหา
ค าตอบโดยไม่ต้องเขียน มีการเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้คิดแก้ปัญหาที่ยากขึ้น   

6. การเสริมสร้างทักษะการค านวณ เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนสามารถบวก 
ลบ คูณ หาร ได้ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว โดยการจัดกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ส่งเสริมให้นักเรียน
คิดและลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มจากปัญหาท่ีง่ายและใกล้ตัว ให้การเสริมแรงเป็นระยะๆ จนเกิดเป็นนิสัย 
สามารถคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว 

7. ฝึกการแก้ปัญหาหลายๆ วิธี โจทย์เดียวกันอาจมีวิธีการคิดหาค าตอบได้หลาย
วิธี ดังนั้นครูจึงไม่ควรจ ากัดขอบเขตของการคิดว่าจะต้องท าตามวิธีการและขั้นตอนที่ครูสอนเท่านั้น  
เพราะการท าตามตัวอย่างหรือเลียนแบบโดยขาดความเข้าใจ นักเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่มี
ข้อความแตกต่างจากที่เคยพบในห้องเรียนได้  ในทางกลับกัน ควรส่งเสริมนักเรียนที่มีแนวคิด
แตกต่างออกไปจากที่ครูสอน แต่สามารถหาค าตอบได้ถูกต้องตรงกันกับวิธีที่ครูสอน  

8. การพัฒนาความสามารถทางภาษา เนื่องจากโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยข้อความและตัวเลข  สาเหตุหนึ่งที่นักเรียนไม่สามารถท าโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้นั้น เนื่องจากขาดความเข้าใจภาษา ขาดทักษะในการอ่าน การเก็บใจความ และความหมายของ
ค าต่างๆ เช่น ค าว่า รวม ผลต่าง หักออก ใช้ไป หามาเพิ่ม มากกว่า น้อยกว่า หรือแม้กระทั่งความ
เข้าใจหน่วยในการชั่ง ตวง วัด ตลอดจนค าย่อต่างๆ  ซึ่งครูต้องน าไปสอนให้เกิดความสัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ความสามารถ           
ทางภาษาไทยมาใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีครูควรใช้ประกอบ     
การสอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพราะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม      
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ในโจทย์มากขึ้น ช่วยในการจินตนาการและการคิดค้นหาค าตอบ สื่อการสอนอาจเป็นของจริง     
เช่น ไม้ไอศกรีม ฝาจุกน้ าอัดลม ก้อนหิน  ส่วนสื่อที่เป็นรูปภาพอาจจะตัดจากหนังสือพิมพ์ ปฏิทิน 
หรือครูหรือนักเรียนวาดขึ้นเอง  หลังจากเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจและสามารถหาค าตอบได้อย่าง
ถูกต้องแล้ว ก็ฝึกให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาในใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า  แนวทางทีค่วรน ามาพิจารณาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การเลือกปัญหาที่น ามาใช้ให้เหมาะสม การจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิด การก าหนดเวลาที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาให้เหมาะสม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครผูู้สอน  

 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและน ามาใช้กัน

อย่างแพร่หลาย คือ มาตรฐานด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เสนอไว้ในหนังสือหลักการและมาตรฐานส าหรับคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
ในปี ค.ศ. 2000 ดังนี้ (สสวท.  2551: 160) 

- นักเรียนสามารถสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ ผ่านการแก้ปัญหาได้  
(Build new mathematical knowledge through problem solving) 

- นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทั้งในคณิตศาสตร์และบริบทอื่นๆ ได้ 
(Solve problems that arise in mathematics and in other context) 

- นักเรียนสามารถเลือกใช้และปรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมได้
หลากหลาย (Apply and adapt a variety of appropriate strategies to solve problems) 

- นักเรียนสามารถตรวจตราและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
(Monitor and reflect on the process of mathematical problem solving) 

ส าหรับประเทศไทย ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้
ในสาระที่ 6: ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ระบุตัวชี้วัดชั้นปี ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2551: 54-56) 

ตัวชี้วัดชั้น ป.1-3 
1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัดชั้น ป.4-6 

1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
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2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน        
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัดชั้น ม.1-3 
1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน        

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัดชั้น ม.4-6 

1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน        

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ส าหรับในการวิจัยนี้ มาตรฐานหรือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาทาง  

คณิตศาสตร์  คือ นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- ด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
- ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
- ด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายท่ีชัดเจน 

2.2 สื่อการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

สถานการณ์ปัญหาที่ควรน ามาเป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นปัญหาที่ดึงดูดความสนใจและท้าทายความสามารถของนักเรียน  ซึ่งมี
ผลการวิจัยบ่งช้ีว่าปัญหาในสถานการณ์จริง ปัญหาที่ใช้ชื่อของนักเรียนในชั้นเรียน หรือชื่อบุคคล
ส าคัญ หรือสถานการณ์จริงที่ก าลังเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน มีความน่าสนใจและมีความหมายส าหรับ
นักเรียนมาก (Kroll; & Miller.  1993: 66; Lester.  1980: 291)  นอกจากนี้ ควรเป็นปัญหาที่ไม่ง่าย
และไม่ยากเกินไป เพราะถ้าง่ายเกินไปอาจไม่ดึงดูดความสนใจและไม่ท้าทาย แต่ถ้ายากเกินไป
นักเรียนอาจท้อถอยก่อนท่ีจะแก้ปัญหาได้ส าเร็จ (สสวท.  2551: 171) 

2. เป็นปัญหาที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคย  ซึ่งนักเรียนไม่เคยมีประสบการณ์ใน      
การแก้ปัญหานั้นมาก่อน เพราะถ้านักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหานั้นมาแล้ว ปัญหาน้ัน
ก็จะไม่ใช่ปัญหาที่น่าสนใจอีกต่อไป  อย่างไรก็ตามส าหรับปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคยครูอาจดัดแปลง 
หรือก าหนดสถานการณ์ขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแง่มุมของค าถามให้ต่างไปจากเดิม เพื่อให้กลายเป็น
ปัญหาท่ีแปลกใหม่ส าหรับนักเรียน (สสวท.  2551: 171) 

3. เป็นปัญหาที่มีสถานการณ์ท้ังในคณิตศาสตร์และในบริบทอื่นๆ  เพื่อให้นักเรียน   
มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหลายๆ แบบ และมีประสบการณ์ในการเชื่อมโยงแนวคิด            
ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดของศาสตร์อื่นๆ  ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าว่าคณิตศาสตร์
สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ นอกเหนือจากคณิตศาสตร์ได้ (สสวท.  2551: 172) 
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4. เป็นปัญหาในสถานการณ์จริงที่เหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการของนักเรียน 
ซึ่งนักเรียนสามารถท าความเข้าใจปัญหาและรับรู้ได้  การได้ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงช่วย
ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะและกระบวนการด้านการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเห็น
คุณค่าว่าคณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ (สสวท.  2551: 172) 

5. เป็นปัญหาที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง (สสวท.  2551: 172) 

6. เป็นปัญหาที่ใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนเลือกใช้และปรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนตระหนักว่า
ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ (สสวท.  2551: 
173) 

7. เป็นปัญหาที่ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการของนักเรียน  เพื่อไม่
ท าให้นักเรียนต้องมีปัญหากับภาษาที่ใช้ (สสวท.  2551: 173) 

8. เป็นปัญหาที่มีข้อมูลขาดหาย มีข้อมูลเกิน มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันบ้าง มีค าตอบ
มากกว่าหนึ่งค าตอบ หรือไม่มีค าตอบเลย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดเกี่ยวกับปัญหา ตัดสินใจ
ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการค้นหา อะไรคือสิ่งที่ก าหนดมาให้ มีข้อมูลเพียงพอที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ หรือ
มีข้อมูลเกินหรือขัดแย้งกันบ้างหรือไม่ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนตระหนักว่าปัญหาทางคณิตศาสตร์
อาจมีค าตอบมากกว่าหนึ่งค าตอบ หรือไม่มีค าตอบเลย (Kroll; & Miller.  1993: 66; สสวท.  2551: 
174)   

ส าหรับในการวิจัยครั้งนี ้ สถานการณ์ปัญหาที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน เป็นปัญหาที่ไม่คุ้นเคย แปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจ ส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์ 

2.3 การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา  เป็นการเรียนการสอนเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์โดยผ่านสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน โดยให้
นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองตามขั้นตอนส ารวจ สืบสวน สร้างข้อความ
คาดการณ์ อธิบาย และตัดสินข้อสรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง โดยมีแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนดังนี้ (สสวท.  2551: 180-186) 

1. ครูควรใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ หรือการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย     
ซึ่งท าให้นักเรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ได้สื่อสารและน าเสนอกลยุทธ์
แก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาของตน ได้อภิปรายถึงกลยุทธ์แก้ปัญหาและกระบวนการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์แก้ปัญหาและ
กระบวนการแก้ปญัหาที่กระท าร่วมกัน  ตลอดจนได้เรียนรู้ที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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2. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจ
เริ่มต้นจากการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด
และกระบวนการของการแก้ปัญหา 

3. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตนคิดและน าเสนอแนวคิดของ
ตนเอง อาจเริ่มต้นจากการให้นักเรียนเติมค าตอบเพียงค าเดียว เติมค าตอบสั้นๆ แล้วจึงเติมค าตอบ
เป็นข้อความหรือประโยค และเม่ือนักเรียนคุ้นเคยกับการได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตนเองคิด และ
น าเสนอแนวคิดของตนแล้ว ครูควรให้ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  เพราะจะช่วยให้นักเรียนฝึก
ทักษะการคิด การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอร่วมกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่มด้วย 

4. ครูควรยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนไม่ว่าจะถูกหรือผิด ซึ่งการตอบผิดของ
นักเรียนจะท าให้ครูได้รู้ว่าข้อผิดพลาดนั้นมาจากไหนและมีมากน้อยเพียงใด และควรซักถาม 
อภิปรายและเปิดอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ที่ถูกต้อง 

5. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนเริ่มต้นคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน  เนื่องจากมี
นักเรียนจ านวนมากที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นคิดแก้ปัญหาอย่างไร จึงรอให้ครูแนะและตั้งค าถามน า   
ท าให้นักเรียนไม่คิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาหรือกระบวนการด้วยตนเอง 

6. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตามขั้นตอนและ
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับขั้นตอนและกระบวนการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง 

7. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนใช้กลยุทธ์แก้ปัญหามากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ เพื่อให้
นักเรียนตระหนักว่าปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถใช้กลยุทธ์แก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 

8. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนส ารวจ สืบสวน สร้างข้อความคาดการณ์ อธิบายและ
ตัดสินข้อสรุปในกรณีท่ัวไปของตนเอง ซึ่งอาจเริ่มจากให้นักเรียนฝึกการตั้งค าถามกับตัวเองบ่อยๆ 
โดยเป็นค าถามที่ต้องการค าอธิบาย เช่น เพราะเหตุใด ท าไม และอย่างไร  แล้วให้นักเรียนลงมือ
ส ารวจ สืบสวน รวบรวมข้อมูล ค้นหาความสัมพันธ์และแบบรูป สร้างข้อความคาดการณ์อธิบายและ
ตรวจสอบข้อความคาดการณ์ ตลอดจนตัดสินข้อสรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง 

9. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนใช้ช่องทางการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งช่องทางใน    
การน าเสนอกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอได้มากกว่าหนึ่งช่องทางการสื่อสาร 

10. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาทั้งในคณิตศาสตร์และในบริบท 
อื่นๆ ซึ่งจะท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าว่าคณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ นอกเหนือจาก
คณิตศาสตร์ได้การแก้ปัญหาหลายๆ แบบมีคุณค่ามากกว่าการแก้ปัญหาแบบเดียวตลอดเวลา 
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11. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยอาศัย
แนวคิดกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหาจากปัญหาเดิม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ของตนได้อย่างหลากหลายและเป็นอิสระ 

12. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนรับรู้กระบวนการคิดของตนเอง ตรวจตราการคิดและ
กระบวนการคิดของตนเองว่า มีสิ่งใดบ้างที่รู้ และมีสิ่งใดบ้างที่ไม่รู้ ตลอดจนสะท้อนกระบวนการ
แก้ปัญหาของตนออกมาด้วย โดยการให้นักเรียนเขียนอนุทินในหัวข้อเกี่ยวกับทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

13. ครูควรเปิดอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหา   
ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ท าแล้วร่วมกันพิจารณาและสรุปว่ากลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหาใด      
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.4 การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ชาร์ลส์ เลสเตอร์และโอดาฟเฟอร์ (Charles; Lester; & O’Daffer.  1987: 15-61) 
แนะน าวิธีประเมินผลการแก้ปัญหาไว้ 4 วิธี ได้แก่ (1) การสังเกตและการถามค าถามนักเรียน 
(Observing and questioning) (2) การประเมินโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองของนักเรียน 
(Using self-assessment data from students) (3) การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric scoring) 
และ (4) การใช้แบบทดสอบ (Using tests) 

วิธีที่ 1 การสังเกตและการถามค าถามนักเรียน 
การสังเกตและการถามค าถามนักเรียนเป็นวิธีการประเมินท่ีมีคุณค่ามาก สามารถใช้

ประเมินในขณะที่นักเรียนแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล หรือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  โดยครูจะประเมินใน
ขณะท่ีเดินตรวจตราไปยังกลุ่มต่างๆ ขณะท่ีนักเรียนก าลังลงมือแก้ปัญหา  ในขณะที่ครูสังเกตและ
ถามค าถามนักเรียน ครูจะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้ให้ตรงประเด็นทันทีที่ได้ข้อมูล เครื่องมือที่ครูใช้ใน
การบันทึกข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกผลการสังเกต (Comment card) แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และ มาตรการประเมิน (Rating scale) ซึ่งตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้แสดงดัง 
ภาพประกอบ 2-4 ตามล าดับ 
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ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการสังเกตการแก้ปัญหา 

ที่มา: Charles; Lester; & O’Daffer.  (1987).  How to Evaluate Progress in Problem 
Solving.  P. 18. 
 

 

ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการ 

ที่มา: Charles; Lester; & O’Daffer.  (1987).  How to Evaluate Progress in Problem 
Solving.  P. 18. 

แบบตรวจสอบรายการ  
ชื่อ - สกุล ................................................ วันที่...................................... 
 
............... 1 ชอบแก้ปัญหา 
............... 2 ท างานร่วมกับคนอื่นในกลุ่ม 
............... 3 แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
............... 4 มีความพยายามที่จะหาแบบรูปในการแก้ปัญหา 
............... 5 พยายามท าความเข้าใจปัญหา 
............... 6 น าข้อมูลที่โจทย์ก าหนดมาใช้แก้ปัญหา 
............... 7 คิดหากลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
............... 8 มีความยืดหยุ่น พยายามเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอื่น ๆ มา

ใช้แก้ปัญหาเม่ือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เลือกมาครั้งแรกไม่
สามารถใช้แก้ปัญหาได้ 

............... 9 ตรวจค าตอบ 

............... 10 สามารถอธิบายหรือวิเคราะห์ค าตอบได้ 

แบบบันทึกผลการสังเกตการแก้ปัญหา 
ชื่อ - สกุล          ซู เทรนต์         วันท่ี   10/5 
ผลการสังเกต 

- รู้วิธีหาแบบรูป และรู้ว่าเมื่อไรควรจะหาแบบรูป 
- รู้ว่าตารางจะช่วยให้หาแบบรูปได้ง่ายขึ้น 
- มีความพยายามที่จะหาค าตอบ 
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ภาพประกอบ 4  ตัวอย่างมาตรการประเมินการสังเกตการแก้ปัญหา 

ที่มา: Charles; Lester; & O’Daffer.  (1987).  How to Evaluate Progress in Problem 
Solving.  P. 19. 

 
วิธีที่ 2 การประเมินโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองของนักเรียน 
การประเมินตนเองเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้ในการประเมินผลการแก้ปัญหา  การประเมิน

ด้วยวิธีนี้จะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนข้ึนอยู่กับสิ่งที่นักเรียนเขียนสะท้อนเกี่ยวกับความรู้สึก 
ความเชื่อ ความตั้งใจ รูปแบบการคิดและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาออกมามากน้อย และตรงตาม
ความเป็นจริงแค่ไหน การประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ (1) การให้นักเรียนเขียน
สะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ (2) การให้นักเรียนประเมินผล         
การรายงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การให้นักเรียนเขียนสะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การประเมินตนเองแบบน้ีท าได้หลังจากนักเรียนแก้ปัญหาเสร็จใหม่ๆ ให้นักเรียนหวนนึกถึง
ประสบการณ์ขณะที่ก าลังแก้ปัญหา แล้วเขียนอธิบายว่าตนเองคิดอย่างไรในขณะท่ีก าลังแก้ปัญหา 

มาตรการประเมินการสังเกตการแก้ปัญหา 
ชื่อ - สกุล................................................................. วันท่ี.......................... 

 บ่อย บางครั้ง ไม่เคย 
1. เลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม ........... ........... ........... 
2. ใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้หา

ค าตอบได้ถูกต้อง 
........... ........... ........... 

3. พยายามเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ใหม่ เมื่อกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเดิมไม่
สามารถหาค าตอบได้ 

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

4. จัดกระท ากับปัญหาอย่างเป็นระบบ   
 เช่น แยกค าถามออกเป็นข้อๆ ระบุข้อมูล

ที่จ าเป็น วางแผน แก้ปัญหาและตรวจ
ค าตอบ 

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

5. แสดงให้เห็นว่ามีความเต็มใจที่จะ
แก้ปัญหา 

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

6. แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อม่ันในตนเอง ........... ........... ........... 
7. มีความพยายามในการแก้ปัญหา ........... ........... ........... 
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แนวค าถามที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนสะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนแสดงได้ดัง ภาพประกอบ 5 

 
ค าถามเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเขียนสะท้อน 
ความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ให้นักเรียนใช้ค าถามต่อไปนี้เป็นแนวทางในการเขียนอธิบายความคิด
ในขณะท่ีก าลังแก้ปัญหา 

1. นักเรียนท าอะไร หรือคิดอย่างไร เม่ือพบปัญหาครั้งแรก   
2. นักเรียนได้น ากลยุทธ์ในการแก้ปัญหามาใช้บ้างหรือไม่ กลยุทธ์

อะไร น ามาใช้อย่างไร และใช้หาค าตอบได้หรือไม่ 
3. เมื่อวิธีคิดที่ใช้ครั้งแรกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนได้ลองหา

วิธีใหม่มาใช้แก้ปัญหาบ้างหรือไม่ และนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับ
การท าเช่นน้ี 

4. นักเรียนหาค าตอบของปัญหาได้หรือไม่ และมีความรู้สึกอย่างไร 
5. นักเรียนได้ตรวจค าตอบหรือไม่ และม่ันใจหรือไม่ว่าค าตอบที่ได้

นั้นถูกต้อง 
6. โดยภาพรวมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับประสบการณ์ใน      

การแก้ปัญหาครั้งนี้ 

ภาพประกอบ 5  ตัวอย่างค าถามเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเขียนสะท้อนความคิดเห็นต่อ         
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ที่มา: Charles; Lester; & O’Daffer.  (1987).  How to Evaluate Progress in Problem 
Solving.  P. 24. 
 

2. การให้นักเรียนตอบแบบประเมินผลการรายงานหรือการบันทึกประสบการณ์
การแก้ปัญหา เป็นชุดของข้อค าถามที่ให้นักเรียนตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาและเจตคติ
ต่อการแก้ปัญหาของตนเอง ตัวอย่างแบบประเมินผลการรายงานเจตคติ และแบบประเมินกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาแสดงดังภาพประกอบ 6-7 
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ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างแบบประเมินผลการรายงานเจตคติ 

ที่มา: Charles; Lester; & O’Daffer.  (1987).  How to Evaluate Progress in Problem 
Solving.  P. 27. 

 
แบบประเมินผลการรายงานเจตคติ 

 

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หรือ   หน้าข้อที่ตรงกับความ
คิดเห็นและไม่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนตามล าดับ ในขณะที่นักเรียน
ก าลังแก้ปัญหา 

 
.............. 1. ฉันตั้งใจจะท าข้อสอบให้เสร็จทุกข้อไม่ว่าค าตอบที่เติมลงไปนั้น
  จะถูกหรือผิดก็ตาม 
.............. 2. การพยายามจะแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลย 
.............. 3. ฉันจะพยายามแก้ปัญหาให้ได้เกือบทุกข้อ 
.............. 4. เมื่อไม่สามารถหาค าตอบที่ถูกต้องได้ ฉันจะเลิกแก้ปัญหาข้อนั้น 
.............. 5. ฉันชอบแก้ปัญหายาก ๆ 
.............. 6. ความคิดในการแก้ปัญหาของฉันไม่ค่อยดีเท่าของนักเรียน 
  คนอื่นๆ 
.............. 7. ปัญหาข้อที่ใครๆ สามารถแก้ได้ ฉันก็แก้ได้เช่นเดียวกัน 
.............. 8. ฉันจะไม่หยุดแก้ปัญหา ตราบใดที่ยังไม่ได้ค าตอบ 
.............. 9. ฉันม่ันใจว่าต้องแก้ปัญหาได้เกือบทุกข้อ 
.............. 10. ฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการแก้ปัญหา 
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ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างแบบประเมินผลกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

ที่มา: Charles; Lester; & O’Daffer.  (1987).  How to Evaluate Progress in Problem 
Solving.  P. 28. 

 

 

แบบประเมินผลกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
 

ให้นักเรียนนึกถึงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่นักเรียนใช้ และ
ตรวจสอบว่าตรงกับข้อใดบ้างต่อไปนี้ 

 
............. 1. ในขณะแก้ปัญหาฉันไม่ได้นึกถึงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
............. 2. ความคิดที่จะใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาแวบเข้ามาในสมองฉัน 

 แต่ฉันก็ไม่ได้คิดถึงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นมากนัก 
............. 3. ฉันเพียงแค่มองรายการกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา แต่ไม่ได้น า  
  กลยุทธ์ใดมาใช้ 
............. 4. ฉันมองดูรายการกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และเลือกกลยุทธ์ใน

  การแก้ปัญหาเหล่านั้นมาใช้ 
............. 5. ฉันไม่ได้มองรายการกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา แต่ฉันคิดกลยุทธ์
  ในการแก้ปัญหาได้เองแล้วทดลองน าไปใช้แก้ปัญหา 
............. 6. ฉันใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1 กลยุทธ์ และกลยุทธ์
  ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นช่วยให้ฉันหาค าตอบได้ 
 7. ฉันได้พยายามใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ใน             
  การแก้ปัญหามาแล้ว 

 ........การคาดเดาและตรวจสอบ     ........การแบ่งเป็นปัญหาย่อย 
 .........การสร้างตาราง      ........การคิดแบบย้อนกลับ 
 .........การเขียนภาพหรือแผนภาพ ........การค้นหาแบบรูป 
 .........การจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ .......การเขียนสมการ 
 .........กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอื่น ๆ (ระบ)ุ         
        ...................................................................... 
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วิธีที่ 3 การให้คะแนนแบบรูบริค  
การให้คะแนนแบบรูบริค  เป็นการให้คะแนนที่ประเมินผลจากงานท่ีนักเรียนท า หรือ

พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก มีการก าหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน หรือ
พฤติกรรมของนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  ซึ่งการให้คะแนนแบบรูบริคที่นิยมใช้ใน  
การประเมินงานเขียนมี 2 แบบ คือ การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ และการให้คะแนนแบบองค์รวม   
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) เป็นการให้คะแนนตาม 
องค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น เมื่อต้องการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา    
อาจแยกพิจารณาเป็น ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา กลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา และ
การสรุปค าตอบของปัญหา ในการให้คะแนนจะก าหนดเกณฑ์ของคะแนนในแต่ละด้านแล้วรายงาน
ผล  โดยจ าแนกเป็นด้านๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทุกด้านด้วยก็ได้ การให้คะแนนแบบวิเคราะห์  
มักน ามาใช้ในการประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยหาจุดเด่น หรือจุดด้อยของนักเรียนใน    
แต่ละด้าน แล้วน าผลการประเมินที่ได้ไปส่งเสริมจุดเด่นหรือแก้ไขจุดด้อยเหล่านั้น การประเมินผล
โดยการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการประเมินผลอย่างอื่น 
เช่น การสังเกตและการใช้ค าถาม ตัวอย่างการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ แสดงดังภาพประกอบ 8 
 

 
ภาพประกอบ 8 ตัวอย่างการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ 

ที่มา: Charles; Lester; & O’Daffer.  (1987).  How to Evaluate Progress in Problem 
Solving.  P. 30. 

ขั้นตอน 
ที่พิจารณา 

คะแนน ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรียน 

ขั้นการท า 
ความเข้าใจ 
ปัญหา 

0 นักเรียนเข้าใจปัญหาผิดทั้งหมด 
1 นักเรียนเข้าใจปัญหาผิดบางส่วน 
2 นักเรียนเข้าใจปัญหาถูกต้องทั้งหมด 

ขั้นวางแผน 
แก้ปัญหา 

0 
นักเรียนไม่ได้พยายามวางแผนแก้ปัญหา หรือ วางแผน
ไม่เหมาะสม 

1 แผนการแก้ปญัหาบางส่วนเหมาะสมและใช้แก้ปญัหาได้ 
2 วางแผนได้เหมาะสมและสามารถใชแ้ก้ปัญหาได้ 

ขั้นได้ค าตอบ 

0 
ไม่มีค าตอบหรือค าตอบผิดอันเปน็ผลมาจากการวางแผน
ที่ไม่เหมาะสม 

1 
ผิดพลาดในขั้นค านวณค าตอบ หรือตอบค าถามถูกต้อง
แต่ไม่ครบถว้น 

2 ตอบค าถามและระบหุน่วยค าตอบได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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2.  การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic scoring) เป็นการให้คะแนนที่ประเมินผล
งานของนักเรียน โดยการก าหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน หรือพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีควรมีเป็นภาพรวมของการท างานท้ังหมด ไม่ต้องแยกแยะเป็นด้านๆ การให้คะแนนแบบ
องค์รวมมักน ามาใช้ในการประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสิน หรือสรุปผลการเรียนของนักเรียน
เป็นการประเมินท่ีเหมาะส าหรับการประเมินที่มีพิสัยกว้างๆ และต้องการผลที่เป็นภาพรวมกว้างๆ 
การประเมินผลด้วยวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ือใช้ร่วมกับวิธีการประเมินผลอย่างอื่น เช่น    
การสังเกตและการใช้ค าถาม ตัวอย่างการให้คะแนนแบบองค์รวมแสดงดังภาพประกอบ 9 

 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม 

คะแนน ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรียน 

0 
-  นักเรียนส่งกระดาษเปล่า 
-  นักเรียนลอกโจทย์ซ้ า โดยไมป่รากฏร่องรอยการน าข้อมูลมาด าเนินการแต่อย่างใด 
-  นักเรียนเขียนเฉพาะค าตอบ แต่เป็นค าตอบที่ผิดโดยไม่ปรากฏวิธีท า 

1 

-  นักเรียนแสดงวิธีท าหลังจากเขียนข้อมูลที่โจทย์ก าหนดให้ซึ่งมีร่องรอยแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนเข้าใจปัญหา แต่วิธหีาค าตอบไมถู่กต้อง 

-  นักเรียนเลือกใช้กลยุทธใ์นการแก้ปัญหาได้เหมาะสมแต่ไม่สามารถหาค าตอบไดแ้ละไมม่ี
ร่องรอยว่าเปล่ียนไปใช้กลยทุธใ์นการแก้ปัญหาอื่น 

2 

-  นักเรียนเลือกใช้กลยุทธใ์นการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมและไม่ได้ค าตอบที่ถูกต้องแต่มีร่องรอย
แสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจปญัหา 

-  นักเรียนเลือกใช้กลยุทธใ์นการแก้ปัญหาได้เหมาะสม แต่ ไม่ได้ค าตอบ หรือ น ากลยทุธใ์น  
การแก้ปัญหาไปใช้ผิดท าให้ได้ค าตอบผิด 

-  นักเรียนสามารถแก้ปัญหาย่อยได้ แต่ ไมม่ีร่องรอยว่าท าไดม้ากกว่านั้น 
-  นักเรียนหาค าตอบได้ถูกต้อง แต ่ครูไม่เข้าใจวิธีการที่นักเรียนเขียนอธิบายหรือไม่แสดงวิธีท า 

3 

-  นักเรียนเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปสู่การหาค าตอบที่ถูกต้องได้ แต่ เข้าใจ
ปัญหาบางส่วนผิด หรือ ละเลยเงื่อนไขบางอย่างในสถานการปญัหา 

-  นักเรียนเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาถูกต้องแต่ตอบปัญหาผดิโดยไมม่ีเหตุผลปรากฏหรือ 
ตัวเลขบางส่วนในค าตอบถูกต้องแต่ไม่ได้เขยีนค าตอบหรือเขียนค าตอบผิดหรือไม่มคี าตอบ 

-  นักเรียนเขียนค าตอบถูกต้อง และ มีร่องรอยว่าเลือกกลยุทธใ์นการแก้ปัญหาได้เหมาะสม แต่ 
วิธีทีใ่ช้ไม่สมบูรณ์ 

4 
-  นักเรียนเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาถูกต้อง (แต่ไม่สมบูรณ์) ซึ่งไม่ส่งผลต่อการเขา้ใจปัญหา
ผิด หรือเลือกกลยุทธ์ในการแกป้ัญหาผิด แต่อาจผิดจากการลอกโจทย์ผิด หรือ คิดค านวณผิด 

-  เลือกกลยุทธ์ในการแก้ปญัหาได้ถูกต้อง และได้ค าตอบทีถู่กตอ้ง 

ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างการให้คะแนนแบบองค์รวม 

ที่มา: Charles; Lester; & O’Daffer.  (1987).  How to Evaluate Progress in Problem 
Solving.  P. 35. 
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วิธีที่ 4 การใช้แบบทดสอบ 
แบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลการแก้ปัญหามี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple-choice test) แบบทดสอบชนิด
เลือกตอบประกอบด้วยข้อค าถาม ซึ่งแต่ละค าถามจะมีตัวเลือกหลายๆ ตัวเลือกให้นกัเรียนเลือกที่คิด
ว่าถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว 

2. แบบทดสอบชนิดเติมค าตอบ (Completion test) แบบทดสอบชนิดเติม
ค าตอบเป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบที่เว้นช่องว่างเอาไว้เพื่อให้นักเรียนเติมค า ตัวเลข   
ชุดของสัญลักษณ์ หรือประโยคที่คิดว่าถูกต้องลงในช่องว่าง 

ส าหรับในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การให้คะแนนแบบวิเคราะห์เพื่อประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชัน และใช้แบบตรวจสอบรายการและแบบบันทึกภาคสนาม
เพื่อบันทึกพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

2.5  งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
ทูกอว์ (Tougaw.  1993: 2934-A) ได้ศึกษาผลจากการใช้วิธีการสอนแบบเปิดที่มีต่อ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า  
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี 
นอกจากนั้นยังพบว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มีผลทางบวกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาแต่
เพศไม่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 

ฮาร์ท (Hart.  1993: 167-169) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางและปัจจัย       
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 7 จ านวน     
12 คน ซึ่งได้รับการสอนแบบเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มจะถูกบันทึกวิดีโอขณะร่วมกัน
แกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลการศึกพบว่า ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถใน          
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) การขาดประสบการณ์เกี่ยวกับกรอบของปัญหาน้ันๆ        
2) การก าหนดข้อจ ากัดที่มากเกินความจ าเป็น 3) การขาดการก ากับความสามารถด้านสติปัญญา
ของตนเอง 4) การขาดความเชื่อ และพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลและสนับสนุนความสามารถใน             
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) ความร่วมมือช่วยกันภายในกลุ่ม 2) การก ากับภายในกลุ่ม 
3) บรรทัดฐานทางสังคมในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย   

วิลเลี่ยมส์ (Williams.  2003: 185-187) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม      
การแก้ปัญหาโดยเน้นการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความสามารถใน   
การแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนวิชาพีชคณิต จ านวน 42 คน สอนโดยคร ู    
คนเดียวกัน หัวข้อเรื่องที่เรียนเหมือนกัน แต่กลุ่มทดลอง 22 คน เรียนโดยใช้การเขียนตามขั้นตอน
กระบวนการแก้ปัญหา และกลุ่มควบคุม 20 คน เรียนโดยใช้การแก้ปัญหาตามขั้นตอนปกติ           
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มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม  จากการสัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่มทดลองพบว่า นักเรียนมากกว่า 75% มีความพอใจใน
กิจกรรมการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา และนักเรียนมากกว่า 80% บอกว่ากิจกรรม
ดังกล่าวช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น 

งานวิจัยในประเทศ 
ชื่นกมล กมลานนท์ (2546:  69-70) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้กระบวนการของแฟ้มสะสมงานและ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการเรียน
จากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยได้รับกระบวนการแฟ้มสะสมงาน และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการเรียนจากแฟ้มสะสมงานกับการเรียนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 ของโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 68 คน ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยได้รับการพัฒนาแฟ้มสะสมงานมีผลสัมฤทธิ์
ในการแก้ปัญหารายด้านและภาพรวมในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง
ปัญหามากที่สุด รองลงมา คือ การตัดสินใจเลือกวิธีการท าความเข้าใจในปัญหา คุณภาพของงาน 
และการตรวจสอบวิธีการและค าตอบ ตามล าดับ 2) นักเรียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอนโดยใช้กระบวนการแฟ้มสะสมงาน มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียน   
ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแฟ้มสะสมงาน มีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นัฏกัญญา เจริญเกียรติบวร (2547: 50-52) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้การเรียน
แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 40 คน  
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 หลังการทดลองโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนการทดลองโดยใช้การเรียน
แบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn.  2548: 94-100) ได้วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ ที่มีต่อศักยภาพในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 



 32 

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนมัธยฐานในด้านศักยภาพในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูง
กว่าคะแนนมัธยฐานของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คะแนนมัธยฐานในด้านความเชื่อที่
เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองไม่สูงกว่าคะแนนมัธยฐานของกลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ และ ระหว่างที่โปรแกรมนี้ด าเนินการอยู่ เม่ือนักศึกษาครูในกลุ่มทดลองมี
ประสบการณ์แก้ปัญหามากขึ้น นักศึกษาครูได้ใช้เวลามากขึ้นในการท าความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์
ปัญหา และอภิปรายกลุ่มก่อนท่ีจะลงมือแก้ปัญหา ในการปรับและเลือกใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหานั้น 
นักศึกษาครูสามารถสร้างแผนภาพประกอบ หรือแผนผังได้ชัดเจนข้ึน มีระบบในการแจกแจงกรณี  
ที่เป็นไปได้ทั้งหมด และมีการนิยามตัวแปรและสมการที่เหมาะสมขึ้น อีกทั้งยังมีการใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะมาสนับสนุนมากขึ้นด้วย  

สุริเยส สุขแสวง (2548: 73-79) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการตั้งปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จังหวัดสุรินทร์  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 82 คน เป็นนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 41 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้เทคนิค            
การตั้งปัญหา  และนักเรียนกลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบ  
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่ามัชฌิมเลขคณิตร้อยละ      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียน
ด้วยเทคนิคการตั้งปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงหว่าเกณฑ์ขั้นต่ า        
ที่ก าหนดไว้ คือสูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งฉบับ และสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่าง
จากนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อุบล ภู่สมบุญ (2548: 72-74) ได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถใน          
การแก้ปัญหาของนักศึกษา 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่ก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศศิธร โคตรหนองปิง (2549: 51) ได้ศึกษาผลการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 1        
ปีการศึกษา 2549 จ านวนนักเรียน 26 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
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ความสามารถของกระบวนการแก้ปัญหาเม่ือใช้วิธีสอนท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหา ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 55.38 ของคะแนนเต็ม และความสามารถในการแก้ปัญหา
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.75 ซึ่งมีคุณภาพในระดับพอใช้ 

ปิยะนาถ เหมวิเศษ (2551: 77-81) ได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    
ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา      
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 3 โรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 50 คน         
ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ที่ไม่คุ้นเคย  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่    
ร้อยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มากกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .01 
และเม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และ
การค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน นอกจากนั้นนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม  
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 

โสภณ ไทยจีน (2551: 87-92) ได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถใน       
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเศษส่วน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และเมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเศษส่วนมากขึ้น นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในด้านการท า
ความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเศษส่วน ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
และด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน  

 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์     
ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
และศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน และพฤติกรรมใน          
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน     
การสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น ามาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและ    
เชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  โดยพิจารณาคะแนนจากใบกิจกรรมในช้ันเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบ     
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพผู้วิจัยใช้ในการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดย
พิจารณาผลงานเขียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน   
ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาขณะลงมือแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์ โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมเหล่านั้น  และผลการ
สัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายของผู้วิจัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยมีกล้อง
วิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดของการสัมภาษณ์เหล่านั้น ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1.  ก าหนดประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2.  ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ 

ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน 
3.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  วิเคราะห์ข้อมูล 
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1.  ก าหนดประชากร และเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน               
กาญจนดิษฐ์วิทยาคม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน            
กาญจนดิษฐ์วิทยาคม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 30 คน  นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ได้มาจากการสุ่ม
แบบเกาะกลุ่มจากทั้งหมด 3 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 110 คน โดยแต่ละห้องเรียนมีนักเรียน
แบบคละความสามารถ ในกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนสูง ปานกลาง และต่ า โดยน าคะแนนดิบของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย แล้วก าหนดให้นักเรียนที่มีคะแนนล าดับ    
ที่ 1–8 เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนที่มีคะแนนล าดับที่ 9–22 เป็นนักเรียน   
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีคะแนนล าดับที่ 23–30 เป็นนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  หลังจากนั้นเลือกนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมา 1 คน 
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางมา 2 คน และนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
มา 1 คน เพื่อเป็นนักเรียนเป้าหมายในการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งได้นักเรียนเป้าหมายจ านวน 4 คน 

 
2.  ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เลือกใช้  
กลยุทธ์ในการแกป้ัญหาที่หลากหลายเรื่องฟังก์ชัน 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยดัดแปลงมาจากกรอบแนวคิดของ รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa 
Janjaruporn.  2005: 47–54) และ ปิยะนาถ เหมวิเศษ (2551: 36-43) ดังนี้ 

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
เรื่องฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในด้าน          
การท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และด้าน      
การค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน  
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ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน    
10 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้   

ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ี  นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาและกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ ซึ่ง
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจ
ปัญหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นด าเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบผล ส าหรับกระบวนการ
แก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    
ที่สนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาในรูปแบบท่ีแสดงความเป็นพลวัต มีล าดับ
ไม่ตายตัว สามารถวนไปเวียนมาได้ ดังภาพประกอบ 10 
 

 

ภาพประกอบ 10  กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ทีเ่ลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

ขณะท่ีลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ได้แก่ การค้นหาแบบรูป การสร้างตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ การแจงกรณีที่
เป็นไปได้ทั้งหมด การคาดเดาและตรวจสอบ การเขียนสมการ และการเปลี่ยนมุมมอง นักเรียนได้มี
โอกาสลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวทางของตนเอง โดยแต่ละปัญหามีกลยุทธ์ใน      

สถานการณ์ปัญหา 

ท าความเข้าใจปญัหา 

ตรวจสอบผล 

ด าเนินการตามแผน 
 

วางแผนแก้ปัญหา 
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การแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ และใช้ความรูเ้กี่ยวกับฟังก์ชัน ที่ไม่เกินความรู้ชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 4 ในการแก้ปัญหา 

นอกจากนัน้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในการเรียนแบบร่วมมือ โดยได้ร่วมคิดและลงมือ
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน 4-5 คน แบบคละความสามารถ กล่าวคือ 
มีนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2-3 คน และต่ า 1 คน นักเรียนแต่ละคน
ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม น าเสนอผลการแก้ปัญหาทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
ตลอดจนได้มีโอกาสอภิปรายผลการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วจัิยเป็นผู้สร้างนั้น ประกอบด้วยแผน       
การจัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผน ซึ่งแต่ละแผนใช้เวลา 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที ผู้วิจัย
แบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ีออกเป็น 3 ช่วง ดังนี ้

ช่วงที่ 1  คาบเรียน 1–4   
ช่วงที่ 2  คาบเรียน 5–7   
ช่วงที่ 3  คาบเรียน 8–10   

โดยในแต่ละช่วงมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียน 1 เป็นการแนะน ากระบวนการแก้ปัญหา โดยให้

นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่มผ่านการแก้ปัญหาอย่างง่าย และเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ได้แก่ การคาดเดาและตรวจสอบ การเขียนสมการ และการเขียนภาพหรือแผนภาพ   
ในคาบเรียน 2-3 เป็นการฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่มผ่าน 
การแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยและเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ได้แก่ การเขียนสมการ 
การเขียนภาพหรือแผนภาพ การเปลี่ยนมุมมอง และการสร้างตาราง พร้อมทั้งให้นักเรียนได้สะท้อน
ความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่วนคาบเรียน 4 เป็นการตรวจสอบกระบวนการ
แก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว โดยให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
ผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย และเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว 
 ช่วงที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียน 5-6 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่มผ่าน       
การแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย และเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ได้แก่ การแจงกรณีที่
เป็นไปได้ทั้งหมด การเขียนสมการ และการคาดเดาและตรวจสอบ  พร้อมทั้งให้นักเรียนได้สะท้อน
ความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ในท านองเดียวกัน ในคาบเรียน 7 เป็นการตรวจสอบ 
กระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว โดยให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็น
รายบุคคลผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยและเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว 
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ช่วงที่ 3  เป็นช่วงท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มากขึ้น  กิจกรรมการเรียนรู้ใน
คาบเรียน 8-9 ยังคงให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่มผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย และสามารถ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การสร้างตาราง การค้นหาแบบรูป และ   
การคาดเดาและตรวจสอบ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และในคาบเรียน 10 ซึ่งเป็นคาบเรียนสุดท้าย เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคน ผู้วิจัยให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลผ่านการแก้ปัญหา
ที่ไม่คุ้นเคยโดยสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว ดังตาราง 1   
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ตาราง 1  กิจกรรมการเรียนรู้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ใน       
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

คาบเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ 
1 -  การแนะน ากระบวนการแก้ปัญหา 

-  นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ผ่านการแก้ปัญหาอย่างง่าย 
   สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การเดาและ  
   ตรวจสอบ การเขียนสมการ และการเขียนภาพหรือแผนภาพ 

2–3 -  การฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหา 
-  นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย  
   สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายซึ่งได้แก่ การเขียนสมการ  
   การเขียนภาพหรือแผนภาพ การเปลี่ยนมุมมอง และการสร้างตาราง 
-  สะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (เฉพาะคาบเรียน 2) 

4 -  การตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว 
-  นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
   สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว  

5–6 -  การเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
-  นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย  
   สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ 
   การแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด การเขียนสมการ และการคาดเดาและตรวจสอบ 
-  สะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (เฉพาะคาบเรียน 6) 

7 -  การตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว 
-  นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
   สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว  
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ตาราง 1  (ต่อ) 

คาบเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ 
8–9 -  การเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

-  นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย  
   สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การสร้างตาราง   
   การค้นหาแบบรูปและการคาดเดาและตรวจสอบ  
-  สะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (เฉพาะคาบเรียน 8) 

10 -  การตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ที่เรียนรู้แล้ว 
-  นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ผ่านการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
   สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เรียนรู้แล้ว  

 
ส าหรับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน โดยเฉพาะกิจกรรม     

การแก้ปัญหาเป็นกลุ่มและการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน  

ที่มา: Rungfa Janjaruporn.  (2005).  The Development of a Problem-Solving 
Instructional Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical 
Problems and Their Beliefs Related to Problem Solving.  p. 53.  

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมส าหรับสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ 

ครู “น าเสนอ” กลยุทธ์ใน  
การแก้ปัญหาแบบอื่น (ถ้ามี) 

จบ 

ครูน าเสนอ “สถานการณ์ปัญหา” 

นักเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยเน้น 
  - การเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง 
  - กระบวนการแก้ปัญหา 
  - การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
 

นักเรียน “น าเสนอ” ผลการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของกลุ่มหรือรายบุคคล 

เริ่ม 

ครู “สร้างแรงจูงใจ” ให้นักเรียน
อยากแก้ปัญหา 

นักเรียนใช้
ความรู้ และ
ประสบการณ์ 

ครูสังเกต
พฤติกรรมการ
แก้ปัญหา 

เปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น,ถาม-ตอบ 
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3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เครื่องมือส าหรับ       
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง 
ฟังก์ชัน (2) เครื่องมือส าหรับการวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน 

 เครื่องมือส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ใน      
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผน    
ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้        
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยในการด าเนินการแต่ละแผน ใช้เวลา 1 คาบ คาบละ       
60 นาที เนื้อหาที่ใช้เป็นเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน    

เครือ่งมือส าหรับการวัดและประเมินผล 

ในงานวิจัยครั้งน้ี เครื่องมือส าหรับการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน และ (2) แบบสังเกตพฤติกรรม    
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน มีรายละเอียดดังน้ี 

1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
ฟังก์ชัน 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน เป็น
แบบทดสอบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
จ านวน 4 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ และใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ที่ไม่เกินความรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการแก้ปัญหา    
โดยแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ ดังตาราง 2 
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ตาราง 2  การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ 
 

ด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ คะแนน 
 
-  ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
-  ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาส่วนใหญ่ถูกต้อง 
-  ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาบางส่วนถูกต้อง  
-  ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาไม่ถูกต้อง  

 
5 
3 
2 
0 
 

ด้านการเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  
 
-  เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
-  เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีสามารถน าไปสู่ค าตอบได้ 
-  แสดงร่องรอยการเลือกใช้หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
-  ไม่แสดงร่องรอยการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

 
5 
3 
2 
0 
 

ด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน  
 
(1)  การแสดงค าอธิบายที่ชัดเจน 
-  แสดงกระบวนการค้นหาค าตอบ และอธิบายได้ชัดเจน 
-  แสดงกระบวนการค้นหาค าตอบ และอธิบายพอสื่อให้เข้าใจได้ครบถ้วน 
-  แสดงกระบวนการค้นหาค าตอบ และอธิบายพอสื่อให้เข้าใจได้เพียงบางส่วน 
-  แสดงกระบวนการค้นหาค าตอบ แต่ไม่แสดงการอธิบายหรืออธิบายผิด 
-  แสดงกระบวนการค้นหาค าตอบเพียงบางส่วนหรืออธิบายเพียงบางส่วน 
-  ไม่แสดงกระบวนการค้นหาหรือการอธิบายเลย 
(2)  การค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง 
-  ตอบได้ถูกตอ้ง และครบถ้วน  
-  ตอบได้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน 
-  ตอบไม่ถูกต้อง 

 
 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
 
4 
2 
0 
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2. แบบสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
แบบสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน เป็นแบบบันทึก

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้บันทึกพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย แบบตรวจสอบ
รายการและแบบบันทึกภาคสนาม  

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  

 1.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย/ขอบเขตของเครื่องมือแต่ละชนิด 
 2.  ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

2.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากรวบรวมปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ
และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ความรู้ เรื่อง ฟังก์ชัน หลังจาก
นั้นน ามาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แสดงกระบวนการค้นหาค าตอบพร้อมท้ังค าอธิบายท่ีชัดเจน แล้วเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 10 แผน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้         
สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  

2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเลือก
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ และ
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 8 ข้อ มาสร้างเป็น
แบบทดสอบ  

2.3 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แก่              
แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึกภาคสนาม โดยดัดแปลงมาจากแบบสังเกตพฤติกรรม            
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn.  2005: 132–133) 

3. น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความชัดเจนของข้อค าถาม ส าหรับ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มีการให้คะแนน
ข้อสอบแต่ละข้อ ดังนี้ 

คะแนน +1  หมายถึง ข้อสอบใช้ได้ 
คะแนน   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบใช้ได้หรือไม่ 
คะแนน  -1  หมายถึง ข้อสอบใช้ไม่ได้ 

 4. น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ส าหรับแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 
ผู้วิจัยคัดเลือกปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective 
Congruence (IOC)) ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป  
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 5. น าเครื่องมือไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องจ านวน 30 คน ซึง่เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม อ าเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 6. น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีได้จาก
การทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็น
รายข้อ แล้วคัดเลือกปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20–0.80 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 4 ข้อ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  (ดูรายละเอียดภาคผนวก ก) 

 7. หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่ได้ในข้อ 6 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( –Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.6 

 8.  ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้เหมาะสมและมีความชัดเจน 
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 

 
4. เก็บรวบรวมข้อมลู 

 แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลังการทดลอง 

(One–Group Posttest–Only Design) ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยท่ีเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง     
กลุ่มเดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วท าการทดสอบหลังการทดลอง แล้วพิจารณา 
ผลการทดลอง  

 การด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทั้งหมด 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที โดย
แบ่งเป็นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา      
ที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน จ านวน 10 คาบเรียน และเวลาในการทดสอบหลังเรียน 2 คาบเรียน ซึ่ง
รายละเอียดการด าเนินการทดลอง มีดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียน
ปกติ ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สอนและผู้สังเกตการณ์ โดยมีครกูลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสังเกตการณ์ บันทึก
พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป้าหมายและสมาชิกในกลุ่มขณะลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และใช้
กล้องวิดีโอและการสัมภาษณ์ประกอบ 
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2. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ผู้วิจัยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน เพื่อ
ตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง 
ฟังก์ชัน 

 
5. วิเคราะห์ข้อมลู 

1. น าคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถใน            
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.  ค านวณจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่   
ร้อยละ 70 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 

3.  ทดสอบสมมติฐานที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่รียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด โดยใช้การทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion)   

4. น าผลงานเขียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชัน  ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาขณะลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์  โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรม           
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมเหล่านั้น  
และ ผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายของผู้วิจัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
โดยมีกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดของการสัมภาษณ์  มาวิเคราะห์พฤติกรรมใน      
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการเลือกใช้   
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายท่ีชัดเจน โดยใช้   
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง        

ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ันโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา            
( –Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบ Z  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
และเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน และพฤติกรรมใน     
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน    
การสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ทั้ง     
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน  และตอนท่ี 2 พฤติกรรม             
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
ตอนที่ 1  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ในการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมในช้ันเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตาราง 3 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

แหล่งที่มาของคะแนน 
คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 
( x ) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
คิดเป็นร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1.  ใบกิจกรรมในช้ันเรียน 60 44.47 74.17 4.22 
2.  แบบทดสอบวัดความสามารถ 
    ในการแก้ปัญหาทาง 
    คณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชัน 

40 29.47 73.68 3.41 

รวม 100 73.93 73.93 6.81 

 



 

 

48 

จากตาราง 3 พบว่า  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมในช้ันเรียนเท่ากับ 
44.47 คิดเป็นร้อยละ 74.17 ของคะแนนเต็ม และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.22 ขณะท่ี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชัน เท่ากับ 29.47 คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของคะแนนเต็ม และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.41  จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนรวมจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน เท่ากับ 73.93         
คิดเป็นร้อยละ 73.93 ของคะแนนเต็ม และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.81 

1.2  การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน          
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ผู้วิจัยได้รวมคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน และแบบทดสอบ            
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน แล้วค านวณจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา         
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม หลังจากนั้นน าคะแนนที่ได้ไป
ทดสอบภาวะการแจกแจงปรกติ โดยใช้การทดสอบลิลลีฟอร์ส  ซึ่งพบว่าคะแนนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีการแจกแจงปรกติ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 98) ดังนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้การทดสอบ Z ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย แสดง ดังตาราง 4 

ตาราง  4  ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

จ านวน
นักเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนนักเรียนที่มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์

(คน) 

ร้อยละนักเรียนที่มี
ความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผ่านเกณฑ ์(คน) 

Z-score ค่าวิกฤต 

30 24 80 2.24 1.645 

 

 ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน  มีความสามารถใน     
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ในการศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ใน      
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน  ผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์จ านวน 1 คน ร่วมกัน
วิเคราะห์ (1) ผลงานเขียนของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชัน (2) ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาขณะ    
ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์ โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรม    
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมเหล่านั้น  
และ (3) ผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายของผู้วิจัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
โดยมีกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดของการสัมภาษณ์เหล่านั้น 

ส าหรับพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถในด้าน (1) การท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร ์
(2) การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และ (3) การหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน  
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ซึ่งในน้ันมีนักเรียนเป้าหมายรวมอยู่ด้วย
จ านวน 4 คน ได้แก่ ทิวา ราตรี จ าปี และสร้อยฟ้า (นามสมมติ)  โดยท่ีทิวาเป็นนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ชอบคิด ซักถามเม่ือมีข้อสงสัยและชอบแสดงความคิดเห็น  ในขณะท่ี
ราตรีและจ าปีเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง ซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็น
บางครั้ง  ส่วนสร้อยฟ้าเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นแต่คอย
ฟังความคิดเห็นของกลุ่มและคล้อยตาม 

ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทท่ี 3 ผู้วิจัยแบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  คาบเรียน 1–4   
ช่วงที่ 2  คาบเรียน 5–7   
ช่วงที่ 3  คาบเรียน 8–10   

ในแต่ละช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์ได้ร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกคาบเรียนที่นักเรียนมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ที่เด่นชัด
มาอธิบาย  ดังนี้  

ช่วงที่ 1  ผู้วิจัยเลือกคาบเรียน 2 หรือ 3 มาอภิปรายว่า นักเรียนมีพฤติกรรม    
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน อย่างไรบ้างในตอนต้นของกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  
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ช่วงที่ 2  ผู้วิจัยเลือกคาบเรียน 6 หรือ 7 มาอภิปรายว่า พฤติกรรมการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

ช่วงที่ 3  ผู้วิจัยเลือกคาบเรียน 9 หรือ 10 มาอภิปรายว่า พฤติกรรมการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ 2 และยังแสดงอยู่
อย่างสม่ าเสมอ  

รายละเอียดของพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ใน      
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ในด้านต่างๆ มีดังนี้ 

2.1 ด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการระบุสิ่งที่สถานการณ์ปัญหา
ก าหนดและสิ่งที่ต้องการหา  ตลอดจนความเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหา เงื่อนไขส าคัญของปัญหาและความสัมพันธ์ต่างๆ ของข้อมูลขณะลงมือแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์     
ผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์  และ  ผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการท าความ
เข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ อยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) นักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการท าความเข้าใจ
ปัญหา (2) นักเรียนแสดงร่องรอยการการขีดเขียนหรือวาดรูปประกอบมากขึ้นในขณะท าความเข้าใจ
ปัญหา และ (3) นักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชันก่อนท่ีจะลงมือแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  นักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการท าความเข้าใจปัญหา 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 2 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 

“เทียนไข เจ้าปัญหา” ซึ่งกิจกรรมน้ีต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เทียนติดไฟ
และความยาวของเทียน โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้ (ดูรายละเอียดสถานการณ์ปัญหา
ในภาคผนวก ง หน้า 144)  ส าหรับกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านสถานการณ์ปัญหาน้อย
มาก (ประมาณ 1 นาที) ทั้งๆ ที่สถานการณ์ค่อนข้างยาว โดยอ่านแบบไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลและ
เงื่อนไขท่ีส าคัญของสถานการณ์ปัญหา หลังจากอ่านแล้วนักเรียนลงมือแก้ปัญหาทันที  ส าหรับ
นักเรียนเป้าหมาย ทิวา ราตรี จ าปี และสร้อยฟ้า ใช้เวลาในการอ่านสถานการณ์ปัญหาประมาณ   
40-60 วินาที หลังจากอ่านสถานการณ์ปัญหาแล้วนักเรียนเป้าหมายท้ังสี่คนลงมือแก้ปัญหาทันทีแต่ 
ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ ต้องหยุดการแก้ปัญหาแล้วย้อนกลับไปอ่านสถานการณ์ปัญหาใหม่ เพื่อให้
เข้าใจข้อมูลและเงื่อนไขส าคัญของสถานการณ์ปัญหามากขึ้น ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด 



 

 

51 

ในช่วงที่ 2 คาบเรียน 6 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “แพน-เวียร์ เบเกอรี” ซึ่ง
กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาสินค้า และจ านวนสินค้าที่ขายได้ 
เมื่อก าหนดเงื่อนไขของการลดราคาสินค้าและจ านวนสินค้าที่ขายได้มาให้ (ดูรายละเอียด
สถานการณ์ปัญหาในภาคผนวก ง หน้า 145)  ส าหรับกิจกรรมนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่าน
สถานการณ์ปัญหามากขึ้น (2-3 นาที)  โดยอ่านสถานการณ์ปัญหาด้วยความตั้งใจและวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อค้นหาสิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หา สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้และ
เงื่อนไขต่างๆ ของสถานการณ์ปัญหาก่อนท่ีจะลงมือแก้ปัญหาต่อไป  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวา
ใช้เวลาอ่านสถานการณ์ปัญหาประมาณ 3 นาที โดยอ่านและท าความเข้าใจปัญหาจนเข้าใจเงื่อนไข
ทั้งหมดแล้วลงมือแก้ปัญหาจนส าเร็จ  ในขณะท่ีนักเรียนเป้าหมายสามคนที่เหลือ ใช้เวลาอ่าน
สถานการณ์ปัญหาประมาณ 2 นาท ีโดยอ่านแบบไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลและเงื่อนไขท่ีส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหา ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องหยุดการแก้ปัญหาแล้วย้อนกลับไปดู
สถานการณ์ปัญหาใหม่ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลและเงื่อนไขส าคัญของสถานการณ์ปัญหามากขึ้น ท าให้
สามารถแก้ปัญหาได้ในที่สุด 

ส าหรับคาบเรียน 9 เม่ือนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “ปากต่อปาก” ซึ่งกิจกรรมน้ีต้องการ
ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งในการขยายความลับและจ านวนคนที่รู้ความลับ
ทั้งหมดเม่ือก าหนดเงื่อนไขของการขยายความลับในแต่ละครั้งมาให้ (ดูรายละเอียดสถานการณ์
ปัญหาในภาคผนวก ง หน้า 145)  ส าหรับกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านสถานการณ์
ปัญหาประมาณ 3-5 นาที หลังจากนั้นจึงช่วยกันท าความเข้าใจปัญหาในกลุ่มของตนเอง โดย
พยายามวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการให้หา สิ่งที่สถานการณ์ปัญหา
ก าหนดมาให้และเงื่อนไขส าคัญของสถานการณ์ปัญหา ก่อนลงมือแก้ปัญหาต่อไป  ส าหรับนักเรียน
เป้าหมายทั้งสี่คนใช้เวลาอ่านสถานการณ์ปัญหาประมาณ 5 นาที โดยอ่านแบบค านึงถึงข้อมูลและ
เงื่อนไขที่ส าคัญของสถานการณ์ปัญหา จนเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดแล้วลงมือแก้ปัญหาจนส าเร็จ 

จากรายละเอียดข้างต้นสรุปได้ว่า  ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
ส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านสถานการณ์ปัญหาน้อยมาก และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจ
ข้อมูลและเงื่อนไขส าคัญของสถานการณ์ปัญหาก่อนลงมือแก้ปัญหา ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ส าเร็จ จึงต้องย้อนกลับไปอ่านสถานการณ์ปัญหาใหม่เพื่อให้เข้าใจข้อมูลและเงื่อนไขส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหามากขึ้น ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด  ต่อมาช่วงที่ 2 นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหามากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ
กับการอ่านและท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหามากขึ้น โดยอ่านแล้วคิดวิเคราะห์ปัญหาและ
เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาจนเข้าใจก่อนลงมือแก้ปัญหา  ซึ่งนักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวจนสิ้นสุดการเรียนการสอน 
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(2) นักเรียนแสดงร่องรอยการขีดเขียนมากขึ้นในขณะท าความเข้าใจปัญหา 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 2 ขณะท่ีนักเรียนท าความเข้าใจ

ปัญหา “เทียนไข เจ้าปัญหา” มีนักเรียนเพียง 2 คนเท่าน้ัน (คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด)  ทีข่ีดเส้นใต้หรือล้อมรอบข้อความในสถานการณ์ปัญหา แต่ข้อความเหล่านั้นไม่ได้เป็น
สาระส าคัญในสถานการณ์ปัญหาเลย  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาเป็นหน่ึงในสองคนดังกล่าว
ข้างต้น โดยขีดเส้นใต้ข้อความ 2 ข้อความ และขีดล้อมรอบข้อความ 3 ข้อความในสถานการณ์
ปัญหา แต่ข้อความเหล่านั้นไม่ได้เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหา ดังภาพประกอบ 12 
 

 

ภาพประกอบ 12  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน 2 ของทิวา 

ในช่วงที่สอง  คาบเรียน 7 ขณะท่ีนักเรียนท าความเข้าใจปัญหา “สนามเด็กเล่น”         
มีนักเรียนเพียง 2 คนเท่าน้ัน (คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด) ทีข่ีดเส้นใต้ข้อความ
ที่เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหาได้ครบถ้วน  และมีนักเรียนจ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 
23.33 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด) ทีข่ีดเขียนลงในรูปที่ก าหนดให้เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาไม่เพียงขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความที่เป็น
สาระส าคัญในสถานการณ์ปัญหาเท่านั้น  แต่ทิวายังขีดเขียนลงในรูปที่ก าหนดให้เพื่อช่วยในการท า
ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาอีกด้วย ดังภาพประกอบ 13   
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ภาพประกอบ 13  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน 7 ของทิวา 

ในขณะท่ีนักเรียนเป้าหมายคนอื่นๆ ที่เหลือไม่ได้ขีดเขียนสิ่งใดๆ ลงในรูปที่ก าหนดให้  
หรือมีการขีดเขียนลงในรูปท่ีก าหนดให้แต่ไม่สามารถสื่อความหมายใดๆ ได้  ดังภาพประกอบ 14 
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ภาพประกอบ 14  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน 7 ของสร้อยฟ้า 

ส าหรับคาบเรียน 10 ขณะท่ีนักเรียนท าความเข้าใจปัญหา “ช้างไทยในอนาคต” มีนักเรียน
จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด) ที่ขีดเส้นใต้หรือล้อมรอบข้อความใน
สถานการณ์ปัญหา  ซึ่งมีทั้งข้อความที่เป็นข้อมูลหรือเงื่อนไขท่ีส าคัญของสถานการณ์ปัญหา และไม่
เป็นข้อมูลหรือเงื่อนไขท่ีส าคัญของสถานการณ์ปัญหา  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทุกคนมีการขีด
เส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความในสถานการณ์ปัญหา  โดยมีเพียงทิวาและราตรีเท่านั้นท่ีขีดเส้นใต้
หรือขีดล้อมรอบข้อความที่เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหาได้ครบถ้วน ดังภาพประกอบ    
15-16 
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ภาพประกอบ 15  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน 10 ของทิวา  

 

 

ภาพประกอบ 16  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน 10 ของราตรี   

 
ส่วนจ าปีขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความที่เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหาได้บางส่วน ดัง
ภาพประกอบ 17   
 

 

ภาพประกอบ 17  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน 10 ของจ าปี 
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ในขณะท่ีสร้อยฟ้าขีดเส้นใต้ข้อความทุกข้อความในสถานการณ์ปัญหา โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อความที่
เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหา  ดังภาพประกอบ 18 

 

 

ภาพประกอบ 18  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา ในคาบเรียน 10 ของสร้อยฟ้า 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า  ในชว่งแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน          
มีนักเรียนจ านวนน้อยที่ขีดเส้นใต้หรือล้อมรอบข้อความในสถานการณ์ปัญหาในขณะท าความเข้าใจ
ปัญหา ซึ่งมีทั้งข้อความทีเ่ป็นข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส าคัญและไม่ส าคัญของสถานการณ์ปัญหา  
ส าหรับช่วงที่ 2 มีจ านวนนักเรียนมากขึ้นที่ขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความในสถานการณ์ปัญหา
ขณะท าความเข้าใจปัญหา และยังมีทั้งข้อความที่เป็นสาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหา อย่างไรก็ตามในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ขีด
เส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความที่เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหาในขณะท าความเข้าใจ
ปัญหา  และในบางครั้งมีนักเรียนบางคนวาดรูปประกอบเพื่อช่วยในการท าความเข้าใจสถานการณ์
ปัญหาอีกด้วย 

นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนเป้าหมายจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน (แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดูภาคผนวก จ หน้า 148-151) พบว่า ทิวาซึ่งเป็น
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแสดงร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความใน
สถานการณ์ปัญหาทั้ง 4 ปัญหา ซึ่งข้อความส่วนใหญ่เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหา ส่วน
ราตรีและจ าปีซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง แสดงร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือ
ขีดล้อมรอบข้อความในสถานการณ์ปัญหา 3 ปัญหา จากทั้งหมด 4 ปัญหา ซึ่งมีทั้งข้อความที่เป็น
สาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหา ในขณะที่สร้อยฟ้าซึ่งเป็นนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า แสดงร่องรอยการขีดเส้นใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความเพียง 1 ปัญหา    
ซึ่งมีทั้งข้อความที่เป็นสาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคัญของสถานการณ์ปัญหา ตัวอย่างการขีดเส้น
ใต้หรือขีดล้อมรอบข้อความในสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนเป้าหมายทิวา ราตรี และจ าปี         
ดังภาพประกอบ 19–21 ตามล าดับ 
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ภาพประกอบ 19  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา “กิจการเรือแคนู” ในการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของทิวา 

 

ภาพประกอบ 20  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา “กิจการเรือแคนู” ในการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของราตรี 

 

ภาพประกอบ 21  ร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความเข้าใจปัญหา “กิจการเรือแคนู” ในการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของจ าปี 
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(3) นักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 2 หลังจากนักเรียนอ่าน
สถานการณ์ปัญหา “เทียนไข เจ้าปัญหา” นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการซักถามหรืออภิปรายใน
กลุ่มน้อยมาก (ประมาณ 1-2 นาท)ี โดยส่วนใหญ่เป็นการถาม-ตอบ สั้นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาเท่านั้นและบางครั้งค าตอบ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้)  
ของนักเรียนก็ไม่ถูกต้อง  ดังตัวอย่างบทสนทนาระหว่างจ าปีกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ต่อไปนี้ 

 
จ าปี   : วัดความยาวของเทียนครั้งแรกตอนเวลาผ่านไป 4 นาที ครั้งต่อไป 

ผ่านไปอีก 18 นาที ก็วัดความยาวครั้งที่ 2 
นักเรียน ก  : แสดงว่าทั้งสองครั้งรวมเวลาผ่านไป 22 นาท ีสิ  
จ าปี  : นาทีที่ 18 เทียนมันเหลือ 6 เซนติเมตร แต่เราไม่รู้ว่าเทียนยาวเท่าไร 
นักเรียน ก  :  ถ้าเราไม่รู้ว่าเทียนยาวกี่เซนติเมตร เราก็หาเวลาที่เทียนมอดไม่ได้   

      น่ะสิ 
 

ในคาบเรียน 7 หลังจากนักเรียนอ่านสถานการณ์ปัญหา “สนามเด็กเล่น” นักเรียน   
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการซักถามหรืออภิปรายในกลุ่มนานมากขึ้น (ประมาณ 4-5 นาที) โดยอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏอยู่ในสถานการณ์
ปัญหา  ดังบทสนทนาในกลุ่มของทิวากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ต่อไปนี้ 

นักเรียน ก : เราจะหาพื้นที่สนามเด็กเล่นได้อย่างไร 
นักเรียน ข : การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ก็หาจากด้านกว้างคูณด้านยาว 
นักเรียน ก : แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าด้านกว้างและด้านยาวเป็นเท่าไร 
ทิวา  : ถ้าดูจากรูป สมมติว่าด้านกว้างที่ไม่ติดอาคารเรียนเป็น y 

แสดงว่าด้านท่ีติดอาคารเรียนเป็น y-5 
แล้วก็สมมติว่าด้านยาวที่ไม่ติดอาคารเรียนเป็น x 
แสดงว่าด้านท่ีติดอาคารเรียนเป็น x-7 

นักเรียน ข : แสดงว่าทั้งสี่ด้านต้องรวมกันเป็น 40 
ทิวา  : ไหนลองจับ 4 ด้านมาบวกกันซิ  
นักเรียน ก  : ทั้งสี่ด้านรวมกันได้ 2x บวก 2y ลบ 12 
ทิวา  : แสดงว่า 2x บวก 2y ลบ 12 เท่ากับ 40 

อ๋อ! เรารู้ความสัมพันธ์ของด้านกว้างกับด้านยาวแล้วล่ะว่า 
จะได้ y เท่ากับ 26 ลบ x 
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จากบทสนทนาข้างต้น  นักเรียนทุกคนในกลุ่มเห็นด้วยกับทิวา ว่าความสัมพันธ์ของด้านกว้างกับ
ด้านยาว คือ  y เท่ากับ 26 – x   หลังจากนั้นทิวาและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการหา นั่นคือ ขนาดของสนามเด็กเล่นที่มีพื้นท่ีมากที่สุด  ดังบทสนทนา
ระหว่างทิวาและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  ต่อไปนี ้
 

ทิวา  : เนื่องจากพื้นท่ีสนามเด็กเล่นได้จาก ความกว้าง คูณ ความยาว  
แล้วลบออกด้วยพื้นที่อาคารเรียน  ดังนั้นเราจะได้ว่า  
พื้นที่สนามเด็กเล่น เท่ากับ  xy ลบ 35   
แล้วแทนค่า y เท่ากับ 26 ลบ x    
ก็จะได้ x คูณ 26  ลบ x ลบ 35 

นักเรียน ก : แล้วเราจะหาพื้นท่ีมากสุดได้อย่างไร 
ทิวา  : เราก็ท าให้เป็นฟังก์ชันก าลังสอง โดยหาผลคูณก็ 

จะได้ ลบ x ก าลังสอง  บวก 26x  ลบ 35  
  
จากบทสนทนาข้างต้น  เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความเข้าใจตรงกันว่า  ขนาดของสนามเด็กเล่น
ที่มีพื้นที่มากที่สุดควรหาอย่างไรแล้ว ทิวาและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจึงช่วยกันหาค าตอบจนส าเร็จ 

ส าหรับคาบเรียน 10 หลังจากนักเรียนอ่านสถานการณ์ปัญหา“ช้างไทยในอนาคต” 
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการซักถามหรืออภิปรายภายในกลุ่มมากขึ้น (6–10 นาที) ก่อนลงมือ
แก้ปัญหา  ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของทุกคนในกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ดังตัวอย่างบทสนทนาระหว่างราตรีกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งมีเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มคนหน่ึง (นักเรียน ก) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของข้อความที่ว่า 
“ช้างไทยลดลงปีละ 2%” ต่อไปนี้ 

 
นักเรียน ก : ช้างไทยลดลงปีละ 2% แสดงว่า ช้าง 100 เชือก ลดลงปลีะ 2 เชือก 
นักเรียน ข : 100 เชือก ลดลง 2 เชือก 1000 เชือก ลดลง 20 เชือก แสดงว่า 5000  

เชือก ก็จะลดลง 100 เชือก 
นักเรียน ก : 1 ปี ลดลง 100 เชือก แสดงว่า 20 ปี ก็ลดลง 2,000 เชือก 
ราตรี  : เราว่าไม่ใช่นะ 
นักเรียน ข : เราว่าถูกแล้วนะ ลดลงปีละ 100 เชือก แสดงว่า 20 ปีก็ลดลง 2,000 

เชือก น่าจะไม่ผิดแล้ว 
ราตรี  : เราว่ามันยังไม่ใช่ เพราะว่า ลดลงปีละ 2% ดูนะ ช้างทั้งหมดมี 5,000 

เชือก เมื่อครบ 1 ปี ช้างจะลดลง 100 เชือก แสดงว่าเหลอืช้าง 4,900 
เชือก 
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นักเรียน ก  : แล้วปีท่ี 2 ล่ะ 
ราตรี  : เมื่อครบ 1 ปี ช้างเหลือ 4,900 เชือก แล้วกล็ดลงอีก 2% ในปีท่ี 2      

  ก็เอา 4,900 คูณ 2% ซิ 
นักเรียน ข : คูณแล้วก็จะได้ 98 
ราตรี  : เห็นไหมว่า ปีที่ 2 ลดลงแค่ 98 เชือก แสดงว่าช้างไม่ได้ลดลงปีละ 

100 เชือกเท่ากัน เพราะว่าการที่ช้างลดลงปีละ 2% คือช้างลดลงจาก 
ปีท่ีผ่านมา 2% ซึ่งแต่ละปีจะมีจ านวนช้างไม่เท่ากัน 
 

จากบทสนทนาข้างต้น เมื่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มคนหน่ึง (นักเรียน ก) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับความหมายของข้อความที่ว่า “ช้างไทยลดลงปีละ 2%” ราตรีพยายามอธิบายให้เพื่อน
สมาชิกในกลุ่มจนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  จากนั้นลงมือแก้ปัญหาร่วมกันและในท่ีสุดก็ได้
ค าตอบที่ถูกต้อง 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า  ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
ส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยมากในการซักถามหรืออภิปรายในกลุ่มก่อนลงมือแก้ปัญหา โดยเป็นเพียง  
การถาม-ตอบสั้นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา
เท่าน้ัน  ต่อมาในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลามากขึ้นใน     
การซักถามหรืออภิปรายในกลุ่มก่อนลงมือแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของทุกคนใน
กลุ่มเกี่ยวกับเงื่อนไขส าคัญของสถานการณ์ปัญหา และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหา  ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรม
เหล่านั้นจนสิ้นสุดการเรียนการสอน 

ดังทีก่ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  เมื่อนักเรียนได้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 
ท าให้เห็นความส าคัญของการท าความเข้าใจปัญหา  ส่งผลให้นักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการท า 
ความเข้าใจปัญหา แสดงร่องรอยการขีดเขียนมากขึ้นในขณะท าความเข้าใจปัญหา ตลอดจนใช้เวลา
มากขึ้นในการซักถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องก่อนท่ีจะลงมือแก้ปัญหา  นอกจากพฤติกรรมข้างต้นนักเรียนยังเขียนสะท้อนความคิดเห็น
ต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า  พวกเขาได้มีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องก่อนลงมือแก้ปัญหา  ตัวอย่างเช่น  นักเรียนคนหนึ่ง
เขียนสะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า “การที่ได้พูดคุยหรือร่วมกันอภิปราย
ในกลุ่ม ท าให้เข้าใจสถานการณ์ปัญหาชัดเจนข้ึน  จนสามารถแก้ปัญหาและหาค าตอบได้ แม้ว่าตอน
เริ่มต้นอาจมีความคิดในกลุ่มไม่ตรงกันบ้าง”  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้านการท าความเข้าใจปัญหา เมื่อเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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2.2 ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
ในการศึกษาการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัย

พิจารณาความสามารถของนักเรียน ในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  และ      
การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่น ามาใช้ใน    
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์น้ี ได้แก่ การเขียนสมการ การสร้างตาราง การคาดเดาและตรวจสอบ และการค้นหา
แบบรูป 

ดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ว่า  ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ี แต่ละข้อสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชัน และผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า  กลยุทธ์ทีน่ักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากที่สุดคือ
การคาดเดาและตรวจสอบ  รองลงมาคือ การสร้างตาราง และการเขียนสมการ ตามล าดับ  กลยุทธ์ที่
นักเรียนใชใ้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์น้อยที่สุดคือ การค้นหาแบบรูป  นอกจากนั้นจากการ
วิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน พบว่า  กลยุทธ์ทีน่ักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากที่สุดคือ 
การคาดเดาและตรวจสอบ รองลงมา คือ การเขียนสมการ การค้นหาแบบรูป และการสร้างตาราง 
ตามล าดับ แสดงรายละเอียดดังตาราง 5-7 
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ตาราง 5  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

กลยุทธ์ 
คาบเรียน จ านวน 

คาบเรียนท่ีใช้ 
ความถี่ของการ
ใช้กลยุทธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การคาดเดาและ
ตรวจสอบ 

ก4  ก2 ก3 
ก6 

ก2 ก3 
ก5 ก6 

 ก1 ก2 
ก3 ก6 

ก3 ก4 
ก5 ก6 

ราตรี 
สร้อยฟ้า 

ก1 ก3 
ก5 ก6 

  
7 22 

การสร้างตาราง 
   ราตรี 

จ าปี 
 ก1 จ าปี ก2 ก4 ก1 ก3 

ก4 ก5 
ก6 

ราตรี 
จ าปี 

สร้อยฟา 
6 14 

การเขียนสมการ 
ก1 ก2 
ก3 ก5 
ก6 

 ก1 ทิวา 
สร้อยฟ้า 

 ก2 ทิวา   
 5 10 

การค้นหาแบบรูป          ทิวา 1 1 

กลยุทธ์อื่น ๆ  
ก1 ก4 
ก5 

ก4 
 

 
ก4 ก5 

 
   

ก2 
 

 4 7 

ก : กลุ่ม (หมายเลข 1, 2, 3, ..., 6) 
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ตาราง 6  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้ในการท าแบบทดสอบ     

วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 

แบบทดสอบข้อที่ 

จ านวนนักเรียนที่เลือกใช้กลยุทธ์ 

การคาด
เดาและ
ตรวจสอบ 

การ
เขียน 
สมการ 

การ
ค้นหา
แบบรูป 

การ
สร้าง
ตาราง 

อื่น ๆ 

ไม่ปรากฏร่องรอย
การเลือกใช้ 
กลยุทธ์ 

ในการแก้ปัญหา 
1.  ปัญหายืดได้หดได้ - 2 1 8 17 2 
2.  ปัญหามอเตอร์ไซค์

ชายหาด 
6 21 - 2 1 - 

3.  ปัญหากิจการเรือ
แคน ู

23 5 - 1 - 1 

4.  ปัญหากบ - - 20 8 1 1 
รวม 29 28 21 19 19 4 

 
 
ตาราง 7  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนเป้าหมายใช้ในการท าแบบทดสอบ        

วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 

แบบทดสอบข้อที่ 

จ านวนนักเรียนที่เลือกใช้กลยุทธ์ 

การคาด
เดาและ
ตรวจสอบ 

การ
เขียน 
สมการ 

การ
ค้นหา
แบบรูป 

การ
สร้าง
ตาราง 

อื่น ๆ 

ไม่ปรากฏร่องรอย
การเลือกใช้ 
กลยุทธ์ 

ในการแก้ปัญหา 
1.  ปัญหายืดได้หดได้ - - - 2 2 - 
2.  ปัญหามอเตอร์ไซค์

ชายหาด 
1 2 - 1 - - 

3.  ปัญหากิจการเรือ
แคน ู

3 1 - - - - 

4.  ปัญหากบ - - 1 2 - 1 
รวม 4 3 1 5 2 1 



64 
 

 

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ด้านการเลือกใช้     
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ผู้วิจัยพิจารณาผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชัน  และผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน  ซึ่งพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 
ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 2 ลักษณะ คือ (1) นักเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้
หลากหลายมากขึ้น และ (2) นักเรียนก าหนดตัวแปรและสร้างสมการได้เหมาะสมมากขึ้น มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) นักเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายมากขึ้น  
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 2 เม่ือนักเรียนได้รับใบกิจกรรม

“เทียนไข เจ้าปัญหา” ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนเลือกใช้กลยุทธ์มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ในการคดิหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เทียนติดไฟและความยาวของเทียนเมื่อก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มา
ให้  ซึ่งกลยุทธ์ที่นักเรียนสามารถเลือกใช้ในการแก้ปัญหา ได้แก่ การคาดเดาและตรวจสอบ การเปลี่ยน
มุมมอง การเขียนสมการ และการเขียนภาพหรือแผนภาพ  ในกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้       
2 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  โดยมีนักเรียนจ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของนักเรียนท้ังหมด) 
เลือกใช้การคาดเดาและตรวจสอบเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี้  ในขณะท่ีนักเรียนจ านวน 14 คน       
ที่เหลือเลือกใช้การเปลี่ยนมุมมองเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ส่วนการเขียนสมการ ไม่มีนักเรียนคนใด
เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าวในการแก้ปัญหา  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม จ าปี
และเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เลือกใช้การเปลี่ยนมุมมองเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ในขณะท่ีราตรีและ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม สร้อยฟ้าและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เลือกใช้การคาดเดาและตรวจสอบเป็นกลยุทธ์ใน   
การแก้ปัญหา 

ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“สนามเด็กเล่น” ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนเลือกใช้กลยุทธ์มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ในการคิดหา
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสนามเด็กเล่นและพื้นที่มากที่สุด  โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มา
ให้ (ดูรายละเอียดสถานการณ์ปัญหาในภาคผนวก ง หน้า 145) ซึ่งกลยุทธ์ที่นักเรียนสามารถเลือกใช้ใน
การแก้ปัญหา ได้แก่ การคาดเดาและตรวจสอบ การสร้างตาราง และการเขียนสมการ  ในกิจกรรมนี้
นักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ 3 กลยุทธ์ ในการแก้ปัญหา  โดยมีนักเรียนจ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของนักเรียนทั้งหมด) เลือกใช้การคาดเดาและตรวจสอบเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี ้ ในขณะท่ี
มีนักเรียนจ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของนักเรียนทั้งหมด) เลือกใช้การสร้างตารางเป็นกลยุทธ์
ในการแก้ปัญหา  ส่วนนักเรียนอีก 5 คนที่เหลือ เลือกใช้การเขียนสมการเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาเลือกใช้การเขียนสมการเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ในขณะท่ีราตรแีละ
สร้อยฟ้าเลือกใช้การคาดเดาและตรวจสอบเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ส่วนจ าปีเลือกใช้การสร้างตาราง
เป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

ส าหรับในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 10 เมื่อนักเรียนได้รับ       
ใบกิจกรรม “ช้างไทยในอนาคต” ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนเลือกใช้กลยุทธ์มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ใน



65 
 

 

การคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลา(ปี) และจ านวนช้างที่เหลือ  โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มา
ให้ (ดูรายละเอียดสถานการณ์ปัญหาในภาคผนวก ง หน้า 146)  ซึ่งกลยุทธ์ที่นักเรียนสามารถเลือกใช้ใน
การแก้ปัญหา ได้แก่ การคาดเดาและตรวจสอบ การสร้างตาราง และการค้นหาแบบรูป  ในกิจกรรมน้ี
นักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ 3 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  โดยมีนักเรียนจ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 
56.67 ของนักเรียนทั้งหมด) เลือกใช้การสร้างตารางเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี ้ ในขณะที่มีนักเรียน
จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของนักเรียนทั้งหมด) เลือกใช้การคาดเดาและตรวจสอบเป็น      
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ส่วนนักเรียนจ านวน 5 คนที่เหลือ (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของนักเรียนทั้งหมด) 
เลือกใช้การค้นหาแบบรูปเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาเลือกใช้การค้นหา
แบบรูปเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ในขณะที่นักเรียนเป้าหมายอีก 3 คน ใช้การสร้างตารางเป็น      
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า  ในช่วงแรกๆ ของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
เลือกใช้เพียง 2 กลยุทธ์เท่านั้นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน  ต่อมาเม่ือนักเรียนได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น ซึ่งแต่ละปัญหาสามารถเลือกใช้กลยุทธ์มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ท าให้ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาทีห่ลากหลายมากขึ้น และนักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นจนสิ้นสุดการเรียน     
การสอน  นอกจากนั้นผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนเป้าหมายจากแบบทดสอบ         
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  เช่น ราตรีเลือกใช้การเปลี่ยนมุมมอง การเขียนสมการ การคาดเดาและตรวจสอบ และ 
การสร้างตารางเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของแบบทดสอบข้อ 1, 2, 3 และ 4 
ตามล าดับ 

(2) นักเรียนก าหนดตัวแปรและสร้างสมการได้เหมาะสมมากขึ้น 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียน 3 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม   

“ร้านเป็นต่อ XEROX” ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนแผ่นใน     
การผลิตเอกสาร และเงินที่ได้จากการท าส าเนาเอกสาร  โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในรูปอสมการ (ดูรายละเอียดสถานการณ์ปัญหาในภาคผนวก ง หน้า 144)  
ส าหรับกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์การคาดเดาและตรวจสอบในการแก้ปัญหา  และมีนักเรียน
จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของนักเรียนทั้งหมด) เท่าน้ันทีเ่ลือกใช้กลยุทธ์การเขียนสมการใน
การแก้ปัญหานี้  โดยเขียนตัวแปรในอสมการแต่ไม่ได้ระบุว่าตัวแปรนั้นใช้แทนอะไร และความสัมพันธ์ใน
อสมการนั้นมาได้อย่างไร ท าให้อสมการท่ีได้ยังไม่ค่อยชัดเจน  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาและเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มเขียนตัวแปร x ในอสมการ โดยไม่ได้ระบุว่าตัวแปรนั้นใช้แทนอะไร และความสัมพันธ์ใน
อสมการมาได้อย่างไร ดังภาพประกอบ 22 
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ภาพประกอบ 22  การเขียนสมการ ในคาบเรียน 3 ของกลุ่มของทิวา      

ในคาบเรียน 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “สนามเด็กเล่น” ดังที่กล่าวแล้วว่ากิจกรรมนี้
ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสนามเด็กเล่นและพื้นท่ีมากที่สุด  โดยก าหนด
เงื่อนไขของสถานการณ์มาให้ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในรูปสมการ (ดูรายละเอียดสถานการณ์
ปัญหาในภาคผนวก ง หน้า 145)  ส าหรับกิจกรรมนีน้ักเรียนจ านวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.33 ของ
นักเรียนท้ังหมด) เลือกใช้กลยุทธ์การเขียนสมการในการแก้ปัญหา  โดยเขียนภาพประกอบและระบุตัว
แปรในภาพ แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปสมการ  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาและเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มเขียนตัวแปร x และ y ลงในภาพประกอบ พร้อมท้ังหาความสัมพันธ์ของ x และ y และเขียนสมการ
แสดงการหาค าตอบได้เหมาะสม ดังภาพประกอบ 23 
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ภาพประกอบ 23  การเขียนสมการ ในคาบเรียน 7 ของทิวา  
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จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า  ในช่วงแรกๆ ของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
ส่วนใหญ่เขียนตัวแปรแต่ไม่ได้ระบวุ่าตัวแปรน้ันใช้แทนอะไร และความสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไร  ต่อมา
ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่เขียนตัวแปรโดยระบุว่าตัวแปรนั้นใช้แทน
อะไรและอธิบายว่าความสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไร  ตลอดจนสามารถสร้างสมการได้อย่างเหมาะสม และ
ยังคงแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นจนสิ้นสุดการเรียนการสอน 

นอกจากนัน้ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนเป้าหมายจากการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน พบว่า มีนักเรียนจ านวน 2 คน คือ ทิวา
กับราตรทีี่ใช้การเขียนสมการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทิวาซ่ึงเป็นนักเรียนเก่ง เลือกใช้การเขียน
สมการในการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน จ านวน 2 
ข้อ จากแบบทดสอบทั้งหมด 4 ข้อ โดยเขียนตัวแปร x, y1 และ y2 .ในสมการและระบุว่าตัวแปรนั้นใช้
แทนอะไร พร้อมทั้งอธิบายว่าความสัมพันธ์ในสมการและเขียนสมการได้อย่างเหมาะสม                  
ดังภาพประกอบ 24 
 

 

ภาพประกอบ 24  การเขียนสมการ ในการแก้ปัญหา “มอเตอร์ไซค์ชายหาด” จากการท าแบบทดสอบ     
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของทิวา 
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ในขณะท่ีราตร ีเลือกใช้การเขียนสมการในการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน จ านวน 1 ข้อ จากแบบทดสอบทั้งหมด 4 ข้อ โดยเขียนตัวแปร x ในสมการ
แต่ไมร่ะบุว่าตัวแปรนั้นใช้แทนอะไร แต่เขียนอธิบายว่าความสัมพันธ์ในสมการนั้นมาได้อย่างไร และ
เขียนสมการได้อย่างเหมาะสม ดังภาพประกอบ 25 
 

 

ภาพประกอบ 25  การเขียนสมการ ในการแก้ปัญหา “มอเตอร์ไซค์ชายหาด” จากการท าแบบทดสอบ    
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของราตร ี  

ดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งแต่ละปัญหาสามารถเลือกใช้กลยุทธ์มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ท าให้
นักเรียนสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายมากขึ้น  และเม่ือพิจารณาการเลือกใช้
การเขียนสมการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด  พบว่า นักเรียนสามารถก าหนดตัวแปรและ
สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของเงื่อนไขท่ีก าหนดได้เหมาะสมมากขึ้นเช่นกัน  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาเม่ือเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2.3 ด้านการหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายท่ีชัดเจนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการแสดงกระบวนการค้นหาค าตอบ
และการแสดงเหตุผลสนับสนุนกระบวนการค้นหาค าตอบเหล่านั้น จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของ
นักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์เกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการค้นหาค าตอบทีถู่กต้อง
พร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน 2 ลักษณะ คือ ได้แก่ (1) นักเรียนเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบ
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ได้ชัดเจนมากขึ้น และ (2) นักเรียนทีค่ิดหาค าตอบที่ถูกต้องของปัญหามีจ านวนมากขึ้น  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) นักเรียนเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบได้ชัดเจนมากขึ้น 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 2 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 

“เทียนไข เจ้าปัญหา” ดังที่กล่าวแล้วว่า กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลา   
ทีเ่ทียนติดไฟและความยาวของเทียน โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับกิจกรรมนี้ 
นักเรียนส่วนใหญ่เขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบได้น้อยมาก โดยเขียนค าอธิบายสั้นๆ แสดง
เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาและผลที่ได้จากการวิเคราะห์เงื่อนไขเหล่านั้นว่ามีอะไรบ้าง  แต่ไม่ได้
อธิบายว่าผลเหล่านั้นได้มาอย่างไรหรือเพราะเหตุใด  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาและจ าปี และเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มของทิวาและจ าปี ใช้การเปลี่ยนมุมมองเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี้  โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน มีการเขียนสมการและแก้สมการหาค่า x แล้วตอบทันที โดยไม่อธิบายว่าเพราะเหตุ
ใด ดังภาพประกอบ 26 

 

 

ภาพประกอบ 26  การเปลี่ยนมุมมอง ในคาบเรียน 2 ของกลุ่มของทิวา  

ในขณะท่ีนักเรียนเป้าหมายคนอื่นๆ ราตรีและและสร้อยฟ้าและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของราตรีและ    
สร้อยฟ้า ใช้การคาดเดาและตรวจสอบเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี้ โดยเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง
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เวลา และความยาวของเทียน แต่ไม่ได้อธิบายว่าความยาวของเทียนที่ได้นั้นได้มาอย่างไร  และเขียน
สรุปทันทีว่า เทียนจะมอดในเวลา 36 นาที โดยไม่ได้เขียนอธิบายว่า เพราะเหตุใด ดังภาพประกอบ 27 
 

 

 

ภาพประกอบ 27  การคาดเดาและตรวจสอบ ในคาบเรียน 2 ของกลุ่มของราตรี 

ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“สนามเด็กเล่น” ดังที่กล่าวแล้วว่า กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
สนามเด็กเล่นและพื้นที่มากที่สุด  โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้ ส าหรับกิจกรรมนี้ นักเรียน
ส่วนใหญ่เขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบพอสื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น แต่ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์
ให้เห็นว่าจ านวนที่ได้ ได้มาอย่างไร  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาใช้การเขียนสมการเป็นกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหานี้ และเขียนภาพประกอบและระบุตัวแปรลงในภาพประกอบ แล้วหาความสัมพันธ์ของ    
ตัวแปร พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการหาพื้นท่ีของสนามเด็กเล่นได้ชัดเจน ดังที่แสดงไว้ในภาพประกอบ 
23  ส าหรับจ าปีใช้การสร้างตารางเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาน้ี และหาความสัมพันธ์ของตัวแปร แล้ว
สร้างตารางแสดงการหาพื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่ของสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งอธิบายว่าพื้นที่ทั้งหมดและ
พื้นที่สนามเด็กเล่นมาได้อย่างไร ดังภาพประกอบ 28  ส่วนราตรแีละสร้อยฟ้านั้น ใช้การสร้างตารางเป็น
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี้ และเขียนตารางแสดงการหาพื้นท่ีของสนามเด็กเล่น แต่ไม่ได้อธิบายว่าตัว
แปร a, b, c และ d  ในตารางนั้นใช้แทนสิ่งใด และพื้นที่ที่ได้นั้นได้มาอย่างไร ดังภาพประกอบ 29   
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ภาพประกอบ 28  การสร้างตาราง ในคาบเรียน 7 ของจ าปี 

 

 

ภาพประกอบ 29  การคาดเดาและตรวจสอบ ในคาบเรียน 7 ของสร้อยฟ้า 
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ส าหรับคาบเรียน 10 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม ปัญหา “ช้างไทยในอนาคต” ดังที่กล่าว
แล้วว่า กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลา (ปี) และจ านวนช้างที่เหลือ โดย
ก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้ ส าหรับกิจกรรมน้ี นักเรียนส่วนใหญ่อธิบายแนวทางที่น าไปสู่    
การค้นหาค าตอบของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น  ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ทิวาใช้การค้นหาแบบรูปเป็น
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี้ และอธิบายกระบวนการหาจ านวนช้างในแต่ละปีได้ชัดเจน แล้วหาแบบรูป
จ านวนช้างในแต่ปี และสามารถหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพประกอบ 30  
 

 

ภาพประกอบ 30  การค้นหาแบบรูป ในคาบเรียน 10 ของทิวา 

ในขณะท่ีนักเรียนเป้าหมายคนอื่นๆ ราตร ีจ าปีและสร้อยฟ้าใช้การสร้างตารางเป็นกลยุทธ์ใน           
การแก้ปัญหานี้ ทั้งสามคนได้เขียนอธิบายว่าจ านวนช้างในแต่ละปีในตารางมาได้อย่างไรได้อย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งสามารถหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพประกอบ 31 
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ภาพประกอบ 31  การสร้างตาราง ในคาบเรียน 10 ของจ าปี 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า  ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
ส่วนใหญ่เขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบได้น้อยมาก  โดยเขียนค าอธิบายสั้นๆ แสดงเงื่อนไข
ของสถานการณ์ปัญหาและผลที่ได้จากการวิเคราะห์เงื่อนไขเหล่านั้นว่ามีอะไรบ้าง แต่ไม่ได้อธิบายว่าผล
เหล่านั้นได้มาอย่างไรหรือเพราะเหตุใด  ต่อมาในช่วงที่ 2 นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มเขียนค าอธิบาย
กระบวนการค้นหาค าตอบได้มากขึ้น โดยเขียนค าอธิบายแสดงเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาและผล    
ที่ได้จากการวิเคราะห์เงื่อนไขเหล่านั้นว่ามีอะไรบ้าง และพยายามอธิบายว่าผลเหล่านั้นได้มาอย่างไรหรือ
เพราะเหตุใด แม้ว่าค าอธิบายบางส่วนยังไม่ชัดเจน  ในช่วงที่ 3 นักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น
จนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน  นอกจากนีผ้ลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนเป้าหมาย
จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน พบว่า 

ปัญหา “ยืดได้หดได้”  ในแบบทดสอบนี้ต้องการให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
อุณหภูมิกับความยาวของไม้ โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับปัญหานี้ นักเรียน
เป้าหมาย ทิวา และ จ าปี ใช้การสร้างตารางเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี ้ แต่ละคนได้เขียนรายละเอียด
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ลงในตาราง โดยได้เขียนอธิบายว่า ความยาวของไม้เพิ่มขึ้นอย่างไร เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศา
เซลเซียส และได้เขียนอธิบายกระบวนการหาค าตอบได้ถูกต้อง ดังภาพประกอบ 32 
 

 

ภาพประกอบ 32  การสร้างตาราง ในการแก้ปัญหา “ยืดได้หดได้” จากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของทิวา 

ในขณะท่ี ราตรีและและสร้อยฟ้า ใช้การเปลี่ยนมุมมองเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี้ ทั้งสองคนได้หา
ความยาวของเทียนโดยคิดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นคร้ังละ 10 องศาเซลเซียส แล้วสามารถอธิบายวิธีการหา
ความยาวของเทียนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง 
ดังภาพประกอบ 33 
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ภาพประกอบ 33  การเปลี่ยนมุมมอง ในการแก้ปัญหา “ยืดได้หดได้” จากการท าแบบทดสอบ              
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของสร้อยฟ้า 

ปัญหา “มอเตอร์ไซค์ชายหาด”  ในแบบทดสอบน้ีต้องการให้นักเรียนหาความสัมพันธ์
ระหว่างระยะทางที่นัดเท่และนัดหล่อขับได้ และจ านวนเงินท้ังหมดที่นัดเท่และนัดหล่อต้องจ่าย โดย
ก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับปัญหานี้ นักเรียนเป้าหมาย ทิวา และราตรี ใช้การเขียน
สมการเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ทั้งสองคนน าตัวแปร x, y1 และ y2 มาใช้ในการเขียนสมการ โดยได้
ระบุไว้ชัดเจนว่าตัวแปรแต่ละตัวน ามาใช้แทนสิ่งใด  นอกจากนั้นยังวิเคราะห์ให้เห็นว่าสมการที่สร้างขึ้น
นั้นมาได้อย่างไร และอธิบายแนวทางที่น าไปสู่การค้นหาค าตอบของปัญหาจนส าเร็จ  ดังที่ได้แสดงไว้
ก่อนแล้วในภาพประกอบ 24 

ส่วนราตรีนั้นน าตัวแปร x มาใช้ในการเขียนสมการ ถึงแม้ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าใช้ตัวแปร 
x แทนอะไร แต่พอสื่อให้เข้าใจได้ว่าใช้ตัวแปร x แทนระยะทางที่นัดเท่และนัดหล่อขับได้ หลังจากนั้น
แสดงการวิเคราะห์การเขียนสมการแล้วเขียนสมการ และอธิบายแนวทางที่น าไปสู่การค้นหาค าตอบของ
ปัญหาจนส าเร็จ  ดังที่ได้แสดงไว้ก่อนแล้วในภาพประกอบ 25 

ในขณะท่ี จ าปี ใช้การสร้างตารางเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา โดยเขียนอธิบายการหาค่า
เช่าของนัดเท่และนัดหล่อเมื่อขับได้ระยะทางต่างๆ พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าเช่าของทั้งสองคนให้เห็น จน
ได้ระยะทางที่ทั้งสองคนจ่ายเท่ากัน  ดังภาพประกอบ 34 
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ภาพประกอบ 34  การสร้างตาราง ในการแก้ปัญหา “มอเตอร์ไซค์ชายหาด” จากการท าแบบทดสอบ       
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของจ าปี 

ปัญหา “กิจการเรือแคนู”  ในแบบทดสอบนี้ต้องการให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
การขึ้นราคาค่าเช่าเรือกับจ านวนเงินที่ได้ในแต่ละวัน โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับ
ปัญหานี้ นักเรียนเป้าหมาย ทิวา ใช้การเขียนสมการเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา โดยเขียนระบุตัวแปร 
พร้อมทั้งเขียนค่าเช่าเรือและจ านวนเรือที่ถูกเช่าในรูปตัวแปรที่ใช้ พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาค าตอบจนได้
ค าตอบที่ถูกต้อง ดังภาพประกอบ 35 
 

 

ภาพประกอบ 35  การเขียนสมการ ในการแก้ปัญหา “กิจการเรือแคนู” จากการท าแบบทดสอบ             
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของทิวา 
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ในขณะท่ี ราตรี จ าปี และสร้อยฟ้า ใช้การคาดเดาและตรวจสอบเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา แต่ละคนมี
การแสดงราคาของเรือ และจ านวนเรือที่ถูกเช่า เมื่อมีการเพิ่มราคาในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งแสดงให้เห็น
ว่าจ านวนเงินท่ีได้จากการเพิ่มราคาแต่ละกรณีนั้นเป็นอย่างไร พร้อมทั้งแสดงกระบวนการหาค าตอบจน
ส าเร็จ ดังภาพประกอบ 36 
 

 

ภาพประกอบ 36  การคาดเดาและตรวจสอบ ในการแก้ปัญหา “กิจการเรือแคนู” จากการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของจ าปี  

ปัญหา “ปัญหากบ”  ในแบบทดสอบนี้ต้องการให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
กบกับระยะเวลา (สัปดาห์) โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับปัญหานี ้นักเรียนเป้าหมาย 
จ านวน 3 คนเท่านั้น ที่แสดงร่องรอยกระบวนการค้นหาค าตอบ  โดยทิวาใช้การค้นหาแบบรูปเป็น     
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และเขียนอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบได้อย่างชัดเจน จนได้ค าตอบที่
ถูกต้อง  ดังภาพประกอบ 37 
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ภาพประกอบ 37  การค้นหาแบบรูป ในการแก้ปัญหา “ปัญหากบ” จากการท าแบบทดสอบ                 
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของทิวา  

ในขณะท่ีราตรีและจ าป ีเลือกใช้การสร้างตารางเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา แต่ละคนได้ระบุรายละเอียด
ของตาราง พร้อมท้ังเขียนอธิบายว่า จ านวนกบทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์นั้นได้มาอย่างไร พร้อมทั้งหา
ค าตอบได้อย่างถูกต้อง ดังภาพประกอบ 38 
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ภาพประกอบ 38  การสร้างตาราง ในการแก้ปัญหา “ปัญหากบ” จากการท าแบบทดสอบ                
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของราตรี 
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(2) นักเรียนที่คิดหาค าตอบที่ถูกต้องของปัญหามีจ านวนมากขึ้น   
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 3 เม่ือนักเรียนได้รับใบกิจกรรม   

“ร้านเป็นต่อ XEROX”  ดังที่กล่าวแล้วว่า กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนแผ่นและจ านวนเงินในการผลิตเอกสาร โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับ
กิจกรรมนี้ มีนักเรียนทีค่ิดหาค าตอบได้ถูกต้อง จ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด) และในบรรดานักเรียนเหล่านี้มีนักเรียนเป้าหมายท้ังสี่คนรวมอยู่ด้วย  

ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนการสอน  คาบเรียน 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“สนามเด็กเล่น”  ดังที่กล่าวแล้วว่า กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
สนามเด็กเล่นและพื้นที่มากที่สุด โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับกิจกรรมนี้ มีนักเรียน
ทีค่ิดหาค าตอบได้ถูกต้อง จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด) ซึ่งในบรรดา
นักเรียนเหล่านี้มีนักเรียนเป้าหมายทั้งสี่คนรวมอยู่ด้วย 

ส าหรับคาบเรียน 10 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “ช้างไทยในอนาคต” ดังที่กล่าวแล้วว่า 
กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลา (ปี) และจ านวนช้างที่เหลือ โดยก าหนด
เงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับกิจกรรมน้ี มีนักเรียนทีค่ิดหาค าตอบได้ถูกต้อง จ านวน 28 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด) ซึ่งในบรรดานักเรียนเหล่านี้มีนักเรียนเป้าหมายทั้งสี่
คนรวมอยู่ด้วย 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า  ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน    
ที่ได้ค าตอบที่ถูกต้องของปัญหามีจ านวนไม่มากนัก  ต่อมาในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนการสอน 
หลังจากได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้นแล้ว นักเรียนที่ได้ค าตอบที่ถูกต้องของ
ปัญหามีจ านวนมากขึ้น  และในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนการสอน มีจ านวนนักเรียนที่ได้ค าตอบที่
ถูกต้องของปัญหามากขึ้นอีก  นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจาก  
การท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า 

ปัญหา “ยืดได้หดได้”  ดังที่กล่าวแล้วว่า ในแบบทดสอบนี้ต้องการให้นักเรียนหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิกับความยาวของไม้ โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับ
ปัญหานี้ นักเรียนทีค่ิดหาค าตอบได้ถูกต้อง มีจ านวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด) ซึ่งในบรรดานักเรียนเหล่านี้มีนักเรียนเป้าหมายทั้งสี่คนรวมอยู่ด้วย 

ปัญหา “มอเตอร์ไซค์ชายหาด”  ดังที่กล่าวแล้วว่า ในแบบทดสอบนีต้้องการให้นักเรียนหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะทางที่นัดเท่และนัดหล่อขับได้ และจ านวนเงินทั้งหมดที่นัดเท่และนัดหล่อต้อง
จ่าย โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้  ส าหรับปัญหานี้ นักเรียนทีค่ิดหาค าตอบได้ถูกต้อง      
มีจ านวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด) ซึ่งในบรรดานักเรียนเหล่านี้มีนักเรียน
เป้าหมายทั้งสี่คนรวมอยู่ด้วย 

ปัญหา “กิจการเรือแคนู”  ดังที่กล่าวแล้วว่า ในแบบทดสอบน้ีต้องการให้นักเรียนหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง การขึ้นราคาค่าเช่าเรือกับจ านวนเงินท่ีได้ในแต่ละวัน โดยก าหนดเงื่อนไขของ
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สถานการณ์มาให้ ส าหรับปัญหานี้ นักเรียนทีค่ิดหาค าตอบได้ถูกต้อง มีจ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 
60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด) ซึ่งในบรรดานักเรียนเหล่านี้มีนักเรียนเป้าหมายทั้งสี่คนรวมอยู่ด้วย 

ปัญหา “ปัญหากบ”  ดังที่กล่าวแล้วว่า ในแบบทดสอบนี้ต้องการให้นักเรียนหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวนกบกับระยะเวลา (สัปดาห์) โดยก าหนดเงื่อนไขของสถานการณ์มาให้ 
ส าหรับปัญหานี ้นักเรียนที่คิดหาค าตอบได้ถูกต้อง มีจ านวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด) ซึ่งในบรรดานักเรียนเหล่านี้มีนักเรียนเป้าหมาย ทิวาซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ราตรแีละจ าปีซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง รวมอยู่ด้วย  

ดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้มีประสบการณ์ในการเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบ และเม่ือ
พิจารณาการหาค าตอบทีถู่กต้องพร้อมทั้งค าอธิบายท่ีชัดเจนของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถเขียน
ค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบได้ชัดเจนมากขึ้น และมีจ านวนนักเรียนที่คิดหาค าตอบได้ถูกต้อง
มากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้านการค้นหาค าตอบทีถู่กต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน เม่ือเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมาย  สมมติฐานและวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา            

ที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2. เป็นข้อมูลส าหรับครูในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. ได้แนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์       

ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน 

สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน                
กาญจนดิษฐ์วิทยาคม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี        
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 30 คน  นักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างนี้ได้มาจากการสุ่มแบบเกาะกลุ่มจากทั้งหมด 3 ห้องเรียน ซึง่มีนักเรียนทั้งหมด       
110 คน โดยแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนแบบคละความสามารถ ในกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยแบ่งนักเรียน
ออกเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า โดยน าคะแนนดิบของนักเรียนใน
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มาเรยีงล าดับจากมากไปหาน้อย แล้ว
ก าหนดให้นักเรียนท่ีมีคะแนนล าดับที่ 1–8 เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนที่มี
คะแนนล าดับที่ 9–22 เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และนักเรียนท่ีมีคะแนน
ล าดับที่ 23–30 เป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  หลังจากนั้นเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงมา 1 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางมา 2 คน และนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามา 1 คน เพื่อเป็นนักเรียนเป้าหมายในการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้นักเรียนเป้าหมายจ านวน 4 คน 
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2. ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เร่ือง ฟังก์ชัน 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน    
10 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้  โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในด้านการท าความเข้าใจปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้ง
ค าอธิบายท่ีชัดเจน  ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ี นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาและกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและ
คณะ  โดยขณะท่ีลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ใน     
การแก้ปัญหา ซึ่งได้แก่ การค้นหาแบบรูป การสร้างตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ การแจง
กรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด การคาดเดาและตรวจสอบ การเขียนสมการ และการเปลี่ยนมุมมอง       
เพื่อฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา นักเรียนต้องลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย
ตนเอง ซึ่งปัญหาที่ลงมือแก้นั้นเป็นปัญหาที่ไม่คุ้นเคย โดยแต่ละปัญหาสามารถเลือกใช้กลยุทธ์     
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ที่ไม่เกิน
ความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในการเรียน
แบบร่วมมือ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของกลุ่ม น าเสนอผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ังของตนเองและของกลุ่ม ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน 

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  (1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน ซึ่ง
แต่ละแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เวลา 60 นาทีในการด าเนินการ  (2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน เป็นแบบทดสอบอัตนัยท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
เรื่อง ฟังก์ชัน  และ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ซึ่งเป็น
แบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อบันทึกพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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หลังจากสร้างเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าเครื่องมือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ความยาก
ง่ายของปัญหา และความชัดเจนของข้อค าถาม  แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
จากนั้นน าเครื่องมือไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องจ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม แล้วปรับปรุงแก้ไขเครื่องมืออีก
ครั้งก่อนน าไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบแผนการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลัง         
การทดลอง  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทั้งหมด 12 คาบเรียน       
คาบเรียน ละ 60 นาที โดยแบ่งเป็นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน จ านวน 10 คาบเรียน  และเวลาในการทดสอบ
หลังเรียน  2 คาบเรียน  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้เวลา 
นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ  ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สอนและผู้สังเกตการณ์  โดย  
มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยสังเกตการณ์ บันทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป้าหมายและ
สมาชิกในกลุ่มขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และใช้กล้องวิดีโอและการสัมภาษณ์ประกอบ 

เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ผู้วิจัยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน  เพื่อ
ตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรือ่ง 
ฟังก์ชัน 

5. วิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมในช้ันเรียนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและ       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วค านวณจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม จากนั้นผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง 
ฟังก์ชัน มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด โดยใช้การทดสอบ Z 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยพิจารณาผลงานเขียนของนักเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน  ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
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เป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาขณะลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของผู้วิจัยและผู้ช่วย
สังเกตการณ์โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และกล้องวิดีโอ ช่วยใน    
การบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมเหล่านั้น  และ ผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายของผู้วิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยมีกล้องวิดีโอ ช่วยในการบันทึกรายละเอียดของ
การสัมภาษณ์  แล้ววิเคราะห์พฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในด้านการท าความเข้าใจ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง
พร้อมทัง้ค าอธิบายที่ชัดเจน ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและนักเรียนเป้าหมายจ านวน 4 คน 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน  มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรยีนท้ังหมด ที่ระดับนัยส าคัญ 
.05  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้สร้างตาม
แนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งกระบวนการ
แก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ได้
ลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย 
และน าเสนอผลการแก้ปัญหาทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

2. พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน 
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มากขึ้น นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการท าความเข้าใจ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการค้นหาค าตอบทีถู่กต้องพร้อม
ทั้งค าอธิบายท่ีชัดเจน ซึ่งชาร์ลส์ เลสเทอร์ และโอดาฟเฟอร์ (Charles; Lester; & O’Daffer. 1987: 
7-13) กล่าวว่า ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และ
การค้นหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

2.1 ด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์            
ผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์  และผลการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ใน         
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การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนเริ่มให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจปัญหามาก
ขึ้น โดยนักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหา แสดงร่องรอยการขีดเขียนมากขึ้นในขณะท าความ
เข้าใจปัญหา ตลอดจนใช้เวลามากขึ้นในการซักถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ก่อนลงมือแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 
(Rungfa Janjaruporn.  2005: 97) ที่พบว่า เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการท าความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และ
อภิปรายกลุ่มก่อนลงมือแก้ปัญหา 

2.2 ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 

จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชัน  และผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    
มากขึ้น ซึ่งแต่ละปัญหาสามารถเลือกใช้กลยุทธ์มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ท าให้นักเรียน
สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายมากขึ้น  และเม่ือพิจารณาการเลือกใช้     
การเขียนสมการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนด พบว่า นักเรียนสามารถก าหนดตัวแปร
และสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของเงื่อนไขที่ก าหนดได้เหมาะสมมากขึ้นเช่นกัน 

2.3 ด้านการค้นหาค าตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน 

จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์         
และผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยสังเกตการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
พบว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนเขียนค าอธิบาย
กระบวนการค้นหาค าตอบได้มากขึ้น และมีจ านวนนักเรียนที่คิดหาค าตอบที่ถูกต้องของปัญหามาก
ขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
ไม่ได้มุ่งเน้นการหาค าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการเรียนรู้และมีประสบการณ์ใน       
การเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาค าตอบ จะช่วยให้นักเรียนเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหา
ค าตอบได้มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 
เนือ่งจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ ทักษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งท่ีนักเรียนทุกคนจะต้องเรียน และ      



 

 

88 

การแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในมาตรฐานด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ดังนั้นเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครูอาจน ากิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีความ
สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนปกติใน
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับปัญหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ควรเป็นปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ปัญหาปลายเปิด และปัญหาสถานการณ์จริง 
ที่สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ตลอดจนครูควรเสริมสร้าง
ความสามารถในด้านการท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
และด้านการค้นหาค าตอบได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งค าอธิบายที่ชัดเจน  อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องฟังก์ชัน
มาก่อน ซึ่งได้แก่ ความหมายของฟังก์ชัน และชนิดของฟังก์ชัน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

เรื่อง ฟังก์ชัน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป อาจปรับเปลี่ยนตัวแปร   
ที่ศึกษา เช่น ความสามารถในการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ  
การน าเสนอ การเชื่อมโยงหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส าหรับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนควรเพิ่มเป็น 15-20 คาบเรียน คาบเรียนละ 90-120 นาที เพื่อจะได้ศึกษาพฤติกรรมใน  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์บางอย่างที่ยังไม่ปรากฏเด่นชัด เช่น การเขียนภาพหรือแผนภาพ  
การคิดแบบย้อนกลับ และการน าเหตุผลมาสนับสนุนกระบวนการค้นหาค าตอบ นอกจากนี ้       
การจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาตร์ในแต่ละกิจกรรมควรเว้นช่วงระยะเวลา และไม่ควรเกินวันละ    
2 กิจกรรม 
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การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผล คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ โดย
ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้ 

1.  วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ 
(IOC) 

ตาราง 8  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 

ข้อที่ ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

 

2.  หาค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก(r) และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ 

ตาราง 9  ค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก(r) และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 

ข้อ  ค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก( r) 
1 0.48 0.40 
2 0.66 0.51 
3 0.48 0.44 
4 0.41 0.50 

 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ .60 
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การทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 10  คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์       
ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน  

คนที่ 
คะแนนใบกิจกรรม คะแนนจากการท า 

แบบทดสอบฯ 
(40 คะแนน) 

คะแนนรวม 
(100 คะแนน) 

กิจกรรมกลุ่ม 
(คะแนนเต็ม 20) 

กิจกรรมรายบุคคล 
(คะแนนเต็ม 40) 

1 15 31 33 79 
2 15 24 24 63 
3 15 28 25 68 
4 15 30 31 76 
5 15 25 22 62 
6 14 32 30 76 
7 14 28 31 73 
8 14 29 29 72 
9 14 34 29 77 
10 14 32 26 72 
11 14 31 29 74 
12 14 24 25 63 
13 14 31 26 71 
14 14 24 28 66 
15 14 19 24 57 
16 16 31 36 83 
17 16 34 30 80 
18 16 32 33 81 
19 16 28 33 77 
20 16 25 33 74 
21 16 34 33 83 
22 16 35 31 82 
23 16 35 34 85 
24 16 31 31 78 
25 16 30 32 78 
26 15 33 27 75 
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ตาราง 10  (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนใบกิจกรรม คะแนนจากการท า 

แบบทดสอบฯ 
(40 คะแนน) 

คะแนนรวม 
(100 คะแนน) 

กิจกรรมกลุ่ม 
(คะแนนเต็ม 20) 

กิจกรรมรายบุคคล 
(คะแนนเต็ม 40) 

27 14 33 31 78 
28 14 29 29 72 
29 14 28 28 70 
30 15 27 31 73 

ตาราง 11  การทดสอบภาวะการแจกแจงปรกติ 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VAR00001 .122 30 .200* .959 30 .297 

 
a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
 
จากตาราง 11 ค่าพี (p-value) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ .200 ซึ่งมากกว่า .05  

ดังนั้น คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงปรกติ  

การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  
เนื่องจากข้อมูลมีภาวะการแจกแจงปรกติ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน จึงใช้สถิติทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion)  
ดังนี้ 

ให้  p  แทน สัดส่วนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70  
     ของคะแนนเต็ม 
  p   แทน สัดส่วนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของ 
     คะแนนเต็ม 
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  p0 แทน สัดส่วนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ต้องการทดสอบ 
  n แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจาก มีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 24 คน จาก 30 คน ดังนั้น  p  = 0.8 และ  p0 = 0.6 

ดังนั้น    สมมุติฐานของการทดสอบคือ H0 : p ≤ 0.6 
        H1 : p > 0.6 

           ตัวสถิติทดสอบคือ  

Z∗=
p − p0

 p0(1 − p0)
n

 

 
เพราะว่า n = 30, p  = 0.8 และ  p0 = 0.6 

 

ดังนั้น Z∗=
p −p0

 
p0(1−p0)

n

=
0.8−0.6

 0.6(1−0.6)
30

= 2.24 

 
เนื่องจาก Z.05 = 1.645  จะได้ว่า  Z∗> Z.05  
เพราะฉะน้ันจึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน               
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
 

เรื่อง กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม    ปัญหา“เทียนไขเจ้าปัญหา” 
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 1 คาบ (60 นาที) 
 

 
กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม “เทียนไขเจ้าปัญหา” เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

จุดประสงค์การเรียนรู้หลัก คือ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในช้ันเรียนเมื่อก าหนดให้แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และได้เริ่มลงมือปฏิบัติและมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 

ปัญหาท่ีใช้ในคาบน้ีได้แก่ เทียนไข เจ้าปัญหา ซึ่งเป็น ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ที่สามารถ
แก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในคาบน้ีได้
ประกอบด้วย การเขียนสมการ การเขียนภาพหรือแผนภาพ และการเปลี่ ยนมุมมอง โดยใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 

1) แก้ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ของฟังก์ชันเชิงเส้นได้ 

1.2 ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 

1) มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 

2) มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 

3) สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งได้แก่ 
 การเขียนสมการ 
 การเขียนภาพหรือแผนภาพ 
 การเปลี่ยนมุมมอง 

4) มีโอกาสได้อธิบายเหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 
แนวคิดการแก้ปัญหาของตน ทั้งภายในกลุ่มและในชั้นเรียน 

1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบงาน 

1) ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 

2) ในการอภิปรายของกลุ่มและในช้ันเรียน 
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2.  สาระการเรียนรู้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ ความหมายของฟังก์ชัน การประยุกต์ของ
ฟังก์ชันเชิงเส้น ซึ่งเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ก าหนด  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การเขียน
สมการ การเขียนภาพหรือแผนภาพ และการเปลี่ยนมุมมอง 

3.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้

3.1 ใบกิจกรรม : เทียนไข เจ้าปัญหา 
3.2 แนวทางการเฉลยกิจกรรม : เทียนไข เจ้าปัญหา 
3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่

แบบตรวจสอบรายการ และ แบบบันทึกภาคสนาม 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ใน กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม “เทียนไข เจ้าปัญหา” แบ่งออกเป็น 
3 ช่วง ได้แก่ การทบทวนปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และการประเมินผลการแก้ปัญหา 

4.1 การทบทวนปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที มีรายละเอียดดังน้ี 

ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนปัญหา “คอมมิชชั่นล่อใจ” และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การคาดเดาและตรวจสอบ กลยุทธ์การเขียนสมการ และกลยุทธ์
การเขียนภาพหรือแผนภาพ โดยใช้การถาม-ตอบ 

4.2 การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 25 นาที มีรายละเอียด
ดังนี ้

1) ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา พร้อมท้ังแจก ใบกิจกรรม “เทียนไข เจ้าปัญหา”  
ให้นักเรียนทุกคนอ่าน และบันทึกผลเฉลยของกลุ่ม 

2) เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเร่ิมด้วยการ “ท าความเข้าใจ
ปัญหา” ครูจะต้องตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนจูงใจให้นักเรียน
อยากแก้ปัญหา เช่น 

 ปัญหาน้ีเกี่ยวกับอะไร 
 ลองเล่าให้ฟังซิว่า ปัญหาน้ีมีว่าอย่างไร (ไม่ใช่อ่านปัญหานะ) 
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 ในการวัดความยาวเทียนทั้งสองครั้งมีสิ่งใดแตกต่างกันบ้าง 
 ในการวัดความยาวเทียนครั้งที่ 2 นับเป็นนาทีที่เท่าไรจากการเริ่มจุดไฟครั้ง

แรก 

3) ครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน (ใช้เวลาประมาณ 5 
นาท)ี โดยไม่ต้องปรึกษาคนอื่น และใช้บริเวณที่ว่างในใบกิจกรรมเป็นกระดาษทดของตน   

4) หลังจากนักเรียนได้คิดเป็นรายบุคคลแล้ว ให้นักเรียนน าแนวคิดของตน
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม เพื่อวางแผนแก้ปัญหา ในขณะท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวางแผน
แก้ปัญหา ครูแนะน าให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มบันทึกแนวคิด/วิธีแก้ปัญหา ลงในใบกิจกรรม พร้อมทั้งใช้
ค าถามกระตุ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง เช่น 

 ความรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่น ามาใช้แก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง  
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ ที่น ามาใช้แก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง 
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ ที่นักเรียนจะเลือกมาใช้แก้ปัญหานี้คืออะไร 

5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งเดินส ารวจการ
แก้ปัญหาของนักเรียนตลอดจนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเอง  
เช่น 

 นักเรียนแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลควรปรับเปลี่ยน 
 ค าตอบของนักเรียนมีอะไรบ้าง  
 ค าตอบของนักเรียนมาได้อย่างไร ลองอธิบายให้ครูฟัง 
 นักเรียนจะม่ันใจได้อย่างไรว่า ค าตอบของนักเรียนถูกต้อง 
 นักเรียนมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอื่นๆ อีกหรือไม่ ในการแก้ปัญหานี้  

4.3 การประเมินผลการแก้ปัญหา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงาน กระบวนการแก้ปัญหา และกลยุทธ์ใน 
การแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน หรือ ครูสุ่มเลือกนักเรียนกลุ่มท่ีใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน (ถ้ามี) 

2) ครูน าเสนอกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ยังไม่มีนักเรียนกลุ่มใดน าเสนอ (ถ้ามี) 

3) ครูให้นักเรียนทั้งชั้นร่วมกันอภิปรายกระบวนการแก้ปัญหา และกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม ประเด็นท่ีใช้ในการอภิปรายมีดังนี้  

 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง  
 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีกี่ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนเป็น

อย่างไร 
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถใช้แก้ปัญหานี้ได้ มีอะไรบ้าง  
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 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ใช้ ของกลุ่มใดที่นักเรียนเห็นว่าดีท่ีสุด 

4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด ประเด็นที่ใช้ในการสรุปมีดังนี้  

 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่ 
แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ การประยุกต์ของฟังก์ชันเชิงเส้น การเขียนกราฟของฟังก์ชันเชิง
เส้น แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ   

 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่  การ
เขียนสมการ การเขียนภาพและแผนภาพ และการเปลี่ยนมุมมอง 

 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับปัญหาน้ี ได้แก่ การเปลี่ยน
มุมมอง 

5.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้ จะพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้  
5.1 ผลจากการท า ใบกิจกรรม “เทียนไข เจ้าปัญหา” ของนักเรียน 
5.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึกภาคสนาม   

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกต ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา  
การลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ และการตรวจสอบผล   

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... ...... 
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  ด้วยเหตุการณ์ที่ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นท าให้มีการขโมยข้าวในนาเกิดขึ้น   
คล้าวหนุ่มชาวนา ก็เลยต้องมานอนที่กระท่อมปลายนาเพื่อระวังขโมย     
  คล้าวมีเทียนไขอยูเ่ล่มหนึ่ง ซึ่งเมื่อจุดไฟจะสั้นลงในอัตราเร็วสม่ าเสมอ   
คล้าวอยากรู้ว่าเทียนไขเล่มนี้จุดได้นานเท่าไรจึงจะมอด จึงเริ่มทดสอบโดยการจับ
เวลา    
  เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้ 16 เซนติเมตร และ
เมื่อผ่านไป 2 นาที คล้าวได้ยินเสียงเท้าคน คล้าวก็เลยดับไฟและเดินออกไปตรวจ
บริเวณกระท่อม แต่ปรากฏว่าเป็นสุนัขที่แกเลี้ยงไว้ เลยกลับเข้ากระท่อม   
  คล้าวกลับมาจุดไฟต่อ และเมื่อผ่านไปอีก 18 นาที วัดความยาวของเทียน
ได้ 6 เซนติเมตร ครั้นเมื่อคล้าวเริ่มรู้สึกง่วงนอน เลยดับเทียนไขและคิดในใจว่า
ค่อยมาทดสอบต่อพรุ่งนี้    
  ปรากฏว่าเมื่อตื่นขึ้นมาคล้าวก็จะมาทดสอบเทียนไขต่อ แต่นึกได้ว่าตน
ไม่ได้จดไว้ว่าตอนที่ดับไฟนั้นมันนาทีที่เท่าไร แล้วอย่างนี้จะมีวิธีการใดบ้างที่ช่วย
หาค าตอบว่า เทียนไขเล่มนี้เมื่อจุดไฟ ต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะมอด 
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ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่..........กลุ่มที่.......... 

1.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการ มีอะไรบ้าง  

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

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

............................................................................................................................. ....... 
2.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง  

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

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

......................................................... ...........................................................................  
3.  ในการวัดความยาวของเทียนครั้งที่ 2 นับจากเริ่มต้น ไฟติดที่เทียนเป็นนาทีที่เท่าไร 

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

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

...................................................................................... ..............................................  
4.  ความรู้ / แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

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

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

........................................................................................................................... ......... 
5.  ขั้นตอน / กลยุทธ์ (strategy) ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

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

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

............................................................................................................................. ....... 
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ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่..........กลุ่มที่.......... 

6.  จงแสดงแนวคิดและวิธีแก้ปัญหา อย่างละเอียด  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ....... 
7.  ค าตอบของปัญหานี้ มีอะไรบ้าง

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

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

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

............................................................................................................................. ...... 
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1.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการ มีอะไรบ้าง  
   ตอบ    เมื่อจุดเทียนไข จะใช้เวลานานเท่าไรจึงจะมอด  
 

2.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง  
 ตอบ   1.  เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้ 16 เซนติเมตร 
   2.  จุดไฟต่ออีก 2 นาที และดับไฟ และจุดต่อใหม่อีก 18 นาที 
                 วัดความยาวของเทียนได้ 6 เซนติเมตร 
 

3.  ในการวัดความยาวของเทียนครั้งที่ 2 นับจากเริ่มต้น ไฟติดที่เทียนเป็นนาทีที่เท่าไร 
 ตอบ    เป็นนาทีที่ 24 นับจากเริ่มต้น 
 

4.  ความรู้ / แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  
 ตอบ   การแก้ระบบสมการ ฟังก์ชัน 

 

5.  ขั้นตอน / กลยุทธ์ (strategy) ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ีมีอะไรบ้าง  
 ตอบ   การเขียนสมการ การเขียนภาพหรือแผนภาพ การเปลี่ยนมุมมอง  
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6.  จงแสดงแนวคิดและวิธีแก้ปัญหา อย่างละเอียด  
ผลเฉลยที่  1  ใช้กลยุทธ์การเขียนสมการ 
  การมอดของเทียนมีอัตราเร็วสม่ าเสมอ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการจุด
เทียน และความยาวของเทียน จึงเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 ให้  x  เป็นเวลาทีไ่ฟติดเทียนนับจากเริ่มต้น (นาที) 
  y  เป็นความยาวของเทียนเม่ือเวลาผ่านไป x นาที 
 ให้  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการจุดเทียน และความยาวของเทียนเป็นดังนี้  
  y = ax + b  เมื่อ a และ b เป็นค่าคงที่ 
 วัดความยาวของเทียนคร้ังที่  1 เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้  
16 เซนติเมตร 

 จะได้ความสัมพันธ์       16 = 4a + b   ------- (1)  
 วัดความยาวของเทียนคร้ังที่  2  เมื่อเวลาผ่านไป 24 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้  

6 เซนติเมตร 
 จะได้ความสัมพันธ์          6 = 24a + b   ------- (2) 
 (1) - (2)  ;                   10 = -20a 

                                    a = -
1
2            

 แทนค่า a =-
1
2  ในสมการ (1) จะได้   

                       b = 18     
 ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาในการจุดเทียน และความยาวของเทียน คือ                        

             y = -
1
2 x + 18 

 ต้องการทราบว่าเทียนไขจะใช้เวลาจุดไฟนานเท่าไรจึงจะมอด      
 ดังนั้น แทนค่า y ด้วย 0 จะได้ 

                           0 = -
1
2x + 18   

 แก้สมการหาค่า x จะได้     x = 36 
 ดังนั้น ต้องใช้เวลา 36 นาที เทียนไขจึงจะมอด 



 

 

110 

ผลเฉลยที่  2    ใช้กลยุทธ์การเขียนภาพหรือแผนภาพ  
 วัดความยาวของเทียนคร้ังที่  1 เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้  
16 เซนติเมตร 

 วัดความยาวของเทียนคร้ังที่  2 เมื่อเวลาผ่านไป 24 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้  
6 เซนติเมตร 
 เขียนกราฟโดย 

 ให้  แกน  x  เป็นเวลาที่เทียนติดไฟ (นาท)ี 
    แกน  y  เป็นความยาวของเทียนไข (เซนติเมตร) 
 ดังนั้นกราฟจะผ่านจุด 2 จุด คือ (4, 16) และ (24, 6) 
 ลากเส้นตรงผ่านจุดสองจุดดังกล่าว จะได้ 
 

 
 
 จะเห็นว่าเม่ือเวลาผ่านไป 36 นาที เทียนไขจะมีความยาวเป็น 0 เซนติเมตร หรือมอดจน
หมดน่ันเอง 
 ดังนั้น ต้องใช้เวลา 36 นาที เทียนไขจึงจะมอด 
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ผลเฉลยที่  3   ใช้กลยุทธ์การเปล่ียนมุมมอง 
 วัดความยาวของเทียนคร้ังที่  1 เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้  

16 เซนติเมตร 
 วัดความยาวของเทียนคร้ังที่  2 เมื่อเวลาผ่านไป 24 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้  

6 เซนติเมตร 
 
                                                นาทีที่ 24                                    นาทีที่ 4 
                               ? นาที                             20 นาที 
                               6 ซ.ม.                             10 ซ.ม.  
                  0 ซ.ม.                 6 ซ.ม.                                       16 ซ.ม. 
  
 เนื่องจากการมอดของเทียนไขเป็นไปด้วยอัตราเร็วสม่ าเสมอ   
   และจากภาพจะได้ว่า ความยาวของเทียนไขท่ีมอดไป 10 เซนติเมตร ใช้เวลา 20 นาที 

 ดังนั้น อัตราเร็วในการมอดของเทียนไข  = 
10
20 = 0.5 เซนติเมตรต่อนาที 

            จะได้ว่า ความยาวของเทียนไขท่ีเหลือ 6 เซนติเมตร ใช้เวลา = 
6

0.5 = 12 นาที 
   สรุปได้ว่า เทียนไขเล่มนี้ จากเริ่มต้น จนมอด ใช้เวลาทั้งหมด 4 + 20 + 12 = 36 นาที 
      

7.  ค าตอบของปัญหานี้ มีอะไรบ้าง 
 ตอบ      ต้องใช้เวลา 36 นาที เทียนไขจึงจะมอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

112 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
 

เรื่อง กิจกรรมการแก้ปัญหารายบุคคล   ปัญหา“เจ้าหนู...จ าไม” 
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 1 คาบ (60 นาที) 
 

 
กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล “เจ้าหนู...จ าไม” เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

จุดประสงค์การเรียนรู้หลัก คือ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา   
ปัญหาท่ีใช้ในคาบน้ีได้แก่ เจ้าหนู...จ าไม ซึ่งเป็น ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ที่สามารถแก้ปัญหาได้

มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในคาบน้ีได้ประกอบด้วย 
การสร้างตาราง การเขียนสมการ การเขียนภาพหรือแผนภาพ และการเปลี่ยนมุมมอง  โดยใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 

1) แก้ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ของฟังก์ชันเชิงเส้นได้ 

1.2  ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 

1) มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 

2) มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 

3) สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งได้แก่ 
 การสร้างตาราง 
 การเขียนสมการ 
 การเขียนภาพหรือแผนภาพ 
 การเปลี่ยนมุมมอง 

4) มีโอกาสได้อธิบายเหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 
แนวคิดการแก้ปัญหาของตน ในช้ันเรียน 

1.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบงาน  

1) ความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาที่ก าหนด 

2) มีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน 
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2.  สาระการเรียนรู้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ ความหมายของฟังก์ชัน การประยุกต์ของฟังก์ชัน
เชิงเส้น ซึ่งเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ก าหนด  

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การสร้าง
ตาราง การเขียนสมการ การเขียนภาพหรือแผนภาพ และการเปลี่ยนมุมมอง   

3.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้

3.1 ใบกิจกรรม : เจ้าหนู...จ าไม 
3.2 แนวทางการเฉลยกิจกรรม : เจ้าหน.ู..จ าไม 
3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่

แบบตรวจสอบรายการ และ แบบบันทึกภาคสนาม 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ใน กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล “เจ้าหนู...จ าไม” แบ่งออกเป็น 
2 ช่วง ได้แก่ การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการแก้ปัญหา 

4.1  การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา พร้อมท้ังแจก ใบกิจกรรม “เจ้าหนู...จ าไม” ให้
นักเรียนทุกคนอ่าน และบันทึกผลเฉลยของตนเอง 

2)  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเร่ิมด้วยการ “ท าความเข้าใจ
ปัญหา” ครูจะต้องตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนจูงใจให้นักเรียน
อยากแก้ปัญหา เช่น 

 ปัญหาน้ีเกี่ยวกับอะไร 
 ลองเล่าให้ฟังซิว่า ปัญหาน้ีมีว่าอย่างไร (ไม่ใช่อ่านปัญหานะ) 
 ในปี 2552 ประชากรของทั้งสองจังหวัดมีจ านวนเป็นเท่าไรบ้าง 
 เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี คือปี 2553 ประชากรในจังหวัดภูเก็ตเปลี่ยนแปลง

อย่างไร 
 เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี คือปี 2553 ประชากรในจังหวัดล าพูนเปลี่ยนแปลง

อยา่งไร 
3)  ให้นักเรียนคิดวางแผนแก้ปัญหา และใช้บริเวณที่ว่างในใบกิจกรรมเป็นกระดาษทด  

4)  ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ แล้วตรวจสอบค าตอบที่ได้   



 

 

114 

4.2  การประเมินผลการแก้ปัญหา  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีรายละเอียดดังนี้ 
1)  ให้นักเรียนออกมารายงานกระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ของตนเองหน้าชั้นเรียน หรือครูอาจสุ่มเลือกนักเรียน โดยเลือกคนท่ีใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน (ถ้ามี) 

2)  ครูน าเสนอกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ยังไม่มีนักเรียนคนใดน าเสนอ (ถ้ามี) 
3)  ครูให้นักเรียนทั้งชั้นร่วมกันอภิปรายกระบวนการแก้ปัญหา และกลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหาที่แต่ละคนน าเสนอหน้าชั้นเรียน ประเด็นท่ีใช้ในการอภิปรายมีดังนี้  
 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง  
 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีกี่ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนเป็น

อย่างไร 
 ขั้นตอน/กลยทุธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถใช้แก้ปัญหานี้ได้ มีอะไรบ้าง  
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ใช้ ของนักเรียนคนใดที่เห็นว่าดีท่ีสุด  

4)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด ประเด็นท่ีใช้ในการสรุปมีดังนี้ 

 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่ 
แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ ความหมายของฟังก์ชัน และการประยุกต์ของฟังก์ชันเชิงเส้น  การ
เขียนกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น แนวคิดเกี่ยวกับการแก้สมการ   

 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่  การ
สร้างตาราง การเขียนสมการ การเขียนภาพหรือแผนภาพ และการเปลี่ยนมุมมอง  

 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับปัญหาน้ี ได้แก่ การเปลี่ยน
มุมมอง 

5.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบเรียนน้ี จะพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้  
5.1  ผลจากการท า ใบกิจกรรม “เจ้าหนู...จ าไม” ของนักเรียน 
5.2  ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึกภาคสนาม   

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกต ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา  
การลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ และการตรวจสอบผล   
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6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ........................ 
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 หนูจุ่นเป็นเด็กขี้สงสัย วันนี้หนูจุ่นเพิ่งได้เรียนวิชาสังคม เกี่ยวกับประชากร 
ในแต่ละจังหวัด คุณครูให้ดูประชากรในแต่ละจังหวัดของประเทศ ซึ่งพบว่าจากปี 
พ.ศ. 2549 มีประชากรบางจังหวัดลดลงและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว   

 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จึงมีประชากรเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นปีละ 8,000 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรลดลงอย่าง
รวดเร็วคือจังหวัดล าพูน โดยเฉลี่ยลดลงปีละ 1,000 คน 

 และในปี พ.ศ. 2552 ประชากรในจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 336,000 คน และ
ประชากรในจังหวัดล าพูน 435,000 คน    

 
 
 
 
 
 
 

  

หนูจุ่นสงสัยอีกแล้ว ช่วยหนูจุ่น 
คิดหน่อยซิคะว่า ใน พ.ศ. เท่าไร
ประชากรของจังหวัดภูเก็ตจึงจะ
เท่ากับประชากรของจังหวัด
ล าพูนนะ…?????? 
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ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่..........กลุ่มที่.......... 

1.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการ มีอะไรบ้าง 

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

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

............................................................................................................................. ....... 
 
2.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง  

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

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

....................................................................................................................................  
 
3.  ในปี 2553 ประชากรในทั้งสองจังหวัดเป็นเท่าใด 

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

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

........................................................................................................................... ........ 
 
4.  ความรู้ / แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

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

....................................................................................................................................  
 
5.  ขั้นตอน / กลยุทธ์ (strategy) ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

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

............................................................................................................................. ....... 
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ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่..........กลุ่มที่.......... 

6.  จงแสดงแนวคิดและวิธีแก้ปัญหา อย่างละเอียด  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .......
7.  ค าตอบของปัญหานี้ มีอะไรบ้าง

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

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

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

............................................................................................................................. ....... 
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1.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการ มีอะไรบ้าง  
 ตอบ   ในปี พ.ศ. ใดที่ประชากรในจังหวัดภูเก็ตจึงจะเท่ากับประชากรในจังหวัดล าพูน  

 

2.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง  
 ตอบ   1. ปี พ.ศ. 2552 ประชากรในจังหวัดภูเก็ต 336,000 คน เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ  

8,000 คน   
           2. ปี พ.ศ. 2552 ประชากรในจังหวัดล าพูน 435,000 คน และลดลงโดยเฉลี่ยปีละ  

1,000 คน 
 

3.  ในปี 2553 ประชากรในทั้งสองจังหวัดเป็นเท่าใด คิดได้อย่างไร 
 ตอบ   ประชากรในจังหวัดภูเก็ต เป็น 344,000 คน คิดได้จาก 336,000 + 8,000 
           ประชากรในจังหวัดล าพูน เป็น 435,000 คน คิดได้จาก 435,000 - 1,000 

 

4.  ความรู้ / แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  
 ตอบ   ฟังก์ชัน การแก้ระบบสมการ 

 

5.  ขั้นตอน / กลยุทธ์ (strategy) ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ีมีอะไรบ้าง  
 ตอบ   การสร้างตาราง การเขียนสมการ การเขียนภาพหรือแผนภาพ การเปลี่ยนมุมมอง 
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6.  จงแสดงแนวคิดและวิธีแก้ปัญหา อย่างละเอียด  
ผลเฉลยที่  1   ใช้กลยุทธ์การสร้างตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางจะพบว่า ในปี 2563 จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดล าพูนจะมีประชากร เท่ากัน 

ผลเฉลยที่  2     ใช้กลยุทธ์การเขียนสมการ 
 ให้  x   เป็นจ านวนปีที่เพิ่มขึ้นนับจากปี พ .ศ. 2552   

       y1  เป็นจ านวนประชากรจังหวัดภูเก็ต 
       y2  เป็นจ านวนประชากรจังหวัดล าพูน 

    เนื่องจากประชากรในจังหวัดภูเก็ตในปี 2552 มี 336,000 คน และเพิ่มข้ึนปีละ 8,000 คน   
จะได้ว่า 

  y1 = 336,000 + 8,000x 
 เนื่องจากประชากรในจังหวัดล าพูนในปี 2552 มี 435,000 คน และลดลงปีละ 1,000 คน   

จะได้ว่า 
  y2 = 435,000 – 1,000x 

  

ปี   พ.ศ. ประชากรในจังหวัดภูเก็ต 
เพิ่มขึ้นปีละ 8,000 คน 

ประชากรในจังหวัดล าพูน 
ลดลงปีละ 1,000 คน 

2552 336,000 435,000 
2553 344,000 434,000 
2554 352,000 433,000 
2555 360,000 432,000 
2556 368,000 431,000 
2557 376,000 430,000 
2558 384,000 429,000 
2559 392,000 428,000 
2560 400,000 427,000 
2561 408,000 426,000 
2562 416,000 425,000 
2563 424,000 424,000 
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 ต้องการหาว่า ในปี พ.ศ. ใด จ านวนประชากรในจังหวัดภูเก็ตเท่ากับจังหวัดล าพูน   
 ให้                       y1  =     y2 
 จะได้ว่า     336,000 + 8,000x   =   435,000 – 1,000x 
                  8,000x + 1,000x   =     435,000 – 336,000 
                                          9,000x   =     99,000 
                                                 x   =      11  
             ดังนั้นอีก 11 ปี นับจากปี พ.ศ. 2552 ประชากรในจังหวัดภูเก็ตจะมีประชากรเท่ากับ
จังหวัดล าพูน หรือคิดเป็นปี พ.ศ. 2563 นั่นเอง 
 

ผลเฉลยที่  3    การเขียนภาพหรือแผนภาพ 
 ให้   x    เป็นจ านวนปีที่เพิ่มขึ้นนับจากปี พ .ศ. 2552   

       f(x)   เป็นจ านวนประชากรจังหวัดภูเก็ต (พันคน) 
       g(x)  เป็นจ านวนประชากรจังหวัดล าพูน (พันคน) 

    เนื่องจากประชากรในจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2552 มี 336,000 คน และเพิ่มข้ึนปีละ   
8,000 คน จะได้ว่า 

   f(x) = 336 + 8x 
 เนื่องจากประชากรในจังหวัดล าพูนในปี พ.ศ. 2552 มี 435,000 คน และลดลงปีละ   

1,000 คน จะได้ว่า 
   g(x) = 435 – x 

 ต้องการหาว่า ในปี พ.ศ. ใด จ านวนประชากรในจังหวัดภูเก็ตเท่ากับจังหวัดล าพูน วาด
กราฟฟังก์ชันทั้งสองและหาจุดตัดของกราฟของทั้งสองฟังก์ชัน ดังนี้ 
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จากกราฟจะเห็นว่า   กราฟตัดกัน ณ ต าแหน่ง x มีค่าเท่ากับ 11   
 ดังนั้นอีก 11 ปีข้างหน้าประชากรของจังหวัดภูเก็ตจะเท่ากับจังหวัดล าพูน หรือทั้งสอง
จังหวัดจะมีประชากรเท่ากันในปี พ.ศ. 2563 
  

ผลเฉลยที่  4   ใช้ยุทธวิธีการเปล่ียนมุมมอง 
 เนื่องจากประชากรในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นปีละ 8,000 คน และประชากรในจังหวัดล าพูน
ลดลงปีละ 1,000 คน    

 ดังนั้นในแต่ละปี จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างกัน 9,000 คน ต่อปี 
 แต่ ในปี พ.ศ. 2552 ประชากรในจังหวัดภูเก็ตและประชากรในจังหวัดล าพูนแตกต่างกันอยู่ 

435,000 – 336,000 = 99,000 คน 
 ดังนั้นจะต้องใช้เวลา 99,000 ÷ 9,000 คน = 11 ปี   
 นั่นคือนับจากปี พ.ศ. 2552 อีก 11 ปี คือ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ตและจังหวัด

ล าพูนจะมีประชากรเท่ากัน 
 

7.  ค าตอบของปัญหานี้ มีอะไรบ้าง 
 ตอบ   อีก 11 ปีข้างหน้าประชากรของจังหวัดภูเก็ตจะเท่ากับจังหวัดล าพูน หรือทั้งสอง

จังหวัดจะมีประชากรเท่ากันในปี พ.ศ. 2563 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
 

เรื่อง กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม    ปัญหา“แพน-เวียร์ เบเกอรี่” 
ระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 1 คาบ (60 นาที) 
 

 
กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม “แพน-เวียร์ เบเกอรี่” เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

จุดประสงค์การเรียนรู้หลัก คือ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในช้ันเรียนเมื่อก าหนดให้แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และได้เริ่มลงมือปฏิบัติและ มี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 

ปัญหาท่ีใช้ในคาบน้ีได้แก่ แพน-เวียร์ เบเกอรี่ ซึ่งเป็น ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ที่สามารถ
แก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในคาบน้ีได้
ประกอบด้วย การเขียนสมการ และการคาดเดาและตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
1)  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ของฟังก์ชันก าลังสองได้ 

1.2  ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
1)  มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 
2)  มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
3)  สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งได้แก่ 

 การแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
 การเขียนสมการ 

4)  มีโอกาสได้อธิบายเหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 
แนวคิดการแก้ปัญหาของตน ทั้งภายในกลุ่มและในชั้นเรียน 

1.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบงาน 
1)  ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 
2)  ในการอภิปรายของกลุ่มและในช้ันเรียน 
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2.  สาระการเรียนรู้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ ความหมายของฟังก์ชัน การประยุกต์ของฟังก์ชัน
ก าลังสอง ซึ่งเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ก าหนด  

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การเขียน
สมการ และการคาดเดาและตรวจสอบ 

3.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้

3.1  ใบกิจกรรม : แพน-เวียร์ เบเกอรี่ 
3.2  แนวทางการเฉลยกิจกรรม : แพน-เวียร์ เบเกอรี่ 
3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่

แบบตรวจสอบรายการ และ แบบบันทึกภาคสนาม 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ใน กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม “แพน-เวียร์ เบเกอรี่” แบ่งออกเป็น 
3 ช่วง ได้แก่ การทบทวนปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และการประเมินผลการแก้ปัญหา 

4.1  การทบทวนปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที มีรายละเอียดดังน้ี 

ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนปัญหา “ปัญหากั้นรั้ว” และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ได้
เรียนรู้ไปแล้ว ซึ่งได้แก่ การแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด และการเขียนสมการ และการเขียนสมการ  
โดยใช้การถาม-ตอบ 

4.2  การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 25 นาที มีรายละเอียดดังน้ี 
1)  ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา พร้อมท้ังแจก ใบกิจกรรม “แพน-เวียร์ เบเกอรี่” ให้

นักเรียนทุกคนอ่าน และบันทึกผลเฉลยของกลุ่ม 
2)  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเร่ิมด้วยการ “ท าความเข้าใจ

ปัญหา” ครูจะต้องตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนจูงใจให้นักเรียน
อยากแก้ปัญหา เช่น 

 ปัญหาน้ีเกี่ยวกับอะไร 
 ลองเล่าให้ฟังซิว่า ปัญหาน้ีมีว่าอย่างไร (ไม่ใช่อ่านปัญหานะ) 
 การลดราคามีผลต่อยอดขายอย่างไร 
 เงินที่ขายได้ในแต่ละวันคิดจากสิ่งใดบ้าง 
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3)  ครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน (ใช้เวลาประมาณ 5 
นาท)ี โดยไม่ต้องปรึกษาคนอื่น และใช้บริเวณที่ว่างในใบกิจกรรมเป็นกระดาษทดของตน   

4)  หลังจากนักเรียนได้คิดเป็นรายบุคคลแล้ว ให้นักเรียนน าแนวคิดของตน
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม เพื่อวางแผนแก้ปัญหา ในขณะท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวางแผน
แก้ปัญหา ครูแนะน าให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มบันทึกแนวคิด/วิธีแก้ปัญหา ลงในใบกิจกรรม พร้อมทั้งใช้
ค าถามกระตุ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง เช่น 

 ความรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่น ามาใช้แก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง  
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ ที่น ามาใช้แก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง 
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ ที่นักเรียนจะเลือกมาใช้แก้ปัญหานี้คืออะไร 

5)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งเดินส ารวจการ
แก้ปัญหาของนักเรียนตลอดจนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเอง  
เช่น 

 นักเรียนแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลควรปรับเปลี่ยน 
 ค าตอบของนักเรียนมีอะไรบ้าง  
 ค าตอบของนักเรียนมาได้อย่างไร ลองอธิบายให้ครูฟัง 
 นักเรียนจะม่ันใจได้อย่างไรว่า ค าตอบของนักเรียนถูกต้อง 
 นักเรียนมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอื่นๆ อีกหรือไม่ ในการแก้ปัญหาน้ี 

4.3  การประเมินผลการแก้ปัญหา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีรายละเอียดดังน้ี 
1)  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงาน กระบวนการแก้ปัญหา และกลยุทธ์ใน  

การแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน หรือ ครูสุ่มเลือกนักเรียนกลุ่มท่ีใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน (ถ้ามี) 

2)  ครูน าเสนอกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ยังไม่มีนักเรียนกลุ่มใดน าเสนอ (ถ้ามี) 
3)  ครูให้นักเรียนทั้งชั้นร่วมกันอภิปรายกระบวนการแก้ปัญหา และกลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม ประเด็นท่ีใช้ในการอภิปรายมีดังนี้  
 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง 
 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีกี่ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนเป็น

อย่างไร 
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถใช้แก้ปัญหานี้ได้ มีอะไรบ้าง  
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ใช้ ของกลุ่มใดที่นักเรียนเห็นว่าดีท่ีสุด 

4)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด ประเด็นที่ใช้ในการสรุปมีดังนี้  
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 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่ 
แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ ความหมายของฟังก์ชัน และการประยุกต์ของฟังก์ชันก าลังสอง  
การหาค่าสูงสุดของฟังก์ชันก าลังสอง การลดราคา    

 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่ การ
เขียนสมการ และการคาดเดาและตรวจสอบ 

 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับปัญหาน้ี ได้แก่ การเขียน
สมการ 

5.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้ จะพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้  
5.1  ผลจากการท า ใบกิจกรรม “แพน-เวียร์ เบเกอรี่” ของนักเรียน 
5.2  ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึกภาคสนาม   

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกต ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา  
การลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ และการตรวจสอบผล   

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... ...... 
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  เวียร์กับแพนเค้ก เปิดร้านขายเบเกอรีด้วยกันชื่อร้าน “แพน-เวียร์ เบ
เกอรี” และได้ตั้งราคาขายพายสับปะรดไว้ที่กล่องละ 60 บาท โดยขายได้เฉลี่ยวัน
ละ 150 กล่อง แต่ในทุกๆ ช่วงเทศกาลจะปรับลดราคาลงมา ซึ่งจะท าให้มียอดขาย
เพ่ิมขึ้น 4 กล่อง ต่อการลดราคา 1 บาท   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ถ้าอยากเพ่ิมยอดขาย ก็ต้อง
ปรับลดราคาลงมาสิจ๊ะแพน... 
แต่ว่าจะลดลงเท่าไรดีล่ะ จึงจะ
ขายได้เงินมากที่สุดน่ะ แล้วเรา
จะได้เงินมากสุดเท่าไร 

เวียร.์..ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปีนี้  
เราจะตั้งราคาขายพายสับปะรดไว้ที่
เท่าไรดีน๊า 
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ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่..........กลุ่มที่.......... 

1.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการ มีอะไรบ้าง  

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

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

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

2.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง  

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

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

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

3.  การลดราคามีผลต่อยอดขายอย่างไร 

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

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

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

4.  ความรู้ / แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง 

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

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

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

5.  ขั้นตอน / กลยุทธ์ (strategy) ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

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

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

........................................................................................................................... ......... 
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ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่..........กลุ่มที่.......... 

6.  จงแสดงแนวคิดและวิธีแก้ปัญหา อย่างละเอียด  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................. ................... 
7.  ร้านแพน – เวียร์ เบเกอรี จะมีจ านวนเงินที่ขายได้สูงสุดเท่าไร   

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

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

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

....................................................................................................................................  
8.  ค าตอบของปัญหานี้ มีอะไรบ้าง 
...................................................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................ ........................ 
............................................................................................................................. ....... 
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1.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการ มีอะไรบ้าง  
 ตอบ    จะต้องลดราคาลงเท่าไร จึงจะขายได้เงินมากสุด 

 

2.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้  มีอะไรบ้าง  
 ตอบ    พายสับปะรดตั้งราคาไว้ที่กล่องละ 60 บาท ขายได้เฉลี่ยวันละ 150 กล่อง  

 

3.  การลดราคามีผลต่อยอดขายอย่างไร 
 ตอบ    ยอดขายเพิ่มขึ้น 4 กล่อง ต่อการลดราคา 1 บาท 

 

4.  ความรู้ / แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

 ตอบ    ฟังก์ชัน การลดราคา   
 

5.  ขั้นตอน / กลยุทธ์ (strategy) ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  
 ตอบ    การเขียนสมการ การคาดเดาและตรวจสอบ 

 

6.  จงแสดงแนวคิดและวิธีแก้ปัญหา อย่างละเอียด  
ผลเฉลยที่  1   ใช้กลยุทธ์การเขียนสมการ 
 ให้   y  เป็น จ านวนเงินท่ีขายได้ 
        x  เป็น ราคาที่ลดลง (บาท) 
 ดังนั้น  ถ้าลดราคาลง x บาท จะได้ 
  ราคาขายต่อกล่อง           60 – x     บาท 
  จ านวนกล่องที่ขายได้     150 +  4x  กล่อง 
 เนื่องจาก จ านวนเงินท่ีขายได้ = จ านวนกล่องที่ขายได้ x ราคาขายต่อกล่อง 
        จะได้                        y    =  (150 +  4x)(60 – x)     
         หรือ                         y    =  9,000 + 90x – 4x2 
 ต้องการยอดขายมากสุด ดังนั้นหาจุดสูงสุดของฟังก์ชัน y =  9,000 + 90x – 4x2 

 เนื่องจาก ฟังก์ชัน y = ax2 + bx + c    มีจุดสูงสุดที่  x = -
b
2a  
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 ดังนั้น ฟังก์ชัน y =  9,000 + 90x – 4x2     

 มีจุดสูงสุดที่ x = -
90

2(-4)
  = 11.25 

 ถ้า  x = 11   จะได้ y = 9,000 + 90(11) – 4(11)2 = 9,506 
 ถ้า  x = 12   จะได้ y = 9,000 + 90(12) – 4(12)2 = 9,504 
      ดังนั้นควรลดราคา 11 บาท จึงจะมียอดขายมากที่สุด 
 

ผลเฉลยที่ 2   ใช้กลยุทธ์การคาดเดาและตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  ร้านแพน – เวียร์ เบเกอรี จะมีจ านวนเงินที่ขายได้สูงสุดเท่าไร   
 ตอบ 9,506 บาท 

 

8.  ค าตอบของปัญหานี้มีอะไรบ้าง 
 ตอบ    จะมีจ านวนเงินท่ีขายได้สูงสุดเม่ือลดราคาลง 11 บาท 

ลดราคาลง 
(บาท) 

ราคาต่อกล่อง 
(บาท) 

จ านวนกล่อง 
ที่ขายได้ (กล่อง) 

จ านวนเงิน 
ที่ขายได้ (บาท) 

ผลสรุป 

ไม่ลดราคา 60 150 9,000 - 
5 60 – 5 = 55 150 + 4(5)=170 9,350 มากกว่าปกติ 
10 60 – 10 = 50 150 + 4(10)=190 9,500 มากกว่าการ

ลดลง 5 บาท 
15 60 – 15 = 45 150 + 4(15)=210 9,450 น้อยกว่าการ

ลดลง 10 บาท 
16 60 – 16 = 44 150 + 4(16)=214 9,416 น้อยกว่าการ

ลดลง 10 บาท 
11 60 – 11 = 49 150 + 4(11)=194 9,506 มากกว่าการ

ลดลง 10 บาท 
12 60 – 12 = 48 150 + 4(12)=198 9,504 น้อยกว่าการ

ลดลง 11 บาท 
13 60 – 13 = 47 150 + 4(13)=202 9,494 น้อยกว่าการ

ลดลง 11บาท 
จากตารางที่ได้จากการคาดเดาและตรวจสอบ พบว่า จะมีจ านวนเงินที่ขายได้มากสุด
เม่ือลดราคาลง 11 บาท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
 

เรื่อง กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม    ปัญหา“คู่เดือด” 
ระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 1 คาบ (60 นาที) 
 

 
กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม “คู่เดือด” เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีจุดประสงค์การ

เรียนรู้หลัก คือ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในช้ันเรียนเม่ือก าหนดให้แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และได้เริ่มลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 

ปัญหาท่ีใช้ในคาบน้ีได้แก่ คู่เดือด ซึ่งเป็น ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ที่สามารถแก้ปัญหาได้
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในคาบน้ีได้ประกอบด้วย 
การสร้างตาราง การค้นหาแบบรูปและการคาดเดาและตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
1)  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลได้ 

1.2  ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน 
1)  มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 
2)  มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
3)  สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งได้แก่ 

 การแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
 การเขียนสมการ 

4)  มีโอกาสได้อธิบายเหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ 
แนวคิดการแก้ปัญหาของตน ทั้งภายในกลุ่มและในชั้นเรียน 

1.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบงาน 
1)  ในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 
2)  ในการอภิปรายของกลุ่มและในชั้นเรียน 
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2.  สาระการเรียนรู้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ ความหมายของฟังก์ชัน การประยุกต์ของฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ก าหนด  

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การสร้าง
ตาราง การค้นหาแบบรูปและการคาดเดาและตรวจสอบ 

3.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้

3.1  ใบกิจกรรม : คู่เดือด 
3.2  แนวทางการเฉลยกิจกรรม : คู่เดือด 
3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่

แบบตรวจสอบรายการ และ แบบบันทึกภาคสนาม 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ใน กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม “คู่เดือด” แบ่งออกเป็น 3 ช่วง  
ได้แก่ การทบทวนปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา
เป็นกลุ่ม และการประเมินผลการแก้ปัญหา 

4.1  การทบทวนปัญหาทางคณิตศาสตร์และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที มีรายละเอียดดังน้ี 

ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนปัญหา “สนามเด็กเล่น” และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่
ได้เรียนรู้ไปแล้ว ซึ่งได้แก่ การสร้างตาราง และการเขียนสมการ 

4.2  การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 25 นาที มีรายละเอียดดังน้ี 
1)  ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา พร้อมท้ังแจก ใบกิจกรรม “คู่เดือด” ให้นักเรียนทุก

คนอ่าน และบันทึกผลเฉลยของกลุ่ม 
2)  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเร่ิมด้วยการ “ท าความเข้าใจ

ปัญหา” ครูจะต้องตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนจูงใจให้นักเรียน
อยากแก้ปัญหา เช่น 

 ปัญหาน้ีเกี่ยวกับอะไร 
 ลองเล่าให้ฟังซิว่า ปัญหาน้ีมีว่าอย่างไร (ไม่ใช่อ่านปัญหานะ) 
 เงินเดือนเร่ิมต้นของใครน้อยกว่า 
 เงินเดือนปรับเพิ่มขึ้น ปีละ 5% หมายความว่าอย่างไร 
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3)  ครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน (ใช้เวลาประมาณ 5 
นาท)ี โดยไม่ต้องปรึกษาคนอื่น และใช้บริเวณที่ว่างในใบกิจกรรมเป็นกระดาษทดของตน   

4)  หลังจากนักเรียนได้คิดเป็นรายบุคคลแล้ว ให้นักเรียนน าแนวคิดของตน
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม เพื่อวางแผนแก้ปัญหา   ในขณะท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวางแผน
แก้ปัญหา ครูแนะน าให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มบันทึกแนวคิด/วิธีแก้ปัญหา  ลงในใบกิจกรรม  พร้อมทั้ง
ใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง  เช่น  

 ความรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่น ามาใช้แก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง  
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ ที่น ามาใช้แก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง 
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ ที่นักเรียนจะเลือกมาใช้แก้ปัญหานี้คืออะไร 

5)  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้  พร้อมทั้งเดินส ารวจการ
แก้ปัญหาของนักเรียนตลอดจนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเอง   
เช่น 

 นักเรียนแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลควรปรับเปลี่ยน 
 ค าตอบของนักเรียนมีอะไรบ้าง  
 ค าตอบของนักเรียนมาได้อย่างไร  ลองอธิบายให้ครูฟัง 
 นักเรียนจะม่ันใจได้อย่างไรว่า  ค าตอบของนักเรียนถูกต้อง 
 นักเรียนมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอื่น ๆ อีกหรือไม่ ในการแก้ปัญหานี้ 

4.3  การประเมินผลการแก้ปัญหา  ใช้เวลาประมาณ  30  นาที  มีรายละเอียดดังน้ี 

1)  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงาน กระบวนการแก้ปัญหา และกลยุทธ์ใน  
การแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน หรือ ครูสุ่มเลือกนักเรียนกลุ่มท่ีใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาท่ีแตกต่างกัน (ถ้ามี) 

2)  ครูน าเสนอกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ยังไม่มีนักเรียนกลุ่มใดน าเสนอ (ถ้ามี) 
3)  ครูให้นักเรียนทั้งชั้นร่วมกันอภิปรายกระบวนการแก้ปัญหา และกลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม ประเด็นท่ีใช้ในการอภิปรายมีดังนี้  
 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้าง 
 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีกี่ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนเป็น

อย่างไร 
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่สามารถใช้แก้ปัญหานี้ได้ มีอะไรบ้าง  
 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ใช้ ของกลุ่มใดที่นักเรียนเห็นว่าดีท่ีสุด 

4)  ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด ประเด็นที่ใช้ในการสรุปมีดังนี้  
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 ความรู้/แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่ 
แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ ความหมายของฟังก์ชัน และการประยุกต์ของฟังก์ชันเชิงเส้น  
และฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล แนวคิดเกี่ยวกับการหาค่าร้อยละ    

 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหานี้ ได้แก่  การ
สร้างตาราง และการค้นหาแบบรูปและการคาดเดาและตรวจสอบ  

 ขั้นตอน/กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับปัญหาน้ี ได้แก่ การค้นหา
แบบรูปและการคาดเดาและตรวจสอบ 

5.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้ จะพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้  
5.1  ผลจากการท า ใบกิจกรรม “คู่เดือด” ของนักเรียน 
5.2  ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึกภาคสนาม   

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกต ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา  
การลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ และการตรวจสอบผล   

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ........................ 
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  ด าและขาว เป็นเด็กวัดอยู่กับหลวงตามาตั้งแต่เด็ก และเมื่อเติบโต ต่าง
คนก็มีงานท า เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา ด าและขาวได้มาเย่ียมหลวงตาทั้งคู่ 

      หลวงตา : “เป็นไงบ้าง เจ้าทั้งสอง ท างานอะไรกันบ้างล่ะ” 
       ขาว        : “ผมท างานเป็นพนักงานบริษัท เงินเดือน      
                         ก็เริ่มต้น 20,000 บาท แต่จะเพ่ิมขึ้นทุกๆ  ปี 
                         ครับ ปีละ 1,000 บาท ครับ” 

ด า          : “ของผมท างานราชการเงินเดือนเริ่มต้นน้อยกว่าขาวครับ ก็เริ่มต้นที่  
         15,000 บาท และจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้น ปีละ 5% ครับ” 
หลวงตา : “เอ้อ ตอนนี้เจ้าขาวเงินเดือนมากกว่าเจ้าด า แต่พอหลายปีเข้า เจ้าด าก็   
                   มีเงินเดือนมากกว่าเจ้าขาวนั่นแหละ” 
ด า          : “แล้วอีกกี่ปีกันล่ะครับ หลวงตา” 
นักเรียนลองช่วยขาว คิดหน่อยซิว่า อีกกี่ปี ด าจะมีเงินเดือนมากกว่าขาว 
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ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่..........กลุ่มที่.......... 

1.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการ มีอะไรบ้าง  

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

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

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

2.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง  

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

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

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

3.  เงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 5% หมายความว่าอย่างไร 

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

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

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

4.  ความรู้ / แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

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

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

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

5.  ขั้นตอน / กลยุทธ์ (strategy) ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

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

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

............................................................................................................................. ....... 
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ชื่อ...................................................................................ชั้น................เลขที่..........กลุ่มที่.......... 

6.  จงแสดงแนวคิด อย่างละเอียด  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................... ............................. 
7.  ค าตอบของปัญหานี้ มีอะไรบ้าง 

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

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

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

....................................................................................................................................  
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1.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการ มีอะไรบ้าง 
 ตอบ ด าจะมีเงินเดือนมากกว่าขาวเมื่อท างานครบกี่ปี   

 

2.  สิ่งที่สถานการณ์ปัญหาก าหนดมาให้ มีอะไรบ้าง  
 ตอบ 1. ขาวมีเงินเดือนเร่ิมต้น 20,000 บาท แต่จะเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี ปีละ 1,000 บาท  

                       2. ด ามีเงินเดือนเร่ิมต้น 15,000 บาท แต่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ปีละ 5% 
 

3.  เงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 5% หมายความว่าอย่างไร 
 ตอบ   ถ้าเงินเดือนเร่ิมต้น 100 บาท เม่ือครบ 1 ปี จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น 5 บาท หรือ มี 
                      เงินเดือน  105  บาท 
 

4.  ความรู้ / แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  

 ตอบ ร้อยละ ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
 

5.  ขั้นตอน / กลยุทธ์ (strategy) ที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี มีอะไรบ้าง  
            ตอบ   การสร้างตาราง การค้นหาแบบรูป การคาดเดาและตรวจสอบ  
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6.  จงแสดงแนวคิดอย่างละเอียด  
ผลเฉลยที่ 1   การสร้างตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เวลาที่ท างาน เงินเดือนของด า (บาท) เงินเดือนของขาว (บาท) 
เริ่มต้น 15,000 20,000 

1 ปี 15,000 + (15,000*.05) = 15,750 20,000 + 1,000 = 21,000 

2 ปี 15,750 + (15,750*.05) = 16,538 21,000 + 1,000 = 22,000 

3 ปี 16,538 + (16,538*.05) = 17,364 22,000 + 1,000 = 23,000 

4 ปี 17,364 + (17,364*.05) = 18,233 23,000 + 1,000 = 24,000 

5 ปี 18,233 + (18,233*.05) = 19,144 24,000 + 1,000 = 25,000 

6 ปี 19,144 + (19,144*.05) = 20,101 25,000 + 1,000 = 26,000 

7 ปี 20,101 + (20,101*.05) = 21,107 26,000 + 1,000 = 27,000 

8 ปี 21,107 + (21,107*.05) = 22,162 27,000 + 1,000 = 28,000 

9 ปี 22,162 + (22,162*.05) = 23,270 28,000 + 1,000 = 29,000 

10 ปี 23,270 + (23,270*.05) = 24,433 29,000 + 1,000 = 30,000 

11 ปี 24,433 + (24,433*.05) = 25,655 30,000 + 1,000 = 31,000 

12 ปี 25,655 + (25,655*.05) = 26,938 31,000 + 1,000 = 32,000 

13 ปี 26,938 + (26,938*.05) = 28,285 32,000 + 1,000 = 33,000 

14 ปี 28,285 + (28,285*.05) = 29,698 33,000 + 1,000 = 34,000 

15 ปี 29,698 + (29,698*.05) = 31,184 34,000 + 1,000 = 35,000 

16 ปี 31,184 + (31,184*.05) = 32,743 35,000 + 1,000 = 36,000 

17 ปี 32,743 + (32,743*.05) = 34,380 36,000 + 1,000 = 37,000 

18 ปี 34,380 + (34,380*.05) = 36,099 37,000 + 1,000 = 38,000 

19 ปี 36,099 + (36,099*.05) = 37,904 38,000 + 1,000 = 39,000 

20 ปี 37,904 + (37,904*.05) = 39,799 39,000 + 1,000 = 40,000 

21 ปี 39,799 + (39,799*.05) = 41,789 40,000 + 1,000 = 41,000 
  

 จากตารางจะเห็นว่า เม่ือท างานครบ 21 ปี ด าจะมีเงินเดือนมากกว่าขาว 
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ผลเฉลยที่ 2   ใช้กลยุทธ์การค้นหาแบบรูปและกลยุทธ์การคาดเดาและตรวจสอบ  
  เพื่อหาความสัมพันธ์ของเงินเดือนกบเวลาในการท างาน ใช้กลยุทธ์การค้นหาแบบ
รูป 
  ให้   x  เป็น เวลาในการท างาน (ปี) 
          y1 เป็น เงินเดือนของด าเม่ือท างานครบ x ปี 
          y2 เป็น เงินเดือนของขาวเมื่อท างานครบ x ปี 
  พิจารณาเงินเดือนของด า เงินเดือนเร่ิมต้น 15,000 บาท และเพิ่มขึ้นปีละ 5% 
  ท างานครบ 1 ปี      
  เงินเดือนเร่ิมต้น + เงินเดือนท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5    = 15,000 + (15,000*.05)   
                                                               = 15,000(1+0.05)   
            ดังนั้นเมื่อท างานคาบ 1 ปีจะมีเงินเดือน             = 15,000(1.05) บาท 
  ท างานครบ 2  ปี   
  เงินเดือนเดือนที่ 1 + เงินเดือนท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  = 15,000(1.05) + 15,000(1.05)(0.05)  
                                                                          = 15,000(1.05)(1+0.05)  
            ดังนั้นเมื่อท างานคาบ 2 ปีจะมีเงินเดือน              = 15,000(1.05)2 บาท 
  ท างานครบ 3  ปี   
  เงินเดือนเดือนที่ 2 + เงินเดือนท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 =15,000(1.05)2 + 15,000(1.05)2(0.05)  
                                                                         = 15,000(1.05)2(1+0.05)  
            ดังนั้นเมื่อท างานคาบ 3 ปีจะมีเงินเดือน             = 15,000(1.05)3 บาท 
  ท างานครบ x ปี 
                                       จะมีเงินเดือน                  = 15,000(1.05)x  บาท  
  จะได้ความสัมพันธ์            y1  = 15,000(1.05)x  บาท 
 
  พิจารณาเงินเดือนของขาว เงินเดือนเร่ิมต้น 20,000 บาท และเพิ่มขึ้นปีละ 1,000 
บาท 
  จะได้                             y2 = 20,000+(1,000)x 
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  เพื่อต้องการหาว่าอีกก่ีปีเงินเดือนของด าจึงมากกว่าของขาว ใช้กลยุทธ์การคาด
เดาและตรวจสอบ 
  
 
 
 
 
 
 
   จากการคาดเดาและตรวจสอบ พบว่า เม่ือท างานครบ 21 ปี ด าจะมีเงินเดือนมากกว่าขาว 
 

7.  ค าตอบของปัญหานี้มีอะไรบ้าง 
  ตอบ     เมื่อท างานครบ 21 ปี ด าจะมีเงินเดือนมากกว่าขาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เวลาในการท างาน(ปี) 
x 

เงินเดือนของด า 
y1  = 15,000(1.05)x 

เงินเดือนของขาว 
y2 = 20,000+(1,000)x 

ผลสรุป 

10 24,433 30,000 ด าน้อยกว่า 
15 31,184 35,000 ด าน้อยกว่า 
20 39,799 40,000 ด าน้อยกว่า 
21 41,789 41,000 ด ามากกว่า 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

144 

ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา 

คาบเรียน 2 ปัญหา “เทียนไข เจ้าปัญหา” 
ด้วยเหตุการณ์ที่ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นท าให้มีการขโมยข้าวในนาเกิดขึ้น คล้าวหนุ่มชาวนา ก็

เลยต้องมานอนที่กระท่อมปลายนาเพื่อระวังขโมย คล้าวมีเทียนไขอยู่ เล่มหนึ่ง ซึ่งเมื่อจุดไฟจะสั้นลง
ในอัตราเร็วสม่ าเสมอ คล้าวอยากรู้ว่าเทียนไขเล่มนี้จุดได้นานเท่าไรจึงจะมอด จึงเริ่มทดสอบโดยการ
จับเวลา เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที วัดความยาวของเทียนไขได้ 16 เซนติเมตร และเมื่อผ่านไป 2นาที 
คล้าวได้ยินเสียงเท้าคน คล้าวก็เลยดับไฟและเดินออกไปตรวจบริเวณกระท่อม แต่ปรากฏว่าเป็น
สุนัขที่แกเลี้ยงไว้ เลยกลับเข้ากระท่อม   

คล้าวกลับมาจุดไฟต่อ และเม่ือผ่านไปอีก 18 นาทีวัดความยาวของเทียนได้ 6 เซนติเมตร  
ครั้นเมื่อคล้าวเริ่มรู้สึกง่วงนอน เลยดับเทียนไขและคิดในใจว่าค่อยมาทดสอบต่อพรุ่งน้ี  ปรากฏว่าเมื่อ
ตื่นข้ึนมาคล้าวก็จะมาทดสอบเทียนไขต่อ แต่นึกได้ว่าตนไม่ได้จดไว้ว่าตอนท่ีดับไฟนั้นมันนาทีที่
เท่าไร แล้วอย่างนี้จะมีวิธีการใดบ้างที่ช่วยหาค าตอบว่า เทียนไขเล่มนี้เม่ือจุดไฟ ต้องใช้เวลานาน
เท่าไรจึงจะมอด 

 

คาบเรียน 3 ปัญหา “เป็นต่อ XEROX” 
เป็นต่อเปิดร้านท าส าเนาเอกสาร ชื่อว่าร้าน “เป็นต่อ zerox”  โดยเป็นต่อได้เช่าเครื่องถ่าย

เอกสารจากบริษัท  และต้องเสียค่าเช่าเดือนละ  1,000  บาท  และเม่ือต้องการท าส าเนาในแต่ละครั้ง
จะต้องมีต้นทุนดังต่อไปนี้ 

(1) ค่ากระดาษ  รีมละ  100  บาท  ซึ่งมีกระดาษ  500  แผ่น/รีม 
(2) ค่าหมึกหลอดละ   3,000 บาท  ซึ่งผลิตเอกสารได้เฉลี่ย 25,000  แผ่น/หลอด 
ซึ่งร้านท่ีเป็นคู่แข่งอยู่ใกล้ ๆ รับถ่ายเอกสารแผ่นละ  0.50  บาท   เป็นต่อจึงตั้งอัตราค่า

ถ่ายเอกสารแผ่นละ  0.40  บาท     
ดังนั้นในแต่ละเดือน  เป็นต่อจะต้องท าส าเนาเอกสารให้ได้ทั้งหมดกี่พันแผ่นจึงจะไม่

ขาดทุน 
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คาบเรียน 6 ปัญหา “แพน-เวียร์ เบเกอรี” 
เวียร์กับแพนเค้ก เปิดร้านขายเบเกอรีด้วยกันช่ือร้าน “แพน-เวียร์ เบเกอรี” และได้ตั้งราคา

ขายพายสับปะรดไว้ที่กล่องละ 60 บาท โดยขายได้เฉลี่ยวันละ 150 กล่อง แต่ในทุกๆ ช่วงเทศกาล
จะปรับลดราคาลงมา ซึ่งจะท าให้มียอดขายเพิ่มข้ึน 4 กล่อง ต่อการลดราคา 1 บาท   

แพน : เวียร์...ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปีน้ี เราจะตั้งราคาขายพายสับปะรดไว้ที่เท่าไรดีน๊า  
เวียร์ : ถ้าอยากเพิ่มยอดขาย ก็ต้องปรับลดราคาลงมาสิจ๊ะแพน ...แต่ว่าจะลดลงเท่าไรดีล่ะ 

จึงจะขายได้เงินมากที่สุดน่ะ แล้วเราจะได้เงินมากสุดเท่าไร  
 

คาบเรียน 7 ปัญหา “สนามเด็กเล่น” 
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ต้องการกั้นร้ัวต่อจากอาคารเรียนเพื่อท าสนามเด็กเล่น โดยร้ัวบาง

ด้านติดกับผนังอาคารเรียนซ่ึงมีความกว้างและความยาวเป็น 5 เมตร และ 7 เมตร ตามล าดับ ดังรูป 
    
 
 
 
 

 
 
ในการกั้นร้ัวครั้งนี้ ถ้าใช้รั้วที่มีความยาวทั้งหมด 40 เมตร จะสามารถกั้นสนามเด็กเล่นให้มี

พื้นที่มากที่สุดเท่าไร 
 

คาบเรียน 9 ปัญหา “ปากต่อปาก” 
เมื่ออี๊ด ลูลู่ และลาล่า แห่งวงโปงลางสะออน บังเอิญไปพบความลับของโรงเรียนพร้อมกัน  

ทั้งสามสัญญากันว่าจะเก็บไว้เป็นความลับ วันรุ่งขึ้นเมื่อทั้งสามไปโรงเรียน ก็อดที่จะเล่าความลับ
ไม่ได้ ต่างก็เล่าความลับให้เพื่อนของตนฟังอีก 2 คน   

การขยายความลับในคร้ังนี้ถือเป็นคร้ังแรก และมีคนรู้ความลับแล้วทั้งหมด 9 คน (อี๊ด ลูลู่  
และลาล่า เพื่อนของอี๊ด 2 คน เพื่อนของลูลู่ 2 คน และเพื่อนของลาล่า 2 คน)   

จากนั้นอีกไม่นาน ทั้ง 9 คนที่รู้ความลับแล้วต่างก็น าความลับไปเล่าต่อให้เพื่อนคนอื่นของ
ตนอีก 2 คน ซึ่งนับเป็นการขยายความลับครั้งท่ีสอง 

หากเป็นเช่นน้ีไปเรื่อยๆ จะมีผู้รู้ความลับนี้กี่คนเมื่อมีการขยายความลับต่อเป็นคร้ังที่ 10 

อาคารเรียน 

7 เมตร 

5 เมตร 
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คาบเรียน 10 ปัญหา “ช้างไทยในอนาคต” 
ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาตลอด ซึ่งในครั้งหน่ึงไทยได้เสียเอกราชตกเป็นเมืองขึ้นของ

พม่าแต่แล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กอบกู้คืนมาได้เพราะสู้กันบนหลังช้างนั่นเอง  
ในปัจจุบันช้างยังถูกมนุษย์น ามาใช้งานโดยเฉพาะในการชักลากไม้ในป่า แม้ว่าในปัจจุบัน

ช้างจะมีน้อยลงก็ตาม สาเหตุเช่น การใช้พระราชบัญญัติปิดป่า ท าให้การชักลากไม้ลดลง ช้างถูกล่า
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือการใช้อาวุธตลอดจนโลกของเราได้มีความเจริญอย่างรวดเร็วได้มีการ
บุกรุกพื้นท่ีป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของช้าง ท าให้พื้นท่ีอาศัยและพืชซึ่งเป็นอาหารของช้างลดลง       

จากข้อมูลของโครงการอนุรักษ์ช้างไทย พบว่าปัจจุบันช้างไทยเหลือเพียงประมาณ 5,000
เชือก ซึ่งถือว่ามีปริมาณไม่มากนัก    

นอกจากนั้นยังพบว่าช้างได้มีจ านวนลดลงถึงปีละ 2%   
ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเหลือช้างไทยจ านวนเท่าไร 
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ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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วันนี้ป้าปุ้ย ไก่จัง แล้วก็พี่นีน่า ไปร้านคุณยายขายทุก
อย่าง ได้ของวิเศษมาด้วยล่ะ กาละแมร ์

จริงเหรอ แล้วมันคืออะไร
ล่ะ? 

มันคือเป็นไม้วิเศษท าจากโลหะน่ะ  
ยืดได้หดได้ด้วย 

ใช่ ถ้าอุณหภูมิปกติหรือที่ 36 องศาเซลเซียส  
มันจะยาว 8 นิ้ว แต่ทุกๆ 10 องศาเซลเซียสที่
เพ่ิมขึ้น ความยาวจะเพิ่ม 0.2 นิ้ว ล่ะ 

อยากรู้จัง ถ้าลองเอาไปต้มในน้ าเดือดที่อุณหภูมิ  
100 องศาเซลเซียส จะยาวได้ขนาดไหน 
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  นัดหล่อและนัดเท่ ไปเที่ยวพัทยา ต่างก็หาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ เพื่อขับ
ริมทะเล 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พี่นัดเท่ ของผมต้องจ่ายค่าเช่าเริ่มต้นวันละ  
100 บาท ที่เหลือก็จ่ายตามระยะทางที่ขับ คือ 5  
บาท / กิโลเมตร  

จริงเหรอนัดหล่อ ของพี่จ่ายค่าเช่าเริ่มต้นวันละ  
250 บาท รวมกับคิดระยะทางที่ขับ 2 บาท/ 
กิโลเมตร  
 

เราสองคนจะต้องขับให้ได้ระยะทางก่ีกิโลเมตร ถึงจะ
ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ คือให้เราทั้งสองคนจ่าย
เท่ากัน  
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  เคน-ธีรเดช เจ้าของกิจการเช่าเรือแคนู ปกติจะคิดค่าเช่าล าละ 120 บาท 
ต่อวัน และในแต่ละวันเรือแคนูจะถูกเช่าไปวันละ 48 ล า 
  ด้วยภาวะเศรษฐกิจจากการที่น้ ามันแพง จึงได้ขึ้นราคาค่าเช่าเรือโดยจาก
เดือนที่ผ่านมาสังเกตได้ว่า จ านวนเรือที่ถูกเช่าโดยเฉลี่ยลดลง 1 ล าต่อวัน ต่อการ
ขึ้นค่าเช่าทุกๆ 3 บาท 
  เคน – ธีรเดช ควรตั้งราคาเช่าเรืออย่างไร จึงจะมีรายได้สูงสุดต่อวัน 
    
 
 
 
 
 
 

  

 

กฎของอุปสงค์ (law of demand)     
กล่าวไว้ว่า “ ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิด
หนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในขณะใดขณะหนึ่ง 
ย่อมแปรผันเป็นปฏิภาคส่วนกลับกับราคา
สินค้าหรือบริการชนิดนั้น” 
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“โดเรมอน ชั้นอยากได้กบมาเลี้ยง
เยอะๆ เลย” 

“กระผมมีกบให้แค ่10 ตัว ครับ แต่กบของกระผม
จะเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวทุกสัปดาห”์ 

“ ถ้า 1 เดือนคิดเป็น 4 สัปดาห์  
แล้วเมื่อครบ 6 เดือน โนบิตะจะ
มีกบกี่ตัวกันนะ” 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ชื่อกิจกรรม  ______________________________ วันท่ี___________ เวลา _______ 
ชื่อนักเรียน  1. ___________________________ (หัวหน้า) กลุ่มที่ ______ 
 2. ___________________________  
 3. ___________________________  
 4. ___________________________  

พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นักเรียนคนที่ ข้อสังเกต 

1 2 3 4 เพิ่มเติม  
 การท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์      
1 มี “ความกระตือรือร้น” ในการแก้ปัญหา      
2 มี “การขีดเขียน /วาดรูปประกอบ” ขณะท าความเข้าใจ

ปัญหา 
     

3 ระบุ “สิ่งที่ต้องการหา” ได้อย่างถูกต้อง      
4 ระบุ “สิ่งที่ก าหนดมาให้” ได้อย่างถูกต้อง      
5 เข้าใจ “สาระ/แนวคิดทางคณิตศาสตร์” ที่เกี่ยวข้องเป็น

อย่างดี 
     

 การวางแผนแก้ปัญหา      
6 มี“การวางแผนเลือกใช้กลยุทธ์แก้ปัญหา” ก่อนลงมือ

แก้ปัญหา 
     

7 เลือกใช้ “กลยุทธ์แก้ปัญหา” ได้อย่างเหมาะสม      
8 ใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ แก้ปัญหาได้ถูกต้อง      
 การลงมือแก้ปัญหา      
9 ลงมือ “แก้ปัญหา” ตามแผนที่วางไว้      
10 ลงมือ “แก้ปัญหา” ได้อย่างเป็นระบบ      
11 เขียน “ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหา” ได้อย่างชัดเจน      
12 ได้ “ค าตอบ” ที่ถูกต้องของปัญหา      

 การตรวจสอบผล      
13 มี “ความพยายาม” ที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น  เมื่อติดขัด      
14 มีการตรวจสอบค าตอบและตรวจตรากระบวนการคิด      
การให้คะแนน 0  ไม่มี 1  มีน้อย 2  มีมาก 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม  ________________________________ วันท่ี___________ เวลา _______ 
ชื่อนักเรียน  ________________________________ 

 
(นักเรียนเป้าหมาย) กลุ่มที่ ______ 

พฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

1.  การท าความเข้าใจปัญหา (ระบุ สิ่งที่ต้องการหา / สิ่งที่ก าหนดให้ / เข้าใจสถานการณ์ปัญหา) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

2.  การวางแผนแก้ปัญหา (มีขั้นตอนในการวางแผน/เลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม/ใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาที่เลือกไว้  แก้ปัญหาได้ถูกต้อง) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

3.  การลงมือแก้ปัญหา (แก้ปัญหาตามแผน / แก้ปัญหาเป็นระบบ / อธิบายกระบวนการชัดเจน / ได้
ค าตอบ) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4.  การตรวจสอบผล (พยายามแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์อื่น เมื่อติดขัด/ตรวจสอบค าตอบและตรวจตรา
กระบวนการคิด) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ช 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แก่  
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชัน 
และแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชัน มีดังนี้ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา 
   ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   วิทยาเขตบางเขน 

2. อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ น่วมนุ่ม 
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
   สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3. นายโสภณ ไทยจีน 
   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล      ชญาภา ใจโปร่ง 
วันเดือนปีเกิด      25 เมษายน 2523 
สถานท่ีเกิด      อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน    37/2 หมู่ 9 ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครู คศ.1 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน    โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม อ าเภอเคียนซา  
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       จาก โรงเรียนกัลณาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พ.ศ. 2546    ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
      สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

       จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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