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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR และเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2555 โรงเรียนสารวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน 46 คน ซึ่งได้มาจาก
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
จากนักเรียนท้ังหมด 14 ห้องเรียน แล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน ระยะเวลาทดลองจ านวน 19 
คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ
การแปรผัน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ
การแปรผัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 76.35 
 3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผันผ่านเกณฑ์
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 The purposes of this research were to compare mathematical problem solving 
ability and connection skills of Mathayomsuksa II students before and after obtaining 
cooperative learning by using the Star Strategy and to compare them to the criterion. 
 The subjects of this study were 46 Mathayomsuksa II students in the second 
semester of the 2012 academic year at Saravittaya School, Bangkhen, Bangkok. They were 
randomly selected by using cluster random sampling. The experiment lasted for 19 fifty 
minute periods. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for the study. The data 
were statistically analyzed by using t-test for Dependent Samples and t-test for One 
Sample. 
 
 The findings were as follows: 
 1. Mathematical problem solving ability for Mathayomsuksa II of the experimental 
group after obtaining Cooperative Learning by using the STAR steps strategy in 
mathematics problem solving was statistically higher than before learning at the .01 level of 
significance. 
 2. Mathematical problem solving ability for Mathayomsuksa II of the experimental 
group after obtaining Cooperative Learning by using the STAR steps strategy in 
mathematics problem solving was statistically higher than the 60 percent criterion at the .01 
level of significance. Its mean score was as 76.35%. 
 3. The connection skills  for Mathayomsuksa II of the experimental group after 
obtaining Cooperative Learning by using the STAR steps strategy in mathematics was 
statistically higher than before learning at the .01 level of significance. 
 4. The analytical thinking of the experimental group after obtaining the STAR 
strategy in mathematics was statistically higher than the 60 percent criterion at the .01 level 
of significance. Its mean score was as 78.25% 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณา และการให้ค าปรึกษาใน
การท าวิจัยจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ดูแล เอาใจใส่และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าวิจัย รองศาสตราจารย์นิภา  
ศรีไพโรจน์ อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสอบปากเปล่าทุก
ท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ีด้วย 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย อาจารย์อัจฉรา คงแสนค า  และอาจารย์
อุไรวรรณ สังวรเจต ที่กรุณาอุทิศเวลาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีที่ได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และคณะครูอาจารย์โรงเรียนสาร
วิทยาทุกคนที่ได้อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล ขอขอบพระคุณอาจารย์ทิพพาวดี จันทร์ด า ที่
กรุณาอุทิศเวลาเป็นผู้ช่วยในการวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์จุราวรรณ ดวงพรม ที่คอยติดต่อ
ประสานงานกับโรงเรียนและคอยช่วยเหลือผู้วิจัยในระหว่างการเก็บข้อมูล และขอขอบใจนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสารวิทยา ที่ให้
ความร่วมมือในการหาคุณภาพของเครื่องมือ และด าเนินการทดลองจนท าให้การวิจัยครั้งส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา-มารดา สมาชิกในครอบครัวแสงสีบับทุกท่าน ที่คอยเป็นก าลังใจ
ตลอดมา และขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนที่คอยเป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือตลอด
มาจนส าเร็จการศึกษา 

คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา-มารดา 
และครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ท้ังปวงแก่ผู้วิจัย 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ , 2551)  และสุวร กาญจนมยูร
(2544) ได้ให้ความเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของสมองในด้านทักษะและกระบวนการคิดซึ่งประกอบด้วย  ทักษะและกระบวนการคิดใน
การสร้างความคิดรวบยอดและหลักการทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล  การพิสูจน์  การคิดค านวณ  
และการแก้ปัญหา  การสื่อสารความหมาย  การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของสาขาวิชาอื่นหรือใช้เป็นเทคนิคในการแก้ปัญหา   คณิตศาสตร์จึงเป็ นวิชา
ที่ส าคัญ  ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรเสมอมา   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย   ให้มีคุณธรรมและมี
ความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง  แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและ
ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 

ด้วยเหตุนี้หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้ระบุว่า  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  ตามศักยภาพ  โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ไว้  6 
สาระ  แนวการจัดการศึกษาดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งเป็น
ทักษะหน่ึงของทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และยังเป็นสมรรถนะส าคัญที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียน ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้วิธีการหลากหลาย
แก้ปัญหาได้ สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  แต่การจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาท่ีผ่านมานั้นยังคงประสบปัญหา  นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาได้เฉพาะโจทย์ปัญหาท่ีคุ้นเคยท่ีใช้การด าเนินการเพียงขั้นตอนเดียวในการแก้ปัญหา  เมื่อ
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เจอโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนต้องวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของโจทย์เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีหาค าตอบ
นักเรียนไม่สามารถท าได้  อ่านโจทย์ปัญหาแล้วไม่ทราบว่าจะหาค าตอบของปัญหาได้อย่างไร  
สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะการแก้โจทย์ปัญหาเป็นการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีนักเรียนเรียนมา
ไปใช้วิเคราะห์หาค าตอบของปัญหา  นักเรียนแต่ละคนมีกระบวนการ  และพลังความสามารถของ
สมองมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน  การฝึกการแก้โจทย์ปัญหานับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก  การ
สอนให้ผู้เรียนได้เรียนและรู้จักใช้กลวิธีในการแก้โจทย์ปัญหา  เป็นแนวทางให้สามารถพัฒนากลวิธี
เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจริงได้    และเรื่องที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนมากเนื้อหาหน่ึงคือ  โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบตามที่โจทย์
ต้องการได้ และจากการสัมภาษณ์นักเรียนก็เช่นกัน โจทย์สมการเป็นเน้ือหาหน่ึงที่นักเรียนหลายคน
บอกมาว่าเป็นเน้ือหาท่ียากที่จะเข้าใจ  ยากที่จะหาค าตอบ  เนื่องจากไม่สามารถที่จะแปลงโจทย์ให้
เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้   (สุขจิตร  ตั้งเจริญ. 2543: 3) 

กลวิธี STAR (STAR strategy steps) เป็นกลวิธีการใช้ตัวอักษรตัวแรกกลวิธีหนึ่งท่ี  
Maccini and Hughes (2000: 10-21) ได้พัฒนาขึ้นและได้กล่าวถึง  กลวิธี STAR นี้ว่าเป็นกลวิธีการ
สอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถจ าขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยจ าตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
ล าดับขั้นในแต่ละขั้นตอน  ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นที่ 1 การศึกษาโจทย์ปัญหา ( Search the word 
problem : S) ขั้นที่ 2 การแปลงโจทย์ ( Translate the problem: T) ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์
ปัญหา (Answer the problem : A)  และขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ ( Review the solution : R) แมค
ชินี (Maccini) อธิบายว่าขั้นตอนหลักของกลวิธี STAR จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยเพื่อช่วยให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาค าตอบได้ ครูสามารถใช้ใบงานที่ประกอบด้วยขั้นตอนและ
ขั้นตอนย่อยของกลวิธี STAR เพื่อให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองให้แก้ปัญหาได้ทุกขั้นตอน และ
ช่วยจ าขั้นตอนในการแก้ปัญหา (Maccini; & Gagnon. 2011: online)  
 นอกจากนี้การเรียนการสอนแบบเดิมน้ันท าให้ผู้เรียนอาจจะไม่มีโอกาสได้ร่วมคิดร่วมท า  
ร่วมกันแก้ปัญหาที่ก าลังเรียนอยู่มากนัก  และในการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติอยู่เป็นเพียงการท าโจทย์
แบบฝึกหัดซึ่งท าเป็นรายบุคคล  ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและฝึกการแก้ปัญหาน้อยมากผู้เรียน
แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกันในขณะที่การเรียนการสอนด าเนินอยู่  ท าให้ขาดการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพในสังคม ครูควรสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนวิธีการท างานร่วมกัน  ซึ่งการ
รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม  เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญมากเพราะการท างานใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นงาน
เล็กหรืองานใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  การท างานให้ประสบผลส าเร็จ  
ทีมงานต้องมีความเข้าใจและและมีทักษะในการท างานกลุ่ม  การท างานกลุ่มจึงเป็นเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อันเป็นความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต  ทั้งน้ีเพราะการท างานเป็นกลุ่มก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานมากกว่า  ผลส าเร็จของงานจะสูงสุดและมีข้อบกพร่องน้อยกว่า  เพราะกลุ่มจะเป็นที่รวม
ประสบการณ์ของคนหลายคนที่มาพบปะสังสรรค์กัน  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซ่ึง
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กันและกัน   และหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมท้ังกลุ่มจะเป็นแรงจูงใจให้กันและกันอันจะมีผลให้
การท างานประสบความส าเร็จสูงสุด (ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล.  2543: 258) 

นอกจากทักษะการแก้ปัญหาแล้ว การเชื่อมโยงยังเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหน่ึง
ของคณิตศาสตร์และมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เนื่องจากใน
ปัจจุบันนักเรียนต้องเผชิญกับภารกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงมากมายใน
ชีวิตประจ าวันทุกคนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย  เช่น บอกเวลา  การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา  การตัดสินใจ การค านวณค่าภาษีที่ต้องจ่ายให้รัฐในแต่ละปี  และในอาชีพต่างๆ 
เช่น นักบัญชี ครู – อาจารย์ นักเศรษฐศาสตร์  แพทย์ ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ประกอบอาชีพทั้งสิ้น  (สิริพร ทิพย์คง. 2544: 13) จากที่กล่าวมาจะพบว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ี
ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สัมผัสกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเขาเลย  (สุรสาล ผาสุข. 
2546: 3) ครูยังคงใช้วิธีสอนแบบอธิบายให้นักเรียนฟัง  ขาดการทดลองจริง  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 8) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบทางเดียว  ขาดการค้นคว้า  
ทดลอง เน้นที่เนื้อหาโดยขาดกระบวนการ  มองเห็นคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองที่ไกลตัว  ไม่มีประโยชน์  
และไม่ค่อยสนุกกับวิชาคณิตศาสตร์  รวมท้ังนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเรียนไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากที่เรียนในห้องเรียน
และสถานการณ์ในชีวิตจริงได้  (จรรยา  ภูอุดม . 2544: 23–24; และ อัมพร ม้าคนอง. 2545: 1) จาก
ที่กล่าวมาท าให้ตระหนักได้ว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมาส่วนมากขาดการเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาวิชาอื่นและไม่มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนมองไม่เห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ท่ี
มีต่อชีวิตจริงและมองว่าคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองไกลตัวการเชื่อมโยงความรู้เป็นทักษะ /กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ดังที่เคนเนดี้  และ 
ทิปส์ (Kennedy; & Tipps. 1994: 194–198) กล่าวว่า การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญ  
ผู้เรียนจะต้องรู้จักสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรม  ได้แก่ รูปภาพ สัญลักษณ์ และมโน
ทัศน์ กับกระบวนการรวมเน้ือหาและวิธีการต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน  และจะต้องรู้จักสร้าง
การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง  ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้พบเห็นหรือมีอยู่ในชีวิตประจ าวันเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้จากตัวอย่างที่สัมผัสได้จริงท าให้รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มี
ประโยชน์ มีคุณค่า สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง (ปรีชา เนาว์เย็นผล 2544: 56) 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นน้ันท าให้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้กลวิธี STAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  
เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่ง
เนื้อหาเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนท่ีได้พบกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยใน
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การตัดสินใจและแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจะช่วยให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR กับเกณฑ์ร้อยละ 60 

 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 

 4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR กับเกณฑ์ร้อยละ 60 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถใช้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี 

STAR ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนที่ใช้กลวิธี STAR ในการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการเรียนรู้ด้านอื่นๆ 
ต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพ ฯ จ านวน 14 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 678 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2555 โรงเรียนสารวิทยา   กรุงเทพ ฯ    จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 46 คน ซึ่งได้มา
จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Random sampling) จากนักเรียนท้ังหมด  14 ห้องเรียน 
แล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน 

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการทดลองสอน 19 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทดลองสอน 
15 คาบ ทดสอบ 4 คาบ คือ ก่อนเรียน 2 คาบ และหลังเรียน 2 คาบ 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 

    ตัวแปรตาม ได้แก่  
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็น

กลุ่มเล็กๆ  ปกติ 4 คน สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน และการจัดกลุ่มต้องค านึงถึง
ความสามารถของนักเรียน  เช่น นักเรียนท่ีมีความสามารถสูง  1 คน ความสามารถปานกลาง  2 คน 
และความสามารถต่ า 1 คน หน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะต้องช่วยกันท างาน  รับผิดชอบและ
ช่วยเหลือในการเรียนซ่ึงกันและกัน 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR หมายถึง กระบวนการสอนแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 ขั้นที่ 1 การศึกษาโจทย์ปัญหา (Search the word problem: S) แยกแยะประเด็นของ
ปัญหา ด าเนินการดังนี้ 

  1.1 อ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
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  1.2 ถามค าถามต่อตนเองว่า “รู้เท็จจริงอะไรบ้างจากโจทย์ปัญหา ” “โจทย์ต้องการ
ให้หาอะไร” 

  1.3 เขียนข้อเท็จจริงท่ีได้จากโจทย์ 
 ขั้นที่ 2 การแปลงโจทย์  (Translate the problem: T) การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์

ปัญหาด าเนินการดังนี้ 
  2.1 เลือกตัวแปร 
  2.2 ระบุการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
  2.3 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการในแบบรูปภาพหรือสมการทาง

คณิตศาสตร์ โดยอาจเลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ ดังนี้ 
   2.3.1 สื่อที่เป็นรูปธรรม (Concrete application: C) ใช้วัตถุจริงหรือสื่อเสมือน

จริง 
   2.3.2 สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง ( Semiconcrete application: S) วาดรูปภาพ

แผนภาพ หรือเขียนตารางแสดงความหมาย 
   2.3.3 สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ( Abstract application: A) หานัยท่ัวไป

น าเสนอให้อยู่ในรูปนิพจน์ของพีชคณิต หรือเขียนสมการเชิงพีชคณิต 
 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา  (Answer the problem : A) ด าเนินการหาค าตอบ

ที่ถูกต้องตามขั้นที่ 2 
 ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (Review the solution: R) ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 อ่านโจทย์ปัญหาซ้ าอีกครั้ง 
  4.2 ถามค าถามต่อตนเองว่า “ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ี

ก าหนดในปัญหาหรือไม่” 
  4.3 ตรวจสอบค าตอบ 
3.  การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR หมายถึง การน ากลวิธี STAR มาผสมผสาน

กับการเรียนแบบร่วมมือ  
  กิจกรรม การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

   1. ขั้นเตรียม เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนซึ่งได้แก่  การแบ่งกลุ่ม
นักเรียนประมาณ 3-5 คน คละความสามารถ เพศ ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียน  แนะน าบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

   2. ขั้นน าเสนอบทเรียน เป็นข้ันท่ีครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหา  มีการอธิบายเนื้อหาและ
สาธิตตัวอย่างให้นักเรียนท้ังห้องเข้าใจโดยใช้กลวิธี STAR เปิดโอกาสให้ซักถาม แล้วมอบหมายงาน
ให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติ 
   3.  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้ร่วมกันท างานกลุ่มและท าหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันใช้กลวิธี STAR ในการ
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แก้ปัญหา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาโจทย์ปัญหา ขั้น
แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่รูปภาพหรือสมการทางคณิตศาสตร์  ขั้นหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา และขั้นทบทวนค าตอบว่าสอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ีก าหนดในโจทย์ปัญหาหรือไม่   

   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ เป็นการตรวจความถูกต้องของผลงานกลุ่มที่
นักเรียนได้ร่วมกันท า โดยครูอาจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายผลงานในกลุ่มให้เพื่อน  ๆ ฟัง จากนั้น
จึงท าการทดสอบความรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่มซึ่งจะเป็นคะแนนของ
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มด้วย 

   5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม เป็นข้ันท่ีครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการ
ท างานและข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการท างานร่วมกัน 
  4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการหาค าตอบเมื่อก าหนดสถานการณ์หรือค าถามที่เป็น
ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาให้  ซึ่งผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้ขั้นตอนกลวิธี STAR ในการแก้ปัญหาโดยมุ่งวัดความสามารถในการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และ
การทบทวนตรวจสอบค าตอบ ทั้งน้ีผู้วิจัยจะประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  จากแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
  5. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้  
เนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาสัมพันธ์กับสาระภายในวิชา  หรือวิชาอื่นๆ หรือ
ในชีวิตประจ าวัน โดยเชื่อมโยงมโนทัศน์ หลักการ วิธีการทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในประโยชน์
ของวิชาคณิตศาสตร์ 
  6. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนขั้นต่ าที่จะยอมรับว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา  
และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ได้จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน า
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเทียบกับเกณฑ์ โดยท่ีผู้วิจัยใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนรวม 
ซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนท่ีก าหนดของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
(2547: 13) ดังนี้  

 
คะแนน       ความหมาย 

 ร้อยละ 80–100     มีความสามารถในการแก้ปัญหา/ทักษะการเชื่อมโยงทาง  
        คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 ร้อยละ 75–79     มีความสามารถในการแก้ปัญหา/ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก 
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 ร้อยละ 70–74   มีความสามารถในการแก้ปัญหา/ทักษะการเชื่อมโยงทาง  
       คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 ร้อยละ 65–69    มีความสามารถในการแก้ปัญหา/ทักษะการเชื่อมโยงทาง  
       คณิตศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
 ร้อยละ 60–64    มีความสามารถในการแก้ปัญหา/ทักษะการเชื่อมโยงทาง  
       คณิตศาสตร์อยู่ในระดับน่าพอใจ 

 ร้อยละ  55–59    มีความสามารถในการแก้ปัญหา/ทักษะการเชื่อมโยงทาง  
       คณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 

 ร้อยละ 50–54    มีความสามารถในการแก้ปัญหา/ทักษะการเชื่อมโยงทาง  
       คณิตศาสตร์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
 ร้อยละ 0–49    มีความสามารถในการแก้ปัญหา/ทักษะการเชื่อมโยงทาง  

      คณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยต้องการให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์สูงขึ้นโดยใช้แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือของทิศนา  แขมมณี (2548: 65) 
 ที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือของจอห์นสันและจอห์นสัน  (Johnson and 
Johnson.  1990: 105-107) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน  
ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะทางสังคมต่างๆ  เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานกลุ่ม 
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ รวมท้ังทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและอื่นๆ 
ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์น้ันได้ใช้กลวิธี STAR ซึ่งได้จัดขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน 
เป็นกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ 

โดยใช้กลวิธี STAR 

- ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

- ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เรื่อง 

โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้กลวิธี STAR สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เรื่อง 
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้กลวิธี STAR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 

3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
กลวิธี STAR สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 

4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
กลวิธี STAR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 

 
 



 
 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และได้น าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี ้

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบร่วมมือ 

  1.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 
  1.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 
  1.3 ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ 
  1.4 เทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
  1.5 การเรียนแบบร่วมมือกับการสอนคณิตศาสตร์ 
  1.6 บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  1.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  1.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

  2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR 
 2.1 ความเป็นมาของการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธีSTAR 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR 
 2.3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR ในการเรียนการสอน 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR 

  3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  3.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 3.2 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  3.3 องค์ประกอบที่ส่งเสริมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  3.4 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  3.5 ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  
 4.1 ความหมายของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 4.2 มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 4.3 การพัฒนาทักษะ/ กระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 4.4 คณิตศาสตร์กับการเชื่อมโยง 
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 4.5 ประโยชน์ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเชื่อมโยง 
 4.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบร่วมมือ 
 1.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ                                          
 มีผู้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือไว้ ดังนี ้

 สลาวิน  (Slavin. 1987: 8) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ  คือ การสอนแบบหนึ่งซ่ึง
นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก  ปกติ 4 คน และการจัดกลุ่มต้องค านึงถึงความสามารถของ
นักเรียน เช่น นักเรียนท่ีมีความสามารถสูง  1 คน ความสามารถปานกลาง  2 คน และความสามารถ
ต่ า 1 คน หน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะต้องช่วยกันท างาน  รับผิดชอบและช่วยเหลือในการ
เรียนซ่ึงกันและกัน 

 อาโจสและจอยเนอร์  (Ajose and Joyner. 1990: 198) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็น
กระบวนการที่นักเรียนมีความสามารถแตกต่างอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมีลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 

  1. ใช้การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
  2. ใช้ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
  3. ใช้ความรับผิดชอบในตัวเองต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ใช้ทักษะทางสังคม 
  5. ใช้ทักษะในกระบวนการกลุ่ม 
 อาทซท์และนิวแมน  (Artzt and Newman. 1990: 448-449) ได้กล่าวถึงการเรียนแบบ

ร่วมมือว่า เป็นแนวทางที่เกี่ยวกับการที่ผู้เรียนท าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  ซึ่งสมาชิกทุก
คนในกลุ่มประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องระลึกเสมอว่าเขา
เป็นส่วนส าคัญของกลุ่ม  ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มเป็นความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของทุกคนในกลุ่ม  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันให้
เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา  ครูมีบทบาทเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ  จัดหาและชี้แนะ
แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของนักเรียน  นักเรียนเป็นแหล่งความรู้ซ่ึงกันและกันในกระบวนการเรียนรู้
ดังแผนภาพ ต่อไปนี้ 
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รูปที ่1 ชั้นเรียนท่ีเป็นแบบครูเป็น     รูปที่ 2 ชั้นเรียนท่ีเป็นแบบการ 
 ศูนย์กลางการเรียนรู้         เรียนแบบร่วมมือ 

ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดงลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
ที่มา : Artzt, Alice F. and Newman, Claire M. (1990, September). “Cooperative 

Learning.” The Mathematics Teacher. 83(6) : 452. 
 จอห์นสัน ; จอห์นสัน; และ โฮลูเบก (Johnson; Johnson; and Holubec. 1993: 1-3) ได้

กล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือว่า  เป็นการจัดการเรียนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  นักเรียนท่ีมี
ความสามารถต่างกันได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  ความส าเร็จ
ของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในกลุ่มสมาชิกทุกคนมีบทบาทชัดเจน  มี
ทักษะทางสังคม มีการพึ่งพาอาศัยกันจนทุกคนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

สุรศักดิ์  หลาบมาลา   (2531 : 4)  กล่าวว่า  การเรียนแบบร่วมมือ  หมายถึง  วิธีการสอน
อีกแบบหนึ่ง  ซึ่งก าหนดให้นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยปกติ
จะมี  4 คน เป็นเด็กเรียนเก่ง 1 คน  เรียนปานกลาง  2 คน  และเรียนอ่อน  1 คน  ผลการเรียนของ
เด็กจะพิจารณาเป็น  2 ตอน  ตอนแรกจะดูค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม  ตอนท่ีสองจะพิจารณาคะแนนสอบ
เป็นรายบุคคล  การสอบทั้งสองครั้งเด็กต่างสอบ  แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือกัน  ดังนั้นเด็กเก่งจึง
พยายามช่วยเด็กอ่อนเพราะจะท าให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้น  และทางโรงเรียนมีรางวัลเป็นการ
เสริมแรงให้ด้วย  หากค่าเฉลี่ยของกลุ่มใดได้เกินเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ 

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร ( 2533: 19) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือหมายถึง การใช้การ
สอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อว่านักเรียนจะได้ท างานร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ของตัวเองและของ
กลุ่มสูงสุดและภายในกลุ่มนักเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ นักเรียนจะมีความรับผิดชอบอยู่ 2 ประการ 
คือ เรียนบทเรียนตามก าหนด และให้แน่ใจว่าสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันนักเรียนจะค้นหา
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง และต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม 

พรรณรัศมิ์  เง่าธรรมสาร ( 2533: 35) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือว่าเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก สมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน 
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบต่อการท างานของตนเองเท่า 
ๆ กับรับผิดชอบการท างานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มด้วย 
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ชูศรี  สนิทประชากร ( 2534: 48) ได้กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือนั้น เป็นการเรียนที่ไม่

เหมือนกับการเรียนแบบแข่งขัน และการเรียนด้วยตนเอง เพราะการเรียนแบบร่วมมือเป็นการสอนที่
มีแนวความคิดว่า ครูจะท าการแนะน านักเรียน ให้เขาท างานร่วมกันได้จนประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนน้ันร่วมกันทุกคน 
  ปสาสน์  กงตาล (2535: 19) ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่า การเรียนแบบ
ร่วมมือ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะการจัดการให้ผู้เรียนจับกลุ่มกัน
เป็นกลุ่มย่อย ส าหรับท างานร่วมกัน แก้ปัญหาและท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ครูก าหนด 
โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มตระหนักว่า แต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มดังนั้นความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้น สมาชิกในกลุ่มนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เปรมจิตต์  ขจรภัยลาร์เซ่น  (2536: 1) กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึงวิธีสอนท่ีจัด
สภาพการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนท างานด้วยกันเป็นกลุ่มย่อย นักเรียนในกลุ่มมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้เน้ือหาวิชา และช่วยกันในการเรียนเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของกลุ่ม 

กิดานันท์  มลิทอง (2536: 122) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนในกลุ่ม
เล็กที่ใช้ได้ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่เกิดจากแรรงผลักดันที่มาบรรจบกัน 2 
อย่าง คือ 1) ชีวิตภายนอกห้องเรียนจ าเป็นท่ีต้องมีกิจกรรมที่ร่วมมือกัน โดยการใช้ทีมงานในการ
ท างานในชีวิตประจ าวันและ 2) การรู้คุณค่าในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายขึ้น 

สมเดช  บุญประจักษ์ ( 2540:54) กล่าวสรุปความหมายของการเรียนแบบร่วมมือว่า  เป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีก าหนดให้นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละประมาณ 4 คน  แบบคละ
ความสามารถ เป็นนักเรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน โดยท่ีสมาชิกทุกคนมี
เป้าหมายในการเรียนร่วมกัน คือ  เกิดการเรียนรู้หรือประสบความส าเร็จร่วมกัน  เมื่อกลุ่มได้รับ
ปัญหา  ทุกคนในกลุ่มจะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงเหตุผลโต้ตอบกันหรือสนับสนุน
ความคิดเห็นกันและให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่จะช่วยให้สมาชิกให้เข้าใจในงานให้ทุกคน
สามารถอธิบายสิ่งที่ท า และให้เหตุผลได้อย่างชัดเจน  มีการมอบหมายหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม  
อาจกล่าวโดยสรุปว่า  การเรียนแบบร่วมมือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องการ เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกัน  เกิดการร่วมมือ รับผิดชอบและช่วยเหลือกัน  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน  และฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ไสว  ฟักขาว (2542: 132) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นสนับสนุนซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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วัฒนาพร  ระงับทุกข์ ( 2545: 174) กล่าวว่า  การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกันโดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของ
กลุ่ม  โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้  รวมท้ังการเป็นก าลังใจ
แก่กันและกัน  คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า  สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการ
เรียนของตนเองเท่านั้น  หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
ความส าเร็จของแต่ละคน คือความส าเร็จของกลุ่ม 

จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือที่นักการศึกษากล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียน
แบบร่วมมือ  หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ  ปกติ 4 คน 
สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน และการจัดกลุ่มต้องค านึงถึงความสามารถของนักเรียน  
เช่น นักเรียนท่ีมีความสามารถสูง  1 คน ความสามารถปานกลาง  2 คน และความสามารถต่ า  1 คน 
หน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะต้องช่วยกันท างาน รับผิดชอบและช่วยเหลือในการเรียนซ่ึงกัน
และกัน 
 
 1.2 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 

 จอห์นสัน และจอห์นสัน ( Johnson and Johnson. 1990: 105-107) ศาสตราจารย์ทาง
จิตวิทยาสังคมมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาด้านการสอนแบบร่วมมือแก่โรงเรียนต่าง ๆ กว่า 
20 ปี และอีกท่านหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านหลักสูตรและการสอนด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมินนิโซต้า มีชื่อเสียงด้านการเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือ ได้กล่าวสรุป
องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือไว้ 5 ประการ ดังนี ้

 1. การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันทางบวก ( Positive Interdependence) นักเรียนต้อง
ตระหนักว่างานท่ีท าด้วยกันเป็นงานกลุ่ม  การที่งานจะบรรลุจุดประสงค์หรือประสบความส าเร็จ
หรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันทางการเรียนและต้องระลึกว่าทุกคนต้อง
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของกลุ่ม  ดังนั้นผลงานของกลุ่มคือผลส าเร็จของ
นักเรียนแต่ละคน  และเช่นเดียวกันผลงานของนักเรียนแต่ละคนก็เป็นผลงานของกลุ่มด้วย  ซึ่ง
ความส าเร็จนี้จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน  จะไม่มีการยอมรับความสามารถ
ของบุคคลเพียงคนเดียว 

 2. การติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรง ( Face-to-Face Interaction) การปฏิสัมพันธ์จะ
เกิดขึ้นเมื่อทุกคนในกลุ่มช่วยเหลือกันและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน   มีการสนับสนุนผลงานของ
สมาชิก การอธิบายขยายความในบทเรียนที่เรียนมาให้แก่เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ การท าความเข้าใจ 
การสรุปเรื่อง และการให้เหตุผลต่าง ๆ ตลอดจนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
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 3. การรับผิดชอบของงานกลุ่ม (Individual Accountability and Personal 

Responsibility) การเรียนแบบร่วมมือนั้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับความสามารถและความรู้ท่ีแต่ละคน
จะได้รับ กล่าวคือ การเรียนแบบร่วมมือจะถือว่าส าเร็จเมื่อทุกคนในกลุ่มเข้าใจในบทเรียนตรงกัน 
หรือได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจในบทเรียนนั้น ดังนั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มที่
ต้องคอยตรวจสอบดูว่าสมาชิกทุกคนเข้าใจในบทเรียนหรือไม่ และครูอาจจะท าการทดสอบแต่ละ
กลุ่มได้โดยใช้วิธีสุ่มตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม 

 4. ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อื่น (Interpersonal and Small Group 
Skill) นักเรียนทุกคนต้องสามารถที่จะท างานเข้ากันได้ทุกคน และสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ย่อยได้เพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ   ครูต้องฝึกให้นักเรียนท าความรู้จัก
กันและไว้วางใจกัน พูดสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ยอมรับความคิดเห็นและให้การสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ช่วยกันแก้ปัญหาของความขัดแย้ง 

 5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) ทุกคนในกลุ่มต้องรู้จักช่วยกันท างาน 
อภิปรายออกความเห็น เมื่อท างานเสร็จแล้วนักเรียนในกลุ่มสามารถบอกที่มาของผลลัพธ์ได้ 
สามารถวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและหาวิธีปรับปรุงการท างานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

กรมวิชาการ (2544ก: 5 - 8) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะมีประสิทธิภาพ  ถ้า 
สมาชิกภายในกลุ่มมองเห็นคุณค่าของการท างานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีแนวทาง 
ส าคัญ 5 ประการคือ 
   1. มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถึง 
การที่สมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน  มีการท างานร่วมกัน โดยท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท างานนั้น มีการแบ่งปันวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลต่าง ๆในการท างาน ทุกคนมีบทบาท หน้าที่ 
และประสบความส าเร็จร่วมกัน ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ในทางบวก มีหลายวิธี เช่น 
    - การก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม (แต่ละคนลงมือเรียนและต้องแน่ใจว่าสมาชิกคน
อื่นเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน) 
    - การก าหนดรางวัลร่วมกัน (ถ้าทุกคนท าได้ตามเกณฑ์ที่ครูผู้สอนก าหนดไว้ แต่
ละคนจะได้รับคะแนน Bonus เท่าเทียมกันทุกคน) 
    - การก าหนดให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือสื่อการเรียนอื่น ๆ ร่วมกัน (แต่ละคนจะ
ได้ว้สดุเพียง 1 ส่วนของทั้งหมดที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานกลุ่ม) 
    - การก าหนดบทบาทสมาชิกในกลุ่ม แต่ละคนจะมีบทบาทในกลุ่ม เช่น ผู้อ่าน ผู้ 
ตรวจสอบ ผู้บันทึก ผู้ให้ก าลังใจ ผู้จัดหาวัสดุ 
  2. การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในระหว่างการท างานกลุ่ม  (Face to Face Promotive 
Interaction) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ โดยท ากิจกรรม 
ต่อไปนี ้
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   - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
   - อธิบายความรู้ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
กิจกรรมดังกล่าวจะท าให้นักเรียนได้ติดต่อกันโดยตรง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและการ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) เป็น 
การจัดกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มซึ่งท าได้หลายวิธี  เช่น 
   - ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มตามความเหมาะสม  
   - สุ่มถามปากเปล่าสมาชิกในกลุ่ม หรือสุ่มตรวจงานของสมาชิกในกลุ่ม 
   - สังเกตและบันทึกการท างานกลุ่มของสมาชิก 
   - ก าหนดให้สมาชิก 1 คนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกเกี่ยวกับงาน 
กลุ่ม 
   - ให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่ตนเรียนรู้ให้เพื่อนฟัง 
   - ทดสอบรายบุคคล 
  4. การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย  (Interdependence and 
Small Group Skills) นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะท่ีจะช่วยให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จได้แก่ 
   - การท าความรู้จักและไว้วางใจผู้อื่น 
   - การสื่อสาร 
   - การยอมรับและช่วยเหลือกัน 
   - การวิจารณ์ความคิดเห็น โดยไม่วิจารณ์เจ้าของความคิด 
   - การแก้ปัญหาขัดแย้ง 
   - การให้ความส าคัญ และการเอาใจใส่ต่อทุกคนเท่าเทียมกัน 
  5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) สมาชิกจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 
ของสมาชิกในกลุ่ม ดังนั้นผลงานของกลุ่มจะได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
กระบวนการท างานของสมาชิกในกลุ่มซึ่งสามารถกระท าได้โดย  
   - ให้อธิบายการกระท าของสมาชิกที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์  
   - ให้ตัดสินใจว่าการกระท าใดของกลุ่มที่ควรรักษาไว้และการกระท าใดควรเลิกปฏิบัติ  
   - ให้เล่าเหตุการณ์ในกลุ่ม ปัญหาของกลุ่ม หรือวิพากษ์วิจารณ์การท างานของกลุ่ม 
  จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือมี 5 ประการคือ 

 1. การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันทางบวก ( Positive Interdependence) นักเรียนต้อง
ตระหนักว่างานท่ีท าด้วยกันเป็นงานกลุ่ม การที่งานจะบรรลุจุดประสงค์หรือประสบความส าเร็จ
หรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันทางการเรียนและต้องระลึกว่าทุกคนต้อง
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของกลุ่ม    จะไม่มีการยอมรับความสามารถของ
บุคคลเพียงคนเดียว 
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   2. การติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Face-to-Face Interaction) การปฏิสัมพันธ์จะ
เกิดขึ้นเมื่อทุกคนในกลุ่มช่วยเหลือกันและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน   มีการอธิบายขยายความใน
บทเรียนที่เรียนมาให้แก่เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ ตลอดจนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง
กันและกัน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่ถูกต้องและเหมาะสม
ที่สุด 
   3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) 
การเรียนแบบร่วมมือจะถือว่าส าเร็จเมื่อทุกคนในกลุ่มเข้าใจในบทเรียนตรงกัน หรือได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจในบทเรียนนั้น ดังนั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มที่ต้องคอย
ตรวจสอบดูว่าสมาชิกทุกคนเข้าใจในบทเรียนหรือไม่ 
   4. ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อื่น (Interpersonal and Small Group 
Skill) นักเรียนทุกคนต้องสามารถที่จะท างานเข้ากันได้ทุกคน และสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ย่อยได้เพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ    
   5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ทุกคนในกลุ่มต้องรู้จักช่วยกันท างาน อภิปราย
ออกความเห็น เมื่อท างานเสร็จแล้วสามารถบอกที่มาของผลลัพธ์ได้ สามารถวิเคราะห์การท างาน
ของกลุ่มและหาวิธีปรับปรุงการท างานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 1.3 ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ 

 เปรมจิตต์  ขจรภัยลาร์เซ่น (2536: 8-9) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือโดยท่ัวไป
ไว้ ดังนี ้

  1)  ขั้นเตรียม  
   ครูสอนทักษะในการเรียนแบบร่วมมือกัน จัดกลุ่มนักเรียน บอกวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนและบอกวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน 

  2) ขั้นสอน 
   ประกอบด้วยครูสอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ ด้วยวิธีสอนท่ีเหมาะสม มีการ
อธิบายเนื้อหาและสาธิตตัวอย่างให้นักเรียนท้ังห้องเข้าใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม แล้วจึงมอบหมาย
งานให้นักเรียนท าเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 

  3) ขั้นท างานกลุ่ม 
   นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ของตน ช่วยกัน
แก้ปัญหาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาค าตอบที่ดีท่ีสุดมากกว่าดูค าเฉลยหรือรอ
ค าตอบจากครูผู้สอน 

  4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ มีรายละเอียดดังน้ี 
 4.1) ตรวจผลงาน ถ้าเป็นงานกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเซ็นชื่อในผลงานที่ส่ง ครูอาจ

ประเมินด้วยการหยิบผลงานกลุ่มขึ้นมาแล้วถามสมาชิกกลุ่มคนใดคนหน่ึงเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น  และถ้า
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เป็นงานเดี่ยวครูอาจให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุ่มอธิบายวิธีการหาค าตอบของเขาที่ได้จากการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม 

 4.2) ครูทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน  เมื่อครูตรวจผล
การสอบแล้วจะค านวณคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มให้นักเรียนทราบและถือว่าเป็นคะแนนของนักเรียนแต่
ละคนในกลุ่มด้วย 

  5) ขั้นสรุปบทเรียน  และประเมินผลการท างานกลุ่ม  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  โดยอภิปรายผลการท างานของนักเรียนและวิธีการท างาน
ของนักเรียนรวมถึงวิธีการปรับปรุงการท างานของกลุ่มด้วย  ซึ่งจะท าให้นักเรียนรู้ความก้าวหน้าของ
ตนเองทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคม 

 วัฒนาพร  ระงับทุกข ์(2545: 174-175) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ ดังนี ้
  1) ขั้นเตรียม 
   แบ่งกลุ่ม แนะน าระเบียบของกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มแจ้ง

จุดประสงค์และการท ากิจกรรม 
  2) ขั้นสอน 
   น าเข้าสู่บทเรียน แนะน าเนื้อหา แนะน าแหล่งข้อมูลและมอบหมายงานให้นักเรียน

แต่ละกลุ่ม 
  3) ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 

   3.1) ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อยโดยแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นข้ันตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม 
   3.2) ใช้เทคนิคต่าง  ๆในการท ากิจกรรม  ในการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง  เทคนิคที่ใช้
จะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละเรื่อง  ในการเรียนคร้ังหนึ่ง  ๆ อาจต้องใช้เทคนิค
การเรียนแบบร่วมมือหลาย ๆ เทคนิคประกอบกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน 

  4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
   ตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้วหรือยัง ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร 
เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายงานบุคคล ในบางกรณีผู้เรียนอาจเรียนซ่อมเสริมส่วนท่ีขาด
ตกบกพร่องต่อจากนั้นเป็นการทดสอบความรู้ 

  5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม 
   5.1) ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน  ถ้ามีสิ่งที่ผู้เรียนไม่เข้าใจครูควรอธิบาย

เพิ่มเติม 
   5.2) ครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการท างานกลุ่มและพิจารณาว่า  อะไรคือ
จุดเด่นของงาน และอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุง 

 ทิศนา  แขมมณี (2548: 65) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนการเรียนแบบร่วมมือไว้
ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ  ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมี
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วิธีการด าเนินการหลัก  ๆ ซึ่งได้แก่ การจัดกลุ่ม การศึกษาเนื้อหา  การทดสอบ การคิดคะแนน  และ
ระบบการให้รางวัลแตกต่างกันออกไป เพื่อสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดต่างก็
ใช้หลักการเดียวกัน  คือ หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ  5 ประการและมีวัตถุประสงค์และมุ่งตรงไปใน
ทิศทางเดียวกัน  คือ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่างมากที่สุดโดยอาศัยการ
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน  ความแตกต่างของแต่ละ
รูปแบบจะอยู่ทีเทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระ  และวิธีการเสริมแรงและการให้รางวัล  เป็นประการ
ส าคัญ 

 จากขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือที่นักการศึกษากล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปเป็นขั้นตอนได้  
ดังนี ้คือ 
  1) ขั้นเตรียม เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนซึ่งได้แก่  การแบ่งกลุ่มนักเรียน
ประมาณ 3-5 คน คละความสามารถ เพศ ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียน  แนะน าบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

  2) ขั้นน าเสนอบทเรียน  เป็นข้ันท่ีครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหา  ด้วยวิธีสอนท่ีเหมาะสม มี
การอธิบายเนื้อหาและสาธิตตัวอย่างให้นักเรียนท้ังห้องเข้าใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม แล้วมอบหมาย
งานให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติ 

  3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้ร่วมกันท างานกลุ่มและท าหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีการด าเนินกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือในเทคนิคที่เหมาะสม 

  4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  เป็นการตรวจความถูกต้องของผลงานกลุ่มที่
นักเรียนได้ร่วมกันท า โดยครูอาจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายผลงานในกลุ่มให้เพื่อน  ๆ ฟัง จากนั้น
จึงท าการทดสอบความรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่มซึ่งจะเป็นคะแนนของ
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มด้วย 

  5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  เป็นข้ันท่ีครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการท างาน
และข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการท างานร่วมกัน 

 

1.4 เทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
นักการศึกษาหลายท่านได้คิดค้นเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือขึ้นมีมากมายหลาย

รูปแบบ ซึ่งเทคนิคต่าง  ๆ ที่ได้ใช้หลักการเรียนแบบร่วมมือเป็นหัวใจหลักส าคัญ  ซึ่งได้รวบรวมไว้  
ดังนี ้

 สลาวิน  (Slavin. 1995: 4-13) ได้กล่าวถึงเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือไว้ ดังนี ้
  1. แบบแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions: STAD) 

การเรียนร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ  4 คน คละระดับ
ความสามารถ  เพศ และเชื้อชาติ  ครูจะน าเสนอบทเรียน  จากนั้นนักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
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จนกว่าจะแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้  แล้วนักเรียนจะได้รับการทดสอบเป็น
รายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน  คะแนนจากการทดสอบของนักเรียนแต่ละคนจะถูกน าไป
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเดิมของนักเรียน  (คะแนนฐาน) เป็นคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่
ละคน ซึ่งคะแนนพัฒนาการนี้จะไปคิดรวมเป็นคะแนนกลุ่ม  กลุ่มที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ที่ครู
ก าหนดจะได้รับประกาศนียบัตรหรือรางวัลอื่นท่ีครูก าหนด  วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบ  STAD 
สามารถใช้ได้กับทุกรายวิชา  ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์  ภาษา สังคมศึกษา  หรือวิทยาศาสตร์  
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 จนถึงระดับมหาวิทยาลัยแนวคิดส าคัญของวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบ STAD คือ การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้  
ถ้านักเรียนต้องการให้กลุ่มของตนได้รับรางวัล  (team rewards) นักเรียนจะต้องช่วยเหลือเพื่อน
สมาชิกให้เกิดการเรียนรู้  เห็นความส าคัญของการเรียน  และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้  
หลังจากครูน าเสนอบทเรียนนักเรียนจะท างานร่วมกันอาจจะท างานเป็นคู่แล้วเปรียบเทียบค าตอบ
กัน อภิปรายเม่ือมีความเห็นไม่ตรงกันและช่วยอภิปรายเม่ือเพื่อนไม่เข้าใจ  มีการอภิปรายเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหา  และมีการประเมินกันในกลุ่มว่าเกิดการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน  เพื่อให้ทุก
คนสามารถท าแบบทดสอบได้  แต่นักเรียนไม่สามารถช่วยเหลือกันเม่ือถึงเวลาทดสอบ  ความ
รับผิดชอบของนักเรียนในการอธิบายความรู้ให้เพื่อนเข้าใจจะเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี  ซึ่ง
กลุ่มจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้  เพราะคะแนนของกลุ่มจะมาจาก
คะแนนพัฒนาการของสมาชิกในกลุ่มทุกคน 

  2. แบบการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  (Teams-Games-Tournaments: TGT) 
วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบ  TGT จะใช้กิจกรรมการเรียนเหมือนการเรียนแบบร่วมมือแบบ  STAD 
แต่จะเปลี่ยนการทดสอบเป็นการแข่งขันตอบค าถามเป็นสัปดาห์  คะแนนที่สมาชิกในแต่ละกลุ่มท าจะ
น ามารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม นักเรียนจะออกมาแข่งขันกันตอบปัญหาคราวละ  3 คน นักเรียนท่ีมา
ความสามารถต่ าจะแข่งขันกับนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถต่ านักเรียนท่ีมีระดับความสามารถสูงก็
จะแข่งขันกับนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถสูง  ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีโอกาสประสบผลส าเร็จได้เท่า
เทียมกัน คะแนนที่นักเรียนแต่ละคนได้จะน ามารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด
จะได้รับรางวัล  การเรียนแบบร่วมมือจะเพิ่มความตื่นเต้นน่าสนใจด้วยการใช้การแข่งขันเกม  ในการ
แข่งขันสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขัน  โดยการ
ช่วยเหลือ  อธิบายเนื้อหาในเอกสารที่ครูแจกแต่เมื่อมีการแข่งขันนักเรียนจะช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้  
ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบเพื่อจะท าให้เกิดการเรียนรู้ 

  3. แบบจ๊ิกซอว์ (Jigsaw II) วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบ  Jigsaw II จะแบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มละ 4 คนที่มีลักษณะแตกต่างกัน  นักเรียนจะถูกก าหนดให้ศึกษาหัวข้อย่อยของเรื่องที่จะ
เรียน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนท่ีได้รับหัวข้อย่อยใดก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้น  หลังจากอ่านเร่ืองย่อย
ที่ตนได้รับแล้วสมาชิกจากแต่ละกลุ่มที่ได้รับหัวข้อย่อยเดียวกันจะเข้ากลุ่มเพื่อศึกษาอภิปราย
เกี่ยวกับหัวข้อย่อยน้ัน  จากนั้นจึงกลับเข้ากลุ่มเดิมและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนไปศึกษามาให้เพื่อน
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สมาชิกในกลุ่มฟัง สุดท้ายจึงท าการทดสอบหรือประเมินแบบอื่นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนท้ังหมด  ผลงาน
กลุ่มจะพิจารณาจากคะแนนพัฒนาการเหมือนวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD 

  4. แบบรายบุคคล  (Team Accelerated Instruction: TAI) วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
แบบ TAI จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ  4 คน ที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน  และมีการให้
รางวัลกับกลุ่มที่มีคะแนนสูง การเรียนแบบร่วมมือแบบ  TAI จะรวมเอาการเรียนแบบร่วมมือและการ
สอนเป็นรายบุคคลไว้ด้วยกัน  และจะใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3-6 จะมี
การทดสอบเพื่อจัดระดับความสามารถของนักเรียน  สมาชิกในกลุ่มจะศึกษาบทเรียนที่แตกต่างกัน
และจะช่วยกันตรวจสอบค าตอบของเพื่อนในกลุ่ม  ช่วยเหลือเพื่อนหากเกิดปัญหาหรือไม่เข้าใจ  และ
จะมีการทดสอบโดยไม่มีการช่วยเหลือจากเพื่อน  และตรวจให้คะแนนโดยเพื่อนในกลุ่ม  ในแต่ละ
สัปดาห์ครูจะรวมจ านวนบทเรียนท่ีนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเรียนส าเร็จ  และจะให้รางวัลแก่กลุ่มที่
สามารถท าคะแนนเพิ่มหรือมีพัฒนาการตามเกณฑ์ที่ครูก าหนด  และมีการให้คะแนนพิเศษส าหรับ
นักเรียนท่ีท าแบบฝึกหัดถูกทุกข้อหรือท าการบ้านได้สมบูรณ์  นักเรียนมีความรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและท างานที่ครูก าหนดให้  ครูจะเรียกเด็กที่มีความสามารถเท่ากันมา
สอนเป็นกลุ่มย่อย จากนั้นครูปล่อยนักเรียนเข้าท างานในกลุ่มเดิม  ท าเช่นน้ีไปเรื่อย  ๆ เด็กที่เรียนล้ า
หน้าไปจะช่วยเด็กที่เรียนล้าหลังในการท างานและตรวจแบบฝึกหัดให้  นักเรียนจะสนับสนุนและ
ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  เพราะนักเรียนต้องการให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จ  นักเรียนจะ
เกิดความรับผิดชอบเพราะนักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบด้วยตนเองโดยไม่มีการช่วยเหลือจาก
เพื่อน และมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จเท่าเทียมกันเพราะนักเรียนต้องแข่งขันกับตัวเองโดยท า
คะแนนให้สูงกว่าระดับความสามารถเดิมของนักเรียน 

  5. โปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและการเขียน  (Cooperative Integrated Reading 
and Composition: CIRC) การเรียนแบบร่วมมือแบบ CIRC เป็นโปรแกรมการเรียนเพื่อความเข้าใจ
ส าหรับสอนการอ่านและการเขียน  ในระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
โดยครูจะจัดนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนจับคู่กัน  นักเรียนจะจับคู่ท างานร่วมกันในกิจกรรมต่าง  ๆ 
อ่านให้เพื่อนฟัง  ท านายเร่ืองที่อ่านว่าจะจบอย่างไร  เล่าเรื่องย่อให้เพื่อนฟัง  เขียนความรู้สึกที่มีต่อ
เรื่องที่อ่าน  และฝึกสะกด  ถอดความ  และหาความหมายของค าศัพท์ในเรื่องในการท างานกลุ่ม
นักเรียนจะต้องท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดทักษะ  มีความเข้าใจและรู้ถึงใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน  
ในกิจกรรมการเรียนการสอนของการเรียนแบบร่วมมือแบบ  CIRC จะเริ่มจากครูสอนบทเรียน  
นักเรียนท างานกลุ่ม  กลุ่มประเมินความพร้อม  และการทดสอบ  นักเรียนจะไม่ได้รับการทดสอบ
จนกว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มตัดสินว่าทุกคนเข้าใจและพร้อมที่จะได้รับการทดสอบ  นักเรียนกลุ่มใดที่
ท าคะแนนเฉลี่ยทั้งกิจกรรมการอ่านและการเขียนได้สูงกว่าเกณฑ์จะได้รับรางวัล 

  6. การตรวจสอบเป็นกลุ่ม  (Group Investigation) วิธีนี้จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ  2-6 
คน ให้นักเรียนได้ร่วมมือกันในการค้นคว้า  อภิปรายและร่วมมือกันวางแผนหรือสร้างโครงงาน  กลุ่ม
จะเลือกหัวข้อที่จะศึกษาจากหัวข้อทั้งหมดที่ครูก าหนดให้ในห้องเรียน  เมื่อได้หัวข้อสมาชิกแต่ละคน
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จะเลือกหัวข้อย่อยไปศึกษาเป็นรายบุคคลและท ากิจกรรมของตนเองจนส าเร็จแล้วรายงานต่อกลุ่ม
ของตนเอง กลุ่มจะอภิปรายผลงานของสมาชิกแต่ละคนเพื่อรวมเป็นผลงานของกลุ่ม  จากนั้นแต่ละ
กลุ่มจะน าเสนอผลงานของกลุ่มให้เพื่อนท้ังชั้นฟัง  นอกจากนี้วิธีการเรียนแบบร่วมมือที่มีลักษณะ
คล้ายกับ Group Investigation ได้แก่ วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบ Co-op Co-op 

  7. แบบการเรียนด้วยกัน  (Learning Together) วิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธีนี้จะแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มละ  4-5 คน ก าหนดงานให้แต่ละกลุ่ม  1 อย่าง สมาชิกในกลุ่มจะร่วมมือกัน
ท างาน มีการให้รางวัลเม่ือผลงานกลุ่มส าเร็จ 

 คาแกน  (เจริญขวัญ น าพา. 2554: 48-50; อ้างอิงจาก Kagan. 1994: 12-15) ได้เสนอแนว
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม  มีเทคนิค
ดังต่อไปนี ้

  1. กิจกรรมโต๊ะกลม  (Roundrobin) เป็นวิธีการที่ครูให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเสนอ
อะไรบางอย่างในชั้นเรียนทีละคนจนครบทุกคน  เช่น แสดงความคิดเห็น  เล่านิทาน แนะน าตนเอง  
และอื่น  ๆ วิธีนี้มีประโยชน์ในการสร้างความเป็นกันเอง  ความรักหมู่คณะ  และสร้างทีมงาน  
(teambuilding) 

  2. มุมสนทนา (Corners) นักเรียนกลุ่มหน่ึงหรือหลายกลุ่มก็ได้ถอยเข้าไปอยู่ในมุม
ห้อง ฟัง และบันทึกการอภิปรายของนักเรียนท่ีอยู่กลางห้องแล้วรายงานผลต่อชั้นเรียน  วิธีนี้มี
ประโยชน์ในการให้นักเรียนได้ฟังแนวคิดของผู้อื่นท่ีต่างไปจากตน ใช้กับการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา ความคิดเกี่ยวกับค่านิยม การตั้งสมมติฐาน และการสรุปความ ซึ่งจะเป็นผลท าให้นักเรียน
ทราบและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักเพื่อนร่วมชั้นดีขึ้น (class building) 

  3. การเล่นเลียนแบบ  (Match mine) ให้นักเรียนกลุ่มหน่ึงเรียงวัตถุ  เช่น เรียกวัตถุบน
กระดานหมากรุก หรือแผ่นตารางที่คล้าย ๆ กัน แล้วบอกให้เพื่อนเรียงให้เหมือนกัน  โดยไม่ให้ดูโดย
ให้ท าตามค าบอกเท่านั้นวิธีนี้ใช้ประโยชน์ในการสร้างทักษะการสื่อสาร  (Communication building) 
ฝึกทักษะการใช้ค าพูด และการเล่นบทเน่ืองจากนักเรียนต้องเปลี่ยนกันเป็นผู้บอก 

  4. ร่วมกันคิด (Numbered heads together) ครูให้หมายเลขกับนักเรียนทุกกลุ่ม  เช่น 
หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 เป็นต้น ครูถามค าถามให้นักเรียนในกลุ่มปรึกษากัน  แล้วเรียกให้นักเรียน
คนใดคนหน่ึงในแต่ละกลุ่มตอบ วิธีนี้ใช้ในการทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและทบทวนก่อน
สอบท าให้นักเรียนจดจ าได้แม่นย ายิ่งขึ้น 

  5. บัตรค าช่วยจ า  (Color-code Co-op Cards) เป็นวิธีการที่ฝึกให้นักเรียนจดจ าข้อมูล  
เช่น วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์  โดยให้นักเรียนเล่นเกมส์โดยใช้บัตรค าถาม  บัตรค าตอบ
ที่แต่ละกลุ่มไปเตรียมมาก่อน ครูอาจจะเป็นผู้ถามเองหรือให้กลุ่มที่เตรียมมาเป็นผู้ถาม  และมีการให้
คะแนนกลุ่มที่ตอบถูกต้องตามเฉลย  แต่ต้องให้โอกาสกลุ่มปรึกษาและช่วยเหลือกันในการตอบ  เมื่อ
ตอบถูกจะมีการปรบมือชมเชย  ประโยชน์ที่ได้  คือ จดจ าได้มาก  เกิดก าลังใจ  และส่งเสริมการ
ช่วยเหลือกัน 
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  6. คู่ตรวจ (Pairs check) นักเรียนกลุ่มละ  4 คน จับคู่กันภายในกลุ่มเป็น  2 คู่ แต่ละคู่
ให้คนหน่ึงท าแบบฝึกหัดอีกคนคอยช่วย  เมื่อท าได้ 2 ข้อ แล้วเปรียบเทียบค าตอบกับอีกคู่หนึ่งใน
กลุ่มเดียวกัน  แล้วเปลี่ยนคนท าต่อไปใหม่จนจบแบบฝึกทักษะ  การได้ช่วยเหลือกัน  การตรวจงาน
กันเองจะเป็นการสร้างเสริมก าลังใจในการท างาน 

  7. การสัมภาษณ์ 3 ขั้น (Three step interview) นักเรียนในกลุ่มจับคู่กัน 2 คู่ แต่ละคน
ถามเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังเรียน  เช่น ความคิดเกี่ยวกับบทกลอนเร่ืองที่อ่าน  หรือการสรุป
บทความ เป็นข้ันท่ี 1 แล้วเปลี่ยนคนตอบมาเป็นคนถาม  เป็นข้ันท่ี 2 หลังจากนั้นผลัดกันเล่าให้กลุ่ม
ฟังว่าเพื่อนพูดอะไรบ้าง  เป็นข้ันท่ี 3 วิธีนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  การฟัง การแสดงความคิดเห็น  
ตลอดทั้งการพัฒนาความคิดรวบยอดด้วย 

  8. คิดอภิปรายคู่  (Think-Pair share) ให้นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่ม  ต่างคนต่างคิด
เกี่ยวกับหัวข้อหรือค าถามของครู อภิปรายกับคู่ของตนแล้วรายงานต่อชั้นเรียน  วิธีนี้ใช้กับบทเรียนท่ี
ต้องการสรุปความ  ตั้งสมมติฐาน อนุมาน  อุปมาน และการประยุกต์  ซึ่งจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  
และการพัฒนาความคิด 

  9. เครือข่ายความคิด  (Team word-Webbing) นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแนวความคิด
หลักและองค์ประกอบย่อยของความคิดหลัก  พร้อมกับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับ
องค์ประกอบลงบนแผ่นกระดาษเป็นลักษณะของแผนภูมิความรู้ วิธีนี้ใช้ในการวิเคราะห์ทางความคิด
หรือผลออกไปสู่องค์ประกอบย่อยหรือเหตุ  ท าให้เกิดความเข้าในในความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
และองค์ประกอบต่าง  ๆ หรือระหว่างผลกับเหตุหลายประการ  แล้วเสนอต่อชั้นเรียนหรือส่งครู  
ในทางสังคมแล้วท าให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนมากขึ้น  วิธีนี้ช่วยพัฒนาความคิด
เช่นเดียวกับวิธีที่ 7-8 

  10. รอบโต๊ะ (Roundtable) ครูถามค าถามแล้วให้นักเรียนคนท่ี  1 ตอบข้อที่ 1 คนที่ 2 
ตอบข้อที่ 2  คนที่ 3 ตอบข้อที่ 3 และคนท่ี 4 ตอบข้อที่ 4 ลงบนกระดาษ  และให้มีการปรึกษากันได้  
หลังจากนั้นจึงมีการตรวจจากการเฉลยของครู  วิธีนี้เหมาะท่ีจะใช้กับการประเมินความรู้เก่า  ทบทวน
ความจ า ถ้าเป็นชิ้นงานควรให้นักเรียนท ากันคนละส่วน  ประโยชน์ทางสังคม  คือ ทุกคนมีโอกาสท า
และเป็นการสร้างทีมงาน 

  11. วงกลมซ้อน (Inside-Outside circle) ให้นักเรียนน่ังหรือยืนเป็นรูปวงกลม  2 วง 
จ านวนเท่ากัน  วงในหันหน้าออก  วงนอกหันหน้าเข้า  คนอยู่ตรงกันจับคู่กัน  เมื่อครูถามค าถามทั้ง  2 
คนปรึกษากันแล้วตอบค าถามค าถามต่อไป  ครูให้นักเรียนขยับเปลี่ยนท่ีกันท าอย่างนี้ต่อไป  วิธีนี้
ให้กับบทเรียนท่ีต้องการตรวจสอบความเข้าใจทบทวนความรู้เก่า  ท าให้นักเรียนมีโอกาสพบและ
ปรึกษาเพื่อนแทบทุกคน 

  12. เพื่อนร่วมงาน  (Partners) นักเรียนในกลุ่มจับคู่กันไปปรึกษากับอีกคู่ในกลุ่มอื่น  
แล้วน าความรู้ท่ีได้มาปรึกษากับอีกคู่ในกลุ่มเดิมของตน  วิธีนี้เหมาะกับการสอนบทเรียนใหม่  การ
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พัฒนาแนวความคิด  และเพิ่มความจ าและนักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ
ข้อมูลด้วย 

  13. สะสมความรู้ (Jigsaw) นักเรียนในกลุ่มไปท างานในปัญหาใดปัญหาหน่ึงกับกลุ่ม
อื่น ๆ ไม่ซ้ ากันเม่ืองานเสร็จกลับมาเข้ากลุ่มเดิม แล้วสอนเพื่อนในสิ่งที่ตนได้รู้มา  ท าให้ทั้งกลุ่มได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมโดยเท่าเทียมกันวิธีนี้ใช้กับการเรียนความรู้ใหม่  และการทบทวนความรู้เก่าเป็น
วิธีการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอย่างเท่าเทียมกัน 

 วัฒนาพร  ระงับทุกข ์(2545: 176-193) ได้กล่าวถึงเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือ ดังนี ้
  1. ปริศนาความคิด  (Jigsaw) เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ  และ

การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่มเทคนิคนี้ใช้กันมากในรายวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนเนื้อหาวิชา
จากต าราเรียน เช่น สังคมศึกษา ภาษาไทย ขั้นตอนกิจกรรมประกอบด้วย 

  1) ครูแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ให้เท่ากับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
   2) จัดผู้เรียนให้มีความสามารถคละกัน  เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Groups) แล้ว
มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนศึกษาหัวข้อที่ต่างกัน 
   3) ผู้เรียนท่ีได้รับหัวข้อเดียวกันจากแต่ละกลุ่มมานั่งด้วยกัน  เพื่อท างานและศึกษา
ร่วมกันในหัวข้อดังกล่าว เรียกว่า “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” (Expert Groups) 
   4) สมาชิกแต่ละคนออกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปกลุ่มเดิมของตน  ผลัดกัน
อธิบายเพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีตนศึกษาให้เพื่อนฟังจนครบทุกหัวข้อ 
   5) ครูทดสอบเนื้อหาที่ศึกษาแล้วให้คะแนนรายบุคคล 

  2. ปริศนาความคิด 2 (Jigsaw II) 
  เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากเทคนิคเดิม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนช่วยเหลือกันและพึ่งพาอาศัยกันในกลุ่มมากขึ้น  กระบวนการของ  Jigsaw II เหมือนเดิมทุก
ประการเพียง แต่ในช่วงของการประเมินผล ครูจะน าคะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนน
ของกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือค่าเฉลี่ยสูงสุดจะติดประกาศไว้ที่ป้ายประกาศของห้อง 

  3. กลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Teams – Games - Tournaments) TGT 
  เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนการสอนในจุดประสงค์ที่ต้องการให้กลุ่มผู้เรียนได้
ศึกษาประเด็นหรือปัญหาท่ีมีค าตอบที่ถูกต้องชัดเจน เช่น การค านวณทางคณิตศาสตร์  การใช้ภาษา 
ภูมิศาสตร์และทักษะการใช้แผนท่ีและความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์  ขั้นตอนของกิจกรรม
ประกอบด้วย 

   1) ครูน าเสนอบทเรียนหรือข้อความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน  โดยอาจน าเสนอด้วยสื่อการ
สอนท่ีน่าสนใจหรือใช้การอภิปรายท้ังห้องโดยครูเป็นผู้ด าเนินการ 
   2) แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยจัดให้คละความสามารถและเพศ  แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิก 4-5 คน (เรียกกลุ่มนี้ว่า  Study Group หรือ Home group) กลุ่มเหล่านี้จะศึกษาทบทวน
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เนื้อหาข้อความรู้ท่ีครูน าเสนอ  สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือสมาชิกที่มี
ความสามารถด้อยกว่าเพื่อเตรียมกลุ่มส าหรับการแข่งขันในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน 
   3) จัดการแข่งขันโดยจัดโต๊ะแข่งขันและทีมแข่งขัน  (Tournament Teams) ที่มี
ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม  (ตามข้อ 2) ที่มีความสามารถใกล้เคียงมาร่วมแข่งขันกันตามรูปแบบและ
กติกาท่ีก าหนด  ข้อค าถามที่ใช้ในการแข่งขันจะเป็นค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาแล้วและมีการ
ฝึกฝนเตรียมพร้อมในกลุ่มมาแล้ว ควรให้ทุกโต๊ะแข่งขันเริ่มแข่งขันพร้อมกัน 
   4) ให้ค่าคะแนนการแข่งขัน  โดยให้จัดล าดับคะแนนผลการแข่งขันในแต่ละโต๊ะ  
แล้วผู้เล่นจะกลับเข้ากลุ่มเดิม (Study Group) ของตน 
   5) น าคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม  ทีมที่ได้
คะแนนรวมหรือค่าเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล 

  4. กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams and Achievement Divisions) STAD 
  เทคนิคนี้พัฒนาเพิ่มเติมจากเทคนิค  TGT แต่จะใช้การทดสอบรายบุคคลแทนการ
แข่งขัน มีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ 

   1) ครูน าเสนอประเด็นหรือเนื้อหาใหม่  โดยอาจน าเสนอด้วยสื่อที่น่าสนใจโดยใช้
การสอนโดยตรงหรือตั้งประเด็นอภิปราย 
   2) จัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม  ๆ ละ 4-5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกัน  มีทั้ง
ความสามารถสูงปานกลางและต่ า 
   3) แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาทบทวนเน้ือหาท่ีครูน าเสนอจนเข้าใจ 
   4) ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบ  (Quiz) เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน 
   5) ตรวจค าตอบของผู้เรียน  น าคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็น
คะแนนกลุ่ม 

  6) กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (ในกรณีที่แต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกไม่เท่ากันให้ใช้
คะแนนเฉลี่ยแทนคะแนนรวม ) จะได้รับค าชมเชยโดยอาจติดประกาศไว้ที่บอร์ด  หรือป้ายนิเทศของ
ห้องเรียน 

  5. กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization) TAI 
  กิจกรรมนี้เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล  มากกว่าการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม  

เหมาะส าหรับการสอนคณิตศาสตร์  การจัดกลุ่มผู้เรียนจะคล้ายกับเทคนิค  STAD และ TGT แต่ใน
เทคนิคนี ้ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้และท างานตามระดับความสามารถของตน เมื่อท างานในส่วนของ
ตนเสร็จแล้วจึงไปจับคู่หรือเข้ากลุ่มท างานขั้นตอนของกิจกรรมประกอบด้วย 
   1) จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถกลุ่มละ 2-4 คน 
   2) ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วหรือศึกษาประเด็น  เนื้อหาใหม่  โดยการ
อภิปรายสรุปข้อความรู้หรือถามตอบ 



26 
 

   3) ผู้เรียนแต่ละคนท าใบงานที่  1 แล้วจับคู่กันภายในกลุ่มของตน  เพื่อแลกเปลี่ยน
กันตรวจใบงานที่  1 และอธิบายข้อสงสัยและข้อผิดพลาดของคู่ตนเอง  หากผู้เรียนคู่ใดท าใบงานท่ี  1 
ได้ถูกต้องร้อยละ  75 ขึ้นไป ให้ท าใบงานชุดที่  2 แต่หากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 75 ให้ผู้เรียนท้ังคู่ท าใบงานชุดที่  3 หรือ 4 จนกว่าจะท าได้ถูกต้องร้อยละ  75 ขึ้นไปจึงจะผ่าน
ได้ 
   4) ผู้เรียนทุกคนท าการทดสอบ (Quiz) 
   5) น าคะแนนผลการทดสอบของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม  หรือใช้
คะแนนเฉลี่ย (กรณีจ านวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน) 
   6) กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 
  6. กลุ่มสืบค้น (Group Investigation) GI 

  เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่ง  เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
เตรียมการท าโครงงานกลุ่มหรือท างานที่ครูมอบหมายก่อนใช้เทคนิคนี้ครูควรฝึกทักษะการสื่อสาร
และทักษะทางสังคมให้แก่ผู้เรียนก่อน เทคนิคนี้เหมาะส าหรับการสืบค้นความรู้หรือแก้ปัญหาเพื่อหา
ค าตอบในประเด็นหรือหัวข้อที่สนใจ  เช่น การเรียนในวิชาชีววิทยา  หรือสิ่งแวดล้อม  ขั้นตอนการ
เรียนประกอบด้วย 

 1) ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ทบทวนเน้ือหาหรือประเด็นท่ีก าหนด 
 2) แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ คละความสามารถกลุ่มละ 2-4 คน 
 3) แบ่งเรื่องที่จะศึกษาเป็นหัวข้อย่อย แต่ละหัวข้อจะเป็นใบงานท่ี 1 ใบงานที่ 2 ใบ

งานที ่3 เป็นต้น 
 4) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกท าหนึ่งหัวข้อ  (ใบงานเพียงใบเดียว ) โดยให้ผู้เรียนท่ี

เรียนอ่อนในกลุ่มเลือกข้อย่อยที่จะศึกษาก่อนหรืออาจให้ผู้เรียนในกลุ่มแบ่งกันหาค าตอบตามใบงาน  
แล้วน าค าตอบทั้งหมดมารวมกันเป็นค าตอบที่สมบูรณ์ 

 5) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเร่ืองจากใบงานท่ีศึกษาจนเป็นที่เข้าใจของทุก
คนในกลุ่ม 

 6) ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลการศึกษา  โดยเริ่มจากกลุ่มที่ท าใบงานที่  1 จนถึงกลุ่ม
ที่ท าใบงานสุดท้าย แล้วชมเชยกลุ่มที่ท างานได้ถูกต้องที่สุด 

  7. กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together) LI 
  วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีโจทย์การค านวณหรือการฝึกปฏิบัติการ  

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ครูและนักเรียน อภิปราย สรุปเนื้อหาในคาบเรียนที่แล้ว 
 2) แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถกัน กลุ่มละ 4-5 คน 
 3) ครูแจกใบงานกลุ่มละ 1 แผ่น 
 4) แบ่งหน้าที่ของผู้เรียนในกลุ่มดังน้ี 
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    คนที ่1 อ่านค าสั่งหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน 
    คนที ่2  ฟังขั้นตอนและจดบันทึก 

   คนที ่3  อ่านค าถามและหาค าตอบ 
   คนที ่4  ตรวจค าตอบ (ข้อมูล) 

 5) แต่ละกลุ่มส่งกระดาษค าตอบเพียงแผ่นเดียวหรือส่งงานหนึ่งชิ้น  ผลงานที่เสร็จ
และส่งเป็นผลงานที่ทุกคนในกลุ่มยอมรับ ซึ่งทุกคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน 

 6) ปิดประกาศชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 
  8. กลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Together) NHT 
  เป็นกิจกรรมที่เหมาะส าหรับการทบทวนหรือตรวจสอบความเข้าใจ  ขั้นตอนการเรียน

ประกอบด้วย 
 1) เตรียมประเด็นปัญหา ข้อค าถามที่จะให้ผู้เรียนศึกษา 
 2) แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยผู้เรียนท่ีเก่งหนึ่งคน  ผู้เรียน

ที่ปานกลางสองคน ผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนหน่ึงคน แต่ละคนมีหมายเลขประจ าตัว 
 3) ถามค าถาม มอบหมายงานให้ท า 
 4) ให้ผู้เรียนอภิปรายในกลุ่มย่อยจนม่ันใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนเข้าใจค าตอบ 
 5) ครูถามค าถามในประเด็นท่ีก าหนดโดยเรียกหมายเลขประจ าตัวผู้เรียนคนใดคน

หนึ่งในกลุ่มตอบ 
 6) ให้ค าชมเชยกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องมากที่สุด  

ผู้เรียนทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าตอบที่ตนและกลุ่มร่วมกันศึกษา  ซักถาม ท าความ
เข้าใจข้อค าตอบจนกระจ่างชัดเจน 

  9. กลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) 
  เป็นเทคนิคที่เน้นการร่วมกันท างาน  โดยสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถและความ

ถนัดต่างกันได้แสดงบทบาทหน้าที่ที่ตนถนัดได้เต็มที่  ผู้เรียนเก่งได้ช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อน  เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูงทั้งการวิเคราะห์  และสังเคราะห์และเป็นวิธีการที่สามารถน าไปใช้
สอนในวิชาใดก็ได้ มีขั้นตอนกิจกรรมดังนี ้

 1) ก าหนดขอบข่ายประเด็น หรือเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
 2) ผู้เรียนท้ังชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นหรือหัวข้อที่จะศึกษา 
 3) ก าหนดกลุ่มย่อย โดยให้สมาชิกกลุ่มความสามารถคละกัน 
 4) แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่จะศึกษา 
 5) สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันก าหนดหัวข้อย่อย  แล้วแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  โดย

ให้สมาชิกแต่ละคนเลือกศึกษาหัวข้อย่อยคนละหนึ่งหัวข้อ 
 6) สมาชิกน าผลงานมารวมกันเป็นผลงานกลุ่ม  อาจมีการอ่านทบทวนและ

ปรับแต่งภาษาให้ผลงานกลุ่มท่ีท าร่วมกันมีความสละสลวยต่อเนื่อง เตรียมผู้ที่จะน าเสนอผลงานกลุ่ม 
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 7) น าผลงานกลุ่มเสนอต่อชั้นเรียน 
  8) ทุกกลุ่มช่วยกันประเมินผล โดยประเมินทั้งกระบวนการท างานกลุ่มและผลงาน

กลุ่ม 
 จากเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือที่นักการศึกษากล่าวมาดังข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ

จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือนั้นมีหลากหลายวิธี ในแต่ละวิธีจะมีลักษณะเด่นเฉพาะของตนและมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง  ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีความสนใจการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์  (STAD) ซึ่งจากที่นักการศึกษากล่าวมาสรุปได้ดังนี้  
คือ 

  เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์  (Student Teams Achievement Divisions: STAD) 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นที่  1 การน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน 
  ครูเป็นผู้น าเสนอบทเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้ หรืออาจตั้งประเด็นปัญหาให้นักเรียนอภิปราย และเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียน 

 ขั้นที่  2 การเรียนกลุ่มย่อย 
  จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน คละระดับความสามารถซึ่งมีระดับความสามารถ
สูง 1 คนปานกลาง 2 คน และต่ า 1 คน ครูมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
อภิปรายค้นหาค าตอบร่วมกันและทบทวนบทเรียนท่ีครูน าเสนอ  ซึ่งนักเรียนที่มีระดับความสามารถ
สูงจะต้องช่วยอธิบายให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่เรียน  เน้น
การช่วยเหลือกันของสมาชิกในกลุ่มและการยอมรับสมาชิกในกลุ่มที่เรียนอ่อน  เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบย่อยต่อไป 

 ขั้นที่  3 การทดสอบย่อย 
  ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลตามความสามารถของตน  ซึ่งนักเรียนไม่
สามารถปรึกษาและช่วยเหลือกันได้ 

 ขั้นที่  4 การคิดคะแนนพัฒนาการ 
  น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อยของนักเรียนแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนพื้นฐาน ซึ่งได้จากค่าเฉลี่ยจากการทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้งที่นักเรียนแต่ละคนท าได้ จะได้
เป็นคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน 

 ขั้นที่  5 การยกย่องกลุ่ม 
  น าคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนรวมเป็นคะแนนกลุ่ม  กลุ่มที่ได้คะแนนรวม
ตามเกณฑ์ที่ครูก าหนดจะได้รับประกาศนียบัตรหรือรางวัลอื่นท่ีครูก าหนด  ดังนั้นผลงานของกลุ่มจะ
ประสบผลส าเร็จได้นั้นสมาชิกในกลุ่มต้องช่วยเหลือ และร่วมมือกันให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ 
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1.5 การเรียนแบบร่วมมือกับการสอนคณิตศาสตร์ 

 จอห์นสัน  และจอห์นสัน  (Johnson and Johnson. 1989: 235-237) กล่าวว่า การเรียน
แบบร่วมมือใช้ได้เป็นอย่างดีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดทาง
คณิตศาสตร์เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างมโนมติและกระบวนการและสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้
อย่างคล่องแคล่วและมีความหมายด้วยเหตุผลดังนี้ 

  1. มโนมติและทักษะทางคณิตศาสตร์สามารถเรียนได้ดีในกระบวนการที่เป็นพลวัต  
(Dynamic Process) ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแข่งขัน การเรียนคณิตศาสตร์ควรเป็นลักษณะที่ผู้เรียน
เป็นผู้กระท ากิจกรรมมากกว่าที่จะเป็นเพียงผู้คอยรับความรู้  การสอนคณิตศาสตร์โดยปกติอยู่บน
พื้นฐานท่ีว่านักเรียนเป็นผู้ดูดซับข้อมูลความรู้จากการฝึกซ้ าและจากการให้แรงเสริม  การมีส่วนร่วม
ในการเรียนอย่างแข่งขันเป็นการท้าทายสมองส าหรับนักเรียนทุกคนและการอยากรู้อยากเห็นจะช่วย
กระตุ้นให้มีการอภิปรายกับคนอื่น 

  2. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการอาสาซึ่งกันและกัน  (Interpersonal 
Enterprise) การพูดผ่านปัญหาทางคณิตศาสตร์กับเพื่อนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างชัดเจน
ว่าจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องได้อย่างไรการอธิบายยุทธวิธีการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและการวิเคราะห์
ปัญหากับเพื่อนจะท าให้เกิดการหยั่งรู้ (Insight) มีวิธีการให้เหตุผลระดับสูงและเกิดการเรียนรู้
ระดับสูง ในกลุ่มย่อยนักเรียนมีความสะดวกในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่า
การอภิปรายร่วมกันทั้งช้ัน 

  3. การเรียนเป็นกลุ่ม  มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพแต่ในโครงสร้างของการแข่งขัน  และการเรียนรายบุคคลนักเรียนไม่มีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันจะท าให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ปัญหาและ
เลือกยุทธวิธีร่วมกับคนอื่น  ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจเป็นไปแบบไม่เต็มใจหรือให้ข้อมูลที่
ไม่สมบูรณ์ 

  4. การร่วมมือส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์มากกว่าการแข่งขัน  และ
การเรียนแบบรายบุคคล การเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมการค้นพบ  การเลือกใช้ยุทธวิธี  การให้เหตุผล
ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแนวคิดใหม่ การถ่ายโยงยุทธวิธีทางคณิตศาสตร์และข้อเท็จจริงกับปัญหา
ย่อย ๆ ไปสู่รายบุคคล (นั้นคือการถ่ายโยงจากกลุ่มไปสู่รายบุคคล) 

  5. การท างานร่วมมือกัน  นักเรียนจะเพิ่มความม่ันใจในความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของตนเอง เป็นการสนับสนุนให้เกิดความพยายามในการเรียนรู้มโนมติ กระบวนการและยุทธวิธีทาง
คณิตศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนที่ท างานร่วมกันในกลุ่มมีแนวโน้มที่จะชอบและเห็นคุณค่าของแต่ละ
คน และเห็นความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของคนอื่น  มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ระหว่างเพื่อน  เกิดการเรียนรู้ในระดับสูง  ตระหนักในคุณค่าของตนเอง  (Self - esteem) เกิดการ
ยอมรับความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหา 
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  6. การเลือกรายวิชาเรียนและการเลือกอาชีพ  เพื่อนมีอิทธิพลสูงต่อนักเรียนหากมี
นักเรียนบางคนในชั้นเลือกวิชาเรียนไม่เหมาะสมกับตัวเขาการช่วยเหลือให้เขาได้พัฒนาจะเกิดขึ้นใน
สถานการณ์การเรียนแบบร่วมมือนักเรียนมีแนวโน้มที่ชอบและสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์
มากกว่าและได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องในการเรียนความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน
ของนักเรียนในการแก้ปัญหาจะท าให้เกิดการเรียนรู้มโนมติและการวิเคราะห์มากขึ้น  ซึ่งเป็นความรู้ท่ี
จ าเป็นในการอภิปราย  อธิบายและวางแผนในการเรียนรู้สถานการณ์ใหม่เป็นการเพิ่มความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  การสนับสนุนกันการช่วยเหลือกันและการเชื่อมโยงกันภายในกลุ่ม
แบบร่วมมือมีผลทางบวกต่อความสัมพันธ์ในกลุ่ม  เจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  และความม่ันใจใน
ตนเอง (Self - Confidence) 

เพื่อให้การสอนแบบเรียนร่วมมือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  บารูดี้  
(สมเดช บุญประจักษ์. 2540: 37 - 38; อ้างอิงจาก Baroody. 1993:  105 - 106) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ไว้ดังนี ้
   1. เริ่มทีละน้อย ในตอนเร่ิมต้นใช้การเรียนแบบร่วมมือเป็นบางครั้งแล้วใช้ถี่มากขึ้น  
   2. ใช้กลุ่มละ 4 คน กลุ่มเล็กเกินไปจะไม่เกิดการอภิปราย กลุ่มใหญ่เกินไปท าให้การมี
ส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์ลดลง ในกลุ่ม 4 คน นักเรียนรู้สึกสะดวกและปลอดภัยที่จะขยายแนวคิด
หรืออธิบายเหตุผลกันในกลุ่ม 
   3. เตรียมประสบการณ์การแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างหลากหลาย  เตรียมโอกาสให้ 
นักเรียนได้แก้ปัญหาทั้งรายบุคคล ทั้งชั้น และกิจกรรมกลุ่ม 
   4. เน้นปัญหาของกลุ่ม โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้อภิปรายและสรุปปัญหาโดยกลุ่ม
และควรให้มีการอภิปรายประเด็นทางสังคมด้วย 
   5. ต้องม่ันใจว่าสมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่า
ข้อผิดพลาดของกลุ่มก็คือ ข้อผิดพลาดของทุกคนในกลุ่ม ผลงานของกลุ่มเป็นผลมาจากสมาชิกทุก 
คน การสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ  
   6. ส่งเสริมความพยายามร่วมกัน กลุ่มต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาของสมาชิกทุกคน 
   7. ส่งเสริมให้เกิดทักษะทางสังคมโดยการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการท างาน  
ร่วมกัน การร่วมมือกัน ลดข้อขัดแย้งหรือความสับสนต่าง ๆ 
   8. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เขียนสรุป เพราะการเขียนสรุปท าให้ครูได้ติดตามและควบคุม 
การร่วมมือกันในกลุ่ม 
  สิริพร ทิพย์คง (2545: 153) ได้กล่าวเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือในวิชาคณิตศาสตร์ว่า 
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทั้งเจตคติและค่านิยมในตัวของนักเรียน  มีการน าเสนอและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดที่หลากหลายระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  พัฒนาพฤติกรรมการ
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีเหตุผล รวมท้ังพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้รู้จัก 
ตนเองและเพิ่มคุณค่าของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีผลต่อนักเรียน 3 ประการ คือ 
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   1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา (academic learning) 
   2. มีทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะการท างานร่วมกัน (Social skills) 
   3. รู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง (self-esteem) 

 
 จากความเกี่ยวเนื่องกันของการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนคณิตศาสตร์ท่ีนักการศึกษา

กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าธรรมชาติของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์น้ันจะต้องอาศัยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ที่มีการแลกเปลี่ยนและอภิปรายความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งกันและกันรู้จักกลวิธีใน
การสื่อสารน าเสนอความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นการถ่ายโอนความรู้จากรายบุคคลสู่กลุ่มและจากกลุ่มสู่
รายบุคคล  มีการท างานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการส่งเสริมความส าเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร์มากกว่าการแข่งขัน  ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองและเกิดสายสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อน 

 
1.6 บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 วีลเลอร์  และไรอัน  (Wheeler and Ryan. 1990: 402-407) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
ครูผู้สอนในการเรียนแบบร่วมมือ ดังนี ้

  1. บทบาททางตรง  คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของบทบาทหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ การฝึกทักษะทางสังคมเพื่อให้งานกลุ่มมีประสิทธิภาพ  ติดตามดูพฤติกรรมของนักเรียน
ในแต่ละกลุ่มว่าถูกต้องเหมาะสมเพียงใด ตลอดจนให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียนไม่ได้อภิปราย  
ซึ่งเป็นเรื่องหรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ในการสอนแต่ละครั้ง  รวมท้ังเก็บผลงานของนักเรียนมา
ศึกษาปัญหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขในชั่วโมงต่อไป 

  2. บทบาททางอ้อม  คือ ครูคอยติดตามสังเกตการท างานของแต่ละกลุ่ม  คอยให้
ค าแนะน าเมื่อเด็กมีปัญหา  และพยายามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท างานหากมีปัญหาการไม่
ยอมรับสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม  ครูต้องพยายามช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ให้ได้  ครูต้องคอยให้ก าลังใจและให้ค าชมเชยแก่นักเรียนเม่ือนักเรียนสามารถท างานได้ประสบ
ผลส าเร็จ 

 กรมวิชาการ  (2544ข: 23) กล่าวว่า ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญคนหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนไม่ว่าครูผู้สอนจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบใดก็ตามจะต้องมีการ
ล าดับขั้นตอนในการสอนคล้ายคลึงกัน คือ  ขั้นเตรียมการสอน  การเริ่มบทเรียน  การก ากับดูแลการ
สอนและการประเมินผลงานและกระบวนการท างาน 

  1. ขั้นเตรียมการสอน ในขั้นนี้มีสิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ 
 1.1 จุดประสงค์ ครูผู้สอนจะต้องแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

   1.1.1 จุดประสงค์ทางด้านวิชาการ ได้แก่ เนื้อหาและทักษะต่างๆ 
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    1.1.2 จุดประสงค์ทางด้านสังคม  ได้แก่ ทักษะการปฏิสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ  
และการปฏิบัติงานร่วมกันของนักเรียน 

 1.2 ขนาดของกลุ่ม ขนาดของกลุ่มจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  ซึ่งมีประเด็น
ที่จะต้องพิจารณา คือ 
    1.2.1 การจับคู่ ควรให้นักเรียนได้เริ่มท ากิจกรรมคู่  เพราะการท ากิจกรรม
ดังกล่าวจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งออกจากกลุ่ม 
    1.2.2 กิจกรรมที่ต้องการทักษะและความคิดที่หลากหลายอาจจัดกลุ่มให้มี
จ านวนนักเรียน เช่นกลุ่มละ 3 หรือ 4 คน 
    1.2.3 ถ้าหากสมาชิกในกลุ่มมีจ านวนสมาชิกหลายคน  คือ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
จะต้องแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
    1.2.4 การแบ่งกลุ่ม จะต้องค านึงถึงกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ 
    1.2.5 ถ้าหากระยะเวลาการท ากิจกรรมสั้น  ขนาดของกลุ่มที่แบ่งต้องมีขนาด
เล็กเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
   1.3 การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม  การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การ
ด าเนินกิจกรรมบรรลุความส าเร็จ  ครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดกลุ่มได้ดีที่สุด  เพราะรู้จักนักเรียนในช้ันมาก
ที่สุด และสามารถเตรียมการที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม เช่น นักเรียนท่ีต้อง
แยกออกมาสอนเป็นการเฉพาะ  ซึ่งอาจเป็นนักเรียนเก่งหรืออ่อน  อย่างไรก็ตามมีแนวทางท่ีจะ
เสนอแนะ ดังนี ้
    1.3.1 การจัดกลุ่มนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน  ความแตกต่างที่จะน ามาจัด
รวมเข้าในกลุ่มเดียวกัน อาจจะเป็นทางด้านภูมิหลัง ความสามารถ วัฒนธรรม เพศ ฯลฯ 
    1.3.2 การสับเปลี่ยนกลุ่มของนักเรียน  การจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนาน
เท่าใดขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกัน  อย่างไรก็ตาม  ก็มีหลักทั่วๆไปว่าจะต้องรอให้กลุ่มได้
ท างานร่วมกันจนบรรลุความส าเร็จ แต่ถ้าหากกลุ่มประสบปัญหาในการท างานร่วมกัน  ครูผู้สอนต้อง
ให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหา 

 1.4 การจัดชั้นเรียน โต๊ะ เก้าอี้ จะต้องด าเนินการให้พร้อมก่อนท่ีนักเรียนจะเข้าชั้น
เรียน เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบ  การจัดสภาพห้องเรียนจะมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ของ
นักเรียน 

 1.5 การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน จะต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  ที่
จะใช้ไว้ให้พร้อม 

  2. ขั้นเริ่มบทเรียน ในขั้นเริ่มบทเรียนมีสิ่งที่ต้องพิจารณา ดังนี ้
 2.1 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทางบวก  การท างานของกลุ่มจะด าเนินไปด้วยดี  

นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน  จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 
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 2.2 การอธิบายภาระงาน  ครูผู้สอนอธิบายภาระงานที่จะต้องท าให้ชัดเจน  เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ถ้าสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบทเรียนที่ผ่าน
มากับบทเรียนที่เรียนอยู่และบทเรียนท่ีจะเรียนต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก 

 2.3 การประเมินความส าเร็จ  นักเรียนควรรู้ว่าจะมีวิธีการประเมินผลงานในการ
ท างานกลุ่มอย่างไรครูผู้สอนและนักเรียนอาจร่วมกันวางหลักเกณฑ์การประเมินผลในการพิจารณา
ความส าเร็จ เช่น 

   2.3.1 เพียงแต่ท าให้ส าเร็จ เช่น ให้ช่วยกันวาดแผนที่ให้เสร็จภายใน 30 นาท ี
  2.3.2 ตอบค าถามถูกต้องเช่น ถ้าท าคะแนนได้ในระหว่าง 90-100 จะได้เกรด 

A 
          2.3.3 เสนอความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในข้ันต่ า  เช่น ให้เหตุผลสนับสนุน

ในต าแหน่งของท่านมา 10 ประการ 
     2.3.4 แสดงทักษะทางสังคมที่ก าหนดให้  เช่นเตรียมข้อมูลที่จะแสดงให้เห็น

ว่ากลุ่มได้ใช้ทักษะวิจารณ์ในเชิงบวกในระหว่างการท างานร่วมกัน 
 2.4 การเสริมสร้างความรับผิดชอบของสมาชิก  สมาชิกแต่ละคนจะตื่นตัวและร่วม

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุ่ม  ถ้าหากว่าสมาชิกได้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
และทักษะทางสังคมต่างๆ ที่แสดงออกวิธีที่จะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบอาจท าได้โดย
เรียนสมาชิกคนใดคนหน่ึงในกลุ่มตอบ ในขณะปฏิบัติงานให้มีการเซ็นชื่อรับรองว่าทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างาน ตลอดจนตรวจสอบกระบวนการท างานในกลุ่ม 

2.5 การระบุพฤติกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา  ครูผู้สอนและนักเรียนควรร่วมกัน
ระบุพฤติกรรมต่างๆ  ทางสังคมที่ต้องการในการท ากิจกรรมร่วมกัน  ถ้านักเรียนได้เข้าใจโอกาสที่จะ
แสดงพฤติกรรมต่างๆที่พึงปรารถนาจะมีมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้รู้จักใช้ทักษะต่าง  ๆ 
เหล่านั้นด้วย 

  3. ขั้นการก ากับดูแลการสอน  ครูผู้สอนจะต้องมีหน้าที่ในการก ากับดูแลนักเรียน
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

   3.1 พฤติกรรมของนักเรียน เมื่อนักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมครูผู้สอนจะต้องสังเกต
ความก้าวหน้าของนักเรียนและจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย ครูผู้สอนควรมีแบบสังเกตการณ์เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานของกลุ่มและใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในการติชมการท างานของกลุ่ม นอกจากนี้ครูผู้สอนควรรู้ว่าเมื่อใดควรเข้าไปช่วยเหลือนักเรียน  และ
ในบางครั้งนักเรียนบางคนอาจมีบทบาทในการช่วยเหลือครู ก ากับ ดูแลพฤติกรรมของเพื่อนด้วย 

   3.2 ครูผู้สอนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้ 2 กรณ ีคือ 
  3.2.1 แนะน าการเรียนท่ัวไป  เช่น อธิบายค าสั่งอย่างชัดเจน  ทบทวน

กระบวนการด าเนินงาน ฝึกทักษะต่างๆ ในขณะท่ีครูผู้สอนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและช่วยเหลือ
นักเรียน ครูผู้สอนจะต้องพยายามค้นหาทักษะความสามารถต่างๆของนักเรียนในกลุ่มต่างๆ  ออกมา
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ให้มากที่สุด เช่น ถ้ามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งถามค าถาม  ครูผู้สอนอาจไม่ตอบเองแต่ถามค าถามนั้น
กลับไปให้นักเรียนคนหน่ึงในกลุ่มใดก็ได้เป็นคนตอบ 

  3.2.2 สอนทักษะการให้ความร่วมมือ  ทักษะดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เช่น ถ้ามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งไม่ได้ช่วยเหลืองานของกลุ่ม  นักเรียน
ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นควรจะต้องเรียนรู้ท่ีจะต้องท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
ครูผู้สอนควรโยนปัญหาดังกล่าวกลับไปให้กลุ่มพิจารณาและหาทางแก้ไข  ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้
มากขึ้น อย่างไรก็ตามครูผู้สอนไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเกินความ
จ าเป็น เพราะนักเรียนจะไม่ได้ใช้ความคิดของตนเองเท่าที่ควรและอาจคล้อยตามครูผู้สอน 

  4. ขั้นประเมินผลงานและกระบวนการในการท างาน  ครูผู้สอนสามารถประเมิน
ความส าเร็จในการท ากิจกรรมของนักเรียนด้านวิชาการและทักษะทางสังคม 

 4.1 การประเมินผลงานด้านวิชาการ  ได้แก่ การประเมินผลความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของนักเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง เช่น 
    4.1.1 ครูผู้สอนสุ่มเรียกนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอบค าถามหรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
    4.1.2 นักเรียนกลุ่มต่างๆ  ร่วมกันอภิปรายหลังจากการทดสอบย่อยหรือ
ร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ไข 

 4.2 การประเมินผลทางด้านสังคม  เป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าสมาชิกของ
กลุ่มได้ใช้ทักษะทางสังคมอะไรบ้างและอย่างไร  การท างานของกลุ่มมีประสิทธิภาพเพียงใด  และ
จะต้องปรับปรุงอะไรบ้างและอย่างไร เช่น 

   4.2.1 เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟังเกี่ยวกับความส าเร็จของกลุ่ม 
    4.2.2 อภิปรายและมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปรับปรุงการท างาน
กลุ่มในครั้งต่อไป 

 จากบทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่นักการศึกษากล่าวมาข้างต้น
สรุปได้ว่า   

  1. ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่า
จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบใดก็ตามจะต้องมีการล าดับขั้นตอนในการสอน
คล้ายคลึงกัน คือ  ขั้นเตรียมการสอน  การเริ่มบทเรียน  การก ากับดูแลการสอนและการประเมินผล
งานและกระบวนการท างาน   

  2. ครูผู้สอนจะต้องมีการเตรียมการสอนและรู้จักการวางแผนเลือกจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนซ่ึงไม่เพียงแต่ในด้านเน้ือหาวิชาเท่าน้ันแต่จะต้อง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนด้วย  

  3. ครูผู้สอนควรเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน  
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  4. เสริมสร้างก าลังใจแก่นักเรียนซึ่งจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 เดวิดสัน  (Davidson. 1990: 4-5) ผู้อ านวยการโครงการโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่
ศูนย์วิจัยโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ได้กล่าวถึงความ
เหมาะสมของการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือไว้ดังนี้  

  1. การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์จะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ซักถามปัญหากัน
อย่างอิสระ อธิบายให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจถึงแนวความคิดและมโนมติของตนเองให้กระจ่างชัดขึ้น
ตลอดจนได้สร้างความรู้สึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเขา 

  2. การเรียนเป็นกลุ่มย่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนประสบความส าเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร์นักเรียนภายในกลุ่มไม่มีการแข่งขันกันในการแก้ปัญหา  การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มน้ันช่วย
ให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้มโนมติและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้ 

  3. คณิตศาสตร์แตกต่างไปจากวิชาอื่นในแง่ที่ครูสามารถประมาณเวลาได้ว่าในการ
แก้ปัญหาแต่ละข้อควรใช้เวลานานประมาณเท่าใด และเหมาะสมอย่างยิ่งในการอภิปรายกลุ่มเพื่อหา
ค าตอบที่พิสูจน์ได้จริง โดยท่ีนักเรียนสามารถโน้มน้าวเพื่อนให้ยอมรับได้โดยใช้เหตุผลประกอบ 

  4. ปัญหาคณิตศาสตร์หลายปัญหามีทางแก้ได้หลายวิธี  และนักเรียนสามารถอภิปราย
ถึงข้อดีและข้อเสียของการหาค าตอบน้ันได้ 

  5. นักเรียนสามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับความจริงท่ีเป็นพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ (Basic Fact) และกระบวนการคิดค านวณที่จ าเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในแง่ที่
ตื่นเต้นและท้าทายทางคณิตศาสตร์ได้เช่น เกม ปริศนา หรือการอภิปรายปัญหา 

  6. ในขอบเขตของวิชาคณิตศาสตร์เต็มไปด้วยความคิดที่ท้าทายและตื่นเต้น ซึ่งท าให้มี
การอภิปรายถึงข้อดีข้อเสีย  ผู้ที่เรียนโดยการพูดคุย  การฟัง การอธิบายและการคิดร่วมกับผู้อื่นก็
สามารถเรียนรู้ได้ดีเช่นเดียวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  7. คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เปิดโอกาสอย่างมากในการสร้างความคิด  ค้นคว้าใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ มีการคาดคะเนและการตรวจสอบด้วยข้อมูล  การตั้งปัญหาเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจอยากรู้อยากเห็น  และมีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ซ่ึงไม่เคยพบเห็นมาก่อน  ความ
พยายามของนักเรียนแต่ละคนในการหาค าตอบจากปัญหาเดียวกันจะท าให้เกิดความก้าวหน้า
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า 

 พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2544: 40) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ ดังนี ้
  1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก  เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่ม  

ทุกคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน 
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  2. สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น  ลงมือกระท าอย่างเท่า
เทียมกัน 

  3. ส่งเสริมให้มีความช่วยเหลือกัน  เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง  ท าให้เด็กเก่ง
ภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา ส่วนเด็กที่ไม่เก่งเกิดความซาบซ้ึงในน้ าใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน 

  4. ร่วมกันคิดทุกคน ท าให้เกิดการระดมความคิด น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกันเพื่อ
ประเมินค าตอบที่เหมาะสมที่สุด  เป็นการส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหาข้อมูลและวิเคราะห์การตัดสินใจ
เลือก 

  5. ส่งเสริมทักษะทางสังคม  เช่น การอยู่ร่วมกันด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเข้าใจกัน
และกัน อีกทั้งเสริมทักษะการสื่อสาร  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 กรมวิชาการ  (2544ข: 41) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า  มี
ประโยชน์ต่อนักเรียน ทั้งในด้านสังคม และวิชาการ ดังนี ้

  1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก  เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่ม  
ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน ท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

  2. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด  พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น  ลงมือ
กระท าอย่างเท่าเทียมกัน 

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง  ท า
ให้เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซ้ึงในน้ าใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน 

  4. ท าให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การร่วมคิด การระดมความคิด  น าข้อมูลที่
ได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด เป็นการส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหาข้อมูลให้มาก  
คิดวิเคราะห์และเกิดการตัดสินใจ 

  5. ส่งเสริมทักษะทางสังคม  ท าให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันด้วยมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเข้าใจกันและกัน 

  6. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 จากประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่นักการศึกษากล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  
  1. การเรียนแบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด  พูด แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน 

  2. ความพยายามของนักเรียนแต่ละคนในการหาค าตอบจากปัญหาเดียวกันจะท าให้
เกิดความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ และเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิก  

  3. การร่วมมือกันในการท างานกลุ่ม  ท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน  และส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
งานวิจัยต่างประเทศ 

 แรนดอล  (Randall. 2003: Online) ได้ศึกษาความแตกต่างในความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือ  โดยครูในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเมืองบริเวณ
ใกล้เคียงกันกับครูในโรงเรียนของรัฐในเมืองดีทรอยท์  รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา  มีจุดมุ่งหมาย  1) 
เพื่อศึกษาความแตกต่างของครูโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนที่อยู่ในเมืองบริเวณใกล้เคียงกัน
กับครูโรงเรียนของรัฐในเมืองดีทรอยท์  รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา  5 โรงเรียน ในด้านความรู้เกี่ยวกับ
การเรียนแบบร่วมมือและบทบาทของครูท่ีเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือ  2) เพื่อศึกษาความเข้าใจ
ของครูในการใช้การเรียนแบบร่วมมือและความเข้าใจของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือ  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูทั้งหมด  200 คน ประกอบด้วยโดยครูในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเมือง
บริเวณใกล้เคียงกันจ านวน 110 คน และกับครูในโรงเรียนของรัฐในเมืองดีทรอยท์  รัฐมิชิแกนจ านวน  
90 คน ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างของครูโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเมืองบริเวณ
ใกล้เคียงกันกับครูโรงเรียนของรัฐในเมืองดีทรอยท์  รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในด้านความรู้  ความ
เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของครูเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือ  และความเข้าใจของนักเรียนท่ีได้รับการ
เรียนแบบร่วมมือ  การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มีความเหมาะสมนั้นครูผู้สอนและผู้บริหาร
จะต้องมีความเข้าใจในหลักการเรียนอย่างมีส่วนร่วม และสนับสนุนส่งเสริมยุทธศาสตร์การเรียนแบบ
ร่วมมือให้ใช้ในช้ันเรียน ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียน
แบบร่วมมือในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือกับนักเรียนท่ีไม่เรียนแบบร่วมมือ 

 จอยซ์  (Joyce. 2004: Online) ได้ศึกษาการใช้กลุ่มย่อยเพื่อช่วยการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานี้ได้ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือในการสอน
พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่โดยผ่านทางแผนการเรียนในวิทยาลัยชุมชน  ซึ่งนักศึกษาในแผนการเรียน
นั้นมาจากชุมชนที่ต่างกัน  และมีความเข้าใจในคณิตศาสตร์อยู่ในระดับท่ีแตกต่างกัน  จ านวน 23 คน 
เรียนในหลักสูตรคร่ึงปี  การเรียนแบบร่วมมือท าให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และส่งเสริมทักษะทางสังคม  การเสริมแรงด้วยค าพูดเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างวิธีการเรียนให้
เกิดการร่วมมือและการร่วมกันแก้ปัญหา  ผลการศึกษาพบว่าจากการส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาซึ่งได้จากแบบส ารวจและแบบสังเกต  แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือท าให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 

 ซัววิกเนีย และโครเนนเบิร์กเกอร์ ( Souvignier; & Kronenberger. 2007: 755A) ได้
ท าการศึกษาผลของการจัดการเรียนแบบร่วมมือในระดับประถมศึกษา โดยท าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนแบบ Jigsaw, Jigsaw แบบเสริมค าถาม
และครูแนะน าการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 3 จ านวน 208 คน 9 ห้องเรียน จาก 
3 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมี 3 ห้องเรียนที่แต่ละห้องเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
โดยนักเรียนทุกห้องเรียนจะเรียนเรขาคณิต 3หน่วยการเรียน และดาราศาสตร์ 1 หน่วยการเรียนซ่ึง
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แต่ละหน่วยการเรียนจะมี 6 บทเรียน มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแต่ละ
หน่วยการเรียน ผลการทดลองพบว่า ทั้ง 3 วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ โดยหน่วยของการเรียนเรขาคณิตให้ผลสัมฤทธิ์ใน 3 วิธีไม่แตกต่างกัน 
แต่ในหน่วยการเรียนของดาราศาสตร์นักเรียนจะได้รับประโยชน์มากจากการจัดการเรียนรู้โดยครู
แนะน าการเรียนการสอน 

 ทาริน และอัคเดนิซ ( Tarin; &  Akdeniz. 2008: 77) ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติในวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI 
เทคนิค STAD และการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 4 จ านวน 7 ห้องเรียนที่ได้มาจาก
การสุ่ม โดยเทคนิค TAI เทคนิค STAD ใช้นักเรียนทดลองเทคนิคละ 2 ห้องเรียนที่เหลือ 3 ห้องเป็น
กลุ่มควบคุม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความแปรปรวนร่วมเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การสอนท้ัง 3 วิธี ผลการวิจัยพบว่าหลังการสอนโดยใช้เทคนิค TAI เทคนิค STAD ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยเทคนิค TAI มีค่าเพิ่มขึ้น 1.003 และเทคนิค STAD มีค่า
เพิ่มขึ้น 0.40 ซึ่งเม่ือจับคู่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท้ัง 3 รูปแบบพบว่า 
เทคนิค TAI มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าเทคนิค STAD และ STAD 
สูงกว่ากลุ่มควบคุม คะแนนเจตคติทางคณิตศาสตร์ของวิธีการสอนทั้ง 3 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 เชี่ยวชาญ  เทพกุศล (2545: 84-88) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนแบบ  STAD ที่เน้น

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนแบบ  STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนแบบ  STAD และศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียน หลังการใช้ชุดการเรียนแบบ  STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า  ชุดการเรียนแบบ  STAD ที่เน้นทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดการเรียน  สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนมีความคิดเห็น
ในระดับสูงกว่าเห็นด้วยขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุรางคนา  ยาหยี (2549: บทคัดย่อ) พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้น
ทักษะการเชื่อมโยง เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 4 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
ช่วงชั้นที่ 4 ที่ใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  เรื่อง ทฤษฎีกราฟ
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เบื้องต้น  ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังจากเรียนด้วยชุดการเรียน
นี้กับเกณฑ์  ผลการวิจัยพบว่า   1. ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  ช่วงชั้นที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 โดยมีค่า 96.88/97.36 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช่วงชั้นที่ 4 ภายหลัง
จากได้รับการสอนโดยชุดการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช่วงชั้นที่ 4 ภายหลังจากได้รับการสอนโดยชุดการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นทักษะ
การเชื่อมโยง เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   4. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช่วงชั้นที่ 4   ภายหลังจากได้รับ
การสอนโดยชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  เรื่อง ทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  65 ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 5. ทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช่วงชั้นที่ 4 ภายหลังจากได้รับการสอนโดยชุด
การเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 65 ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ศรีวรินทร์  ทองย่น (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างการทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือและกลุ่มที่ได้รับการเรียนแบบปกติ  ซึ่ง
ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Two – group posttest only design กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหอวังปทุมธานี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 2 ห้องเรียน 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน สอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน สอนโดยใช้
การเรียนแบบปกติ  ผลการทดลองพบว่า 1.ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่าง
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของใบกิจกรรม 
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมิน  ส่วนกลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีตามเกณฑ์การประเมิน และพิจารณาจากคะแนนแบบฝึกทักษะ 
พบว่า ในกลุ่มทดลองนั้นมีจ านวนนักเรียนในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมและมี
จ านวนนักเรียนในระดับดีมาก และดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม 2. ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ าแนกตาม
เกณฑ์การประเมิน พบว่า ในกลุ่มทดลองไม่มีนักเรียนท่ีได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า และจ านวน
นักเรียนท่ีได้คะแนนนอยู่ในระดับดีเยี่ยมของกลุ่มทดลองมีมากกว่ากลุ่มควบคุม  และในกลุ่มควบคุม 
นักเรียนท่ีได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ ามีจ านวน 4 คน  3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
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คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อปรับอิทธิพลของความสามารถด้านเหตุผล 

เจริญขวัญ น าพา ( 2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังได้รับการจัด
กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาแบบร่วมมือ เทียบกับเกณฑ์ และเปรียบเทียบความสุขในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาร่วมมือ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตต
ปัญญาศึกษาแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสุขในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น  แสดงให้เห็นได้ว่าการจัดการเรียนแบบ
ร่วมมือมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และช่วยสนับสนุนให้นักเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางคณิตศาสตร์และส่งเสริมทักษะทางสังคมเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่
นักเรียนท้ังในด้านความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  ความสนใจในการเรียนที่เพิ่มขึ้น  เห็นคุณค่าใน
ตนเองอีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอีกด้วย 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธี STAR 

 2.1 ความเป็นมาของการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR 
การสอนแก้ปัญหาคณิตสาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR (STAR Strategy Steps) เป็นกลวิธี

การสอนให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการจ าตัวอักษรตัวแรกของชื่อล าดับขั้น ( First 
Letter Mnemonic Strategy) ของการแก้ปัญหา 

นาเจล, ชูเมคเกอร์และเดสเชอร์ (Nagel; Schumaker; & Deshler. 1986: online) ได้กล่าว
ว่า กลวิธีการจ าตัวอักษรตัวแรกของชื่อล าดับขั้น ( First Letter Mnemonic Strategy) คือ การ
ออกแบบเพื่อช่วยพฤติกรรมของนักเรียนดีข้ึนในสถานการณ์ทดสอบ บทบาทของกลวิธีการจ า
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อล าดับขั้น (First Letter Mnemonic Strategy) ได้แก่  

 1. นักเรียนสามารถลงข้อความเอกลักษณ์ของข้อมูลในหนังสือเรียนของเขาน่ันคือ
ใจความส าคัญ  
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 2. นักเรียนสามารถตั้งหัวข้อที่เหมาะสมหรือแบ่งประเภทส าหรับแต่ละข้อความของ

ข้อมูล 
 3. นักเรียนสามารถเลือกกลไกที่ช่วยในการจดจ าส าหรับแต่ละข้อความของเรื่อง 
 4. นักเรียนสามารถจดจ าแต่ละข้อความ 
 กลวิธีนี้เกี่ยวข้องกับทักษะในการจัดองค์ประกอบและอนุญาตให้นักเรียนท างานด้วย

ตัวเองเพื่อจดจ าข้อมูลที่ต้องการ วิธีการด าเนินการสอน 8 ขั้น มีดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 ทดสอบก่อนเรียนและบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการวัดทักษะของ

นักเรียนโดยพิจารณาการสร้างข้อความเพื่อจดจ าและท าให้นึกถึงข้อมูลเหล่านั้น เพื่อจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กลวิธีการจ าตัวอักษรแรกของชื่อล าดับขั้น ( First Letter Mnemonic 
Strategy) 

 ขั้นที่ 2 อธิบาย โดยให้นักเรียนแบ่งปันการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการจ าตัวอักษรแรกของ
ชื่อล าดับขั้น (First Letter Mnemonic Strategy) ให้นักเรียนได้อธิบายส าหรับลักษณะโดยรวมของ
สถานการณ์ท่ีซึ่งใช้กลวิธีในการน ามาใช้ ยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีต้องใช้กลวิธีในการน ามาใช้ ให้
อธิบายถึงประโยชน์ท่ีนักเรียนได้ความรู้มากขึ้นในการใช้กลวิธีนี้ อธิบายขั้นตอนส าหรับการออกแบบ
เครื่องมือที่ช่วยในการจดจ า อธิบายขั้นตอนส าหรับการสร้างและการจดจ าข้อความ 

 ขั้นที่ 3 ยกตัวอย่าง ให้นักเรียนสาธิตการสร้างข้อความอย่างไร ออกแบบเครื่องมือที่
ช่วยในการจดจ า และการจดจ าข้อมูลจากข้อความ 

 ขั้นที่ 4 การระบุตัวอักษร เพื่อความแน่ใจนักเรียนสามารถตรวจสอบด้วยตัวเขาเอง
ตามขั้นตอนกลวิธีการจ าตัวอักษรแรกของชื่อล าดับขั้น (First Letter Mnemonic Strategy) 

 ขั้นที่ 5 การตอบสนองและวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ สอนนักเรียนถึงการปฏิบัติ 5 
ขั้นตอนส าหรับการสร้างเครื่องช่วยจดจ า และ 4 ใน 5 ขั้นตอนส าหรับการสร้าง และการจดจ า
ข้อความที่ครอบคลุมเราเรียกว่า การกระตุ้นการตรวจสอบ 

 ขั้นที่ 6 การตอบสนองและการปฏิบัติตามระดับชั้น-ความเหมาะสม เพื่อให้นักเรียน
ของคุณเข้าใจช านาญในการใช้กลวิธีการจ าตัวอักษรแรกของชื่อล าดับขั้น ( First Letter Mnemonic 
Strategy) เพื่อศึกษาส าหรับการทดสอบในชั้นเรียนท่ีส าคัญ 

 ขั้นที่ 7 พูดคุยสิ่งที่ประสบความส าเร็จถึงจุดประสงค์และทดสอบหลังเรียน การวัด
ทักษะของนักเรียนโดยพิจารณา การสร้างข้อความเพื่อจดจ า การจดจ าและการนึกถึงข้อมูลใน
ข้อความนั้น การประสบความส าเร็จในจุดประสงค์ของนักเรียนท่ีใช้กลวิธีการจ าตัวอักษรแรกของชื่อ
ล าดับขั้น (First Letter Mnemonic Strategy) เพื่อศึกษาส าหรับแบบทดสอบในวิชาที่ปฏิบัติได้ 

 ขั้นที่ 8 การลงความเห็น 
แมคชินี และเกตนัน (Maccini; & Gagnon. 2011: online) กล่าวว่า กลวิธี STAR 

ประกอบด้วยลักษณะส าคัญดังนี้ 
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 1. เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยให้นักเรียนจ ากลวิธีที่ใช้ ซึ่งสร้างรูปแบบถ้อยค าจาก

ตัวอักษรตัวแรกของล าดับขั้น 
 2. ขั้นตอนของกลวิธีใช้ถ้อยค าที่คุ้นเคย ง่าย สั้นกะทัดรัด ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ 
 3. ขั้นตอนของกลวิธีเรียงล าดับอย่างเหมาะสม เช่น นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงมือแก้ปัญหา และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้ เช่น แก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างประสบ
ความส าเร็จ 

 4. ขั้นตอนของกลวิธีกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความสามารถด้านความรู้ เช่น ใช้การ
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

 5. ขั้นตอนของกลวิธีใช้กระตุ้นให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองใช้ความสามารถ
แก้ปัญหาได้ เช่น ตรวจสอบค าตอบแล้วหรือไม่ 

จากการท าการวิจัยของแมคชินี และชู๊ส ( Maccini and Hughes. 2000: 10-21) ,แมคชินี 
และราวด์โอ  (Maccini and Ruhl. 2000: 465-489) ซึ่งได้ทดลองโดยใช้กลวิธี STAR ในการ
แก้ปัญหาพบว่า การจ าขั้นตอนแก้ปัญหาโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของชื่อล าดับขั้นช่วยให้นักเรียน
ระลึกล าดับขั้นตอนได้จากค าศัพท์ที่รู้จัก คุ้นเคย และช่วยให้สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน
เต็มได้ 

 ขั้นตอนหลักของกลวิธี STAR ประกอบด้วย 4 ขั้นดังนี ้
   ขั้นที ่1 S (Search the word problem) การศึกษาโจทย์ปัญหา 
   ขั้นที ่2  T (Translate the problem) การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหา 
   ขั้นที่ 3  A (Answer the problem) การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
   ขั้นที่ 4  R (Review the solution) ทบทวนค าตอบ 

แมคชินี และ  แกตนัน (Maccini and Gagnon. 2011: online) อธิบายว่าขั้นตอนหลักของ
กลวิธี STAR จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาค าตอบ
ได้ รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 S (Search the word problem) การศึกษาโจทย์ปัญหา แยกแยะประเด็นของ
ปัญหา ด าเนินการดังนี้ 

  1.1 อ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
  1.2 ถามค าถามต่อตนเองว่า “รู้เท็จจริงอะไรบ้างจากโจทย์ปัญหา ” “โจทย์ต้องการ

ให้หาอะไร” 
  1.3 เขียนข้อเท็จจริงท่ีได้จากโจทย์ 

  ขั้นที่ 2 T (Translate the problem) การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาด าเนินการ
ดังนี ้

  2.1 เลือกตัวแปร 
  2.2 ระบุการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
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  2.3 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการในแบบรูปภาพหรือสมการทาง

คณิตศาสตร์ โดยอาจเลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ ดังนี้ 
   2.3.1 สื่อที่เป็นรูปธรรม (Concrete application: C) ใช้วัตถุจริงหรือสื่อเสมือน

จริง 
    2.3.2 สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง ( Semiconcrete application: S) วาดรูปภาพ

แผนภาพ หรือเขียนตารางแสดงความหมาย 
    2.3.3 สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ( Abstract application: A) หานัยท่ัวไป

น าเสนอให้อยู่ในรูปนิพจน์ของพีชคณิต หรือเขียนสมการเชิงพีชคณิต 
  ขั้นที่ 3 A (Answer the problem) การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ด าเนินการหา
ค าตอบที่ถูกต้องตามขั้นที่ 2 
  ขั้นที่ 4 R (Review the solution) ทบทวนค าตอบ ด าเนินการดังนี้ 

  4.1 อ่านโจทย์ปัญหาซ้ าอีกครั้ง 
  4.2 ถามค าถามต่อตนเองว่า “ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ี

ก าหนดในปัญหาหรือไม่” 
  4.3 ตรวจสอบค าตอบ 

   ครูสามารถใช้ใบงานที่ประกอบด้วยขั้นตอนและขั้นตอนย่อยของกลวิธี STAR 
เพื่อให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองให้แก้ปัญหาได้ทุกขั้นตอน และช่วยจ าขั้นตอนในการแก้ปัญหา  

แมคชินี (Maccini) กล่าวว่า กลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นต้องช่วย
นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลทั่วๆ ไป และเรียนรู้ข้อมูลที่ต้องจ ากัดเวลา นักเรียนมีความคงทนในการ
เรียนและเรียนรู้ได้ดีขึ้นอยู่กับตัวแปรของการสอน เช่น การทบทวน การใช้ครูเป็นตัวแบบ การช้ีแนะ
แบบฝึกหัด การท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ให้ผลย้อนกลับและทบทวนเป็นระยะ ๆ ก็จะช่วยให้การใช้
กลวิธีในการสอนประสบความส าเร็จการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR โดยอาจ
เลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์  ดังนี้ สื่อที่เป็น รูปธรรม ( Concrete) สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง 
(Semiconcrete) และสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ( Abstract) หรือใช้ CSA แทนสื่อหรือสัญลักษณ์ทั้ง
สามประเภทดังกล่าว ส าหรับสื่อที่เป็นรูปธรรม ( Concrete) เป็นการใช้วัตถุ 3 มิติที่สามารถจับต้อง
ได้ในการแสดงความหมายของโจทย์ปัญหา หาค าตอบได้ สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง ( Semiconcrete) 
เป็นการแสดงความหมายโจทย์ปัญหา โดยการวาดภาพ เขียนแผนภาพ เขียนตาราง และสัญลักษณ์
ที่เป็นนามธรรม  (Abstract) เป็นการแสดงความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ทางจ านวน หานัยทั่วไป 
น าเสนอให้อยู่ในรูปนิพจน์ของพีชคณิต หรือเขียนสมการเชิงพีชคณิต การใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ทั้ง
สามประเภทดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรียนรู้อย่างมีความหมายมากขึ้น 

โอ๊ส , ซูเมคเกอร์และเดสเซอร์เลอ ( Oas; Schumaker; & Deshler 2011: online) ได้
เสนอแนะเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาว่า กลวิธีการใช้ตัวอักษรตัวแรกช่วยในการ
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จ า ออกแบบมาเพื่อช่วยจ าแนกข้อมูลที่ส าคัญต่อการเรียน จ าแนกรายละเอียด และจดจ ารายละเอียด
แต่ละขั้นโดยใช้เครื่องช่วยจ าคือตัวอักษรตัวแรกของแต่ละขั้น 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR หมายถึง 
กระบวนการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 ขั้นที่ 1 การศึกษาโจทย์ปัญหา (Search the word problem: S) แยกแยะประเด็นของ
ปัญหา ด าเนินการดังนี้ 

  1.1 อ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
  1.2 ถามค าถามต่อตนเองว่า “รู้เท็จจริงอะไรบ้างจากโจทย์ปัญหา ” “โจทย์ต้องการ

ให้หาอะไร” 
  1.3 เขียนข้อเท็จจริงท่ีได้จากโจทย์ 
 ขั้นที่ 2 การแปลงโจทย์  (Translate the problem : T) การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์

ปัญหาด าเนินการดังนี้ 
  2.1 เลือกตัวแปร 
  2.2 ระบุการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
  2.3 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการในแบบรูปภาพหรือสมการทาง

คณิตศาสตร์ โดยอาจเลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ ดังนี้ 
   2.3.1 สื่อที่เป็นรูปธรรม (Concrete application: C) ใช้วัตถุจริงหรือสื่อเสมือน

จริง 
   2.3.2 สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง ( Semiconcrete application: S) วาดรูปภาพ

แผนภาพ หรือเขียนตารางแสดงความหมาย 
   2.3.3 สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ( Abstract application: A) หานัยท่ัวไป

น าเสนอให้อยู่ในรูปนิพจน์ของพีชคณิต หรือเขียนสมการเชิงพีชคณิต 
 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา  (Answer the problem : A) ด าเนินการหาค าตอบ

ที่ถูกต้องตามขั้นที่ 2 
 ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (Review the solution : R) ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 อ่านโจทย์ปัญหาซ้ าอีกครั้ง 
  4.2 ถามค าถามต่อตนเองว่า “ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ี

ก าหนดในปัญหาหรือไม่” 
  4.3 ตรวจสอบค าตอบ 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลวิธีSTAR    
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ โพลยา ( อังคณา อุทัยรัตน์ . 2555: 

16; อ้างอิงจาก Polya. 1957: 16-17) ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 
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 ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา  เป็นการมองไปที่ตัวปัญหาพิจารณาว่าปัญหา

ต้องการอะไรปัญหาก าหนดอะไรให้บ้าง มีสาระความรู้ใดที่เกี่ยวข้องบ้าง ค าตอบของปัญหาจะ อยู่ใน
รูปแบบใด การท าความเข้าใจปัญหาอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การเขียนรูป เขียนแผนภูมิ การเขียน
สาระปัญหาด้วยถ้วยค าของตนเอง 

 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน  เป็นข้ันตอนส าคัญที่จะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด
จะแก้ปัญหาอย่างไร ปัญหาที่ท าให้มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เคยมีประสบการณ์ในการแก้มาก่อน
หรือไม่ ขั้นวางแผนเป็นข้ันตอนท่ีผู้แก้ปัญหาจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในปัญหา
ผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผู้แก้ปัญหามีอยู่ แล้วก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 

 ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน  เป็นข้ันตอนท่ีต้องลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดย
เริ่มตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ของแผนให้ชัดเจน แล้วลงมือ
ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ   เป็นข้ันตอนท่ีผู้แก้ปัญหาต้องมองย้อนกลับไปที่ข้ันตอนต่างๆ 
ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาความถูกต้องของค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาและมีวิธีการแก้ปัญหาอื่นอีก
หรือไม ่

ธนเดช เกียรติมงคล (2549: 25) ได้กล่าวว่า การแบ่งขั้นตอนในกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหา จะแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอนก็ตามทุกขั้นตอนมีครบกรอบขั้นตอน 4 ขั้นตอนของกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาท้ังสิ้น อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดของโพลยา” ดังนี ้

 1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา โดยอาศัยทักษะการแปลความหมาย การวิเคราะห์ว่า
ปัญหาถามอะไร ก าหนดอะไรบ้าง จ าแนกแยกแยะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออก
จากกัน 

 2. ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา ต้องการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่จ าเป็น 
สิ่งที่ก าหนดให้หาวิธีการแก้ปัญหาโดยน ากฎเกณฑ์ หลักการ เหตุผลมาประกอบกับข้อมูลแล้วเสนอ
มาในรูปแบบวิธีการ 

 3. ขั้นด าเนินการตามแผน คิดค านวณค าตอบที่ถูกต้องตามแผนที่วางไว้ ต้องรู้จักวิธี  
คิดค านวณที่เหมาะสม 

 4. การตรวจสอบวิธีการและค าตอบ ถ้าไม่พบค าตอบตามเงื่อนไขของปัญหาต้อง
กลับไปวางแผนแก้ปัญหาใหม่ 

แกตนัน และครูเมน (Gagnon; & Krezmien. 2011: online) กล่าวว่าส าหรับการใช้สื่อที่
เป็นรูปธรรม (Concrete) สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง ( Semiconcrete) และสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม 
(Abstract) ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR นั้น การใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ทั้งสาม
ประเภทดังกล่าวพัฒนามาจากทฤษฎีการสอนของบรูเนอร์ ( Bruner) ที่เน้นการสอนให้โอกาสผู้เรียน
เรียนรู้โครงสร้างของความรู้ อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจและการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
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ประสาท อิศรปรีดา ( 2523: 134-139) ได้กล่าวว่า แนวคิดที่ส าคัญของบรูเนอร์เกี่ยวกับ

หลักสูตรการสอนนั้น อาจสรุปได้ 4 ประการใหญ่ ๆ คือ 
 1.  เกี่ยวกับโครงสร้างความรู้ ( Structure of Knowledge) บรูเนอร์เน้นว่าหลักสูตรใน

โรงเรียนจะต้องมาย้ าที่การจัดระเบียบหรือการจัดเรียบเรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างของความรู้ เขาถือ
ว่าการจัดแจงเรียบเรียงเนื้อหาหรือโครงสร้างความรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้หรือประสบการณ์เดิม กับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ โดย
แง่นี้การสอนของครูก็จะต้องมาสนใจท่ีวิธีการซ่ึงจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐาน
หรือการจัดแจงเรียบเรียงความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในรูปท่ีมีความสัมพันธ์กัน และให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการทางสติปัญญาให้มากที่สุด 

 2.  เกี่ยวกับความพร้อม (Readiness)  แนวคิดที่ส าคัญประการหน่ึงเกี่ยวกับความ
พร้อม ก็คือ การที่คนเราจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องใช้หลักสูตรให้เหมาสมกับ
ระดับความพร้อมของผู้เรียน ในเร่ืองนี้บรูเนอร์ ได้กล่าวว่า เราจะต้องจัดรูปแบบของกิจกรรม ทักษะ 
และการฝึกหัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของเด็ก บรูเนอร์ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค ากล่าวที่ว่า “จะต้องจัดสอนวิชาใดวิชาหนึ่งให้เฉพาะเด็กที่เรียนในชั้นระดับสูง
เท่าน้ัน เพราะวิชาน้ันยากเกินความสามารถของเด็กในระดับต่ า” บรูเนอร์ ได้กล่าวคัดค้านค ากล่าว
ข้างต้น และได้ยืนยันว่า “พื้นฐานบางอย่างของแต่ละวิชา (สามารถ) จะสอนให้กับเด็กคนใดคนหน่ึงก็
ได้ ไม่ว่าจะมีอายุอยู่ในขั้นใด ๆ ก็ตาม” ( The foundations of any subject (can) be taught to 
anybody at any age in some form) เขาให้เหตุผลในข้อความดังกล่าวไว้ว่า เด็กแต่ละคนมีลักษณะ
ส าคัญประการหนึ่ง คือ จะเกิดความรู้ ความคิดรวบยอดหรือการคิดต่อสิ่งรอบๆ ตัว ด้วยการจัด
ระเบียบโครงร่างต่างๆ ขึ้นมาด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี้ถ้าหากครูได้เข้าใจถึงธรรมชาติของการสร้าง
ความคิดรวบยอดต่อสิ่งรอบๆ ตัวของเด็ก ก็ย่อมจะเป็นพื้นฐานส าคัญเบื้องแรกที่ครูจะน ามาใช้ในการ
เริ่มสอนความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความคิดข้างต้นได้ 

 3.  เกี่ยวกับการคิดแบบสหัชญาณ ( Intuitive) บรูเนอร์ได้ย้ าถึงคุณค่าของการคิดแบบ
สหัชญาณในกระบวนการศึกษา ค าว่า การคิดแบบสหัชญาณ ตามความหมายของเขาคือ “เป็น
เทคนิคการหาเหตุผลของสติปัญญา แต่เป็นเทคนิคที่คิดหลักเกณฑ์ขึ้นมา โดยปราศจากการ
วิเคราะห์ตามกระบวนการ กฎเกณฑ์หรือสูตรต่างๆ ที่คิดขึ้นมาดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นข้อสรุปที่
สมเหตุสมผลหรือไม่ก็ได้” 

 4.  เกี่ยวกับแรงจูงใจ บรูเนอร์ได้เน้นเกี่ยวกับการจูงใจหรือความต้องการที่จะเรียนของ
ผู้เรียน รวมถึงการที่ผู้สอนจะเร้าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ เขาเชื่อว่ากิจกรรมทางการใช้สติปัญญาจะ
ประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความพอใจหรือแรงจูงใจเท่านั้น บรูเนอร์ได้เน้นให้ครู
ใช้ความพยายามที่จะให้เด็กสนใจต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้นด้วยการสร้างแรงจูงใจภายในหรือเปลี่ยน
แรงจูงใจภายนอกให้เป็นแรงจูงใจภายในน่ันเอง 
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การเรียนรู้ในทรรศนะของบรูเนอร์ โดยบรูเนอร์ เชื่อว่า วิธีที่บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งมีอยู่ 3 วิธีด้วยกัน คือ 
  1. โดยการกระท าสิ่งนั้น (ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ของเด็กในข้ัน Enactive 
Stage) 

 2. โดยการรับรู้ภาพและจินตนาการ (ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ของเด็กในข้ัน 
Iconic Stage) 

 3. โดยการใช้ความหมายทางสัญลักษณ์ เช่น ภาษา (ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้
ของเด็กในข้ัน Symbolic Stage) 

นอกจากนี้บรูเนอร์ยังถือว่าการเรียนรู้ของบุคคลจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมทางสมอง ในแง่ที่จะสามารถสร้างสังกัปในสิ่งที่เรียนรู้ได้เพียงใด หรือเขามีความสามารถที่
จะจัดเข้าพวก หรือจัดประเภทของสิ่งของ (Conceptualizing or Categorizing) ได้เพียงใด   บรูเนอร์
กล่าวว่าแต่ละคนมีความสามรถต่างกันในการท่ีจะจัดสิ่งของต่างๆ เข้าพวก หรือแยกแยะสิ่งต่างๆ 
ออกจากกัน เช่น สามารถรวมสีต่างๆ เข้าเป็นอันเดียวกันเรียกว่า “ส”ี หรือแยกคนออกเป็นช้ันสังคม 
บุคลิกภาพที่คล้ายกัน การนับถือศาสนา เชื้อชาติ อายุ ฯลฯ ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะจัดสิ่งต่างๆ 
เข้าพวกแล้ว คนเราก็ไม่อาจคิด หรือเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ 

 การจัดเข้าพวกตามความคิดของบรูเนอร์นั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
  1. ประเภทเหมือนกัน ( Identity Category) นั้น คือ การจัดของอย่างเดียวกันแต่มี

ขนาดหรือลักษณะต่างๆ กันเข้าเป็นพวกเดียวกัน 
  2. ประเภทแทนกันหรือเท่ากัน ( Equivalence Category) นั้น เป็นการจัดประเภท

สิ่งของต่างชนิดกัน แต่ว่ามีความเกี่ยวพันซ่ึงกันและกัน เข้าเป็นพวกเดียวกัน การจัดประเภทของ
สิ่งของโดยวิธีนี้ แยกย่อยออกได้เป็น 5 วิธี คือ 

   2.1 การจัดประเภทโดยอาศัยการรับรู้ท่ีพบเห็นจริงในขณะน้ัน ( Perceptual 
Equivalence Category) โดยพิจารณาจากขนาด สี รูปร่าง หรือต าแหน่งที่อยู่ ฯลฯ 

   2.2 การจัดประเภทโดยพิจาณาตามหน้าที่ ( Functional Equivalence 
Category) คือ สิ่งที่มีหน้าที่คล้ายๆ กัน ก็จัดเป็นพวกเดียวกัน ส าหรับพิจารณาตามหน้าที่น้ียังแยก
ย่อยออกได้เป็น 2 แบบ คือ 

    2.2.1 การจัดประเภทโดยค านึงถึงหน้าที่ที่เกิดจากภายในสิ่งนั้นๆ ( Intrinsic 
Functional) เช่น กลุ่มที่ท าให้เกิดเสียง กลุ่มที่ท าให้เกิดแสง ฯลฯ 

    2.2.2 การจัดประเภทโดยค านึงถึงหน้าที่ ที่ถูกก าหนดจากภายนอก ซึ่งเป็น
การก าหนดหน้าที่ตามอ าเภอใจ ( Arbitrary Functional) เช่น กลุ่มที่เราใช้ส าหรับขว้าง กลุ่มที่ใช้
ส าหรับแทง ฯลฯ 

  3. การจัดประเภทโดยค านึงถึงการกระตุ้นอารมณ์ ( Affective Equivalence 
Categories) เช่น กลุ่มที่เราชอบ กลุ่มที่เราไม่ชอบ หรือกลุ่มที่มีคุณค่า ฯลฯ 
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  4.  การจัดประเภทโดยค านึงถึงชื่อของสิ่งๆ นั้นเป็นหลัก (Nominal Equivalence 

Categories) เช่น กลุ่มผลมะม่วงกับกลุ่มผลไม้อื่นๆ ที่ไม่ใช่มะม่วง ฯลฯ 
  5.  การจัดประเภทโดยบอกเพียงว่าสิ่งนี้กับสิ่งนั้นเป็นพวกเดียวกัน หรือไม่ใช่พวก

เดียวกัน โดยไม่อธิบายเหตุผลที่เป็นพื้นฐานในการแบ่งกลุ่มน้ันๆ (Fiat Equivalence Categories) 
กระบวนการเรียนรู้ตามทรรศนะของบรูเนอร์น้ันจะเป็นการผสมผสานกระบวนการต่างๆ 3 

กระบวนการต่อไปนี้เข้าด้วยกัน ซึ่งท้ัง 3 กระบวนการนั้นอาจเกิดขึ้นเรียงตามล าดับดังต่อไปนี้ คือ 
 1. ขั้นค้นหาความรู้ (Acquisition) เป็นกระบวนการของการรวบรวมความรู้ใหม่ๆ เข้า

แทนท่ีความรู้เก่าหรือเป็นการจัดระเบียบโครงร่างของความรู้ท่ีได้รับมาให้เป็นระเบียบมากขึ้น 
 2. ขั้นดัดแปลงความรู้ (Transformation) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงข่าวสารความรู้

ที่ได้รับมานั้นให้เกิดประโยชน์ต่อประสบการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ๆ หรือเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่จะจัด
ระเบียบโครงร่างของข่าวสารความรู้เดิม เพื่อให้สัมพันธ์หรือต่อเนื่องกับสถานการณ์หรือความรู้ใหม่ 

 3. ขั้นประเมินความรู้ (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องกับข้อ 2 โดยผู้เรียนจะ
ประเมินว่าสิ่งที่แปลงเปลี่ยน (Transformation) ไปนั้น เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหรือท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
ก้าวหน้าขึ้นหรือไม่เพียงใด เป็นต้น 

หลักส าคัญที่ควรค านึงในการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร์ อาจสรุปได้ 4 ประการใหญ่ๆ 
คือ 

 1. ครูจะต้องยอมรับว่าในการสอนจะต้องมีวิธีการจูงใจผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิ ด
ความรู้สึกที่อยากเรียนหรือพอใจที่จะเรียนในสถานการณ์นั้นๆ  

 2.  ครูจะต้องพยายามจัดระเบียบรูปร่างหรือโครงสร้างของเนื้อหาวิชาให้เป็นระเบียบ 
ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อจะให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะประเภท หรือเกิดความคิดรวบ
ยอดได้ดีที่สุด 

 3.  กิจกรรมการเรียนการสอนควรจะให้สอดคล้องกับหลักพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเด็ก เด็กเล็กๆ ควรจะได้รับการสอนในสิ่งที่เป็นรูปธรรม ต่อมาจึงค่อยๆ ขยายความคิดรวบยอด
นั้นให้เกี่ยวกับนามธรรมมากขึ้น 

 4.  ควรจะมีการเสริมแรง (Reinforcement) ในขณะท่ีสอน เพราะการเสริมแรงจะมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเรียนรู้ของผู้เรียน  

นุตริยา  จิตตารมย์ (2548:  34) การน าทฤษฎีการสอนของบรูเนอร์ไปประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้
ให้แนวคิดว่าคนเราจะเรียนรู้ได้ดี หากสิ่งที่เรียนน้ันมีความหมายและถูกจัดให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม 
ผู้สอนจึงอาจช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นโดย 

 1. ผู้สอนควรใช้ค าถามหลาย ๆ ประเภทในการทดสอบ และในการทบทวนความรู้ท่ี
เรียนไปแล้ว เพื่อจะได้ลดทอนการเรียนรู้โดยอาศัยความจ าลง 

 2. ก่อนหน้าที่จะสอนบทเรียนใหม่จ าเป็นท่ีผู้สอนต้องทราบถึงสิ่งที่ผู้เรียนมีติดตัวมา
ก่อน เพราะผู้เรียนจะเชื่อมโยงทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกัน 
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 3. ให้งานผู้เรียนโดยที่งานน้ัน ต้องให้ผู้เรียนได้เรียบเรียงล าดับความคิด และข้อมูล

ข่าวสารในการท า เช่น การเขียนเค้าโครงเรียงความ การตอบค าถามที่มีลักษณะของการบรรยาย 
โดยผู้สอนจะตรวจสอบล าดับการจัดเรียงความคิดและข้อมูลอธิบายหรือแก้ไขให้ผู้เรียนเข้าใจชัดเจน 

 4. ส าหรับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างซับซ้อนเป็นนามธรรม และผู้เรียนไม่คุ้นเคยมาก่อน
ผู้สอนควรใช้การเรียบเรียงแบบก้าวหน้าเข้าช่วยซ่ึงเป็นการจัดระบบสิ่งที่จะเรียนไว้ล่วงหน้า  และ
เรียงตามมโนทัศน์ท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

 5. เตรียมแผนการเรียนการสอนตลอดหน่วยหรือรายวิชาเพื่อสะดวกในการเชื่อมโยง
สิ่งที่จะต้องสอนในช่วงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

 6. ให้ผู้เรียนได้แสดงการเรียนรู้ของตนออกมาด้วยภาษาถ้อยค า และภาษาท่าทาง 
 7. กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักจัดจ าแนกประเภทสิ่งที่เรียนให้อยู่ในกลุ่ม ทั้งสิ่งที่คล้ายกันและ

ต่างกัน 
อัมพร ม้าคนอง ( 2547: 9-10) กล่าวว่า แนวคิดของบรูเนอร์ที่นับว่ามีประโยชน์มากต่อ

การศึกษาคณิตศาสตร์ คือ แนวคิดที่กล่าวว่ามนุษย์สามารถคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์เฉพาะใด ๆ ได้ใน 
3 ขั้น คือ  ขั้นการกระท า ( Enactive mode) ขั้นจินตนาการ ( Iconic mode) และขั้นสัญลักษณ์ 
(Symbolic mode) ซึ่งแนวคิดนี้ถูกแปลความหมายและน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นการกระท า ( Enactive 
mode) กิจกรรมคณิตศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสกับสื่อ
และวัตถุจริง ในขั้นจินตนาการ (Iconic mode) ครูอาจใช้สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง เช่น ฟิล์ม  รูปภาพ 
แผนภาพ ที่นักเรียนสามารถมองเห็นด้วยตา ส าหรับในขั้นสัญลักษณ์ ( Symbolic mode) เป็นระดับ
ที่ผู้เรียนจะสามารถใช้สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมแทนสิ่งที่เป็นวัตถุจริง จะเห็นว่าแนวคิดของการ
เรียนรู้ 3 ระดับน้ันเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่
ต้องการให้เด็กเข้าใจความหมายและที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง  ของการสอน
ในทางคณิตศาสตร์ เช่น ต้องการให้นักเรียนทราบว่า 6÷ 3 = 2 ในขั้นแรก อาจใช้ทอฟฟี่ 6 เม็ด 
จัดเป็น 3 กอง กองละ 2 เม็ด ซึ่งเป็นขั้น Enactive จากนั้น ให้นักเรียนเขียนหรือวาดเป็นภาพของ
ทอฟฟี่ 3 กอง กองละ 2 เม็ด ซึ่งเป็นขั้น Iconic และในขั้นสุดท้ายคือ Symbolic นักเรียนควรต้อง
เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า 6÷ 3 = 2 ซึ่งจะท าให้นักเรียนเข้าใจสัญลักษณ์ว่าหมายถึง การแบ่งของ 6 
ชิ้น ออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน จะได้ส่วนละ 2 ชิ้น อย่างไรก็ตามบรูเนอร์เห็นว่า ความพร้อมที่จะ
เรียนข้ึนอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับงานของเพียเจต์ที่กล่าวว่า สิ่งส าคัญที่สุด
ของการสอนมโนทัศน์พื้นฐานคือการช่วยเหลือให้เด็กสามารถพัฒนาจากการคิดเชิงรูปธรรมไปสู่การ
คิดที่ต้องใช้ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์มากขึ้น บรูเนอร์จึงเสนอแนะว่าความพร้อมขึ้นอยู่กับการ
ผสมผสานของวิธีเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นมากกว่าการรอคอยให้เด็กพัฒนาความสามารถที่จะเรียนได้เอง 

นุตริยา  จิตตารมย์ (2548: 36) ได้กล่าวว่า ในการวิจัยใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม ( Concrete) สื่อ
ที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง  (Semiconcrete) และสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ( Abstract) ในขั้นที่ 2 การ
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แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการในแบบรูปภาพ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการใช้
สื่อที่เป็นรูปธรรม (Concrete) ใช้วัตถุจริงหรือสื่อเสมือนจริงแสดงความหมายของโจทย์สอดคล้องกับ
ขั้นการกระท า  (Enactive mode) ของขั้นการเรียนรู้ทฤษฎีของบรูเนอร์ การใช้สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุ
จริง (Semiconcrete) วาดรูปภาพ แผนภาพ หรือเขียนตารางแสดงความหมายสอดคล้องกับขั้น
จินตนาการ ( Iconic mode) ของขั้นการเรียนรู้ทฤษฎีของบรูเนอร์ และการใช้สัญลักษณ์ที่เป็น
นามธรรม ( Abstract) หานัยท่ัวไป น าเสนอให้อยู่ในรูปนิพจน์ของพีชคณิต หรือเขียนสมการเชิง
พีชคณิตสอดคล้องกับขั้นสัญลักษณ์ (Symbolic mode) ของขั้นการเรียนรู้ทฤษฎีของบรูเนอร์ 

 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า กลวิธี STAR เป็นกระบวนการท่ีเป็นล าดับขั้นตอนใน
การแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาทั้ง 4 ขั้น คือ  
  ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the problem) สอดคล้องกับ  
ขั้นที่ 1 S (Search the word problem) การศึกษาโจทย์ปัญหา  
  ขั้นที่ 2 การวางแผน (Devising a plan) สอดคล้องกับขั้นท่ี 2 T (Translate the 
problem) การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาด าเนินการ 
  ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) สอดคล้องกับขั้นท่ี 3 A 
(Answer the problem) การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
  ขั้นที่ 4 การตรวจย้อนกลับ (Looking back) สอดคล้องกับขั้นท่ี 4 R (Review the 
solution) ทบทวนค าตอบ  

 
 2.3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR  
แมคชินี และแกตนัน  (Maccini; & Gagnon. 2011: online) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการสอน

แก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR มีดังนี ้
  1. ก่อนเร่ิมบทเรียน  ครูควรทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูความรู้และทักษะพื้นฐานท่ี

เกี่ยวข้องกับบทเรียนของนักเรียน 
  2. ครูแนะน ากลวิธี  STAR ที่น ามาใช้ในการสอน  และขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนของ

กลวิธีนี้เพื่อช่วยนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  3. นักเรียนควรจ าขั้นตอนของกลวิธี  STAR เพื่อความสะดวกในการน าไปใช้และ

สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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 การสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR ครูจะเป็นตัวแบบที่ดีในการใช้กลวิธีแก้ปัญหา 

บทบาทของครูในการสอนแก้ปัญหา ได้แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมของครูในข้ันตอนการสอนในชั้นเรียน 
 

ขั้นตอน พฤติกรรมของครู 
ขั้นที่ 1 บทน า ครูให้ค าแนะน าสิ่งที่เป็นภาพรวมทั่วไปโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่กับ

ทักษะท่ีเรียนผ่านมาแล้ว ให้นักเรียนมองเห็นความส าคัญของเนื้อหาที่จะ
เรียน โดยอาจเชื่อมโยงกับบทบาทในชีวิตจริง 

ขั้นที ่2 ให้ครูเป็น
แบบอย่างในการใช้
กลวิธ ี

เริ่มต้นปัญหาโดยครูใช้การคิดออกเสียงเพื่อเป็นตัวแบบส าหรับนักเรียน 
เช่น อ่านโจทย์ปัญหาออกเสียงแล้วตรวจสอบท าเครื่องหมายตามล าดับขั้น
ในใบงานตามกลวิธี STAR ดังนี้ 
S : ศึกษาโจทย์ปัญหา แยกแยะประเด็นของปัญหา 
T : แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการในแบบรูปภาพ        

 หรือสมการทางคณิตศาสตร์ 
A : หาค าตอบของ 
R : ทบทวนค าตอบ 

ขั้นที่ 3 ให้แบบฝึกหัด
ที่มีการแนะน า 

ครูให้แบบฝึกหัดเป็นใบงานที่การแนะน าตามขั้นตอนแล้วให้โอกาส
นักเรียนได้ฝึกกลวิธี โดยลดบทบาทครูจนกระท่ังนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 4 ให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดอย่างอิสระ 

ครูให้แบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องหาค าตอบด้วยตัวเองไม่มี 
ค าแนะน า ครูให้นักเรียนคิดด้วยตัวเอง 

ขั้นที่ 5 ให้ผลย้อนกลับ
ทางบวกและถูกต้อง 

ให้ผลย้อนกลับทางบวก โดยดูการปฏิบัติงานของนักเรียน เช่น เปอร์เซ็นต์
ความถูกต้องในการค านวณ เป็นต้น ให้ผลย้อนกลับค าตอบที่ผิดพลาด 
อาจจะสอนใหม่ถ้าจ าเป็น แล้วให้แบบฝึกหัดที่ 
คล้ายคลึงกับปัญหาเดิมและสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนสุดท้าย
ให้ผลย้อนกลับทางบวก 

ขั้นที่ 6 ประยุกต์ปัญหา
ใช้กับชีวิตจริง 

ให้ค าถามที่กระตุ้นนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานการณ์แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง ทบทวนบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความคงทน 

 
มิลเลอร์  (Maccini; & Gagnon. 2011: online; citing Miller. 1996: 313-367) ได้

ยกตัวอย่างใบงานส าหรับใช้ในการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR 
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ตาราง 2 ใบงานส าหรับใช้ในการสอนแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR 
 

Matt ก าลังจะซื้อพรมไปติดพื้นทั้งหมดของห้องนอนเขา พื้นห้องนอนของเขามีขนาด 12 
ฟุต และ 16 ฟุต ถ้าเขามีเงิน 40$ เขามีเงินพอที่จะซ้ือพรมในราคา 2$ ต่อตารางวาได้หรือไม่? 

ค าถามในแต่ละ
ขั้นตอน 

ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย ( /) ลงในช่องว่างเมื่อนักเรียนปฏิบัติงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

S : ศึกษาโจทย์ปัญหา 
- อ่านโจทย์ปัญหาอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน 
- ถามค าถามกับตัวเอง
ว่า”รู้อะไรบ้าง” “ต้องการ
หาอะไร” 
- เขียนข้อเท็จจริงท่ีได้
จากโจทย์ 

…………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………….. 
พื้นห้องนอน Matt มีขนาด 12 x 16 ฟุต, มีเงินอยู่ 40$, พรมมีราคา 2$ 
ต่อตารางวา  
อันดับแรกเราต้องรู้ว่าพื้นห้องนอนมีพื้นที่เท่าไหร่? 

T : แปลงข้อมูลที่มีอยู่ใน
โจทย์ปัญหาไปสู่สมการ
ในแบบรูปภาพหรื
อสมการทาง
คณิตศาสตร์ 
 

พื้นที่ของห้องนอน Matt คือ 12 x 16 = 192 ตารางฟุต 
 

A : หาค าตอบของโจทย์
ปัญหา 
 

เรารู้ว่า 3 ฟุต = 1 วา และ 9 ตารางฟุต = 1 ตารางวาดังนั้น เราจะท า 
พื้นที่ของพื้นห้องนอน Matt จากหน่วยตารางฟุตเป็นตารางวา จะได้  

 ตารางวา 
พรม 2$ ต่อตารางวา  
ดังนั้น เราจะต้องจ่ายไป $ Matt มีเงินไม่พอที่จะ
ซื้อได้ 

R : ทบทวนค าตอบ 
- อ่านโจทย์ซ้ าอีกครั้ง 
- ถามตัวเองว่าค าตอบที่
ได้สอดคล้องกับโจทย์
หรือไม่ 
- ตรวจสอบค าตอบ 

เราสามารถตรวจค าตอบโดยท่ีเราทราบว่า Matt ยังขาดเงินอีก 2.60$ 
ถึงจะท าให้เขาซื้อพรมมาติดในห้องนอนเขาได้ 
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ให้ข้อควรพิจารณาในการใช้กลวิธีการสอนในชั้นเรียนดังน้ี 

  1.เรียนรู้บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคนท้ังพฤติกรรมและพื้นฐานด้านความรู้การ
สอนโดยการใช้กลวิธีควรตระหนักถึงบุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคน เช่น บางคนอาจจะชอบ
เขียนเส้นเน้นข้อความในขณะอ่านโจทย์ปัญหาออกเสียง ขณะท่ีบางคนอาจจะชอบอ่านโจทย์ปัญหา
ในใจหรืออ่านเบา ๆ ครูต้องทราบว่าพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนท่ีแตกต่างกันเป็นอย่างไร  แต่สิ่ง
ส าคัญคือ ครูต้องกระตุ้นนักเรียนให้ท าโจทย์ปัญหาให้ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนและท าโจทย์ครั้งต่อไป 

  2. กระตุ้นการใช้กลวิธีเป็นรายบุคคล ควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าที่จะใช้กลวิธีในการหา
ค าตอบ ท าตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ค าตอบของโจทย์ปัญหา 

  3. ประยุกต์การใช้งานทั่ว  ๆ ไป เช่น ให้โจทย์ที่มีโครงสร้างเหมือนเดิมแต่มีเรื่องราว
แตกต่างออกไป  หรือให้โจทย์ท่ีมีความซับซ้อนไปจากโจทย์ท่ีแก้ในข้ันการสอน  เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนและสามารถประยุกต์ใช้กลวิธีในโจทย์ทั่ว ๆ ไปได้ 

นุตริยา  จิตตารมย์ ( 2548: 39-40) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR 
ดังนี ้

 ขั้นที่ 1 S (Search the word problem) เป็นข้ันของการศึกษาโจทย์ปัญหาในข้ันน้ี
ผู้เรียนจะต้องอ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วถามค าถามต่อตนเองว่า “รู้ข้อเท็จจริง
อะไรบ้างจากโจทย์ปัญหา ” “โจทย์ต้องการให้หาอะไร ” ผู้สอนสามารถใช้วิธีการคิดออกเสียงในขณะ
แนะน าโจทย์แก่นักเรียน จากนั้นค่อย ๆ ลดบทบาทตัวเองเพื่อให้นักเรียนตอบข้อเท็จจริงท่ีได้จาก
โจทย์ด้วยตนเอง 

 ขั้นที่ 2 T (Translate the problem) การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ
ในแบบรูปภาพหรือ สมการทางคณิตศาสตร์ โดยอาจเลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ ดังนี้ 

  2.1 สื่อที่เป็นรูปธรรม (Concrete application: C) ใช้วัตถุจริงหรือสื่อเสมือนจริง 
  2.2 สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง ( Semiconcrete application: S) วาดรูปภาพ

แผนภาพ หรือเขียนตารางแสดงความหมาย 
  2.3 สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม (Abstract application: A) หานัยท่ัวไป น าเสนอให้

อยู่ในรูปนิพจน์ของพีชคณิต หรือเขียนสมการเชิงพีชคณิต 
  ทั้งน้ีจะใช้ครบท้ัง 3 ประเภทหรือไม่ก็ได้แต่ต้องสามารถเขียนสัญลักษณ์ที่เป็น

นามธรรม (Abstract application) ได้ โดยในขั้นนี้ใช้ CSA แทนสื่อหรือสัญลักษณ์ทั้งสามประเภท
ดังกล่าว ซึ่งผู้เรียนต้องเลือกตัวแปร และระบุการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
โจทย์ปัญหา ผู้สอนควรให้โอกาสนักเรียนในการฝึกกลวิธีใหม่ลดบทบาทตัวเองจนกระท่ังผู้เรียน
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 

 ขั้นที่ 3 A (Answer the problem) เป็นข้ันการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ในข้ันน้ี
ผู้เรียนหาค าตอบที่เหมาะสมและถูกต้องของโจทย์ปัญหา 
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 ขั้นที่ 4 R (Review the solution) เป็นข้ันทบทวนค าตอบ ผู้เรียนอ่านโจทย์ปัญหาซ้ า

อีกครั้ง แล้วถามค าถามต่อตนเองว่า “ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ีก าหนดในปัญหา
หรือไม่” จากนั้นตรวจสอบค าตอบ ในข้ันน้ีผู้สอนควรให้ผลย้อนกลับทางบวกโดยดูการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน เช่น เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการค านวณ การน าเสนอผลการค านวณ เป็นต้น และ
ให้ผลย้อนกลับค าตอบที่ผิดพลาด ถ้านักเรียนหาค าตอบผิดพลาดมากอาจจะสอนใหม่ แล้วให้
แบบฝึกหัดที่คล้ายคลึงกับปัญหาเดิมและสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป ขั้นตอนการแก้ปัญหา
โดยใช้กลวิธี STAR ดังนี ้

 ขั้นที่ 1 การศึกษาโจทย์ปัญหา (Search the word problem : S) แยกแยะประเด็นของ
ปัญหา ด าเนินการดังนี้ 

  1.1 อ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
  1.2 ถามค าถามต่อตนเองว่า “รู้เท็จจริงอะไรบ้างจากโจทย์ปัญหา ” “โจทย์ต้องการ

ให้หาอะไร” 
  1.3 เขียนข้อเท็จจริงท่ีได้จากโจทย์ 
 ขั้นที่ 2 การแปลงโจทย์  (Translate the problem : T) การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์

ปัญหาด าเนินการดังนี้ 
  2.1 เลือกตัวแปร 
  2.2 ระบุการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
  2.3 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการในแบบรูปภาพหรือสมการทาง

คณิตศาสตร์ โดยอาจเลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ ดังนี้ 
   2.3.1 สื่อที่เป็นรูปธรรม (Concrete application: C) ใช้วัตถุจริงหรือสื่อเสมือน

จริง 
   2.3.2 สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง ( Semiconcrete application: S) วาดรูปภาพ

แผนภาพ หรือเขียนตารางแสดงความหมาย 
   2.3.3 สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ( Abstract application: A) หานัยท่ัวไป

น าเสนอให้อยู่ในรูปนิพจน์ของพีชคณิต หรือเขียนสมการเชิงพีชคณิต 
 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา  (Answer the problem : A) ด าเนินการหาค าตอบ

ที่ถูกต้องตามขั้นที่ 2 
 ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (Review the solution : R) ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 อ่านโจทย์ปัญหาซ้ าอีกครั้ง 
  4.2 ถามค าถามต่อตนเองว่า “ค าตอบที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ี

ก าหนดในปัญหาหรือไม่” 
  4.3 ตรวจสอบค าตอบ 
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 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธี STAR 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
แมคชินี และชู๊ส  (Maccini; & Hughes. 2000: 10-21) ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธี 

STAR และการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง และสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม หรือที่
เรียกโดยใช้อักษร CSA ตามล าดับ ส าหรับการแก้ปัญหาพีชคณิตขั้นต้นของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีมีต่อความสามารถของการแสดงความหมายและการ
หาค าตอบของการแก้ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารจ านวนเต็ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน 6 คน จากนักเรียนจ านวน 170 คน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเต็มของนักเรียนสูงขึ้น ในแต่ละล าดับการสอนนักเรียนใช้กลวิธี
แก้โจทย์ปัญหาดังน้ี  1) ศึกษาท าความเข้าใจโจทย์ 2) แปลงข้อมูลจากโจทย์ภาษาไปสู่สมการ 3) 
ระบุการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 4) วาดรูปภาพแสดงความหมายของโจทย์
ปัญหาได้ 5) เขียนสมการได้อย่างถูกต้อง และ 6) ตอบค าตอบของโจทย์ปัญหาได้ นอกจากนั้น
นักเรียนยังสามารถแก้โจทย์ปัญหาท่ีไม่ใกล้เคียงกับของเดิมอีกด้วย และหลังจากทดลองแล้ว 10 
สัปดาห์ ได้ท าการวัดความคงทนในการเรียน ปรากฏว่านักเรียนยังสามารถแสดงความหมายของ
โจทย์และหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง 

แมคชินี และราวด์โอ (Maccini; & Ruhl. 2000: 465-489) ได้ศึกษาผลการใช้สื่อที่เป็น
รูปธรรมสื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริงและสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมหรือที่เรียกโดยใช้อักษร CSA 
ตามล าดับ และกลวิธี STAR ในการแก้ปัญหาการลบจ านวนเต็มส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนมีอุปสรรคในการให้เหตุผลขั้นสูง และทักษะการ
แก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแสดงความหมายและการหาค าตอบของปัญหาการลบจ านวน
เต็ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 คนผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง
การแก้ปัญหาของนักเรียนทั้ง 3 คนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ท าการ
ทดสอบความคงทนของความสามารถในการหาค าตอบของปัญหา พบว่า นักเรียนยังคงหาค าตอบ
ของปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ 1 สัปดาห์ ต่อมาท าการทดสอบความคงทนของความสามารถในการ
แสดงความหมายของปัญหา ซึ่งนักเรียนยังคงแสดงความหมายของปัญหาได้อย่างถูกต้องเช่นกัน 

บัตเลอร์ และคณะ ( Butler; & et al. 2003: 99) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบมโนทัศน์เร่ือง 
เศษส่วนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนโดยใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมสื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริงและสัญลักษณ์ที่เป็น
นามธรรมหรือที่เรียกโดยใช้อักษร CRA ตามล าดับ และใช้สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริงและสัญลักษณ์ที่
เป็นนามธรรมหรือที่เรียกโดยใช้อักษร RA ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนอายุระหว่าง 11 - 
15 ปี จ านวน 50 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อหรือสัญลักษณ์แบบ CRA 
จ านวน 26 คนและกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อหรือสัญลักษณ์แบบ RA จ านวน 24 คน กลุ่ม
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ทดลองทั้งสองกลุ่มได้รับการสอนเนื้อหาเรื่อง เศษส่วน ทั้งหมด 10 บท โดยทั้งสองกลุ่มมีการจัดการ
เรียนการสอนแตกต่างกันในเนื้อหาบทที่ 1 - 3 กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อหรือสัญลักษณ์แบบ 
CRA ใช้วัตถุจริงหรือสื่อเสมือนจริงในการเรียนการสอน ส่วนกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้สื่อหรือ
สัญลักษณ์แบบ RA ใช้การวาดรูปภาพในการแสดงความหมาย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองทั้ง
สองกลุ่มท าคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อหรือสัญลักษณ์แบบ CRA มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยใช้สื่อหรือสัญลักษณ์แบบ RA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คอนแนว (Konold. 2005: 2949-A) ได้ศึกษาการแก้สมการพีชคณิตและแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริงและสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม หรือที่เรียกโดยใช้
อักษร CRAตามล าดับ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ปกติและท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียน จ านวน 169 คน อายุ 11 - 19 ปีซ่ึงประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน
จ านวน 61 คน และนักเรียนปกติ 108 คน การทดลองแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
ได้รับการสอนโดยใช้สื่อหรือสัญลักษณ์แบบ CRA และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ นักเรียน
ทั้งสองกลุ่มเรียนเน้ือหาพีชคณิตทั้งหมด 11 บท โดยแบบฝึกหัดที่ใช้เหมือนกันท้ังสองกลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า เม่ือเปรียบเทียบคะแนนโดยใช้การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และทดสอบความ
คงทนในการเรียนนักเรียนท้ังสองกลุ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาพีชคณิตหลังทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลอง การใช้สื่อหรือสัญลักษณ์แบบ CRA และการสอนแบบปกติช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า ทั้งเด็กปกติและเด็ก
พิเศษสามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาพีชคณิตได้ ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า การใช้ CSA และกลวิธี 
STAR ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนสามารถแสดงความหมายและ
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 – 10 สัปดาห์ 
การใช้ CSA และกลวิธี STAR ช่วยให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนยังคงสามารถแสดง
ความหมายของโจทย์และหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง 

 งานวิจัยในประเทศ  
นุตริยา จิตตารมย์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดย

ใช้กลวิธีSTAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
จ านวน 86 คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กลวิธี STAR จ านวน 45 คน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนปกติ  จ านวน 41 คน ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี  STAR มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ  คือ สูงกว่าร้อยละ  50 ของคะแนนท่ีได้จากแบบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหามีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ
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อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 และมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

ธนะชาติ ถนอมกุลบุตร (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง“การแปรผัน” โดยการใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางบัวทอง ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาท้ัง  4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาโจทย์ปัญหา ด้านการแปลง
ข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ ด้านการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และด้านการทบทวน
ค าตอบโดยเฉลี่ยท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการ
เรียนสูงกว่าก่อนการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์  
60% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ว่ามีความเหมาะสม 
  ปาจรีย์ เยาด า (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง 
"การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว" โดยการใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  40 คน  ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาท้ังสี่ด้าน  คือ ด้านการศึกษาโจทย์ปัญหา 
ด้านการแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการทางคณิตศาสตร์  ด้านการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา และด้านการทบทวนค าตอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60%อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสม  

 จากการศึกษางานวิจัยท้ังต่างประเทศและในประเทศสรุปได้ว่า การสอนแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม สื่อที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง และ
สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ช่วยส่งผลให้ นักเรียนมีความคงทนในการเรียน  มีการพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาท้ังสี่ด้าน  คือ ด้านการศึกษาโจทย์ปัญหา  ด้านการแปลงข้อมูลที่
มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการทางคณิตศาสตร์  ด้านการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  และด้านการ
ทบทวนค าตอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียน 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

3.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
อิกแซงก์และเซฟฟิลด์ (Cruikshank; & Sheffield. 1992: 37) กล่าวว่า “ปัญหาเป็นค าถาม

หรือสถานการณ์ท่ีท าให้งงงวย  ปัญหาควรจะเป็นค าถามหรือสถานการณ์ท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้
ทันที  หรือรู้วิธีหาค าตอบโดยทันที  ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  ไม่ได้หมายความว่าจะ
เกี่ยวข้องกับจ านวนเท่านั้น  ปัญหาคณิตศาสตร์บางปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติทาง
กายภาพหรือการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์โดยไม่เกี่ยวข้องกับจ านวนก็ได้” 

 ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2537: 62) ได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
 1.เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการค าตอบซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปปริมาณ หรือ  

จ านวน  หรือค าอธิบายให้เหตุผล 
 2.เป็นสถานการณ์ที่ผู้แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยมาก่อน ไม่สามารถหาค าตอบได้ในทันที

ทันใด ต้องใช้ทักษะความรู้ และอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างประมวลเข้าด้วยกันจึงหาค าตอบได้  
 3.สถานการณ์ใดจะเป็นปัญหาหรือไม่ข้ึนอยู่กับบุคคลผู้แก้ปัญหาและเวลา สถานการณ์

หนึ่งอาจเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ และสถานการณ์
ที่เคยเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหนึ่งในอดีต อาจไม่เป็นปัญหาส าหรับบุคคลนั้นแล้วในปัจจุบัน  

สิริพร  ทิพย์คง ( 2544: 9-10) ได้กล่าวว่า ปัญหาประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 3  ประการ คือ 
ความต้องการที่จะค้นหาค าตอบ ตอบค าถามของปัญหานั้นทันทีทันใดไม่ได้ และต้องใช้ความ
พยายามอย่างสม่ าเสมอจึงจะแก้ปัญหาน้ันได้ 

ศรีวรินทร์  ทองย่น  (2552: 25) ได้กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ท่ีต้องการค าตอบ ซึ่งอาอยู่ในรูปปริมาณ หรือจ านวนหรือค าอธิบายให้
เหตุผล เป็นสถานการณ์ที่ผู้แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยมาก่อนไม่สามารถหาค าตอบได้ในทันทีทันใด ต้องใช้
ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมหลาย ๆ อย่างประมวลเข้าด้วยกันจึงจะหาค าตอบได้  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ข้อสงสัยหรือ
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปปริมาณ หรือจ านวน   หรือค าอธิบายให้เหตุผล ที่ไม่
สามารถหาค าตอบได้ทันที  หรือรู้วิธีหาค าตอบโดยทันที ต้องใช้ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมหลาย ๆ อย่างประมวลเข้าด้วยกัน  รวมถึงใช้ความพยายามอย่างสม่ าเสมอจึงจะ
แก้ปัญหานั้นได้ 

 ส าหรับความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
 โพลยา ( Polya. 1980 : 1) กล่าวว่า  การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นการหาวิธีทางที่จะหา

สิ่งที่ไม่รู้ในปัญหา เป็นการหาวิธีการท่ีจะน าสิ่งที่ยุ่งยากออกไป หาวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคที่
เผชิญอยู่  เพื่อจะให้ได้ข้อลงเอย  หรือค าตอบที่มีความชัดเจน แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน
ทันทีทันใด 
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 บรังคา (ชัยรัตน์ สุล านาจ . 2547:6; อ้างอิงจาก Branca. 1980: 3-8) ได้ให้ความหมายของ
การแก้ปัญหาไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

  1.การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( Problem Solving 
as a Goal) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นเหตุผลหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้น
ในการแก้ปัญหาจึงเป็นอิสระจากค าถามหรือปัญหาเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือวิธีการและเนื้อหาสาระ
ใด ๆ  

  2. การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นกระบวนการ ( Problem Solving as a Process) สิ่งที่
ถือว่าส าคัญเม่ือการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ คือ วิธีการ ยุทธวิธี หรือเทคนิคเฉพาะต่าง ๆ ที่
นักเรียนจ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาแบบต่างๆ กระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสาระส าคัญ
และเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

  3. การแก้ปัญหาในฐานะเป็นทักษะพื้นฐาน ( Problem Solving as a Basic Skill) เมื่อ
การแก้ปัญหาจัดเป็นทักษะพื้นฐาน  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงให้ความส าคัญกั บ
ลักษณะเฉพาะของโจทย์ปัญหา แบบของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ควรรู้ จุดเน้นอยู่ท่ี
สาระส าคัญของการแก้ปัญหาที่ทุกคนต้องรู้ การเลือกปัญหาและเทคนิควิธีการเหล่าน้ัน 

 ครูลิค และรูดนิค ( Krulik and Rudnick. 1996: 3) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาว่า
เป็นวิธีการเฉพาะของแต่ละคนท่ีจะใช้ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่สะสมมาก่อนเพื่อน ามาสนอง
ความต้องการของสถานการณ์ท่ีแตกต่าง 

 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ( NCTM. 2000: 52)  กล่าวว่า  การแก้ปัญหา 
คือ ชิ้นงานที่ท าโดยยังไม่รู้วิธีการท่ีได้มาซึ่งค าตอบในทันที  ในการหาค าตอบนักเรียนจะต้องใช้
ประโยชน์จากความรู้ท่ีมีอยู่เหล่านั้นเพื่อน าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหา  นักเรียนจะต้องฝึกฝนบ่อย ๆ 
เพื่อที่จะพัฒนาและท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ การแก้ปัญหาไม่ได้มีเป้าหมายในการหาค าตอบเพียง
อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการของการกระท าให้ได้มาของค าตอบ  นักเรียนจะต้องหาโอกาส  ฝึกฝน
อยู่เป็นประจ า  รวมท้ังได้แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนขึ้นและให้มีการสะท้อนแนวคิดในการแก้ปัญหานั้น
ออกมาด้วยซ่ึงได้ก าหนดมาตรฐานของการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนอนุบาลถึงเกรด 12 ดังนี้ 

1.  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์จากปัญหาต่าง ๆ 
2. การแก้ปัญหานั้นได้บังเกิดขึ้นในคณิตศาสตร์และในบริบทอื่น ๆ  
3. ประยุกต์และดัดแปลงยุทธวิธีอย่างหลากหลายในการแก้ปัญหา 
4. ควบคุมและพิจารณาบนกระบวนการการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

 ดอสเซย์  และคนอื่น ๆ (Dossey and others. 2002: 72) กล่าวว่า การแก้ปัญหา คือ 
กระบวนการโดยให้ตอบค าถามหรือการจัดการกับสถานการณ์  ปัญหาท่ียากและน่าเบื่อ  ส าหรับ
บุคคลหนึ่งอาจเป็นเร่ืองปกติและการค านวณที่คล่องแคล่วส าหรับอีกบุคคลหนึ่ง  กระบวนการ
แก้ปัญหาจึงต้องใช้การสร้างองค์ความรู้ตามวิถีทางใหม่ๆ หรือที่แตกต่างจากเดิม  ใช้หลักในการ
วางแผนหรือยุทธวิธีที่จะน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ  และการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ที่เป็นไปได้
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เกี่ยวกับสถานการณ์น้ัน ๆ กระบวนการนี้อาจจะยุ่งยากซับซ้อนข้ึนเม่ือมีการต้องการสร้างการ
เชื่อมโยง  ซึ่งนักเรียนจะได้ประสบการณ์จากกระบวนการน้ีและสามารถพัฒนายุทธวิธีการแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2541: 103) กล่าวว่า การแก้ปัญหา หมายถึง การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นส าคัญของเรื่องราวที่สร้างความช านาญ 
ความยุ่งยากสับสน ความวิตกกังวล และหาหนทางขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นปัญหาให้หมดไปอย่างมี
ขั้นตอน 

ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี ( 2542: 103) กล่าวว่า การแก้ปัญหา หมายถึง สถานการณ์หรือ
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ซึ่งต้องการหาค าตอบ ค าตอบที่ได้จะเกี่ยวข้องกับปริมาณ ด้วยปัญหา
ทางคณิตศาสตร์มีมากมายหลายชนิด เช่น ปัญหาที่ปรากฏในหนังสือ ปัญหาท่ีพบในหนังสือทั่วๆไป 
ปัญหาให้ค้นหา ปัญหาให้พิสูจน์ 

สมเดช  บุญประจักษ์ (2543: 1) กล่าวว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการหาวิธีการ
เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ท่ีก าหนดในปัญหา  

มยุรี  บุญเยี่ยม ( 2545: 32) กล่าวว่า การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการทางสมองอย่าง
หนึ่ง ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ประมวลเข้ากับส่วนประกอบของสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ค าตอบที่ต้องการหรือ
บรรลุมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 

สิริพร  ทิพย์คง ( 2545: 112) กล่าวว่า การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการที่ใช้เพื่อให้
ได้มาซึ่งค าตอบ ปัญหาของคน ๆ หนึ่งอาจจะไม่ใช่ปัญหาของอีกคนหน่ึง ในการแก้ปัญหาจะต้องมี
การวางแผน การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การก าหนดสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติม มีการแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และทดสอบการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุป การแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  

บงกชรัตน์  สมานสินธุ์ ( 2551: 19) กล่าวว่า การแก้ปัญหา หมายถึง เป็นความสามารถใน
การน าความรู้ ทักษะ และการด าเนินการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการหาค าตอบเมื่อก าหนด
สถานการณ์หรือค าถามที่เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์มาให้  

ศรีวรินทร์  ทองย่น ( 2552: 26) กล่าวว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการ
ที่ผู้แก้ปัญหาจะต้องน าความรู้ ทักษะ และหลักการต่างๆ มาใช้ในการหาค าตอบในสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่สามารถหาค าตอบได้ในทันทีทันใด  

วาสนา  กิ่มเทิ้ง (2553 : 42)  กล่าวว่า  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เป็นความสามารถ
และความช านาญในการใช้กระบวนการต่าง ๆ ทางสมอง ประสบการณ์  การเข้าใจปัญหา  ตลอดจน
ความพยายามในการคิดค้นหาค าตอบ  เพื่อให้ได้ค าตอบ  โดยการน าความรู้  ทักษะ  รวมถึงวิธีการ
ต่าง ๆ ในการหาค าตอบเมื่อก าหนดสถานการณ์หรือค าถามที่เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์มาให้  ซึ่ง
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กระบวนการดังกล่าวมีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอนและจะต้องใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จในการแก้ปัญหา 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  
กระบวนการที่ผู้แก้ปัญหาจะต้องน าความรู้ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการหา
ค าตอบเมื่อก าหนดสถานการณ์หรือค าถามที่เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์มาให้  

 
3.2 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 จากความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้น  ได้มีผู้แบ่งปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

โพลยา (Polya. 1985: 123-127) ได้แบ่งปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ปัญหาให้ค้นหา ( Problems to  Find)  เป็นปัญหาให้ค้นหาสิ่งที่ต้องการ  ซึ่งอาจ

เป็นปัญหาในเชิงทฤษฎีหรือปัญหาในเชิงปฏิบัติ  อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม    ส่วนส าคัญของ
ปัญหาน้ีแบ่งเป็น  3 ส่วน คือ  สิ่งที่ต้องการหา  ข้อมูลที่ก าหนดให้  และเงื่อนไข 

 2. ปัญหาให้พิสูจน์ ( Problems to Prove) เป็นปัญหาที่ให้แสดงอย่างสมเหตุสมผลว่า
ข้อความที่ก าหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ ส่วนส าคัญของปัญหานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
สมมติฐานหรือสิ่งที่ก าหนดให้และผลสรุปหรือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ 

เรย์ ซุยดัม และ ลินด์ควิสท์ ( Reys, Suysdam and Lindquist. 1992: 29) แบ่งปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ 2 ประเภท คือ 

 1. ปัญหาธรรมดา ( Routine Problem) เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนนัก ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยใน
โครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา 

 2. ปัญหาแปลกใหม่ (Non routine Problem) เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อนในการ
แก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาต้องประมวลความรู้ความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา  

แฮทฟิลด์ เอดเวิดส์ และบิทเทอร์ ( Hatfield, Edwards; & Bitter.  1993: 37) แบ่งปัญหา
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 1. ปัญหาปลายเปิด ( Open-Ended) เป็นปัญหาที่มีจ านวนค าตอบที่เป็นได้หลาย
ค าตอบ ลักษณะน้ีจะมองว่ากระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าค าตอบ  

 2. ปัญหาให้ค้นพบ ( Discovery) เป็นปัญหาที่จะได้ค าตอบในขั้นตอนสุดท้ายของการ
แก้ปัญหา เป็นปัญหาที่มีวิธีแก้ได้หลากหลายวิธี 

 3. ปัญหาท่ีก าหนดแนวทางในการค้นพบ (Guided discovery) เป็นปัญหาที่มีลักษณะ 
ร่วมของปัญหา  มีค าชี้แนะ ( Clues) และค าช้ีแจงในการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนอาจไม่ต้องค้นหาหรือ 
ไม่ต้องกังวลในการหาค าตอบ 
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บารูดี้ (Baroody. 1993: 260-261) แบ่งปัญหาออกเป็น 2 ประเภท สรุปได้ ดังนี้ 
 1. ปัญหาธรรมดา เป็นปัญหาที่ผู้แก้ปัญหาคุ้นเคยในวิธีการ ในโครงสร้างของปัญหา

อาจเคยพบด้วยตนเองมาก่อน และการหาค าตอบที่จะมุ่งเน้นการฝึกทักษะใดทักษะหน่ึง  
 2. ปัญหาไม่ธรรมดา เป็นปัญหาที่ผู้แก้ปัญหาจะต้องประมวลความรู้ความสามารถ

หลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา วิธีการหาค าตอบอาจมีได้หลายวิธีการ ค าตอบ
ก็อาจจะมากว่าหนึ่งค าตอบ 

ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2537: 62-63) ได้กล่าวถึงประเภทของปัญหา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การแบ่งประเภทของปัญหา โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ของปัญหา ท าให้สามารถ

แบ่งปัญหาได้ 2 ประเภท คือ  
  1.1 ปัญหาให้ค้นพบ เป็นปัญหาที่ให้ค้นพบค าตอบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปปริมาณ 

จ านวน หรือ ให้หาวิธีการ ค าอธิบาย พร้อมให้เหตุผล 
  1.2 ปัญหาให้พิสูจน์ เป็นปัญหาให้แสดงการให้เหตุผลว่า ข้อความที่ก าหนดให้

เป็นจริงหรือเท็จ 
 2. การแบ่งประเภทของปัญหา โดยพิจารณาจากตัวผู้แก้ปัญหา และความซับซ้อนของ

ปัญหาท าให้สามารถแบ่งปัญหาได้ 2 ประเภท คือ 
  2.1 ปัญหาธรรมดา เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนนัก ผู้แก้ปัญหามี

ความคุ้นเคยในโครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา 
  2.2 ปัญหาไม่ธรรมดา เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน ผู้แก้ปัญหาต้องประมวล

ความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา  
ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล (2539: 126) กล่าวว่า ประเภทของปัญหา แบ่งเป็นดังน้ี 
 1. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พิจารณาจาก จุดประสงค์ แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
  1.1 ปัญหาให้ค้นหา 
  1.2 ปัญหาให้พิสูจน์ 
  ส่วนส าคัญของปัญหาให้ค้นหา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการหา  สิ่งที่ก าหนดให้ 

เงื่อนไขเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ต้องการหากับสิ่งที่ก าหนดให้ ส่วนส าคัญของปัญหาให้พิสูจน์  อยู่ในรูป
ตัว p แล้ว q คือสิ่งที่ก าหนดให้ หรือสมมติฐาน (p) และสิ่งที่ต้องพิสูจน์หรือผลสรุป (q) 

 2. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พิจารณาจากผู้แก้ปัญหา และโครงสร้างของปัญหา 
แบ่งเป็น   

  2.1 ปัญหาธรรมดาคือปัญหาท่ีคุ้นเคยหรือปัญหาท่ีน ามาเป็นแบบฝึกหัด  
  2.2 ปัญหาท่ีไม่ธรรมดา คือ ปัญหาท่ีซับซ้อน ผู้แก้ปัญหาต้องใช้ความรู้ 

ประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถมาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ค าตอบ  
ดวงเดือน  อ่อนน่วม และคณะ (2547: 46-47) กล่าวถึง ลักษณะของปัญหาทาง

คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ปัญหาท่ีเป็นเน้ือหาคณิตศาสตร์ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
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พัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถทางคณิตศาสตร์ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าควรเลือกสินค้าใดจึงจะเป็นผู้ฉลาดซื้อ ปัญหาลักษณะน้ีเป็นการ
สร้างความตระหนักในการซ้ือของใช้ เป็นการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ณัฐธยาน์  สงคราม ( 2547: 10) กล่าวว่า ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2  
ประเภท คือ โจทย์ปัญหาหรือปัญหาท่ีคุ้นเคย เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ผู้แก้ปัญหามี
ความคุ้นเคยกับโครงสร้างลักษณะของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาประเภทสองคือ ปัญหาไม่คุ้นเคย
มาก่อน เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน ผู้แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยต้องประมวลความรู้ ความคิดรวบ
ยอดและหลักการต่าง ๆ รวมไปถึงยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา  

พิไลพร  แช่มช้อย ( 2552: 14) กล่าวว่า ปัญหาคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ๆ คือ ปัญหาท่ีพบในบทเรียน หนังสือเรียน ซึ่งอาจเป็นปัญหาให้ค้นหาค าตอบ หรือปัญหาให้พิสูจน์
ตามกฎ นิยาม ทฤษฎี และปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธในการแก้ปัญหา 
เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงจะท าให้การแก้ปัญหานั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

วาสนา  กิ่มเทิ้ง (2553: 44-45) กล่าวว่า ปัญหาคณิตศาสตร์แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ปัญหาธรรมดา คือ ปัญหาท่ีไม่ซับซ้อน ใช้ความรู้ความจ า ความเข้าใจใน  

การแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยในโครงสร้างและวิธีในการแก้ปัญหา  
 2. ปัญหาไม่ธรรมดา คือ ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน ผู้แก้จะต้องบูรณาการความรู้หลาย 

ๆ อย่างเข้าด้วยกันในการหาวิธีแก้ปัญหา วิธีการหาค าตอบอาจมีได้หลายวิธีการ และค าตอบก็
อาจจะมีมากกว่าหนึ่งค าตอบ 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ปัญหาคณิตศาสตร์แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือปัญหาธรรมดา เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยใน
โครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา  และปัญหาไม่ธรรมดาเป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน ผู้แก้ปัญหา
ต้องประมวลความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา วิธีการหาค าตอบ
อาจมีได้หลายวิธีการ และค าตอบก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งค าตอบ 

 
  3.3 องค์ประกอบที่ส่งเสริมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส่งเสริมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
โพลยา (Polya. 1957: 225) ได้กล่าวถึง สิ่งที่สัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่ง

เป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ ความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของปัญหา
ความเป็นไปได้ของค าตอบและกลวิธีต่าง ๆ เช่น การลองผิดลองถูก เป็นต้น 

ไคลต์ ( Clyde. 1967: 112) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนไว้ดังนี้  

1. วุฒิภาวะและประสบการณ์จะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาได้ดีขึ้น  
2. ความสามารถในการอ่าน 
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3. สติปัญญา 
ออซูเบล ( Ausubel. 1968: 538) ได้กล่าวว่า “ในการแก้ปัญหาโดยท่ัวไปนั้นต้องใช้

องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น สติปัญญาและองค์ประกอบทางการคิด เช่น ความยืดหยุ่นทางการคิด 
การรวบรวมความคิด ความตั้งใจ” 

สเตอร์นเบอร์ก (Sternberg. 1986: 41-78) ได้กล่าวถึงกระบวนการประมวลผลข้อมู ลอย่าง
สมบูรณ์แบบ (Executive Information Processing) ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาในการ
วางแผน  การตรวจสอบ  และการประเมินการแก้ปัญหา  ตลอดจนการปฏิบัติที่เรียกว่า
Metacomponents วิธีการน้ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี  โดยสเตอร์นเบอร์ก
เสนอแนะไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี ้

   1. การนิยามธรรมชาติของปัญหา  เป็นการทบทวนปัญหาเพื่อท าความเข้าใจ  จากนั้น
เป็นการตั้งเป้าหมาย และนิยามปัญหา เพื่อที่จะน าไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

    2. การเลือกองค์ประกอบ  หรือขั้นตอนท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา  เป็นการก าหนด
ขั้นตอนให้แต่ละขั้นตอนมีขนาดที่เหมาะสม  ไม่กว้างเกินไป  หรือไม่แคบเกินไป  ขั้นแรกควรเป็น
ขั้นตอนท่ีง่ายไว้ก่อน  เพื่อเป็นการเร่ิมต้นท่ีดี  ก่อนท่ีจะก าหนดขั้นตอนต่อไป  ควรจะพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนให้ถี่ถ้วนก่อน 

    3. การเลือกยุทธวิธีในการจัดล าดับองค์ประกอบในการแก้ปัญหา  ต้องแน่ใจว่า  การ
เรียงล าดับขั้นตอนเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ หรือหลักเหตุผลที่จะน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 

   4. การเลือกตัวแทนทางความคิดเกี่ยวกับข้อมูลของปัญหา  ซึ่งต้องทราบรูปแบบ
ความสามารถของตน  ใช้ตัวแทนทางความคิดในรูปแบบต่างๆ  จากความสามารถที่มีอยู่  ตลอดจน
การใช้ตัวแทนจากภายนอกมาเพิ่มเติม 

   5. การก าหนดแหล่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์  จะต้องมีการทุ่มเทเวลาให้กับการ
วางแผนอย่างรอบคอบ  ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่ในการวางแผน  และการก าหนดแหล่งข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์  มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงแผนและแหล่งข้อมูล  เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในการแก้ปัญหา และแสวงหาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แหล่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

   6. การตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา ว่าเป็นวิธีการที่น าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ 
 ครูลิค  และรูดนิค (Krulik and Rudnick. 1987: 45-46) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทั่วๆ  ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด  
(Heuristic) โดยแบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี ้

   1. การอ่านโจทย์  (Read) ประกอบด้วยการบันทึกค าส าคัญจากโจทย์  การอธิบาย
ปัญหาการทวนปัญหาด้วยค าพูดของตนเอง  บอกว่าโจทย์ไม่มีอะไร  และบอกว่าโจทย์ก าหนดข้อมูล
ใดมาให้บ้าง 
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   2. การส ารวจรายละเอียดของปัญหา  (Explore) ประกอบด้วย  การจัดระบบข้อมูล  การ
บอกว่าข้อมูลเพียงพอหรือไม่  การบอกว่าข้อมูลมากเกินไปหรือไม่  การวาดรูป หรือไดอะแกรม  และ
การเขียนแผนภูมิ หรือตาราง 

   3. การเลือกยุทธวิธี  (Select a Strategy) ประกอบด้วย  การระลึกรูปแบบ  การท างาน
ย้อนกลับการคาดคะเน  และการตรวจสอบ  การสร้างสถานการณ์  หรือการทดลอง  การเขียน
โครงสร้างในการจัดระบบ  หรือรายการท่ีจะช่วยในการแก้ปัญหา  การอนุมานทางตรรกศาสตร์และ
การแบ่งปัญหาออกเป็นตอนๆ เพื่อเตรียมการแก้ปัญหา 

   4. การลงมือแก้ปัญหา  (Solve) ประกอบด้วย  การด าเนินการตามแผนการใช้ทักษะ
การค านวณ การใช้ทักษะทางเรขาคณิต การใช้ทักษะทางพีชคณิต และการใช้ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

   5. การพิจารณาค าตอบ  และการขยายผล  (Review and Extend) ประกอบด้วย  การ
ทบทวนค าตอบ การพิจารณาข้อความปัญหาบางตอนท่ีน่าสนใจ  การใช้ค าถาม  ถ้า...แล้ว (if …then) 
และการอภิปรายการแก้ปัญหา  

 ไฮเมอร์  และทรูบลัด (Heimer; & Trueblood. 1997: 30 - 32) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่
ส าคัญบางประการที่มีผลต่อความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาษาหรือค าพูด สรุปได้ดังนี้ 

   1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ 
 2. ความสามารถในการค านวณ 

   3. ความสามามารถในการรวบรวมความรู้รอบตัว 
   4. ความสามารถในการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ก าหนดให้มา 
   5. ความสามารถในการให้เหตุผลส าหรับค าตอบที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ 

 6. ความสามารถในการเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง 
   7. ความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่ขาดหายไป 
   8. ความสามารถในการเปลี่ยนปัญหาที่เป็นประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร์ 
 ปรีชา  เนาว์เย็นผล ( 2537: 81-82) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1.ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อ

ความสามารถด้านน้ี คือ ทักษะการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจปัญหาต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับศัพท์ นิยาม มโนคติ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ซึ่งแสดง
ถึงศักยภาพทางสมองของนักเรียนในการระลึกถึงและความสามารถน ามาเชื่อมโยงกับปัญหาที่ก าลัง
เผชิญอยู่ ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้การท าความเข้าใจปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  คือ การรู้จัก
เลือกใช้กลวิธีมาช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่น การขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญ การแบ่งวรรค
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ตอน การจดบันทึกเพื่อแยกแยะประเด็นส าคัญ การเขียนภาพ หรือแผนภูมิ การสร้างแบบจ าลองการ
ยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับปัญหา และการเขียนปัญหาใหม่ด้วยค าพูดของตนเอง 

 2. ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา ทักษะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนท าบ่อย จนเกิดความช านาญ 
มีประสบการณ์ในการเลือกกลวิธีต่างๆ เพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกับปัญหา ผู้แก้ปัญหาท่ีมีทักษะใน
การแก้โจทย์ปัญหาจะสามารถวางแผนเพื่อก าหนดกลวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
เหมาะสม 

 3. ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการให้เหตุผล  การคิดค านวณ
นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของการแก้ปัญหา เพราะถึงแม้ว่าจะท าความเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด วาง
แผนการแก้ปัญหาได้เหมาะสมแต่เมื่อลงมือแก้ปัญหาแล้วคิดค านวณไม่ถูกต้อง การแก้ปัญหานั้นก็
ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะพื้นฐานในการบวก ลบ คูณ และหารส าหรับปัญหาที่
ต้องการค าอธิบายให้เหตุผล ต้องอาศัยพื้นฐานในการเขียนและการพูด มีความเข้าใจในกระบวนการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความหมายของการพิสูจน์ และวิธีพิสูจน์แบบต่าง ๆ เท่าท่ีจ าเป็นและ
เพียงพอในการน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา 

 4. แรงขับ เนื่องจากโจทย์ปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ ไม่สามารถหาค าตอบได้
ในทันทีทันใด ผู้แก้ปัญหาจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ให้ค าตอบ ผู้แก้ปัญหาจะต้องมี
แรงขับที่จะสร้างพลังในการคิด ซึ่งแรงขับน้ีได้แก่ เจตคติ ความสนใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ความส าเร็จ
ตลอดจนความซาบซ้ึงในการแก้ปัญหา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกฝังให้
เกิดขึ้น โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน 

 5. ความยืดหยุ่น ผู้แก้ปัญหาท่ีดีต้องมีความยืดหยุ่นในการคิด คือ ไม่ยึดติดในรูปแบบที่
ตนเองคุ้นเคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ความยืดหยุ่นเป็นความสามารถใน
การปรับกระบวนการการคิดแก้ปัญหาโดยบูรณาการความเข้าใจ  ทักษะและความสามารถในการ
แก้ปัญหาตลอดจนแรงขับที่มีอยู่เชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ของปัญหาใหม่  สร้างความรู้ท่ีสามารถ
ปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สุวร  กาญจนมยูร (2542: 3-4) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยในการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี ้
   1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับภาษา  ได้แก่ ค าและความหมายของค าต่างๆ  ที่อยู่ในโจทย์

ปัญหาแต่ละข้อมีความหมายอย่างไร 
   2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ  เป็นข้ันตีความและแปลความจากข้อความ

ทั้งหมดของโจทย์ปัญหาออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่น าไปสู่การหาค าตอบด้วยวิธีการบวกลบ 
คูณและหาร ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดได้ด้วยตนเอง 

   3. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ  ขั้นนี้นักเรียนจะต้องมีทักษะในการบวกลบ 
คูณและหาร ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า 

   4. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการแสดงวิธีท า  ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนฝึกการอ่าน  ย่อ
ความจากโจทย์แต่ละตอน โดยเขียนสั้นๆ รัดกุมและมีความชัดเจนตามโจทย์ 
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   5. องค์ประกอบในการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  ผู้สอนจะต้องเริ่มฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาของนักเรียนทุกคนจากง่ายไปหายาก  กล่าวคือเริ่มฝึกทักษะตามตัวอย่างหรือเลียนแบบ
ตัวอย่างที่ครูผู้สอนท าให้ดูก่อน จึงไปฝึกทักษะการแปลความและฝึกทักษะจากหนังสือเรียนต่อไป 

 ณัฐธยาน์  สงคราม (2547: 12) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์มี  2 ประการ คือองค์ประกอบเกี่ยวกับผู้แก้ปัญหา  ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถ
ศึกษาปัญหาแล้วตีความปัญหา  แปลงปัญหาจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง  จัดล าดับขั้นตอนใน
การวิเคราะห์หารูปแบบและข้อสรุป   ส่วนประกอบที่สองเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 นัฎกัญญา  เจริญเกียรติบวร (2547: 27) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบในการแก้ปัญหาที่ส าคัญ
ที่จะต้องสร้างให้เกิดในตัวของผู้แก้ปัญหาประกอบด้วย  สติปัญญาของผู้แก้ปัญหา  ทักษะพื้นฐานใน
การคิดค านวณ ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา แรงขับภายในตัวผู้เรียนและความยืดหยุ่นในการคิด  ซึ่ง
เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นท่ีท าให้แก้โจทย์ได้ส าเร็จ 

 บงกชรัตน์  สมานสินธุ์ ( 2551: 24) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ว่าต้องมีความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา  มีพื้นฐานทางด้านทักษะ
การอ่านการเขียน  การค านวณ การพิสูจน์ ตลอดจนการมีเจตคติที่ดี  อีกทั้งต้องมีความสามารถใน
การจัดระบบข้อมูล จัดล าดับขั้นตอน วิเคราะห์หารูปแบบ และหาข้อสรุปอีกด้วย 

 วาสนา  กิ่มเทิ้ง (2553: 47) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส่งเสริมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์มี 2 ประการ คือ 

 1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับผู้แก้ปัญหา ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาปัญหา
แล้วตีความปัญหา แปลงปัญหาจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง จัดล าดับขั้นตอนในการ
วิเคราะห์หารูปแบบและข้อสรุปในการแก้ปัญหา 

 2. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มี 2 ประการ คือ  

 1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัวผู้แก้ปัญหาเอง ซึ่งประกอบด้วย วุฒิภาวะและ
ประสบการณ์ ความสามารถในการอ่าน และสติปัญญาของตัวผู้แก้ปัญหา  
 2. ความยืดหยุ่นในการคิด คือ ไม่ยึดติดในรูปแบบที่ตนเองคุ้นเคย แต่จะต้องยอมรับ
รูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

  
 
3.4 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

 โพลยา  (Polya.1957: 16-17) ได้จัดข้ันตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้
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  ขั้นที่  1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the problem) นั่นคือ เข้าใจว่าอะไร  
คือสิ่งที่ไม่รู้ อะไรคือข้อมูล  โจทย์ก าหนดเงื่อนไขอะไรบ้าง  และเพียงพอที่จะแก้ปัญหาหรือไม่  หาก
เกิดความก ากวม  ลักลั่นหรือขัดแย้งควรใช้การวาดรูปและแยกสภาพการณ์หรือเงื่อนไขออกเป็น
ส่วนๆ โดยการเขียนลงบนกระดาษ จะท าให้เข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดีย่ิงขึ้น 

  ขั้นที่  2 วางแผนการแก้ปัญหา  (Devising a plan) เป็นข้ันท่ีเชื่อมหาความเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลกับสิ่งที่ไม่รู้  ถ้าหากไม่สามารถหาความเชื่อมโยงได้ก็อาศัยหลักการวางแผนการ
แก้ปัญหาดังนี ้

    1. เป็นปัญหาที่เคยประสบมาก่อนหรือไม่  หรือมีลักษณะคล้ายกับโจทย์ที่เคยแก้
มาก่อนหรือไม ่

  2. รู้จักโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับโจทย์ที่จะแก้หรือไม่เพียงใด  และ
รู้จักทฤษฎีที่จะใช้แก้หรือไม่ 
  3. พิจารณาสิ่งที่ไม่รู้ในโจทย์และพยายามคิดถึงปัญหาท่ีคุ้นเคย  ซึ่งมีสิ่งที่ไม่รู้
เหมือนกันและพิจารณาดูว่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เคยพบมาใช้กับโจทย์ปัญหาที่ก าลังจะแก้ได้
หรือไม ่

 4. ควรอ่านโจทย์ปัญหาอีกครั้งและวิเคราะห์เพื่อดูว่าแตกต่างจากปัญหาที่เคยพบ
มาหรือไม ่

  ขั้นที่  3 ด าเนินการตามแผน  (Carrying out the Plan) เป็นข้ันของการปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้และต้องตรวจสอบแต่ละขั้นตอนท่ีปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ 

  ขั้นที่  4 ตรวจสอบผล  (Looking Back) เป็นการตรวจสอบผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนว่า
ถูกต้องหรือไม่  หรืออาจตรวจสอบโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่นๆ  แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่า
ตรงกันหรือไม่  หรืออาจใช้การประมาณค าตอบอย่างคร่าวๆ ในขั้นตอนการตรวจสอบ  นอกจากจะ
เป็นการตรวจสอบผลที่ได้ว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการ  แล้วหา
ข้อสรุปและสรุปผลการแก้ปัญหาในรูปท่ัวไป 

 เบลล์  (Bell. 1978: 312) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. น าเสนอปัญหาในรูปท่ัวไป 
 2. เสนอปัญหาในรูปท่ีสามารถด าเนินการได้ 
 3. ตั้งสมมติฐานและเลือกวิธีด าเนินการเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหา 

  4. ตรวจสอบสมมติฐานและด าเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบ หรือชุดของค าตอบ 
ที่เป็นไปได้ 
  5. วิเคราะห์และประเมินค าตอบ  รวมถึงวิธีซึ่งน าไปสู่การค้นพบยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหา 

 ครูลิค  และรูดนิค (Krulik and Rudnick. 1993: 39-57) กล่าวถึงล าดับขั้นตอนของการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่ามีล าดับขั้นตอนแบ่งเป็น 5 ขั้นดังต่อไปนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นการอ่านและคิด (Read and Think) เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้อ่านข้อปัญหา
ตีความจากภาษา สร้างความสัมพันธ์ และนึกถึงสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน วิเคราะห์ปัญหา ซึ่ง
ปัญหาจะประกอบด้วยข้อเท็จจริงและค าถามอยู่รวมกันอาจท าให้เกิดการไขว้เขวได้  ในขั้นนี้นักเรียน
จะต้องแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อค าถาม มองเห็นภาพของเหตุการณ์ บอกรายละเอียดและมองเห็น
วิธีการ และกล่าวถึงปัญหาในภาษาของตนองได้ 

  ขั้นที่  2 ขั้นส ารวจและวางแผน (Explore and Plan) ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัญหา  รวบรวมข้อมูล  พิจารณาว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับความรู้เดิม  เพื่อหาค าตอบที่เป็นไปได้  แล้ววางแผนเพื่อแก้ปัญหา  โดยน าเอา
ข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างเป็นแผนภาพหรือรูปแบบต่าง  ๆ เช่น แผนผัง  ตาราง  กราฟ หรือวาด
ภาพประกอบ 

 ขั้นที่  3 ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Select a Strategy) ในขั้นนี้ผู้แก้ปัญหาต้อง
เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุด แต่ละบุคคลจะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป และในการ
แก้ปัญหาหนึ่ง ปัญหาอาจจะมีการน าเอาหลาย ๆ วิธีการแก้ปัญหามาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหานั้นก็ได้ 
ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้น้ัน ได้แก่ การค้นหาแบบรูป (Pattern Recognition) การท าย้อนกลับ 
(Working Backwards) การคาดเดาและตรวจสอบ (Guess and Test) การแสดงบทบาทสมมติหรือ
การทดลอง (Simulation or Experimentation) การสรุป รวบรวม หรือการขยายความ 
(Reduction/Expansion) การแจงรายกรณีอย่างเป็นระบบ (Organized Listing /Exhaustive Listing) 
การให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ (Logical Deduction) และ การจ าแนก แบ่งแยก 
  ขั้นที่ 4 การค้นหาค าตอบ (Find an Answer) เมื่อเข้าใจปัญหาและเลือกวิธีในการ
แก้ปัญหาได้แล้ว นักเรียนควรจะประมาณค าตอบที่เป็นไปได้ ในขั้นนี้นักเรียนควรลงมือปฏิบัติด้วย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง วิธีการทางคณิตศาสตร์ก็ประกอบไปด้วยพื้นฐาน
ทักษะการค านวณ เกี่ยวกับจ านวนเต็ม, ทศนิยมและเศษส่วน, สมบัติเมทริกซ์ และพีชคณิตเบื้องต้น 
ซึ่งจะต้องอาศัย การประมาณค่า ซึ่งผู้ค านวณค านวณต้องใช้ให้เหมาะสม 

 ขั้นที่  5 การมองย้อนและขยายผล (Reflect and Extend) ถ้าค าตอบที่ได้ไม่ใช่ผลที่ 
ต้องการก็ต้องย้อนกลับไปยังกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาวิธีการที่ใช้ในการหาค าตอบที่ 
ถูกต้องใหม่  และน าเอาวิธีการท่ีได้มาซึ่งค า  ตอบที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์อื่นต่อไป ในขั้นตอนน้ีประกอบด้วย การตรวจสอบค าตอบ  การค้นพบทางเลือกที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ การมองความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงและค าถาม  การขยายผลลัพธ์ที่ได้  การพิจารณา
ผลลัพธ์ที่ได้ และการสร้างสรรค์ปัญหาที่น่าสนใจจากข้อปัญหาเดิม 

 วิลสัน  เฟอร์นันเดซ และฮาดาเวย์ (สมเดช บุญประจักษ์. 2540 : 16-17 ; อ้างอิงจาก 
Wilson; Fernandez; & Hadaway. 1993. Research Ideas for the Classroom High School. p. 
60-62) กล่าวถึง กระบวนการแก้ปัญหาโดยท่ัวไปว่า  มักน าเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยท่ัวไปว่า  
มักน าเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นข้ัน ๆ ในลักษณะที่เป็นกรอบการแก้ปัญหาที่เป็นแนวตรง ดังนี ้
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นแนวตรง 
 

  ที่มา: สมเดช บุญประจักษ์. (2540). การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ. หน้า 16. 

 
 รูปแบบดังกล่าวเป็นเสมือนชุดของขั้นตอนการแก้ปัญหาซึ่งต้องด าเนินการตาม

ขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง จะเห็นว่าการด าเนินการในลักษณะแนวตรงเช่นนี้ท าให้ขาด
การสืบสวนในการแก้ปัญหา ขาดการช่วยเหลือตนเอง ขาดการวางระบบความคิดและการวัดผล
ตนเอง ( self-assessment) ซึ่งรูปแบบเช่นนี้ วิลสัน เฟอร์นันเดซ และฮาดาเวย์ ( Wilson; 
Fernandez; & Hadaway. 1993 : 60-62) มองว่า มีข้อบกพร่อง ดังนี้ 

  1. ท าให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการในแนวตรงเสมอ  
  2. การแก้ปัญหาเป็นดังเช่นชุดของขั้นตอน  

 

อ่านปัญหา 

พิจารณาปัญหา 

แก้ปัญหา 

ตรวจสอบค าตอบ 

ตรวจสอบผล 

วางแผนแก้ปัญหา 

ด าเนินการแก้ปัญหา
ปัญหา 

ท าความเข้าใจปัญหา 

อ่านปัญหา 
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  3. ท าให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีต้องจ า ต้องฝึกและต้องกระท า

ซ้ าๆ 
  4. เป็นการเน้นการได้มาเพียงค าตอบ  
  จากข้อบกพร่องข้างต้น วิลสัน เฟอร์นันเดซ และฮาดาเวย์ ( Wilson; Fernandez; 

&Hadaway. 1993 : 60-62) ได้ปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา โดยเสนอเป็น  
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่แสดงความเป็นพลวัต (dynamic) และเป็นวงจรของขั้นตอน 
ของกระบวนการแก้ปัญหา ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัต 
 

ที่มา: สมเดช บุญประจักษ์. (2540). การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ. หน้า 17. 
 

 ลูกศรเป็นการแสดงการพิจารณาตัดสินใจท่ีเป็นการเคลื่อนการท างานจากขั้นตอนหน่ึง  
ไปสู่อีกขั้นตอนหน่ึง หรืออาจพิจารณาย้อนหลับไปขั้นตอนเดิมหากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยจะเห็นว่า
กระบวนการไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวตรงดังรูปแบบเดิม เช่น เมื่อนักเรียนท าการแก้ปัญหาในขั้นตอน
แรก คือ ท าความเข้าใจปัญหา แล้วเคลื่อนไปสู่การวางแผน ระหว่างการด าเนินการนั้น นักเรียนอาจ
ค้นพบสิ่งที่ท าให้เข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น หรือในขณะที่นักเรียนด าเนินการตามแผนที่วางไว้แต่ไม่
สามารถด าเนินการได้ นักเรียนอาจจะกลับไปเริ่มวางแผนใหม่ หรือท าความเข้าใจปัญหาใหม่ ซึ่งการ 

ก าหนดสถานการณ์ปัญหา 

ท าความเข้าใจปัญหา 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

วางแผนแก้ปัญหา ตรวจสอบผล 
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ด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ใน
การท าความเข้าใจปัญหาเสมอไป 

ทองหล่อ วงษ์อินทร์ (2537: 43-45) ได้วิเคราะห์กระบวนการในการคิดแก้ปัญหา และสรุป 
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้ ดังนี ้

 1. การท าความเข้าใจปัญหาจากโจทย์ 
  1.1 การบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดมาให้ 

 1.2 การบอกเป้าหมายของการแก้ปัญหา 
 1.3 การบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
 1.4 การระบุค าท่ียากต่อการเข้าใจ 

   2. การสร้างตัวแทนปัญหา 
 2.1 การวาดรูป แสดงข้อมูลต่างๆ ที่โจทย์ก าหนด 
 2.2 การสร้างแผนภูมิ หรือแผนภาพ 
 2.3 การเขียนสัญลักษณ์ต่างๆ แทนข้อความในโจทย์ 
 2.4 การแปลงโจทย์ให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ 
 2.5 การจัดระบบข้อมูลใหม่ 

   3. การวางแผนในการแก้ปัญหา 
 3.1 การระบุเงื่อนไขจากโจทย์ 
 3.2 การแบ่งขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
 3.3 การเลือกขั้นตอนในการท างาน 
 3.4 การจัดล าดับขั้นตอน 
 3.5 การระบุว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับการใช้สูตร กฎ หรือหลักเกณฑ์เรืองใด 

   4. การลงมือแก้ปัญหา 
 4.1 การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4.2 การใช้ทักษะด้านพีชคณิต และเรขาคณิต 
 4.3 การระบุเหตุผลในการค านวณ 
 4.4 การใช้กฎเกณฑ์ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ 

   5. การตรวจสอบการแก้ปัญหา 
 5.1 การตรวจสอบขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
 5.2 การทบทวนค าตอบโดยพิจารณาจากการคิดค านวณ 
 5.3 การตรวจสอบค าตอบว่าตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการหรือไม่ 
 5.4 การตรวจสอบความถูกต้องของค่าค าตอบ 
 5.5 การทบทวนค าตอบจากการประมาณค่า 
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 ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล  (2542: 15-16) กล่าวถึงขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังต่อไปนี ้

    1. ท าความเข้าใจปัญหา  เป็นข้ันตอนท่ีระบุสิ่งที่ต้องการ  ระบุข้อมูลที่ก าหนดให้  และ
ระบุเงื่อนไขเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการกับข้อมูลที่ก าหนดให้ 

    2. วางแผนแก้ปัญหา  ในขั้นนี้เป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นส าหรับการ
ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ  ระบุปัญหาย่อย  และการเลือกใช้ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม  ได้แก่ การสังเกต
กระสวนหรือรูปแบบการคิดจากปลายเหตุย้อนสู่ต้นเหตุ  การเดาและทดสอบ  การทดลองและสร้าง
สถานการณ์จ าลอง  การลดความซับซ้อนของปัญหา  การแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อย  ๆ การใช้วิธี
อนุมานทางตรรกวิทยา และการรายงานแจกแจงสมาชิกทั้งหมด 

    3. ด าเนินการตามแผน ในขั้นนี้เป็นการด าเนินการตามวิธีที่เลือกเพื่อแก้ปัญหา 
    4. ตรวจสอบกระบวนการและค าตอบ  ในขั้นนี้เป็นการตรวจค าตอบที่ได้ว่าถูกต้อง

หรือไม่ ค าตอบสมเหตุสมผลหรือไม่  สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่า  สั้นกว่าวิธีการท่ีเลือกได้
หรือไม ่และสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อมูลเพื่อสร้างปัญหาใหม่ได้หรือไม่ 

 ทิศนา  แขมมณี (2545: 124-125) กล่าวว่า ขั้นตอนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มีดังนี้ 
    1. การสังเกต  ให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล  รับรู้และท าความเข้าใจในปัญหาจนสามารถ

สรุป และตระหนักในปัญหาน้ัน 
    2. การวิเคราะห์  ให้ผู้เรียนได้อภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็น  เพื่อแยกแยะประเด็น

ปัญหา สภาพ สาเหตุ และล าดับความส าคัญของปัญหา 
    3. สร้างทางเลือก  ให้ผู้เรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย  ซึ่ง

อาจมีการทดลอง  ค้นคว้า ตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการท ากิจกรรมกลุ่ม  และควรมีการ
ก าหนดหน้าที่ในการท างานให้แก่ผู้เรียน 

    4. เก็บข้อมูลประเมินทางเลือก  ผู้เรียนปฏิบัติตามแผนงานและบันทึก  การปฏิบัติงาน
เพื่อรายงาน และตรวจสอบความถูกต้องของทางเลือก 

    5. สรุป ผู้เรียนสรุปความด้วยตนเอง ซึ่งอาจท าในรูปของรายงาน 
 บงกชรัตน์  สมานสินธุ์ ( 2551: 29) กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบ

ไปด้วย การท าความเข้าใจปัญหา การวิเคราะห์และวางแผนในการแก้ปัญหา การด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้และขั้นตรวจสอบ เพื่อค้นหาข้อสรุปของปัญหานั้น 

 วาสนา  กิ่ มเทิ้ง (2553: 50) ได้สรุปขั้นตอนของการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 
    1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา  เป็นข้ันท่ีผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าโจทย์ถามอะไร  อะไร

เป็นสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
    2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา  ผู้เรียนจะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดจะ

แก้ปัญหาอย่างไร เป็นการน าความรู้หรือหลักการต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา 
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    3. ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา เป็นข้ันท่ีผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให้ได้ค าตอบของ
ปัญหา 

    4. ขั้นตรวจสอบ  เป็นข้ันตอนท่ีผู้เรียนตรวจสอบผลลัพธ์และความถูกต้องของวิธีการ
แก้ปัญหา 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดังน้ี 
   1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีระบุสิ่งที่ต้องการ ระบุข้อมูลที่ก าหนดให้ 
และระบุเงื่อนไขเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการกับข้อมูลที่ก าหนดให้ 

 2. วางแผนแก้ปัญหา เป็นข้ันตอนท่ีผู้เรียน จะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใด จะแก้ปัญหาอย่างไร   

 3. ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ ขั้นนี้เป็นการด าเนินการตามวิธีที่เลือกเพื่อ
แก้ปัญหา 

 4. ขั้นตรวจสอบการแก้ปัญหาว่าค าตอบที่ได้สมเหตุสมผล และถูกต้องหรือไม่ 
 
3.5 ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ฮาร์ทฟิลด์และคนอื่นๆ  (Hartfield and others. 1993: 55 - 60) ได้เสนอว่าในการ

แก้ปัญหานักเรียนต้องรู้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่หลากหลายอันได้แก่ 
    1. การคาดคะเนและตรวจสอบ 
    2. การค้นหารูปแบบ 
    3. การพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
    4. การเขียนภาพประกอบ เขียนกราฟ และสร้างตาราง 
    5. การตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
    6. การพัฒนาสูตรและเขียนสมการ 
    7. การสร้างแบบจ าลองของปัญหา 
    8. การด าเนินการแบบย้อนกลับ 
    9. การเทียบเคียงกับปัญหาอื่น 
   10.การเขียนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
   11.การท าให้เป็นปัญหาอย่างง่าย 
 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 64) ได้เสนอยุทธวิธีการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 วิธีการแก้ปัญหามีความน่าสนใจในเร่ืองกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นการพัฒนา

วิธีการแก้ไขสิ่งที่ไม่รู้ ดังนั้นนักแก้ปัญหาท่ีดีจะต้องมี “กระบวนการทางคณิตศาสตร์” คงจะต้อง
วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยความระมัดระวังในรูปแบบทางคณิตศาสตร์  และใช้คุณสมบัติที่เหมาะสมใน
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การก าหนดปัญหาบนสถานการณ์พื้นฐานท่ีเขาพบ  ตัวอย่างเช่น เด็กน้อยคนหน่ึงรู้สึกประหลาดใจ
เมื่อเขาคิดว่า จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการนับเลขจากหนึ่งถึงล้าน 

 การแก้ปัญหาที่ดีเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกจะท าให้ความรู้ของเขาม่ันคงและเพิ่มพูนโดยจะ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท้ังหลายน้ัน
สามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านทางปัญหาพื้นฐานและจากมวลประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนหรือ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นสนใจที่จะหาสูตรท าพั้นซ์
(Punch) ซึ่งมีส่วนผสมระหว่างน้ ากับน้ าผลไม้ เพื่อให้มีรสผลไม้มากขึ้น ซึ่งนักเรียนพยายามคิดวิธีที่
แตกต่างกัน ถึงตอนน้ีครูช่วยให้นักเรียนเกิดการใช้ทักษะสัมพันธ์ร่วมกัน  การกระท าดังนี้เป็น
ความส าคัญอันดับแรกที่จะน าไปสู่ความคิดรวบยอดที่สูงขึ้นไป 

 นักเรียนต้องการที่จะพัฒนากรอบของยุทธวิธีการแก้ปัญหา  ซึ่งอาจใช้แผนภาพสังเกตหา
แบบรูป หรือพยายามหาความหมายพิเศษ  หรือเลือกใช้การตรวจสอบ  ยุทธวิธีเหล่านี้ต้องการชี้แนะ
อย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตามการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาควร
ต้องมีความสอดคล้องกับหลักสูตรด้วย  ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียน  ที่จะตรวจสอบ  
และปรับปรุงยุทธวิธี ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 การสอนของครูมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนครูต้อง
เลือกปัญหาที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน หาวิธีการ สถานการณ์แวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริม ให้
นักเรียนได้ส ารวจ ลองผิดลองถูก แบ่งปันความล้มเหลว และความส าเร็จร่วมกัน ซึ่งครู ควรใช้
ค าถามน าเรื่อยไป ดังนั้นภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาความ
เชื่อม่ันและต้องการที่จะส ารวจปัญหาต่างๆ สามารถพิจารณาและตัดสินใจภายใต้ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหาของตนเองได้ 

 ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์ (2544: 13-15) กล่าวถึงยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
    1. ก าหนดคุณลักษณะของปัญหา (Characterize the problem) อะไรคือสิ่งที่ก าหนด

อะไรคือสิ่งที่ต้องการ อะไรขาดหายไป ท่านก าลังค้นหาอะไรอยู่ ข้อมูลที่จ าเป็นก าหนดมาให้หรือไม่ 
จงดูตัวอย่างหลาย ๆ ข้อ มีกรณีพิเศษใดหรือไม่ท่ีก าหนดขอบข่ายของค าตอบที่เป็นไปได้ ท่าน
สามารถท าปัญหาน้ันให้ง่ายลง โดยใช้ประโยชน์จากการสมมาตรหรือท าข้อความ  “โดยไม่สูญเสีย
ความเป็นกรณีทั่วไป” เพื่อย่อโจทย์ท้ังข้อให้เป็นกรณีเฉพาะได้หรือไม่ 

   2. ท่านเคยเห็นปัญหานั้นมาก่อนหรือไม่  (Have you seen this before?) หรือท่าน
เคยเห็นปัญหาน้ีในรูปที่แตกต่างไปเพียงเล็กน้อยไหม  ถ้าเคย ท่านสามารถถ่ายทอดไปสู่ปัญหาน้ี  
แล้วใช้วิธีการบางตอนท่ีเคยแก้ปัญหาเดิม  มาใช้ได้หรือไม่  จงตั้งปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันที่มีตัวแปร
น้อยกว่าแล้วแก้ดูโดย  “การคลาย ” เงื่อนไขในข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้น  ท่านสามารถเรียนรู้อะไร
เกี่ยวกับปัญหาเดิมบ้างหรือไม่ 

  3. ค้นหารูปแบบ (Look for a pattern) โดยการพิจารณาลักษณะโดยภาพรวมของ
อนุกรม 1+2+...+100 หนุ่มน้อย Fredrich Gauss ก็สร้างรูปแบบน้ีได้ : 1+100 = 2+99 = …101 
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ความเข้าใจหยั่งรู้นี้ได้น าไปสู่การสังเกตทันทีว่า ตัวเลขอีก 50 คู่ เช่นน้ีก็สามารถสร้างขึ้นมาได้  โจทย์
การหาผลบวกตั้งแต่ 1 ถึง 100 ก็กลายเป็นงานหาผลคูณอย่างง่าย 50 x 101 = 5,050 

    4. การท าให้ง่ายลง (Simplification) บางครั้งความสัมพันธ์หรือรูปแบบง่าย ๆ อาจถูก
จัดให้อยู่ในรูปแบบหรือนิพจน์ท่ี “ยุ่งเหยิง” จงพยายามแทนค่ารูปที่ยุ่งเหยิงด้วยสัญลักษณ์ง่ายๆ แล้ว
ค้นหาความสัมพันธ์ที่อยู่เบื้องหลัง การจัดพจน์ในนิพจน์ท่ีซับซ้อนเสียใหม่อาจจะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ปลายทางเดียวกัน 

    5. การลดลง (Reduction) ปัญหาของท่านสามารถแบ่งเป็นปัญหาย่อย  ๆ ที่จะแก้ได้
ง่ายขึ้นหรือไม ่

    6. การท าย้อนกลับ  (Work backwards) เมื่อท่านพยายามจะพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีท่าน
ทราบอยู่แล้วว่าเป็นจริง อาจจะง่ายขึ้นถ้าเริ่มต้นท าจากข้อสรุปขึ้นไปอย่างมีเหตุผล 

    7. จัดท ารายการ  (Make a list) ถ้าท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มันอาจจะเป็นไปได้ที่จะ
จัดท ารายการท้ังหมดของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทุกขั้นของกระบวนการบางอย่าง  ถ้าท่านสนใจใน
ผลลัพธ์ใดโดยเฉพาะของกระบวนการน้ัน มันก็ควรจะรวมอยู่ในรายการท้ังหมดน้ัน 

    8. สถานการณ์จ าลอง  (Simulation and modeling) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อาจ
สร้างได้โดยการเลียนแบบกระบวนการที่ซับซ้อนในคณิตศาสตร์  หรือในโลกแห่งความเป็นจริงน้ัน  
ถ้าผลที่ได้รับโดยใช้สถานการณ์จ าลองถูกต้องแม่นย าแล้ว สถานการณ์จ าลองนั้นคือความส าเร็จ 

    9. ตรรกศาสตร์ทางการ  (Formal Logic) อุปนัยทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มี
ศักยภาพในคณิตศาสตร์หลายสาขา  เช่นเดียวกับเทคนิคที่เรียกว่า  การพิสูจน์โดยอ้อม  (indirect 
power) ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นการพิสูจน์แบบ contra positive ด้วย 

    10. ค าตอบของท่านมีความหมายหรือไม่  ตรวจค าตอบของท่านโดยใช้สามัญส านึก
และการให้เหตุผลแบบมีทางเลือก 

    11. ข้อสุดท้าย เมื่อใดก็ตามที่ท่านพยายามจะแก้ปัญหา  จงค้นหาวิธีหลาย  ๆ วิธีเพื่อ
เป็นตัวแทนลักษณะของปัญหา  จงสร้างรูป และระบุช่ือประกอบ  จัดท ารายการคุณลักษณะ  เขียน
รายการแสดงความสัมพันธ์เป็นต้น  ยิ่งท่านมีวิธีแทนปัญหาได้มากเท่าใด  ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่ท่านจะ
ค้นพบความสัมพันธ์ที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งเป็นกุญแจไขไปสู่ค าตอบได้มากเท่าน้ัน 

 นัฎกัญญา  เจริญเกียรติบวร ( 2547: 34) กล่าวว่า ยุทธวิธีในการแก้ปัญหานั้นมีหลายวิธี 
ดังนั้นการเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับปัญหา ย่อมส่งผลในการแก้ปัญหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  

บงกชรัตน์  สมานสินธุ์ ( 2551: 35) กล่าวว่า ยุทธวิธีในการแก้ปัญหานั้นมีอยู่หลากหลาย
วิธี ทั้งน้ีผู้แก้ปัญหาควรจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับปัญหาท่ีพบ ซึ่งบางทีปัญหาหนึ่ง ๆ อาจจะต้องใช้
วิธีในการแก้ปัญหาหลายวิธี 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ายุทธวิธีในการแก้ปัญหานั้นมีอยู่
หลากหลายวิธี อันได้แก่ 
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    1. การคาดคะเนและตรวจสอบ  เป็นการพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ปัญหา
ก าหนดให้ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมมาเป็นกรอบในการคาดคะเนค าตอบของปัญหา ใช้เหตุผล
ดูความเป็นไปได้แล้วตรวจค าตอบ 
      2. การค้นหารูปแบบ เป็นการจัดระบบของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
สถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดและจัดเป็นรูปแบบท่ัวไปในการแก้ปัญหา  

    3. การพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอหรือไม่  ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก  แล้วท าให้เป็น
ปัญหาอย่างง่าย 

    4. การเขียนภาพประกอบ เขียนกราฟ และสร้างตาราง 
      5. การพัฒนาสูตรและเขียนสมการ ยุทธวิธีนี้เป็นการใช้ความรู้ทางพีชคณิตโดยสร้าง
สมการให้สอดคล้องกับค าตอบ สมการท่ีสร้างขึ้นจะใช้ประโยชน์ในการแทนจ านวนลงไปในสมการ
เพื่อหาค าตอบ 

    6. การสร้างแบบจ าลองของปัญหา 
      7. การด าเนินการแบบย้อนกลับ ยุทธวิธีนี้เริ่มจากข้อมูลที่ได้รับจากขั้นตอนสุดท้าย 
แล้วท าย้อนขั้นตอนกลับสู่ข้อความส าคัญที่ก าหนดเร่ิมต้น ใช้ได้ดีกับการแก้ปัญหาที่ต้องการอธิบาย
ถึงขั้นตอนการได้มาซึ่งค าตอบ 

    8. การเทียบเคียงกับปัญหาอื่น 
   9. การเขียนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
งานวิจัยต่างประเทศ 

 ไมเคิลส์  (Michaels. 2000: Abstract) ได้ท าการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการแสดง
การแก้ปัญหา เพศ ความเชื่อม่ันและรูปแบบของการแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด  
3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 3 จ านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 แบบด้วยกัน  คือ
แบบวัดกระบวนการแก้ปัญหา แบบวัดความเชื่อม่ัน และแบบวัดรูปแบบของการให้เหตุผล 
(พิจารณาจากความสามารถ ความพยายามและความช่วยเหลือจากผู้อื่น) ผลการวิจัยพบว่านักเรียน
ชายชอบแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่านักเรียนหญิง นักเรียนหญิงมีรูปแบบของการให้เหตุผลที่
น าไปสู่ความส าเร็จดีกว่านักเรียนชาย และไม่มีความแตกต่างระหว่างในด้านความเชื่อม่ันทาง
คณิตศาสตร์เข้าใจสามารถเชื่อมโยงในปัญหาหรือทฤษฎีบท แล้วน าไปใช้ในการพิสูจน์ได้  

 เพอร์ไรน์  (Perrine. 2001: Online) ได้ศึกษาผลกระทบของการแก้ปัญหาพื้นฐานในการ
สอนคณิตศาสตร์ของการให้เหตุผลที่เกี่ยวกับสัดส่วนของครู การพัฒนาการให้เหตุผลในเรื่องสัดส่วน
มีความส าคัญในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนต้องมีวิธีการสอนที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เรียน
ท าให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ในการเรียน 1 ภาค จะต้อง
มีการเก็บคะแนน การเพิ่มขึ้นของคะแนนจะมีผลต่อการเรียนในปีต่อไป มีผู้เข้าร่วมในการเรียน
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คณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 187 คน มีวิทยากรจ านวน 6 ท่าน หนึ่งในน้ันเป็น
ครูประจ าชั้นซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชั้นเรียนได้ ใน 187 คนนี้ เมื่อถึงภาคเรียนท่ี 2 มีนักเรียน 
108 คน ประสบปัญหาในการสอน ปลายภาค และในต้นภาคเรียนท่ี 3 ผลรวมแสดงออกมาให้เห็นว่า
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีนัยส าคัญทางสถิติ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นปัจจัยหลักใน
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ครูต้องมีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากการสอนแบบเดิมก่อนที่นักเรียนไม่
เคยเจอมาก่อน 
 แพนดิสซิโอ (Pandiscio. 2002: 216-220) ได้ท าการวิจัยโดยส ารวจการเชื่อมโยงมโนคติ
การพิสูจน์กับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิตของนักศึกษาฝึกสอน โดยใช้นักศึกษา
ฝึกสอน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) แก้ปัญหาเรขาคณิตที่ไม่คุ้นเคย โดยใช้พื้นฐานมโนคติของ
ยูคลิดจ านวน 2 ข้อ ให้สร้างการพิสูจน์ตามรูปแบบที่ให้ผลออกมาเป็นรูปแบบกรณีทั่วไปและให้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิต ผลปรากฎว่า นักศึกษาฝึกสอนท้ัง 4 คนยอมรับว่าแม้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิตจะไม่ได้ช่วยในการพิสูจน์แต่ก็เป็นเครื่องมือช่วยสร้างการรับรู้
ให้เกิดความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงในปัญหาหรือทฤษฎีบท แล้วน าไปใช้ในการพิสูจน์ได้ 

 วิลเลียม  (William. 2003: 185-187) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเขียนตามขั้นตอน
กระบวนการแก้ปัญหาว่าสามารถช่วยเสริมการท างานแก้ปัญหาได้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลัง
เริ่มต้นเรียนพีชคณิตจ านวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน กลุ่ม
ทดลองเรียนโดยใช้การเขียนตามขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา  ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนโดยใช้
การแก้ปัญหาตามขั้นตอนแต่ไม่ต้องฝึกเขียน มีการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มทดลองสามารถท างานแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม และนักเรียนกลุ่มทดลองมีการ
เขียนตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาได้เร็วกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม  จากการสัมภาษณ์
นักเรียนในกลุ่มทดลองพบว่า นักเรียนจ านวน 75% มีความพอใจในกิจกรรมการเรียนและนักเรียน
จ านวน 80% บอกว่ากิจกรรมการเขียนจะช่วยให้เขาเป็นนักแก้ปัญหาท่ีดีขึ้นได้  
 แวน (Van. 2006: Abstract) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการนึกภาพ ภาพจ าลองและการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งจุดประสงค์ของ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองใช้ภาพจ าลองและความสัมพันธ์กับความสามารถในการนึกภาพของ
นักเรียนขณะที่ท าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นักเรียนที่ไร้ความสามารถที่จะเรียนรู้ นักเรียน
ที่ได้มาจากระดับทั่วไป และนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในเกรด 6 จ านวน 66 คน ที่มีส่วนร่วมใน
การศึกษาครั้งนี้นักเรียนถูกประเมินด้วยเครื่องมือของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การ
แสดงออกทางภาพจ าลอง และความสามารถในการนึกภาพ พบว่านักเรียนท่ีมีพรสวรรค์จะปฎิบัติได้
ดีกว่านักเรียนท่ีไร้ความสามารถที่จะเรียนรู้และผู้ที่ได้มาจากระดับทั่วไป นอกจากนี้การใช้ภาพ
จ าลองเกี่ยวกับแผนภูมิมีนัยส าคัญและความเหมาะสมที่เป็นไปได้ด้วยสูงกว่า การปฏิบัติบนการวัด
ภาพจ าลองแต่ละอัน และการสนทนานั้นสัมพันธ์กันทางลบกับการใช้รูปแบบที่มีภาพประกอบ 
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 งานวิจัยในประเทศ  
 เชี่ยวชาญ  เทพกุศล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนแบบ STAD ที่เน้น

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพฯ จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 50 คน พบว่า ชุดการเรียนแบบ  
STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 เรื่องทศนิยม
และเศษส่วนมีประสิทธิภาพ  80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนแบบ  STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนแบบ  STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง
กว่าเห็นด้วยขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ศรีสมัย  สอดศร ี(2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดย
ใช้กระบวนการการสร้างทักษะเรื่องโจทย์ปัญหากับการสอนปกติ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 จ านวน 104 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 ผลการศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างทักษะการแก้ไขโจทย์กับการ
สอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

 นัฎกัญญา  เจริญเกียรติบวร  (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชัน  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี  2 โดยการใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ  ผลการศึกษาพบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนใช้ก่อนใช้การเรียนแบบร่วมมือ  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 เทอดเกียรติ  วงศ์สมบูรณ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยง  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ผลการวิจัยพบว่า  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ที่เรียนเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงสามารถสอบ
ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมดท่ีระดับนัยส าคัญ .01 

 มาเลียม  พินิจรอบ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อทักษะการแก้ปัญหา  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2ปี
การศึกษา 2548 จ านวน 50 คน โดยใช้การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม  ผล
การศึกษาพบว่า  การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  ของ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 หลังการสอนมีทักษะการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  60 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 มะลิวรรณ  ผ่องราษี (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสื่อสารแนวความคิด  กลุ่มทดลอง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 33 คน ผลการศึกษาพบว่า 

  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้การจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสื่อสารแนวความคิด มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระยะที่ 1 ถึงระยะท่ี 4 ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ท าใบงานและแบบฝึกหัด 

  2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ภายหลังการทดลองของนักเรียนท่ี
ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสื่อสารแนวความคิดสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 บงกชรัตน์  สมานสินธุ์  ( 2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ
อริยสัจ 4 และเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
กับเกณฑ ์ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ  4 สูงกว่าก่อนได้รับการ
สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2. ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ  4 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 
ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศรีวรินทร์  ทองย่น ( 2552: บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างการทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือและกลุ่มที่ได้รับการเรียนแบบปกติ   
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนหอวังปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธาน ี
เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง  1 ห้องเรียน สอนโดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน สอนโดยใช้การเรียนแบบปกติผลการวิจัยพบว่า 

  1.ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของใบกิจกรรม พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมิน  ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีตาม
เกณฑ์การประเมิน  และพิจารณาจากคะแนนแบบฝึกทักษะ  พบว่า ในกลุ่มทดลองนั้นมีจ านวน
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นักเรียนในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมและมีจ านวนนักเรียนในระดับดีมาก  และดี
เยี่ยมเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม 

  2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  จ าแนกตามเกณฑ์การประเมิน  พบว่า ในกลุ่มทดลองไม่มีนักเรียนท่ีได้
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  และจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนนอยู่ในระดับดีเยี่ยมของกลุ่มทดลองมี
มากกว่ากลุ่มควบคุม และในกลุ่มควบคุม นักเรียนท่ีได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ ามีจ านวน 4 คน 

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการเรียน
แบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
ปรับอิทธิพลของความสามารถด้านเหตุผล 

วาสนา  กิ่ มเทิ้ง  (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และเปรียบเทียบ
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ ผลการวิจัย
พบว่า 

  1. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 หลังได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 หลังได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  65 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

  3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 หลังได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 หลังได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  65 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สรุปได้ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการที่มีระบบ มีเหตุผล มีความเข้าใจ และ
กล้าตัดสินใจ โดยครูเป็นผู้จัดสถานการณ์ให้เร้าต่อความสนใจในการแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้และวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลาย ที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในการ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และสามารถถ่ายโยงการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไปสู่การแก้ปัญหาโดยท่ัวๆ  ไป 
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนให้ได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ  อันจะส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  

 4.1 ความหมายของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา  (NCTM. 1991: 102) ได้ให้ความหมายของการ

เชื่อมโยง คือ การผสมผสานแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกันให้รวมเป็นองค์ประกอบเดียวกัน  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 

  1. การเชื่อมโยงภายในวิชาเป็นการน าเนื้อหาภายในวิชาเดียวกันไปสัมพันธ์กัน  ให้
ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริง ช่วยให้นักเรียนท าความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของเนื้อหาวิชารวมทั้งพีชคณิต  เรขาคณิต  และตรีโกณมิติ  ซึ่งจะท าให้การเรียนของผู้เรียนมี
ความหมาย 

  2. การเชื่อมโยงระหว่างวิชาเป็นการรวมศาสตร์ต่างๆ  ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป ภายใต้หัว
เรื่องที่เกี่ยวข้องกันให้มาสัมพันธ์กัน เช่น วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  สังคม 
กีฬาหรือศิลปะ เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาต่างๆ  มากกว่า 1 วิชาขึ้น
ไป จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและตรงกับสภาพชีวิตจริง 

 เคนเนดี้  และทิปส์ (Kennedy and Tipps.1994: 194-198) กล่าวถึงการเชื่อมโยงใน
คณิตศาสตร์ว่า นักเรียนจะต้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรม รูปภาพ แผนภาพ สัญลักษณ์ และ
มโนมติ เข้ากับกระบวนการในการรวมเนื้อหาและวิธีการต่าง  ๆ ทางคณิตศาสตร์  และจะต้อง
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันการเชื่อมโยงควรสร้างให้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอในระหว่าง
การสอน ให้นักเรียนท าในสิ่งที่เป็นรูปธรรมและแปลงการกระท านั้นมาเป็นรูปภาพ  แผนผัง กราฟ 
และสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น ครูสอนการเชื่อมโยงกับนักเรียนเกรด  3 โดยเชื่อมโยงระหว่าง  คุ้กกี้ กับ 
การเขียนเศษส่วน นักเรียนในห้องก็จะได้เชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริงด้วยปัญหาหาคุ้ก
กี้การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และชีวิตจริงมีมากมาย ครูสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับวิทยาศาสตร ์สังคม ศิลปะ งานคหกรรม และกิจกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ 

  ตัวอย่างวิธีที่ครูเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  ๆ และสิ่งรอบ ๆ ตัว ด้วยการท า
กิจกรรมในชั้นเรียนท้ังเป็นงานเดียว หรือเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ 

   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   - การบันทึกอุณหภูมิ, ความเร็วลม, และความกดอากาศ 
   - การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ 
   - การโคจรของดาวเคราะห์ 
   - การก าหนดมาตราส่วน และการสร้างแบบจ าลองของระบบสุริยะจักรวาล 

   คณิตศาสตร์กับสังคม  
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   - นาฬิกาน้ าและนาฬิกาทราย 
   - การสร้างพีระมิดในอียิปต์ 

    - การศึกษาของชาวอินเดียนแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ในอเมริกาเกี่ยวกับ  
พรม ชาม และตะกร้า โดยใช้สมมาตรและ เทสเซลเลชันในการออกแบบ 

   - แยกประเภทอาชีพ  ที่มีเครื่องแบบ  และไม่มีเครื่องแบบ  เช่น นักวิจัย, นัก
บริการ, คนงานในโรงงาน, ทหาร, เกษตรกร 

   - การเปรียบเทียบจุดที่สูงที่สุดและต่ าที่สุดบนพื้นดิน  เช่น ส่วนท่ีสูงที่สุดบน
พื้นโลกกับส่วนท่ีลึกที่สุดในน้ าทะเล 

   คณิตศาสตร์กับศิลปะ  
   - การวัดกระดาษเพื่อติดผนัง  หรือการตัดกระดาษเพื่อจะขึ้นเป็นโครงในการ

ระบายส ี
   - การก าหนดฉากในการเล่นละคร  การวัดและการเตรียมกระดาษที่ใช้ส าหรับ

ฉาก 
   - การระบายส ีวาดรูปทิวทัศน์ 
   - การสร้างโอริกามิในญี่ปุ่น 

   คณิตศาสตร์กับสุขภาพ  
   - การวัดส่วนสูงของนักเรียน บันทึกผลลงตารางและกราฟ 

    - หาปริมาณแคลอรี่จากการอ่านฉลากในข้อมูลโภชนาการ , การเรียนรู้เรื่อง
ระดับโคเลสเตอรอล 

   คณิตศาสตร์กับการอ่านและศิลปะภาษา  
   - การมองรูปแบบของค า  แยกค าคล้องจองและไม่คล้องจอง  การมองวลีของ

ประโยค 
   - วิจัยรากศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 
   - วิจัยและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ 
   - จ านวน และความงามของตัวเลข 
   - การวิเคราะห์ข้อความเพื่อบอกจ านวนพยัญชนะ 

   คณิตศาสตร์กับพลศึกษา  
   - การนับจ านวนรอบในขณะกระโดดเชือก 
   - การตัดสินใจว่า กีฬาโอลิมปิกมีขนาดใหญ่หรือไม่ 
   - วางพื้นที่การเล่น 
   - การจับเวลา 

  คณิตศาสตร์กับโลกปัจจุบันสามารถจะเชื่อมโยงในหลาย  ๆ ทาง ทั้งจากหนังสือพิมพ์
นิตยสารซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจ  แนวโน้มเศรษฐกิจ  สภาพอากาศ  และวิทยาศาสตร์  การรายงาน
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พิเศษในด้านบทความและภาพข่าว  แผนผังการเดินเรือ  รถไฟ สนามบิน ล้วนให้ข้อมูลในเร่ือง
คณิตศาสตร์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้คนท้ังสิ้น ปัญหาด้านนิเวศวิทยา เช่น การก าจัดขยะมลพิษ
จากรถยนต์และโรงงาน เหล่านี้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับการด ารงชีวิตได้  ครูจึงควร
สอนโดยบูรณาการคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และปัญหาที่เกิดในชีวิตประจ าวัน 

 อัมพร  ม้าคนอง (2547: 101) กล่าวถึงการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ว่า  เป็นความสามารถ
ของผู้เรียนในการสัมพันธ์ความรู้หรือปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนมากับความรู้  ปัญหา  หรือ
สถานการณ์อื่นที่ตนเองพบ  การเชื่อมโยงอาจท าได้หลากหลาย  แต่ที่นิยมท าในห้องเรียน
คณิตศาสตร์มีสามประเภท ดังนี ้

  1. การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
  2. การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนเรียนกับเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ 
  3. การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ 

  จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นสรุปได้ว่า  ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้ เนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์มา
สัมพันธ์กับสาระภายในวิชา หรือวิชาอื่นๆ หรือในชีวิตประจ าวัน โดยเชื่อมโยงมโนทัศน์ หลักการ 
วิธีการทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 4.2 มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา  (NCTM. 2002: 64–66) ได้ก าหนดมาตรฐานการ

เชื่อมโยง (Connection Standard) ไว้ดังนี ้
 โปรแกรมการสอนตั้งแต่ชั้นก่อนปฐมวัยถึงเกรด  12 มุ่งให้นักเรียนสามารถ 
  1. ตระหนัก และรู้จักเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์การศึกษาคณิตศาสตร์

สามารถเชื่อมโยงกันได้  ควรสอดแทรกในการเรียนการสอนในโรงเรียนในทุกระดับช้ัน  การให้
ประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์กับเด็กในครั้งแรกที่เข้ามาในโรงเรียนไม่ควรแยกเป็นเรื่องๆ  แต่
ควรรวมคณิตศาสตร์เข้าหลายๆ เหตุการณ์ ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้ และจดจ าแบบรูปของคณิตศาสตร์
จากจังหวะดนตรี  เพลงที่ร้อง รูปหกเหลี่ยมในรวงผึ้ง  จ านวนครั้งท่ีกระโดด  เมื่อขึ้นไปเรียนในระดับ
เกรด 3–5 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรเป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเริ่มเห็นการ
เชื่อมโยงระหว่างการด าเนินการทางเลขคณิต  ตัวอย่างเช่น  การคูณเป็นเหมือนการบวกจ านวนที่ซ้ า
กัน รู้ว่าการด าเนินการทางคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ  ด้วยตนเองทั้งเรื่องตรรก
ยะ สัดส่วน และความสัมพันธ์เชิงเส้น  ควรสอดแทรกเข้ามาในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง  ใน
เกรด 9–12 นักเรียนไม่เพียงต้องรู้ถึงลักษณะของการเชื่อมโยง  แต่ต้องสามารถหยั่งรู้ที่จะน าความรู้
หนึ่งไปแก้ปัญหาต่างๆ  ได้ตลอดการเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงเกรด  12 นักเรียนควรถามตนเองว่า  
“ปัญหาน้ี  หรือคณิตศาสตร์เร่ืองนี้เหมือนกับปัญหาอื่น  หรือเรื่องอื่นท่ีเคยเรียนมาก่อนหรือไม่  
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อย่างไร” การเชื่อมโยงเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ๆ  ขยายเพิ่มเติมจากคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  
เรียนรู้ในการเตรียมตัวรับความรู้ใหม่ นักเรียนระดับประถมศึกษารู้จักน าเรื่องการลบจ านวนเต็มบวก
มาโยงเข้ากับการลบ ทศนิยม  และเศษส่วน  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นตระหนักและรู้จัก
วิธีน าเสนอการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ท่ีมีแนวคิดเดียวกัน  เช่น อัตราส่วนใช้ในการน าเสนออัตรา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อหาความเอียงหรือความชันของเส้นตรง  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายรู้จักเชื่อมโยงแนวคิดในพีชคณิต  และเรขาคณิต กิจกรรมที่ใช้ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางและเส้นรอบวงกลม  ท าการทดลองโดยน าวงกลมขนาด
ต่างๆ หลายๆ รูป มาวัดความยาวของเส้นรอบวงและเส้นผ่านศูนย์กลาง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นอาจจะน าข้อมูลมาเขียนกราฟ  2 ตัวแปร เส้นรอบวง (c) และเส้นผ่านศูนย์กลาง  (d) จะได้
แนวเส้นตรงผ่านจุด (0, 0) และอัตราส่วนของ c/d คงที่ เมื่อเฉลี่ยค่าของ  c/d จะได้ค่าอยู่ระหว่าง  3.1 
และ 3.2 ซึ่งเป็นค่าประมาณของ  π ปัญหาน้ีได้น าแนวคิดในเรื่องของการวัด  การวิเคราะห์ข้อมูล  
เรขาคณิต พีชคณิต และจ านวนมาใช้ 

  2.เข้าใจคณิตศาสตร์ว่าเชื่อมโยงกันได้อย่างไร และน าความรู้หน่ึงไปสร้างความรู้ใหม่ที่
เกี่ยวข้องกันได้เมื่อนักเรียนสั่งสมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีโรงเรียนไปเรื่อยๆ  ความสามารถ
ในการเห็นส่วนท่ีสามารถเกี่ยวข้องกันได้ในคณิตศาสตร์ควรมีเพิ่มขึ้น นักเรียนในระดับช้ันอนุบาลถึง
เกรด 2 จะตระหนักในเร่ืองการนับ รู้จักจ านวน และสัณฐานของวัตถุต่างๆ นักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาจะได้ค้นหาการด าเนินการทางเลขคณิตแบบต่างๆ  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นจะได้ค้นหาตัวอย่างของจ านวนตรรกยะ รู้จักการสร้างสัดส่วน และความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้ค้นหาการเชื่อมโยงของคณิตศาสตร์ในเร่ืองต่างๆ  
ดังตัวอย่าง พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ถูกตัดยอดสามารถน ามาเป็นแนวทางในการหาสูตรการหาพื้นที่
ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

  3. ตระหนัก และรู้จักประยุกต์คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
  ในการเรียนคณิตศาสตร์ควรได้ท างานเกี่ยวกับปัญหาในวิชาอื่นๆ  บ้าง การเชื่อมโยง

สามารถท าได้กับวิชาอื่นๆ  ที่เป็นชีวิตประจ าวันของนักเรียน  ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงเกรด  2 นักเรียน
สามารถเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีมีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  นักเรียนในระดับเกรด  3–5 ควรจะได้
เรียนการประยุกต์ของคณิตศาสตร์ท่ีส าคัญกับวิชาอื่นๆ และขยายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกในระดับเกรด  6–
8 และในระดับเกรด 9–12 ควรจะใช้คณิตศาสตร์ไปอธิบายปัญหาท่ีประยุกต์ซับซ้อนขึ้น 

  การให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยการให้งานถือเป็นเร่ืองส าคัญ
คณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ในวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  เภสัชศาสตร์  และบริหารธุรกิจ  การ
เชื่อมต่อคณิตศาสตร์เข้ากับวิทยาศาสตร์ไม่ได้ท าแค่เฉพาะเนื้อหาแต่ยังรวมถึงกระบวนการ  และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้น าไปประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนคณิตศาสตร์  ดังในมาตรฐาน
การศึกษาการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยการให้งานถือเป็นเร่ืองส าคัญ
คณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ในวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  เภสัชศาสตร์  และบริหารธุรกิจ  การ
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เชื่อมต่อคณิตศาสตร์เข้ากับวิทยาศาสตร์ไม่ได้ท าแค่เฉพาะเนื้อหาแต่ยังรวมถึงกระบวนการ  และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้น าไปประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนคณิตศาสตร์  ดังในมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (National Science Education Standards) ที่ระบุให้ใน  1 ปี 
โรงเรียนประถมศึกษาจะต้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องอากาศ  โดยน าคณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการสอนน้ีซึ่งสามารถท าได้หลากหลาย เช่น นักเรียนอาจจะออกแบบเครื่องมือ  หรืออุปกรณ์
วัดสภาพอากาศวางแผนการจัดการ และการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น 

  ตัวอย่างของการประยุกต์คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  เป็นเร่ืองที่นักเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่งได้ไปฝึกงานท่ีบริษัทผลิตยาแห่งหนึ่ง  ซึ่งก าลังขยายงานด้วย
การตั้งสาขาใหม่  จากข้อมูลที่ทราบทางบริษัทไม่ได้ค านึงถึงแต่เฉพาะยอดขายที่จะได้ในอนาคตใน
การหาท าเลที่ตั้งร้านเท่านั้น  ทีมงานของนักเรียนได้รับความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารของบริษัท นักเรียนได้ท าการวิเคราะห์สถิติข้อมูลประชากรและข้อมูลทางเศรษฐกิจท่ี
ท าให้เราทราบถึงอุปสงค์ทางการตลาด  นักเรียนได้ท างานกับพนักงานของบริษัทและร่วมประเมิน
ความเป็นไปได้ของท าเลที่ตั้งสาขาใหม่  นักเรียนได้ท างานกับสถาปนิกในการออกแบบตัวร้าน  และ
ท างานร่วมกับพนักงานบัญชีในการวางแผนในเรื่องการเงิน 

 โทมัส  และ ซานเทียโก (Thomas; & Santiago. 2002: 484) กล่าวถึงมาตรฐานการ
เชื่อมโยง ปี 1989 และ 2000 ว่า ในปี 1989 มาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผล  มาตรฐานการ
เชื่อมโยงได้ก าหนดไว้อย่างมีความหมายเป็น  1 ใน 4 ของมาตรฐานด้านกระบวนการท่ีเชื่อม
ต่อเนื่องกันเพื่อการผ่านระดับช่วงชั้นท้ังหมด แต่ละกลุ่มระดับอนุบาล–เกรด 4, เกรด 5–เกรด 8 และ
เกรด 9–เกรด 12 ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรจะส่งเสริมให้การเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์เป็นการ
พิสูจน์ว่าระดับช่วงชั้นท่ีเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความลึกซึ้งในการสร้างการเชื่อมโยงให้มากขึ้น 

 ในระดับอนุบาลถึงเกรด  4 เน้นการก าหนดนึกถึงความสัมพันธ์  สร้างการเชื่อมโยงใน
คณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้พวกเขาเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดในวิชาคณิตศาสตร์  ในเกรด 
5–8 การสังเกตการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เป็นการเน้นถึงจุดมุ่งหมายอย่างกว้างๆ  ของนักเรียน  
เทคนิคการเขียนภาพให้ได้สัดส่วนอย่างที่เห็นด้วยตาจริงในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกับการรวบรวม
สิ่งทั้งหมดหลักสูตรท่ีสนับสนุนนักเรียนในเกรด  9–12 มีความส าคัญต่อการสืบสวนสอบสวนของการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ต่อไปถึงการรวบรวมความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อคณิตศาสตร์
และการประยุกต์ 

 หลักการและมาตรฐานข้ันสูง  มาตรฐานการเชื่อมโยงตลอดจนหลักสูตร  เป็นตัวบ่งชี้ท่ี
มากกว่าการเข้าใจ  (หยั่งรู้) จุดความสนใจ  และการเชื่อมโยงกันเป็น  1 ใน 5 ของมาตรฐานด้าน
กระบวนการมาตรฐานการเชื่อมโยงนิยามอย่างชัดเจน  เป็น 1 ในกลุ่มของเกณฑ์ส าหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล–เกรด 12 ในแผนการเรียนรู้ 

 แผนการเรียนรู้จากระดับอนุบาล –เกรด 12 ควรจะท าให้นักเรียนสามารถ 
  - ตระหนัก และรู้จักเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ 
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  - เข้าใจถึงความคิดทางคณิตศาสตร์ว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไร  และสร้างความคิด
เพื่อสร้างการเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน 

  - ตระหนัก และรู้จักประยุกต์คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
 กรมวิชาการ  (2545: 26–27) ได้กล่าวถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ช่วงชั้นที ่4 ดังนี ้
  1. เชื่อมโยงความคิดรวบยอด  หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์  และศาสตร์อื่นๆ  

เพื่ออธิบายข้อสรุปหรือเรื่องราวต่างๆ ได้ 
  2. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้ใน

งานและในการด ารงชีวิต 
  จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า  มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจของนักเรียน โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถ 
   1. ตระหนักถึงความส าคัญของการเชื่อมโยงและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง  ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ได้ 

  2. มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน  สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  

  3. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้น  และสามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 4.3 การพัฒนาทักษะ/ กระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้  ครูถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะการเชื่อมโยง  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะ /กระบวนการเชื่อมโยงส าหรับครูที่จะ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ดังนี ้

 เบซิล  (Basil. 1999: 8–12) ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนหาข้อมูลนอกห้องเรียน  เนื่องจาก
การให้นักเรียนได้มีโอกาสหาข้อมูลนอกห้องเรียนเป็นการช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงความรู้กับชีวิต
จริงการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเพิ่มความสามารถของนักเรียนให้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่นๆ  และชีวิตจริง  โดยการใช้ประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นการ
กระตุ้นสนับสนุนการเรียนการสอน  และนักเรียนจะได้จดจ าว่าความรู้ในตอนเร่ิมต้นของพวกเขา
เกี่ยวกับจ านวน  ขนาด รูปร่าง และแบบรูป  เกี่ยวพันกับสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา  (NCTM. 2000: 360) กล่าวว่า นักเรียนควรได้รับ
โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  ทั้งในโรงเรียน  และในสังคมปัจจุบัน
มากขึ้น ครูคณิตศาสตร์ต้องค้นคว้าร่วมมือกับครูในวิชาอื่นเพื่อส ารวจแนวคิดต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์
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ไปยังปัญหาอื่นซึ่งเกิดขึ้นในห้องเรียน  การรวมคณิตศาสตร์เข้าไปในเนื้อหาซ่ึงให้สัญลักษณ์และ
กระบวนการที่มีประโยชน์  เป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของมาตรฐานท้ังหมด  ท าให้นักเรียนมองเห็น
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีจะช่วยให้เข้าใจมันได้ ทักษะการเชื่อมโยงมีประโยชน์ในการแก้ปัญหา  การ
อภิปราย และแบบจ าลองข้อเท็จจริงในโลก และการสื่อสารความคิดและข้อมูลที่ซับซ้อนในลักษณะที่
ละเอียดและชัดเจน  การน าเสนอปัญหาช่วยให้มองสิ่งต่างๆ  ได้ทั่วและชัดเจนขึ้น  ท าให้นักเรียน
อธิบายปัญหาและหาค าตอบได้  ถ้านักเรียนเป็นผู้มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องฝึกให้
นักเรียนปรับเปลี่ยนวิธีการหาค าตอบที่หลากหลายข้ึน  และตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุมมอง
ที่แตกต่างกัน 

 การเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อทางคณิตศาสตร์สามารถสร้างได้หลายแนวทางเมื่อนักเรียน
ศึกษาหัวข้อหนึ่งสามารถน าไปประยุกต์ในหัวข้ออื่นได้ โดยการเชื่อมโยงปรากฏออกมาขณะนักเรียน
ท าคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น 

  - ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สามารถช่วยให้เข้าใจในการด าเนินการของเศษส่วน  การ
น าเสนอข้อมูล การแก้ปัญหาสัดส่วน การหาตัวประกอบ และความน่าจะเป็น 

  - บทเรียนเรื่องการวัดต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสูตรและแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิด
ทางเรขาคณิต การวัด และพีชคณิต 

 นักเรียนจะได้แนวคิดใหม่ๆ  กระบวนการ  และทักษะจากการแก้ปัญหา  แล้วสามารถ
รวบรวมแนวคิดและความคิดรวบยอดเพื่อส่งเสริมความเชื่อม่ันของนักเรียนในความคิดของเขาเอง
เนื้อหาส่งเสริมทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเชื่อมโยง  แต่ครูจะต้องหาโอกาสในการช่วยเหลือ
นักเรียนให้สร้างการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  ปัญหาท่ีสร้างขึ้นต้องเป็นปัญหาที่เน้นให้นักเรียน
สร้างการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  เอาใจใส่ต่อการตระหนัก  และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
หัวข้อจะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในตัวนักเรียน  ซึ่งคาดหมายว่าแนวคิดที่พวกเขาจะได้เรียนรู้เป็น
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและค้นคว้ามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ 

 ไคล์  และคนอื่นๆ (Kyle; et al. 2001: 80–86) กล่าวว่า ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่พวกเขาสนใจ  เนื่องจากการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นส่วนตัวของพวกเขา  นักเรียนจะชอบแก้ปัญหาและสนุก
กับการเรียนรู้  และนักเรียนได้ท างานอย่างมีความหมาย  อีกทั้งกิจกรรมหรือปัญหาที่ให้ควรเป็น
ปัญหาเปิดเพื่อให้นักเรียนได้คิด สามารถบอกแนวคิดและแสดงเหตุผลได้ 

 กรมวิชาการ  (2545: 200–205) กล่าวว่า  ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ /
กระบวนการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์น้ัน  ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหา
สอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการน าความรู้  เนื้อหาสาระ  และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ หรือน าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตร์
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กับศาสตร์อื่นๆ หรือเห็นการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และองค์ประกอบหลักที่
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงมีดังนี ้

  1. มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อย่างเด่นชัดในเร่ืองนั้น 
  2. มีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะน าไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรืองานอื่นๆ  ที่ต้องการเป็น

อย่างดี 
  3. มีทักษะในการมองเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างความรู้และทักษะ /

กระบวนการที่มีในเนื้อหานั้นกับงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
  4. มีทักษะในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ หรือคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ที่ต้องเกี่ยวข้องด้วย 
  5. มีความเข้าใจในการแปลความหมายของค าตอบที่หาได้จากแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ว่ามีความเป็นไปได้หรือสอดคล้องกับสถานการณ์น้ันอย่างสมเหตุสมผล 
 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า  การพัฒนาทักษะ /กระบวนการเชื่อมโยง  ครูผู้สอนควร

ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดเชื่อมโยงในการเรียนรู้อยู่เสมอ  โดยก าหนดสถานการณ์ที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการน าความรู้  เนื้อหาสาระ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่  หรือน าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  
หรือเห็นการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และควรสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกัน
ท างานเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือค าตอบของปัญหา
ร่วมกัน 

 
 4.4 คณิตศาสตร์กับการเชื่อมโยง 
 คณิตศาสตร์มีความเชื่อมโยงกันอยู่ภายในเน้ือหา  ทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ

มากมาย และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  นักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะการเชื่อมโยง
ในรูปแบบต่างๆ ไว้ดังนี้ 

 สครอย  และ สครอย (Sqroi; & Sqroi. 1993: 569–570) กล่าวว่า เดิมการสอนพีชคณิต
และเรขาคณิตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นมีการสอนโดยแยกออกจากกัน  ต่อมาบางรัฐใน
สหรัฐอเมริกามีการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีการน าการบูรณาการมาใช้กับ
พีชคณิตแลเรขาคณิต โดยแท้จริงมโนมติของการเชื่อมโยงระหว่างพีชคณิตและเรขาคณิตไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส  ชื่อเรเน่ เดส์คาร์ทส์ (Rene’ Descartes) ได้พัฒนา
เรขาคณิตที่รู้จักกันดี คือ เรขาคณิตวิเคราะห์  โดยการน าภาพเรขาคณิตเข้ามาน าเสนอด้วยพีชคณิต
ด้วยการใช้ระบบจ านวนจริงและสมการ 

 เคนเนดี้  และ ทิปส์ (Kennedy; & Tipps. 1994: 194–200) กล่าวว่า การเชื่อมโยงในวิชา
คณิตศาสตร์น้ันนักเรียนจ าเป็นต้องท าการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรม  รูปภาพ  แผนผัง
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สัญลักษณ์  และภาษา  รูปแบบการแสดงมโนทัศน์และความเข้าใจเนื้อหาต่างๆ  ให้รวมกันเป็น
หลักการทางคณิตศาสตร์ พวกเขาจ าเป็นต้องท าการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์และโลกแห่งความ
เป็นจริง 

 การเชื่อมโยงน้ีมีความเกี่ยวข้องกันในระหว่างการสอน  ควรสร้างให้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ
ในระหว่างการเรียนการสอน  โดยให้นักเรียนปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  แล้วแปลงกิจกรรมเหล่านั้น
ออกมาเป็นรูปภาพ  แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ และสัญลักษณ์ต่างๆ  ตัวอย่างเช่น  ในชั้นเรียนเกรด  3 
ครูได้สอนให้นักเรียนสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง  “คุกกี้” กับเศษส่วน นักเรียนในช้ันเรียนนั้นได้รู้จัก
การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันด้วยปัญหา  “คุกกี้” การ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  กับชีวิตจริงเกิดได้อย่างมากมาย  ครูสามารถให้นักเรียน
ปฏิบัติงานท่ีจะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศิลปะ งานคหกรรมเกี่ยวกับ
อาหาร และกิจกรรมในวิชาต่างๆ  บางทีอาจเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนและสามารถท าเป็นโครงงาน
รายบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ หรือบางทีจะท าในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 ตัวอย่างต่อไปนี้  แสดงถึงวิธีที่ครูจะสร้างการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ  
และสังคมรอบตัว  ด้วยการให้นักเรียนท าโครงงานที่บางโครงงานอาจให้ท าร่วมกันทั้งช้ันรายบุคคล  
หรือท าโดยกลุ่มย่อย ดังนี ้

  1. คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   - การโคจรของดวงจันทร์ 
   - การจดบันทึกอุณหภูมิ ความเร็วลม และความดันอากาศ 
   - การส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ การโคจรของดาวเคราะห์ 
   - การก าหนดมาตราส่วน 

   - การสร้างระบบโซลาร์เซลล์ 
  2. คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา 
   - นาฬิกาน้ าและนาฬิกาทราย 
   - การสร้างพีระมิดในประเทศอียิปต์ 
   - การออกแบบพรมและตะกร้าที่ใช้หลักการสมมาตรและทรงลูกบาศก์ของชาว

อินเดียนแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา 
   - การเปรียบเทียบภูมิประเทศ  ต าแหน่งที่ราบสูง  ที่ราบต่ า ภูมิประเทศที่สูงที่สุด  

และท่ีลึกที่สุดใต้ทะเล 
  3. คณิตศาสตร์และสุขภาพ 
   - การเรียนรู้เกี่ยวกับระดับโคเลสเตอรอลเพื่อสุขภาพ 
   - การวัดความสูงของนักเรียน การบันทึกผลในรูปตารางและกราฟ 
   - การหาปริมาณแคลอรีจากการอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างกล่องผลิตภัณฑ์

การวัดระดับโคเลสเตอรอล 
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  4. คณิตศาสตร์และศิลปะ 
   - การวัดรอบขอบกระดาษเพื่อติดขอบผนัง 
   - การก าหนดมาตราส่วนฉากละครในช้ันเรียน  วัดและเตรียมกระดาษสร้างฉาก

การวาดภาพทิวทัศน์ต่างๆ 
   - การอ่านและท าตามค าแนะน าจากการประดิษฐ์ Origami ของชาวญี่ปุ่น 
  5. คณิตศาสตร์และการอ่านและศิลปะทางภาษา 
   - การหารูปแบบของค า การแยกประเภทของค า 
   - อ่านรายงานการวิจัยและงานเขียนทางคณิตศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียง 
   - เลขวิทยา (Numerology) และตัวเลขที่งดงาม 
   - การวิจัยและเขียนเรื่องราวของนักคณิตศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียง จ านวน และความงาม

ของตัวเลข การวิเคราะห์ข้อความเพื่อบอกจ านวนพยัญชนะ (เรื่องนี้สามารถเชื่อมโยงกับรายการเกม
โชว์ทา’โทรทัศน์ของสหรัฐท่ีชื่อ Wheel of Fortune) 

  6. คณิตศาสตร์และการศึกษาทางกายภาพ 
   - นับจ านวนไม้เลื้อยท่ีขึ้นตามเชือก 
   - แบบแผนพื้นท่ีในการเล่น 
   - การนับจ านวนรอบของการกระโดดเชือก  การแสดงให้เห็นว่าโอลิมปิกย่ิงใหญ่

การจัดวางพื้นที่การเล่น การจับเวลาในการแข่งขัน 
 คณิตศาสตร์กับโลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันในหลายๆ  ด้าน จากบทความในหนังสือพิมพ์หรือ

นิตยสาร  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ  แนวโน้มทางเศรษฐกิจ  สภาพอากาศ  และข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์  การรายงานพิเศษทั้งในรูปบทความ  และภาพข่าว  แผนผังการเดินทางที่ท่าเรือ  สถานี
รถไฟและสนามบิน  ล้วนให้ข้อมูลที่เป็นคณิตศาสตร์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้คนท้ังสิ้น  ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ  ปัญหาการจัดการขยะและมลพิษที่เกิดจากรถยนต์  ของเสียจากโรงงาน  ได้ท าให้
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  ครูจึงควรสอนโดยบูรณาการ
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ หรือกับปัญหาในชีวิตจริงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 

ดังนั้นนักเรียนจะต้องรู้จักสร้างการเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ  ในวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อจะได้
บูรณาการเน้ือหาท้ังหมด  ครูจะประสบความส าเร็จเมื่อท าหน้าที่ให้นักเรียนสามารถสร้างการ
เชื่อมโยงมโนมติของเนื้อหาต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น เศษส่วนและทศนิยมกับเรื่องของเปอร์เซ็นต์  การ
คูณกับการบวก  การหารกับการลบ  และการน าการวัดไปใช้ในเรขาคณิต  นักเรียนต้องรู้จักการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และคณิตศาสตร์กับชีวิตจริงได้ 

 นุธ  (Knuth. 2000: 48–53) กล่าวว่า การที่นักเรียนจะเข้าใจความหมายของฟังก์ชันที่ไม่
เพียงแค่รู ้ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนมีการน าเสนอวิธีที่ต่างกันในการหาค าตอบให้มีการแสดงสมการ
ในรูปแบบต่างๆ  เช่น ให้มีการน าเสนอสมการเชิงเส้นท้ังในรูป  Point–slope และรูปแบบต่างๆ  
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วิธีการน าเสนอด้วยกราฟ  การแปลงกราฟไปเป็นสมการ  ซึ่งควรให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และอภิปรายถึงวิธีการได้มาซึ่งค าตอบ 

 นัทเซาลัส  (Natsaulas. 2000: 364–370) กล่าวว่า การเชื่อมโยงระหว่างกรุปสมมาตร  
(Symmetry Groups) ในคณิตศาสตร์กับศิลปะและประวัติศาสตร์ว่า ที่ผ่านมามีการน าเอาวัฒนธรรม 
จากที่ต่างๆ มาเป็นต้นแบบในการผลิตออกแบบสิ่งประดับและตกแต่ง หรือเป็นภาพสัญลักษณ์ของ 
พิธีการ หรือสัญลักษณ์ทางศาสนา  ซึ่งจากที่กล่าวว่าเป็นคณิตศาสตร์ธรรมชาติมีภาพที่สร้างมาจาก
การสะท้อน และการหมุนภาพบนระนาบ  ดังนั้นประวัติศาสตร์และการผสมผสานทางศิลปะ  ท าให้
นักเรียนได้ศึกษาการสะท้อน  และการหมุนบนระนาบได้  เช่นเดียวกับมโนทัศน์ของรูปสมมาตร
การศึกษารูปสมมาตรเพื่อให้เชื่อมโยงศิลปะและประวัติศาสตร์  ส่งเสริมความเข้าใจในการสร้างภาพ
บนระนาบ 

 วาเชอร์  และ มิลรอย (Vacher; & Mylroie. 2001: 640–641) ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยง
ระหว่างคณิตศาสตร์กับธรณีวิทยาในการส ารวจถ้ าว่า  ถ้ านั้นแตกต่างจากภูเขา  ทะเลสาบ หรือแม่น้ า
ตรงท่ีเราไม่สามารถเห็นปากถ้ าได้ในระยะไกล  ไม่สามารถท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ  หรือ
ภาพถ่ายดาวเทียม  ไม่สามารถบอกลักษณะภายในถ้ าได้จนกว่าเราจะเดินเข้าไปส ารวจภายใน  
ภายในถ้ าน้ันยังทอดยาวออกไปหลายทาง  จนไม่อาจท านายส่วนปลายของถ้ าได้  จึงต้องมีวิธีการใน
การส ารวจโดยหาความยาวของระยะทางในถ้ าเป็นส่วนๆ  และทิศทาง แล้วเขียนแทนด้วยเวกเตอร์  
การเขียนแผนที่ของถ้ าจึงเป็นการแปลงข้อมูลของระยะทางและมุมออกมาเป็นเวกเตอร์ในระบบสาม
มิติ 

ดอสเซย์ และคนอื่นๆ (Dossey and others. 2002: 81–83) กล่าวถึง การเชื่อมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ว่า ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์สร้างขึ้นได้ทันทีขณะเกิดการเรียนรู้  โดยสร้างการ 
เชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่และความรู้ส่วนหนึ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้ว  นักเรียนท่ีสามารถเชื่อมโยง 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ได้หลากหลายจะพัฒนาความเข้าใจในคณิตศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นการเชื่อม  
โยงท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา และสามารถท าการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้คล่องแคล่ว
ขึ้น นอกเหนือจากการใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการแก้ปัญหามโนทัศน์ หรือเนื้อหาในคณิตศาสตร์ท่ีมีการ
เชื่อมโยงช่วยให้นักเรียนมองคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ    การแยกคณิตศาสตร์ออกเป็นวิชาย่อยๆ 
เช่น เรียนพีชคณิตเบื้องต้น แล้วมาเรียนวิชาพีชคณิต และเรขาคณิตตามล าดับ  ท าให้นักเรียนมอง
วิชาคณิตศาสตร์ว่าไม่สัมพันธ์กัน แม้ว่าบทเรียนก่อนหน้าจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจในคณิตศาสตร์
ระดับสูงการแยกเนื้อหาออกจากกันท าให้นักเรียนไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงที่ท าให้เข้าใจ
ภาพรวมของคณิตศาสตร์ การเรียนท่ีเน้นการเชื่อมโยงจะท าให้นักเรียนมีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งในการ
เรียนคณิตศาสตร์ต่อไป 

สมบัติการแจกแจงนับเป็นตัวอย่างที่ดีของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงหลายเนื้อ 
หาเข้าด้วยกัน สมบัติการแจกแจงเป็นสิ่งส าคัญในการคูณจ านวนเต็มบวก การคูณที่ตัวคูณมีเลข 
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โดดถึง 3 ตัว เช่น 8 × 172 ท าให้ง่ายขึ้นโดยใช้สมบัติการแจกแจงเป็น (8 × 100) + (8 × 70) + (8 × 
2) นอกจากนี้สมบัติการแจกแจงยังช่วยนักเรียนในการหาพื้นที่แรเงา  ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
(Dossey; et al. 2002: 82) ซึ่งสมบัติการแจกแจงไม่ได้ใช้แยกตัวประกอบ และแทนค่าในประโยค 
พีชคณิตเท่าน้ัน แต่ยังน าไปใช้กับผลคูณเชิงสเกลาร์ในเวกเตอร์และเมตริกซ์ในการเรียนคณิตศาสตร์  
ขั้นสูง ครูสามารถช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ในภาพกว้างได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พื้นที่ คือ (22)(12) – 2[(3)(6)+(3)(1)] 
ภาพประกอบ 5 การใช้สมบัติการแจกแจงหาพื้นที่แรเงา 

 
 ที่มา: Dossey and others. (2002). Mathematics Methods and Modeling for 
Today’s Mathematics Classroom. A Contemporary Approach to Teaching Grades 7–12.: 
82. 

นักเรียนต้องรู้จักและเริ่มการสร้างการเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  ครูอาจชี้แนะให้ 
นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงเรขาคณิตในระบบพิกัดฉาก โดยให้พิสูจน์ว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 
ด้านขนานตัดแบ่งครึ่งซ่ึงกันและกัน สามารถใช้วิธีการหาจุดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุมทั้งสอง  เพื่อ 
พิสูจน์ข้อความดังกล่าว 

ครูสามารถแนะน ากระบวนการเชื่อมโยงให้กับนักเรียนโดยการให้งานที่ครูออกแบบขึ้น  
งานที่แสดงการเชื่อมโยงกับมโนทัศน์ของเรื่องที่เคยเรียนมาแล้ว  เช่น การส ารวจล าดับฟิโบนักซี 
(Fibonacci Sequence) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … สามารถเชื่อมโยงกับแบบรูปและฟังก์ชันก่อก าเนิด 

22 ฟุต 

12 ฟุต 

6 ฟุต 6 ฟุต 

3 ฟุต 3 ฟุต 

1 ฟุต 
 

1 ฟุต 
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เมื่อส ารวจต่อไปน าไปสู่ความรู้เร่ืองอัตราส่วนทอง สี่เหลี่ยมมุมฉากทอง และประยุกต์เข้ากับงาน
ศิลปะโลกของการออกแบบ การเชื่อมโยงกับวิชาต่างๆ ในคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆและเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง 
 ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ (2547: 50) กล่าวถึงลักษณะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
ว่าเป็นไปได้หลายลักษณะดังนี้ 

  1. การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่  เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสูตร  การ
หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ต้องเชื่อมโยงกับความรู้เดิมเรื่องพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใน 2 ประเด็น 
คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีตั้งอยู่บนฐาน
เดียวกันและมีความสูงเท่ากัน และพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ ความกว้างคูณความยาว ดังนั้น 

  สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม  คือ 
2

1 × ความยาวฐาน × ความสูง 

  2. การเชื่อมโยงระหว่างเรื่องต่างๆ  ของคณิตศาสตร์  เช่น การลบเป็นการด าเนินการ
ตรงข้ามของการบวก  การคูณเป็นการบวกซ้ าๆ  การคูณและการหารเป็นการด าเนินการตรงกันข้าม
ร้อยละสัมพันธ์กับเศษส่วน การวัดสัมพันธ์กับเรขาคณิต 

  3. การเชื่อมโยงแบบจ าลองหลายๆ  แบบสู่ความคิดรวบยอดเดียวกัน  เช่น การให้
นักเรียนสร้างหน่วยการวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานตามความต้องการของตนเอง  ก็จะได้หน่วยที่ไม่เป็น
มาตรฐานหลายๆ  ลักษณะ แต่ทุกหน่วยน าไปสู่ความคิดรวบยอดเดียวกันว่าเป็นหน่วยการวัดที่ไม่
เป็นมาตรฐาน 

  4. การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดไปสู่วิธีคิดค านวณ  เช่น ในการเรียนรู้เรื่องหน่วยการ
วัดเด็กต้องเกิดความคิดรวบยอดว่าจ านวนต่างๆ  จะมาบวกลบกันได้ต้องมีหน่วยการวัดเดียวกัน  
ดังนั้นถ้าหากจ านวนเหล่านี้มีหน่วยต่างกันจึงต้องมีการเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อน 

  5. การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  และคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  การ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้เป็นวิถีทางหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริม
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  การก าหนดหน่วยการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษา  
ส ารวจสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  ที่ตนสนใจ ได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่ม  ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  
ในขณะเดียวกันยังคงเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย  หน่วยการเรียนรู้อาจเป็นหน่วยการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์เอง หรือเป็นหน่วยการเรียนรู้กลางที่คณิตศาสตร์เรียนรู้ร่วมด้วยกับวิชาอื่นๆ ก็ได้ 
 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า  คณิตศาสตร์กับการเชื่อมโยงสามารถท าได้หลากหลายวิธี  
แต่ที่นิยมท าในห้องเรียนอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. การเชื่อมโยงภายในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องท าการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรม รูปภาพ แผนผังสัญลักษณ์ และภาษา รูปแบบการแสดงมโนทัศน์และความ
เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ให้รวมกันเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ 
  2. การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และการศึกษาทางกายภาพ เป็นต้น 
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  3. การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
 

 4.5 ประโยชน์ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเชื่อมโยง 
 นักการศึกษาได้เสนอให้เห็นประโยชน์ของการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้  

เบิร์คฮาร์ด (Burkhardt. 2001: Online) กล่าวถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์ดังน้ี 
  1. ท าให้น าคณิตศาสตร์ไปใช้ได้มากขึ้น 
  2. ท าให้ไม่มีช่องว่างในการเรียนรู้ 
  3. ท าให้หลักสูตรเกิดความสมดุล 
  4. สนับสนุนความเสมอภาค 
 เมอลิโน ; โอเวนส์; และ เวนทูรา (Merlino. 2000: Online; Owens. 2001: Online; & 

Ventura. 2001: Online) กล่าวถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยงในเนื้อหาคณิตศาสตร์ว่าท าให้นักเรียน
มองคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจ  ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น  และตระหนักว่าคณิตศาสตร์มีอยู่ในชีวิตจริง
และมีอยู่รอบตัวเรา 

 แม็ค  (Mack. 2004: 226–232) กล่าวถึงการเชื่อมโยงในการพัฒนาความคล่องแคล่วในการ
ค านวณด้วยเศษส่วน โดยให้นักเรียนเกรด  5–8 ด าเนินการด้วยขนาดของหน่วยที่เหมือนกัน  ขณะท่ี
สนับสนุนให้นักเรียนมองสิ่งที่เหมือนกัน นักเรียนส ารวจการบวกและการลบเศษส่วน  วิธีการน้ีอาจจะ
ช่วยให้นักเรียนมองเห็นการบวกและการลบของเศษส่วนในวิธีเปลี่ยนหน่วยให้เป็นแบบเดียวกัน  จึง
เป็นการสนับสนุนนักเรียนให้เกิดการพัฒนาความคล่องแคล่วในการค านวณด้วยเศษส่วน 

 กรมวิชาการ  (2545: 203) กล่าวถึงประโยชน์ของทักษะการเชื่อมโยงดังนี้  มีการน าความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในวิชาชีพบางอย่างโดยตรง  เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า  งานคหกรรม
เกี่ยวกับอาหาร งานเกษตร งานออกแบบสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการน าคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวัน เช่น การซื้อขาย การชั่ง ตวง วัด 

 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า  ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียน
สร้างความสัมพันธ์  มองคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยมองเป็นภาพรวมระหว่างเนื้อหาภายในวิชา
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่และความรู้เดิมเพื่อพัฒนาความเข้าใจคณิตศาสตร์ในเน้ือหาอื่น
และคณิตศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมองเห็นว่าคณิตศาสตร์สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ และตระหนักว่า
คณิตศาสตร์มีอยู่ในชีวิตจริงและมีอยู่รอบตัวเรา 

 
 4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 ลอร์สัน  และ ชินแนพแพน  (Lawson; & Chinnappan. 2000: 26–43) ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานแก้ปัญหากับการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน  และศึกษาต่อไปถึง
ตัวชี้วัดความสามารถด้านเน้ือหา  และการเชื่อมโยงความรู้ในการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต  ระหว่าง
นักเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
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ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
ขึ้นเองได้มากกว่าและสามารถเชื่อมโยงความรู้ท่ีครูจัดตามแผนการสอนมาสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มี
อยู่ และตัวชี้วัความสามารถในการเชื่อมโยงมีผลต่อความส าเร็จในการแก้ปัญหาสูงกว่าตัวชี้วัด
ความสามารถด้านเน้ือหา  จุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลกับครูในการหาวิธีการสอน  
เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพได้ 

 ไคล์  และคนอื่นๆ (Kyle; et al. 2001: 80–86) ได้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน  โดยใช้วิธีเข้าไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียน  ใช้การพูดคุย
แบบไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง หลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลและจัดรูปแบบของ
สิ่งที่นักเรียนสนใจและทักษะการปฏิบัติของแต่ละครอบครัว  ซึ่งบางอย่างเกี่ยวกับขั้นตอนการท า
เกษตรการเลี้ยงสัตว์  การฝีมือ การดูทีวี และการท าอาหาร  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลนั้นมา
พัฒนาเป็นปัญหาที่มีความหลากหลาย  และมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาหลายขั้นตอน  แล้วน ามาให้
นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ปกครองของนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น  จากที่เคยคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองยาก  และช่วยให้ครูผู้สอนสามารถน า
ความรู้ท่ีบ้านของนักเรียนมาช่วยส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น  นอกจากนั้นแล้ว
ไคล์และคณะยังเชื่อว่าการให้นักเรียนได้ท างานที่มีความหมาย  การให้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
เป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการส่งเสริมความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน  และนักเรียน
จะได้รับการส่งเสริมอย่างสุดความสามารถถ้าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น้ันได้เชื่อมโยงเข้ากับ
ความเป็นส่วนตัวของพวกเขาความรู้และทักษะที่ครอบครัวเขาสนใจ 

 แพนดิสซิโอ  (Pandiscio. 2002: 216–221) ได้ส ารวจการโยงมิติการพิสูจน์กับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรขาคณิตของนักศึกษาฝึกสอน  โดยให้นักศึกษาฝึกสอน  4 คน (ชาย 2 คน 
หญิง 2 คน) แก้ปัญหาเรขาคณิตที่ไม่คุ้นเคยโดยใช้พื้นฐานมโนทัศน์ของยุคลิดจ านวน  2 ข้อ ให้สร้าง
การพิสูจน์ตามรูปแบบที่ให้ผลออกมาเป็นรูปแบบกรณีทั่วไป  และให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาง
เรขาคณิตผลปรากฏว่านักศึกษาฝึกสอนท้ัง 4 คน ยอมรับว่าแม้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิต
จะไม่ได้ช่วยพิสูจน์ แต่ก็เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความรู้สึก  (Sense) ให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์
ในปัญหาหรือทฤษฎีบท เพื่อน าไปใช้ในการพิสูจน์ 

 นิโคล  และ เครสโป (Nicol; & Crespo. 2005: 240–251) ได้ศึกษาการค้นหาคณิตศาสตร์
จากสถานท่ีทางจินตนาการ  โดยการทบทวนหาแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ การศึกษาดังกล่าวมีความมุ่งหมายท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิด  เพื่อที่จะหาหนทางในการ
ท าให้คณิตศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไม่เพียงแค่เข้าใจในเรื่อง
ทักษะวิธีการ มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น  ยังเป็นการท าให้นักเรียนมีความเฉลียวฉลาดในการ
คิดมากยิ่งขึ้น  มีการใช้คณิตศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจ าวัน  และมีความเห็นเรื่องการเรียน
คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนที่ต้องเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามความหลากหลาย
ของอาชีพ เช่น ช่างไม้ ชาวประมง ค้าขาย ซึ่งแต่ละอาชีพสามารถน าความรู้มาใช้ในการค านวณและ
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แก้ไขปัญหาในชีวิต  งานชิ้นนี้ได้อ้างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเม่ือนักเรียนน าเอาหลักการทางคณิตศาสตร์มา
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง  ผลการศึกษาเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าแบบทดสอบทาง
จินตนาการเป็นตัวเสนอถึงโอกาสในการใช้สติปัญญาและอารมณ์  ความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจาก
การเรียนคณิตศาสตร์  นี่คือรูปแบบของการรวมกลุ่มกันที่จะให้คุณค่ากับการศึกษาทางคณิตศาสตร์  
การท าให้คณิตศาสตร์เป็นท่ีน่าสนใจต่อนักเรียนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อนักเรียน  การศึกษาท าให้มี
การส ารวจค าถามว่าอะไรที่ท าให้คณิตศาสตร์มีความหมายต่อนักเรียน  และหาแนวทางท่ีท าให้มีการ
พัฒนาต่อไปและท าให้อยู่ในรูปแบบท่ีสละสลวยท่ีจะช่วยให้การสอนเข้าถึงความท้าทายและคุณภาพ
ของการท างานร่วมกันของนักเรียนด้วยความแตกต่างของชนิดของบทเรียนคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้เห็นถึงความตั้งใจของรูปแบบของการรวมตัวในการศึกษาทางสติปัญญาและ
อารมณ์ 

 เกนส์เบิร์ก  (Gainsburg. 2007: online) กล่าวว่า คณิตศาสตร์ศึกษาจะเน้นความส าคัญ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวันในการเรียนการสอน  สิ่งตีพิมพ์ที่มีอยู่บ่งบอกถึงสภาพความ
เป็นจริงในห้องเรียนว่ามีการฝึกฝนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวันไม่บ่อยครั้งนัก  และท า
อย่างเร่งรีบ  แต่ในการเรียนสองถึงสามครั้งจะมีการเน้นเฉพาะเพื่อสอบ  ฉะนั้นท าอย่างไรที่ครูจะ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยส ารวจครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมจ านวน  
62 คน ในเรื่องความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้การเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน  จุดมุ่งหมายของ
งานวิจัยคือการสร้างการเชื่อมโยงในการสอน  และปัจจัยท่ีสนับสนุนและผลักดันให้มีการฝึกฝนการ
เชื่อมโยง ผู้วิจัยสังเกตครู 5 คน ในการใช้u3585 การเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันภายในห้องเรียนและ
ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์ครู  ผลการวิจัยพบว่า  การสร้างการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งส าคัญซึ่งเป็นดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น และสนับสนุนสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับจะท า
อย่างไรในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีลักษณะแตกต่างกันในการเรียนคณิตศาสตร์ 

งานวิจัยในประเทศ 
 สมบัติ  แสงทองค าสุก  (2545: บทคัดย่อ) ได้พัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตสาสตร์แบบ

บูรณาการเชิงเน้ือหาเพื่อส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง  เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเน้ือหาเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเชื่อมโยง  เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการเชิงเน้ือหา
เพื่อส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงดังกล่าว  หลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เทอดเกียรติ  วงศ์สมบูรณ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยง  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ผลการวิจัยพบว่า  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ที่เรียนเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร  โดยใช้
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กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงสามารถสอบ
ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ70ของนักเรียนท้ังหมดท่ีระดับนัยส าคัญ .01 

 นงลักษณ์  แก้วมาลา (2547: บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเชื่อมโยงเรื่อง  การแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภายหลังได้รับการสอนด้วย
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง  เรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ศศิธร  แก้วรักษา (2547: บทคัดย่อ) ได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ
ซิปปา (CIPPA MODEL) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน  เรื่องสถิติเบื้องต้น  ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบซิปปา
(CIPPA MODEL) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน  ผลการวิจัยพบว่า  กิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์แบบซิปปา  (CIPPA MODEL) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันเร่ือง  
สถิติเบื้องต้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  (E1/E2) 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ  82.11/83.59  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แบบซิปปา  (CIPPA MODEL) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันเร่ืองสถิติ
เบื้องต้น สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 รัชดา  ยาตรา (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้
ทักษะการเชื่อมโยงที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 หลังการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะการเชื่อมโยง
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้
ทักษะการเชื่อมโยงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ลิลลา  ดลภาค (2549: บทคัดย่อ) ได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง  
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ  ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 พร้อม
ทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ที่ได้รับการเรียนการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงสามารถ
สอบผ่านเกณฑ์ได้มากกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุรางคนา  ยาหยี (2549: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้น
ทักษะการเชื่อมโยง เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 4 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
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ช่วงชั้นที ่4 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงเรื่อง  
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  ช่วงชั้นที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 โดยมีค่า 96.88/97.36 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช่วงชั้นที่ 4 ภายหลังจาก
ได้รับการสอนโดยชุดการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 3) ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช่วงชั้นที่ 4 ภายหลังจากได้รับการสอนโดยชุดการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นทักษะ
การเชื่อมโยง  เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช่วงชั้นที่ 4 ภายหลังจากได้รับการ
สอนโดยชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65 ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 5) ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช่วงชั้นที่ 4 ภายหลังจากได้รับการสอนโดยชุดการ
เรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 65 ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 บงกชรัตน์  สมานสินธุ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ
อริยสัจ 4 และเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
กับเกณฑ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  2 ปี
การศึกษา 2550 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ  4 สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ  4 
ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 วาสนา  กิ่มเทิ้ง. (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และเปรียบเทียบทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 หลังได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 หลัง
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  65 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 วรรณศิริ  หลงรัก (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท เรื่อง สถิต ิส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
บริบท เรื่อง สถิต ิและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยง และทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท  เรื่อง สถิต ิกับ
เกณฑ ์ ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท  เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่5 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 83.33/80.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบทสูงกว่าก่อนได้รับการจัด
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบทผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
บริบทผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบทผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยท้ังต่างประเทศและในประเทศสรุปได้ว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มุ่งส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง  ทั้งการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับวิชาอื่นและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน เป็นการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า  มีความหมายต่อผู้เรียน  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

    

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนท่ี  
2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพ ฯ  จ านวน 14 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน  678 
คน 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2555 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพ ฯ   จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียน 46 คน ซึ่งได้มา
จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) จากนักเรียนท้ังหมด  14 ห้องเรียน 
แล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการทดลองสอน 19 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทดลองสอน 
15 คาบ ทดสอบ 4 คาบ คือ ก่อนเรียน 2 คาบ และหลังเรียน 2 คาบ 

 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและ
เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ทั้งหมด 15 แผน ดังนี้ 
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โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน      จ านวน 2 แผน 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ    จ านวน 2 แผน 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร็ว      จ านวน 2 แผน 
การแปรผันตรงกับกราฟ        จ านวน 1 แผน 
โจทย์ปัญหาเร่ือง การแปรผันตรง     จ านวน 2 แผน 
การแปรผกผันกับกราฟ        จ านวน 1 แผน 
โจทย์ปัญหาเร่ือง การแปรผกผัน      จ านวน 2 แผน 

  การแปรผันเกี่ยวเนื่องกับโจทย์      จ านวน 1 แผน 
  โจทย์ปัญหาเร่ือง การแปรผันเกี่ยวเนื่อง    จ านวน 2 แผน 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง “โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการแปร
ผัน” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ 
 
1. ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เร่ืองโจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา บางเขน จังหวัดกรุงเทพ ฯ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1.2 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR จากต าราและเอกสาร 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.3 วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และการแปรผัน เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีมีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 
  1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผันชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1.4.1 สาระ 
1.4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
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1.4.3 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
1.4.4 สาระส าคัญ 
1.4.5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ด้านความรู้ 
2) ด้านทักษะ/กระบวนการ 
3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.4.6 สาระการเรียนรู้ 
1.4.7 กิจกรรมการเรียนรู้ (โดยใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย  

ใช้กลวิธี STAR) ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม  

   2. ขั้นน าเสนอบทเรียน  
   3.  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  

   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
   5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม  

1.4.8 สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
   1.4.9 ภาระงาน/ชิ้นงาน  

1.4.10 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
1.4.11 บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ผลการสอน 
- ปัญหาและอุปสรรค 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวและการแปรผัน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ทั้งหมด 15 แผน ดังนี้ 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน      จ านวน 2 แผน 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ    จ านวน 2 แผน 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร็ว      จ านวน 2 แผน 
การแปรผันตรงกับกราฟ        จ านวน 1 แผน 
โจทย์ปัญหาเร่ือง การแปรผันตรง     จ านวน 2 แผน 
การแปรผกผันกับกราฟ        จ านวน 1 แผน 
โจทย์ปัญหาเร่ือง การแปรผกผัน      จ านวน 2 แผน 

 การแปรผันเกี่ยวเนื่องกับโจทย์       จ านวน 1 แผน 
 โจทย์ปัญหาเร่ืองการแปรผันเกี่ยวเนื่อง     จ านวน 2 แผน 
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1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR  
1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 

ที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความชัดเจนและความถูกต้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับการวัดผลประเมินผล  เพื่อน าข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไข 

1.8 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะต่างๆ ได้แก่ การปรับกิจกรรมบาง
กิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้นและพิจารณาให้เหมาะสมกับเวลา การแก้ไขค าศัพท์หรือสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง 

1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อน าไปใช้ในการ
วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 
  
2. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบทดสอบ
แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

  3.1 ศึกษาหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 2 
เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

3.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 

3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทาง  
คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน แบบอัตนัย จ านวน 15 ข้อ 
โดยสร้างให้มีความสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าไปเสนอประธานและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

 3.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน แบบอัตนัย จ านวน 15 ข้อ 
ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้วเสนอต่อ



105 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา  จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงความ
ครอบคลุมของค าถาม  โดยพิจารณาจากค่า  IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ข้อค าถามที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.67-1.00 จ านวน 15 ข้อ 

3.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทาง  
คณิตศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสารวิทยา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เรียนเร่ือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 
มาแล้ว จ านวน 100 คน คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  
   3.6 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนท า 

 3.7 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย ( p) และค่า
อ านาจจ าแนก ( r) โดยใช้เทคนิค 27% ของ จุง เตห์ ฟาน ( Fan. 1952: 6-32) (ล้วน สายยศ ; และ 
อังคณา สายยศ.  2538: 210-212) แล้ววิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ( EVANA) จากนั้นเลือก
แบบทดสอบจ านวนหน่ึงเฉพาะข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ที่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งได้ค่าความยากง่าย ( p) ตั้งแต่ 0.37 – 
0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.29 – 0.65 จ านวน 10 ข้อ 

 3.8 น าแบบทดสอบที่ได้คัดเลือกมาแล้วจ านวน 10 ข้อ หาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) (ล้วน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ.  2543: 215) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบวัด ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.87 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3.9 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทาง  
คณิตศาสตร์ ที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  
ตาราง 3 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรากฏให้เห็น  
4 ด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จได้ เข้าใจชัดเจนและน าไปสู่ค าตอบที่ถูกต้อง 
3 ด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ มีการแสดงค าตอบได้ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง 

2 
ด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จเพียงบางข้ันตอน แสดงค าตอบไม่ชัดเจนและ
ไม่ถูกต้อง 

1 การด าเนินการแก้ปัญหามีร่องรอยบางขั้นตอน หาค าตอบไม่ส าเร็จ 

0 
ท าได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามความสามารถในการแก้ปัญหา หรือไม่มีร่องรอยการ
ด าเนินการแก้ปัญหา 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกรมวิชาการและน ามาเป็นแนวทางแล้วปรับปรุงในการให้คะแนน  

แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง  
 
ตาราง 4 เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 
น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์/ศาสตร์อื่น/ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อ
อธิบายข้อสรุปได้อย่างชัดเจนและน าไปสู่ค าตอบที่ถูกต้อง 

3 
น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์ /สาระอื่น/ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อ
อธิบายข้อสรุปได้แต่ค าตอบไม่ถูกต้อง 

2 
น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์ /สาระอื่น/ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาได้บางส่วน 
และอธิบายข้อสรุปไม่ถูกต้อง 

1 
น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์ /สาระอื่น/ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหายังไม่
เหมาะสม แต่มีความพยายามในการเขียนอธิบาย 

0 ไม่มีการเชื่อมโยง/ไม่มีร่องรอยในการหาค าตอบ 
 
 

  ที่มา : ปรับปรุงจากกรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544: 121- 
123 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2536 : 150) 
 
ตาราง 5 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 
E T1 X T2 
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 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  E  แทน  กลุ่มทดลอง  
  X  แทน  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR  
  T1  แทน  การสอบก่อนการจัดกระท าการทดลอง  
  T2  แทน  การสอบหลังการจัดกระท าการทดลอง  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้  
  1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนสารวิทยา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย
ด าเนินการสอนด้วยตนเอง 
  2. ชี้แจงให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง 
  3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  และทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ท่ีได้สร้างขึ้นจ านวน 10 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสารวิทยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจากการทดสอบครั้งน้ี
เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR โดยใช้เวลาการสอน 15 
คาบ คาบละ 50 นาที 
  5. เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ครบแล้ว ท าการ
ทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
อีกครั้ง และบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) 
  6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ น าคะแนนที่ได้วิเคราะห์วิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานต่อไป 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
   1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง  โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผันโดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples 
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   2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน กับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) โดยใช้สถิติ t – test one group 
   3. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples 
   4. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวและการแปรผัน กับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้สถิติ t – test one group 
 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
   1. สถิติพื้นฐาน 
    1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 79) 

                  =       
N


 

      เมื่อ       แทน    ค่าเฉลี่ย  
            แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
        N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  

    1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ ; และ 
อังคณา สายยศ. 2538 : 79) 

      S          =    
 

 1NN

N
22



   

 
    เมื่อ  S     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  
            2

    แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง  

                   
2

    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง  
      N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
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   2. สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
    2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ ; และอังคณา 
สายยศ. 2543 : 249) 

           IOC     =     
N

R  

        เม่ือ      IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ  
                    ลกัษณะพฤตกิรรม  

               RΣ  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                     ท้ังหมด  

          N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
    2.2 หาค่าความยากของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นรายข้อ โดยตัดคะแนนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 27 เปอร์เซ็นต์ 
แล้วแทนค่าในสูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543 :199 – 200) 
 

 

 
u L min

E

max min

S S 2NX
P

2N X X

 



 

 
   เมื่อ     EP      แทน   ดัชนีความยากง่าย 

      US      แทน   ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
     LS       แทน   ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
       N       แทน   จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
      maxX   แทน   คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
       minX   แทน   คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด 

    2.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นรายข้อ โดยตัดกลุ่มคะแนนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 27 
เปอร์เซ็นต์แล้วแทนค่าในสูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 210) 
 

 
u L

max min

S S
D

N X X





 

 
                          เมื่อ     D     แทน    ค่าอ านาจจ าแนก 
        US    แทน    ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
        LS    แทน    ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
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        N     แทน    จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
           maxX  แทน    คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
           minX  แทน    คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด 
 
    2.4 ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (   - Coefficient) โดยใช้สูตร
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543 : 218) 
 

2

i

2

t

sn
1

n 1 s


 
  

   

  

 
      เมื่อ         แทน     ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
                                n        แทน     จ านวนข้อสอบ 

          2

iS     แทน     คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
          2

tS     แทน     คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบทั้งฉบับ 

      โดยท่ี   
 

22

i2

i

N X X
S

N N 1






   

    เมื่อ   2

iS     แทน      คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
       iX  แทน      ผลทั้งหมดของคะแนนในข้อที่ i 

         
i

2X แทน      ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลังในข้อที่ i 
             N     แทน      จ านวนคนเข้าสอบ          

    2.5 ค่าความเชื่อม่ันของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553: 312) 

   
xy

2 22 2

N XY X Y
r

N X X N Y Y




    
      

  

   
 

 
      เมื่อ    r        แทน     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

        X   แทน     ผลรวมของคะแนนชุด X 
       Y   แทน     ผลรวมของคะแนนชุด Y 

         2
X  แทน     ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตัวยกก าลังสอง 

        2
Y  แทน     ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกก าลังสอง 
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        XY แทน     ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y 

          N        แทน      จ านวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 
   3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
    3.1 ใช้วิธีการทางสถิติแบบ t – test for Dependent Samples เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหา สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน จากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553: 179) 

 
22

D
t

n D D

N 1









 
 ; df =  n – 1 

 
      เมื่อ     t       แทน    ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution 
        D   แทน    ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนน 

                                                   การทดสอบหลังและก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
                                                   แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 

     
2

D  แทน   ผลรวมก าลังสองของความแตกต่างระหว่าง 
                                                  คะแนนการทดสอบหลังและก่อนได้รับการจัดการ 
                                                  เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 

        n       แทน    จ านวนนักเรียน 
 
    3.2 ใช้วิธีการทางสถิติแบบ t – test one group เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการแปรผัน กับ
เกณฑ์ร้อยละ 60 จากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553: 134) 

0X
t

s

n


  ;  df  =  n – 1 

      เมื่อ     t       แทน     ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution 
           X      แทน      ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

          0     แทน      ค่าเฉลี่ยท่ีใช้เป็นเกณฑ์ 
       s       แทน      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
                                          n       แทน      ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลจากการทดลอง และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้

เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 K  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

   แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    แทน ค่าเฉลี่ยมาตรฐานท่ีใช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  T  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 

 **  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครั้ง

นี้ ผู้วิจัยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง  โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน กับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) โดยใช้สถิติ t – test one group 

 3. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนและหลังได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples 

 4. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวและการแปรผัน กับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้สถิติ t – test one group 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest 

Design ข้อมูลที่ได้สามารถแสดงค่าสถิติ โดยจ าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ได้ดังนี้ 
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  1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง  โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples ผล
ปรากฏดังตาราง 6 

 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR  
 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 
 
 การทดสอบ  n K    s t 
ก่อนการทดลอง 46 40 8.70 5.82  

หลังการทดลอง 46 40 30.54 3.48 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t (.01, 45) = 2.4121) 
 
 

 จากตาราง 6 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

  2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  กับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) โดยใช้สถิติ t – test one group
ผลปรากฏดังตาราง 7 

 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง    

 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน กับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 
 
การทดสอบ  n   K    X      S 

0 (60%)      t  
หลังการทดลอง 46 40   30.54             3.48                24                            12.74** 

     
     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t (.01, 45) = 2.4121) 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ

36.55** 
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เชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 30.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.35 

 

  3. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples ผลปรากฏดัง
ตาราง 8 

 

ตาราง 8 การเปรียบเทียบ ทักษะการเชื่อมโยง ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ  

 เชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  
 
การทดสอบ  n K  s t 
ก่อนการทดลอง 46 40 12.20 4.84  

หลังการทดลอง 46 40 31.30 3.27 
     
     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t (.01, 45) = 2.4121) 

 

จากตาราง 8 พบว่า ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และการแปรผัน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวและการแปรผัน  กับเกณฑ์ร้อยละ 60  โดยใช้สถิติ t – test one group ผลปรากฏดังตาราง 
9 

 

ตาราง 9 การเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น 
 ตัวแปรเดียวและการแปรผันกับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 
 
 การทดสอบ  n   K    X      S 

0 (60%)      t  
หลังการทดลอง 46 40   31.30             3.27                24                            15.14** 

    
     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t (.01, 45) = 2.4121) 

 

30.84** 
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 จากตาราง 9 พบว่า ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการ
แปรผันผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31.30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.25 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้  
  1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR กับเกณฑ์ร้อยละ 60 

  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 

  4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR กับเกณฑ์ร้อยละ 60 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

เรื่อง โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  หลังได้รับ การจัดการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
เรื่อง โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 

 3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
กลวิธี STAR สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 

 4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
กลวิธี STAR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2555 โรงเรียนสารวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน  46 คน ซึ่งได้มาจาก
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
จากนักเรียนท้ังหมด 14 ห้องเรียน แล้วจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ 
การแปรผัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 จ านวน 1 ชุด เป็นแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้  

   1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนสารวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งน้ี โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2556  
   2. ชี้แจงให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
ใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้เข้าใจตรงกันและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
   3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจ านวน 15 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
สารวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ได้
จากการทดสอบครั้งน้ี เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้เวลาในการด าเนินการทดสอบ
ก่อนเรียนเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 50 นาที และวัดทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ 50 นาที รวมเวลา 100 นาที 
   4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน โดยใช้เวลาการสอน 15 คาบ คาบละ 50 นาที 
   5. เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผันครบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจ านวน 10 ข้อ อีกครั้ง 
และบันทึกผลการทดลองให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) โดยใช้เวลาในการทดสอบเพื่อวัด 
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ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 50 นาที และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 50 
นาที รวมเวลา 100 นาที 

  6. ตรวจให้คะแนน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีล าดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
  1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง  โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples 
   2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน กับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) โดยใช้สถิติ t – test one group 

  3. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples 

  4. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวและการแปรผัน กับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้สถิติ t – test one group 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และการแปรผัน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และการแปรผัน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
30.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.35 

 3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการ
แปรผัน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ
การแปรผัน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31.30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.25 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใช้ กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์

ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการแปรผัน  ที่มีต่อความสามารถใน การแก้ปัญหาและ ทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี ้

  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 หลังจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใช้ กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และการแปรผัน  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใช้ กลวิธี STAR และสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 30.54 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 76.35 ทั้งน้ีเนื่องมาจาก 

    1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ประกอบไปด้วย  
5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนซึ่งได้แก่  การแบ่งกลุ่มนักเรียน
ประมาณ 3-5 คน คละความสามารถ เพศ ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียน  แนะน าบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ขั้นน าเสนอบทเรียน เป็นข้ันท่ีครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหา  มีการอธิบายเนื้อหา
และสาธิตตัวอย่างให้นักเรียนท้ังห้องเข้าใจโดยใช้กลวิธี STAR เปิดโอกาสให้ซักถาม แล้วมอบหมาย
งานให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติ ขั้นกิจกรรมกลุ่ม เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้ร่วมกันท างานกลุ่มและท าหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันใช้กลวิธี STAR ใน
การแก้ปัญหา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นศึกษาโจทย์ปัญหาข้ัน
แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่รูปภาพหรือสมการทางคณิตศาสตร์  ขั้นหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา และขั้นทบทวนค าตอบว่าสอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ีก าหนดในโจทย์ปัญหาหรือไม่ 
ซึ่งสอดคล้องกับฮิลการ์ด ( Hilgard. 1967:328) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การที่นักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่มจะ
สามารถใช้พลังกลุ่มเป็นสิ่งผลักดันให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยที่นักเรียนเก่งจะเป็นผู้ช่วยเหลือ
นักเรียนอ่อนในกลุ่มของตนเพื่อเป้าหมายและความส าเร็จของกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
เป็นการตรวจความถูกต้องของผลงานกลุ่มที่นักเรียนได้ร่วมกันท า  โดยครูอาจให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
อธิบายผลงานในกลุ่มให้เพื่อน ๆ ฟัง จากนั้นจึงท าการทดสอบความรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว
เฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่มซึ่งจะเป็นคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มด้วย  และสุดท้าย ขั้นสรุป
บทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม เป็นข้ันท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและประเมินผล
การท างานกลุ่ม  โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการท างานและข้อบกพร่องและแนว
ทางการแก้ไขในการท างานร่วมกัน   ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฎกัญญา เจริญเกียรติบวร . (2547: 63) 
ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ฟังก์ชัน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
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ทางคณิตศาสตร์เร่ือง ฟังก์ชัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 หลังการทดลอง
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนการทดลองโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ ศรีวรินทร์ ทองย่น ( 2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ผลของการเรียนแบบร่วมมือ
ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เมื่อปรับ
อิทธิพลของความสามารถด้านเหตุผล พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อปรับอิทธิพลของความสามารถด้านเหตุผล 

   1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR ครูผู้สอนจะมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ และให้ร่วมท ากิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่ียังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนท่ีสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว และร่วมกัน
วางแผนในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ กาเย่ ( Gagne.1985: 186-187 ) ได้กล่าวว่า การ
วางแผนหาค าตอบ ( Planning Strategies) หมายถึง ความสามารถใน การตรวจย้อนเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมเหตุผลของการแก้ปัญหาตลอดกระบวนการ และสอดคล้องกับ กรม
วิชาการ (2545: 195-196) กล่าวว่า ในการเริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา
ผู้สอนจะต้องสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งมีอยู่ 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ ขั้นท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนปัญหา ขั้นท่ี 3 
ด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มาเลียม พินิจรอบ ( 2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม เรื่องอัตราส่วนและร้อย
ละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการสอนมีทักษะการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วาสนา  กิ่ มเทิ้ ง  ( 2553: 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์  และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า  ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการ
แปรผัน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ กลวิธี STAR และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.25 
ทั้งน้ีเนื่องมาจาก 
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   2.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้

อ านวยความสะดวกและจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้หรือสถานการณ์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ ( 2545:204) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์น้ัน ครูผู้สอนอาจจัด
กิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดขึ้น จนผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงของ
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และในชีวิตจริง โดยครูผู้สอนอาจมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียน
ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นแล้ว แล้วน าเสนองานต่อผู้สอนและผู้เรียน ให้มี
การอภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของดอสเซย์ และคนอื่นๆ (Dossey 
and others. 2002: 81-83) ได้กล่าวถึง การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ว่า ความเข้าใจในวิชา
คณิตศาสตร์สร้างขึ้นได้ทันทีขณะเกิดการเรียนรู้ โดยการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่และความรู้
ส่วนหน่ึงที่เคยเรียนรู้มาแล้ว นักเรียนท่ีสามารถเชื่อมโยงมโนมติทางคณิตศาสตร์ได้หลากหลายจะ
พัฒนาความเข้าใจในคณิตศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา และ
สามารถท าการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้คล่องแคล่วขึ้น นอกจากนี้เนื้อหาในคณิตศาสตร์ท่ีมี
การเชื่อมโยงจะช่วยให้นักเรียนมองคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ สามารถสร้างการเชื่อมโยงที่ท าให้
เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์ การเรียนท่ีเน้นการเชื่อมโยงจะท าให้นักเรียนมีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งใน
การเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สสวท . (2551:180) ที่ว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
มีผลท าให้ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 

   2.2 เนื้อหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน เป็นเน้ือหาท่ี
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงภายในวิชา กับศาสตร์อื่นๆ และ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยสามารถจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ ไพพะยอม พิมพ์พาเรือ (2549:1-3) ที่ได้กลา่วถึงการ
พัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ว่า “ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกใน
การเรียนรู้อยูเ่สมอ เพื่อใหผู้้เรียนได้เห็นการน าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดขึ้น หรือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ” และสอดคล้องกับ อัมพร 
ม้าคนอง (2553: 69) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ต้องเป็น
เรื่องราวหรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องหรือใกล้ตัวผู้เรียน เพราะจะท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ว่าสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ข้อสังเกตจากการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์

ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตบาง
ประการจากการวิจัย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

  1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ครูผู้สอนจะต้องอธิบายถึงแต่
ละขั้นตอนให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจนในคาบแรก และในกิจกรรมขั้นที่ 2 การแปลงโจทย์ 
(Translate the problem: T) ครูผู้สอนต้องให้เวลาในการเริ่มแปลงข้อมูลตาม CSA เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  

  2. ครูต้องทบทวนเร่ืองการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งให้แบบฝึก
ทักษะเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติม 

  3. เนื่องจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนจะไม่ชอบแสดงความ
คิดเห็น ครูผู้สอนจะต้องเข้าไปแนะน าให้ผู้เรียนท่ีเรียนเก่งคอยชักจูงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ระหว่างการท ากิจกรรมให้มาก และยังเป็นการท าให้ผู้เรียนท่ีเรียนเก่งรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

  4. การใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไปตามล าดับ และท าให้นักเรียนเร่ิมคุ้นเคยกับ
การแก้โจทย์ปัญหา ท าให้การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดให้ผู้เรียนน้อยลง  

  5. ในการท ากิจกรรมต่างๆ ถ้าครูผู้สอนมีรางวัลให้นักเรียนจะมีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษ และเพิ่มความสนุกสนานในการท ากิจกรรมยิ่งขึ้น  

  6. การท ากิจกรรมกลุ่มควรให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอผลงาน ในระยะแรกผู้เรียนยัง
ไม่กล้าแสดงออกเท่าท่ีควร อาจจะต้องสุ่มให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอ และหลังจบการน าเสนอครูต้อง
กล่าวชมเชย และให้ค าแนะน ากับผู้เรียนท่ีออกมาน าเสนอแล้วมีสิ่งที่ผิดพลาดด้วยน้ าเสียงท่ีอ่อนโยน
มีเมตตา 

  7. ในใบกิจกรรมบางกิจกรรมโจทย์ปัญหาอาจจะเยอะเกินไปควรตัดโจทย์ปัญหา
ให้พอดีกับเวลาที่นักเรียนทั้งห้องสามารถท าเสร็จในคาบเรียนได้  

   
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

และการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ครูผู้สอนควรอธิบายถึงขั้นตอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR 

ให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจนพร้อมทั้งยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาอย่างง่ายเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถูกต้อง  
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  2. ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวไปสอนเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนและ

ครูผู้สอน 
  3. ในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนครูควรให้ความใส่ใจให้ทั่วถึงในช้ันเรียน และ

ให้ค าปรึกษากับนักเรียนในระหว่างการท ากิจกรรม และครูจะต้องใช้น้ าเสียงท่ีอ่อนโยนเวลาให้
ค าปรึกษาและน้ าเสียงท่ีสนุกสนานเวลาที่นักเรียนก าลังท ากิจกรรมในชั้นเรียน  

  4. ครูผู้สอนควรก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับโจทย์ปัญหาหรือกิจกรรมต่างๆ อย่าง
พอเหมาะ มิฉะน้ันจะท าให้กิจกรรมใช้เวลามากจนเกินไป  

  5. ครูผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายตั้งค าถาม เพื่อพัฒนาทางการ
คิดวิเคราะห์ และต้องระมัดระวังในการให้รางวัลอาจจะท าให้นักเรียนเห็นแก่ตัวไม่ยอมช่วยเหลือ
เพื่อนท่ีไม่เข้าใจได้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรให้มีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ใน

เนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น ระบบสมการเชิงเส้น สมการก าลังสอง อสมการ ความน่าจะเป็น 
เศษส่วนของพหุนาม พื้นที่ผิวและปริมาตร การจัดล าดับและการจัดหมู่ ฯลฯ  

  2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR โดยศึกษา
ในตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น ความสามารถในการให้เหตุผล 
ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 

 - ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 
 - ค่าความง่าย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ
การแปรผันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 - ค่า iX , 2

iX และ 2

is  ที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวและการแปรผันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 - ค่า iX , 2

iX  ทั้งฉบับที่ใช้ในการหาค่า 2

ts  เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการหาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 - ค่าความเชื่อม่ันของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ตาราง 10 ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปร

ผัน จ านวน 15 ข้อ 

ข้อที่ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 0 0.67 

2 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 0 0.67 

6 +1 +1 0 0.67 

7 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 0 0.67 

9 +1 +1 0 0.67 

10 +1 +1 0 0.67 

11 +1 +1 0 0.67 

12 +1 0 +1 0.67 

13 +1 +1 +1 1 

14 +1 0 +1 0.67 

15 +1 +1 0 0.67 

 

  คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตร์ ข้อที่มีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากค่า IOC   0.5 จึง

คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 10 ข้อ 
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ตาราง 11 ค่าความง่าย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวและการแปรผัน จ านวน 15 ข้อ 

ข้อที่ PE D ผลการพิจารณา 

1 0.46 0.29 คัดเลือกไว ้

2 0.50 0.76 ตัดทิ้ง 

3 0.38 0.51 คัดเลือกไว ้

4 0.65 0.40 คัดเลือกไว ้

5 0.78 0.44 คัดเลือกไว ้

6 0.72 0.34 คัดเลือกไว ้

7 0.37 0.43 คัดเลือกไว้ 

8 0.32 0.15 ตัดทิ้ง 

9 0.44 0.65 คัดเลือกไว ้

10 0.49 0.38 คัดเลือกไว ้

11 0.71 0.32 ตัดทิ้ง 

12 0.67 0,40 คัดเลือกไว ้

13 0.23 0.12 ตัดทิ้ง 

14 0,71 0.39 คัดเลือกไว้ 

15 0.39 0.18 ตัดทิ้ง 

    

 

คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ 10 ข้อ มีค่าความยากง่าย (PE) อยู่ระหว่าง     0.37 – 0.78 

และมีค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่ระหว่าง 0.29 – 0.65 โดยคัดเลือกแบบทดสอบน้ีจ านวน 10 ข้อ 

ได้แก่ ข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 และ 14 ที่ครอบคลุมจุดประสงค์ไปใช้ในครั้งต่อไป   
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ตาราง 12 ค่า 2, ii
X X   และ 2

iS  ที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

และการแปรผัน 

ข้อที่ 
   

1 198 512 0.28 
3 289 1,086 0.53 
4 174 439 0.77 
5 245 813 0.79 
6 186 502 0.88 
7 213 631 0.81 
9 194 537 0.84 
10 260 864 0.24 
12 237 774 0.91 
14 280 1,034 0.68 
     73.62

is  
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ตาราง 13 ค่า 2, ii
X X   และ 2

iS  ที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัด 

 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

และการแปรผัน 

 

ข้อที่ 
   

1 176 456 0.87 
3 228 697 0.60 
4 154 348 0.65 
5 256 856 0.47 
6 172 428 0.74 
7 211 606 0.63 
9 174 449 0.89 
10 219 642 0.54 
12 205 598 0.92 
14 192 499 0.48 
     78.62

is  
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ตาราง 14 ค่า 2, ii
X X   ทั้งฉบับที่ใช้ในการหาค่า 2

tS  เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการหาความ  

เชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 
 

คนที่   คนที่   
1 18 324 26 18 324 
2 20 400 27 16 256 
3 19 361 28 22 484 
4 11 121 29 17 289 
5 16 256 30 34 1156 
6 18 324 31 22 484 
7 16 256 32 17 289 
8 18 324 33 25 625 
9 16 256 34 15 225 
10 24 576 35 20 400 
11 29 841 36 16 256 
12 24 576 37 18 324 
13 26 676 38 22 484 
14 16 256 38 16 256 
15 15 225 40 29 841 
16 14 196 41 13 169 
17 15 225 42 16 256 
18 24 576 43 18 324 
19 13 169 44 15 225 
20 16 256 45 12 144 
21 12 144 46 11 121 
22 15 225 47 10 100 
23 28 784 48 22 484 
24 14 196 49 30 900 
25 21 441 50 24 576 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

คนที่   คนที่   
51 30 900 76 20 400 
52 22 484 77 18 324 
53 19 361 78 19 361 
54 22 484 79 32 1024 
55 17 289 80 20 400 
56 33 1089 81 19 361 
57 26 676 82 22 484 
58 16 256 83 17 289 
59 30 900 84 33 1,089 
60 18 324 85 26 676 
61 20 400 86 16 256 
62 22 484 87 30 900 
63 25 625 88 18 324 
64 16 256 89 20 400 
65 16 256 90 22 484 
66 18 324 91 25 625 
67 17 289 92 16 256 
68 15 225 93 16 256 
69 28 784 94 18 324 
70 26 676 95 17 289 
71 22 484 96 15 225 
72 20 400 97 28 784 
73 18 324 98 26 676 
74 33 1089 99 22 484 
75 18 324 100 20 400 

 
  

  = 
2,018 

 = 
43,770 
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 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดย

ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  

 

       
 

   เมื่อ                  แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

                   k แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ  

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 

   โดยท่ี  
 

 1

22

2






 
NN

XXN
s

ii

i      

     

   เมื่อ              แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 

         แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในข้อที่ i  

               แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสองในข้อที่ i

                   N  แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  

   และ                

   เมื่อ          แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ  

         แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

       แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง   

                  N  แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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จากตาราง 14 จะได้   
  

   100,770,43,018,2 2 NxX

  

           

    
         

 1100100

324,072,4000,377,4




  

      
       

9900

676,304
        

               = 30.78 

 จากตาราง  12 จะได้ k = 10 ,   = 6.73  ,   =  30.78 

 ดังนั้น        

   
 = 










 78.30

73.6
1

110

10  

   
 =  22.01

9

10
  

    = 0.87 
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ตาราง 15 ค่าความเชื่อม่ันของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 

คนที่ 
คะแนนจากผู้วิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

1 18 17 324 289 306 
2 20 20 400 400 400 
3 19 19 361 361 361 
4 11 10 121 100 110 
5 16 18 256 324 288 
6 18 17 324 289 306 
7 16 14 256 196 224 
8 18 16 324 256 288 
9 16 16 256 256 256 
10 24 24 576 576 576 
11 29 27 841 729 783 
12 24 26 576 676 624 
13 26 26 676 676 676 
14 16 16 256 256 256 
15 15 15 225 225 225 
16 14 14 196 196 196 
17 15 15 225 225 225 
18 24 23 576 529 552 
19 13 13 169 169 169 
20 16 16 256 256 256 
21 12 12 144 144 144 
22 15 15 225 225 225 
23 28 28 784 784 784 
24 14 14 196 196 196 
25 21 21 441 441 441 
26 18 17 324 289 306 
27 16 15 256 225 240 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนจากผู้วิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

28 22 22 484 484 484 
29 17 16 289 256 272 
30 34 33 1156 1,089 1,122 
31 22 21 484 441 462 
32 17 17 289 289 289 
33 25 25 625 625 625 
34 15 15 225 225 225 
35 20 19 400 361 380 
36 16 15 256 225 240 
37 18 18 324 324 324 
38 22 21 484 441 462 
39 16 17 256 289 272 
40 29 29 841 841 841 
41 13 13 169 169 169 
42 16 15 256 225 240 
43 18 17 324 289 306 
44 15 14 225 196 210 
45 12 12 144 144 144 
46 11 11 121 121 121 
47 10 10 100 100 100 
48 22 29 484 841 638 
49 30 31 900 961 930 
50 24 25 576 625 600 
51 30 30 900 900 900 
52 22 22 484 484 484 
53 19 20 361 400 380 
54 22 22 484 484 484 
55 17 17 289 289 289 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนจากผู้วิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

56 33 33 1089 1,089 1,089 
57 26 26 676 676 676 
58 16 17 256 289 272 
59 30 30 900 900 900 
60 18 16 324 256 288 
61 20 21 400 441 420 
62 22 23 484 529 506 
63 25 25 625 625 625 
64 16 16 256 256 256 
65 16 17 256 289 272 
66 18 20 324 400 360 
67 17 17 289 289 289 
68 15 17 225 289 255 
69 28 28 784 784 784 
70 26 27 676 729 702 
71 22 22 484 484 484 
72 20 20 400 400 400 
73 18 16 324 256 288 
74 33 33 1089 1,089 1,089 
75 18 17 324 289 306 
76 22 20 484 400 400 
77 30 19 900 361 342 
78 24 19 576 361 361 
79 30 32 900 1,024 1,024 
80 22 21 484 441 420 
81 19 18 361 324 342 
82 22 22 484 484 484 
83 17 17 289 289 289 

 



149 
 

ตาราง 15 (ต่อ) 
 

คนที่ 
คะแนนจากผู้วิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

84 33 33 1,089 1,089 1,089 
85 26 26 676 676 676 
86 16 17 256 289 272 
87 30 30 900 900 900 
88 18 18 324 324 324 
89 20 18 400 324 360 
90 22 21 484 441 462 
91 25 24 625 576 600 
92 16 16 256 256 256 
93 16 17 256 289 272 
94 18 16 324 256 288 
95 17 17 289 289 289 
96 15 14 225 196 210 
97 28 27 784 729 756 
98 26 25 676 625 650 
99 22 22 484 484 484 
100 20 21 400 441 420 
รวม 2,018 2,011 43,770 43,633 43,637 
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 ศึกษาผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของผู้วิจัยและผู้ตรวจให้คะแนนคนที่ 2 โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  

       

  เมื่อ                    r   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

        แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผู้วิจัย  

                         แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผู้ช่วยวิจัย   

               แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผู้วิจัย  

        แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

                         แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผู้ช่วยวิจัย  

        แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

                    แทน  ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนที่ตรวจโดย

ผู้วิจัยกับคะแนนที่ตรวจโดยผู้ช่วยวิจัย 

           N  แทน  จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

 

 จากตาราง 15 จะได้    = 2,018,   = 2,011,   = 43,770   

            = 43,633,   = 43,637, N = 100 

   

 

   

 

    =      

         22
011,2633,43100018,2770,43100

011,2018,2633,43100



  

    = 0.98 
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ตาราง 16 ค่า 2, ii
X X   ทั้งฉบับที่ใช้ในการหาค่า 2

tS  เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการหาความ 

เชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง  

โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 
 

คนที่   คนที่   
1 17 289 27 17 289 
2 24 576 28 24 576 
3 20 400 29 20 400 
4 11 121 30 35 1,225 
5 16 256 31 22 484 
6 18 324 32 18 324 
7 19 361 33 24 576 
8 18 324 34 18 324 
9 23 529 35 21 441 
10 24 576 36 18 324 
11 28 784 37 20 400 
12 24 576 38 24 576 
13 26 676 39 18 324 
14 18 324 40 30 900 
15 16 256 41 15 225 
16 14 196 42 17 289 
17 16 256 43 20 400 
18 27 729 44 17 289 
19 13 169 45 14 196 
20 16 256 46 15 225 
21 14 196 47 10 100 
22 30 900 48 22 484 
23 30 900 49 30 900 
24 15 225 50 25 625 
25 22 484 51 31 961 
26 20 400 52 25 625 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

คนที่   คนที่   
53 20 400 77 20 400 
54 21 441 78 20 400 
55 18 324 79 34 1,156 
56 35 35 80 21 441 
57 28 28 81 20 400 
58 20 20 82 21 441 
59 31 31 83 19 361 
60 20 20 84 35 1,225 
61 21 21 85 28 784 
62 23 23 86 18 324 
63 24 24 87 30 900 
64 18 18 88 19 361 
65 18 18 89 19 361 
66 19 19 90 24 576 
67 16 16 91 25 625 
68 19 19 92 20 400 
69 30 30 93 20 400 
70 24 24 94 18 324 
71 26 26 95 19 361 
72 20 20 96 18 324 
73 20 20 97 28 784 
74 35 35 98 29 841 
75 20 20 99 25 625 
76 24 24 100 22 484 

      171,2X    123,502X  
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 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตรการ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  

 

       

 

   เมื่อ                 แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

                   k แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ  

                   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ  

 

   โดยท่ี                 

 

   เมื่อ              แทน  ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 

         แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในข้อที่ i  

                แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสองในข้อที่ i

                   N  แทน  จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

 

      และ                 

 

   เมื่อ              แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 

                  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 

        ทั้งฉบับ 

                แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง  

                           N  แทน  จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

  

 

 



154 
 

 จากตาราง จะได้  
 

,171,2 X  100,123,502  nX

 

      

 
 1

22

2






 
NN

XXN
S

ii

t

 

    
   =    

 1100100

171,2123,50100
2



  

   
    = 30.21 

 จากตาราง  16 จะได้ k = 10, 2

iS = 6.78,   = 30.21 

 ดังนั้น          

















t

i

s

s

k

k 2
1

1

2

  

   
  = 










 21.30

78.6
1

110

10  

     = 0.87 
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ตาราง 17 ค่าความเชื่อม่ันของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 

โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 

คนที่ 
คะแนนจากผู้วิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

1 17 17 289 289 289 
2 24 23 576 529 552 
3 20 20 400 400 400 
4 11 12 121 144 132 
5 16 16 256 256 256 
6 18 17 324 289 306 
7 19 19 361 361 361 
8 18 17 324 289 306 
9 23 21 529 441 483 
10 24 24 576 576 576 
11 28 27 784 729 756 
12 24 24 576 576 576 
13 26 26 676 676 676 
14 18 16 324 256 288 
15 16 15 256 225 240 
16 14 14 196 196 196 
17 16 16 256 256 256 
18 27 27 729 729 729 
19 13 13 169 169 169 
20 16 16 256 256 256 
21 14 12 196 144 168 
22 30 32 900 1,024 960 
23 30 28 900 784 840 
24 15 14 225 196 210 
25 22 22 484 484 484 
26 20 18 400 324 360 
27 17 15 289 225 255 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนจากผู้วิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

28 24 22 576 484 528 
29 20 18 400 324 360 
30 35 34 1,225 1,156 1,190 
31 22 21 484 441 462 
32 18 17 324 289 306 
33 24 24 576 576 576 
34 18 18 324 324 324 
35 21 20 441 400 420 
36 18 16 324 256 288 
37 20 18 400 324 360 
38 24 25 576 625 600 
39 18 17 324 289 306 
40 30 29 900 841 870 
41 15 14 225 196 210 
42 17 17 289 289 289 
43 20 20 400 400 400 
44 17 18 289 324 306 
45 14 15 196 225 210 
46 15 15 225 225 225 
47 10 10 100 100 100 
48 22 22 484 484 484 
49 30 30 900 900 900 
50 25 25 625 625 625 
51 31 33 961 1,089 1,023 
52 25 27 625 729 675 
53 20 20 400 400 400 
54 21 22 441 484 462 
55 18 17 324 289 306 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนจากผู้วิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

   56 35 33 1,225 1,089 1,155 
57 28 26 784 676 728 
58 20 19 400 361 380 
59 31 30 961 900 930 
60 20 22 400 484 440 
61 21 21 441 441 441 
62 23 23 529 529 529 
63 24 25 576 625 600 
64 18 17 324 289 306 
65 18 20 324 400 360 
66 19 20 361 400 380 
67 16 17 256 289 272 
68 19 21 361 441 399 
69 30 32 900 1,024 960 
70 24 25 576 625 600 
71 26 27 676 729 702 
72 20 20 400 400 400 
73 20 20 400 400 400 
74 35 33 1,225 1,089 1,155 
75 20 19 400 361 380 
76 24 23 576 529 552 
77 20 20 400 400 400 
78 20 19 400 361 380 
79 34 32 1,156 1,024 1,088 
80 21 21 441 441 441 
81 20 22 400 484 440 
82 21 20 441 400 420 
83 19 17 361 289 323 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

คนที่ 
คะแนนจากผู้วิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

84 35 34 1,225 1,156 1,190 
85 28 27 784 729 756 
86 18 17 324 289 306 
87 30 28 900 784 840 
88 19 18 361 324 342 
89 19 18 361 324 342 
90 24 24 576 576 576 
91 25 26 625 676 650 
92 20 21 400 441 420 
93 20 20 400 400 400 
94 18 19 324 361 342 
95 19 19 361 361 361 
96 18 20 324 400 360 
97 28 29 784 841 812 
98 29 30 841 900 870 
99 25 27 625 729 675 
100 22 20 484 400 440 
รวม 2,171 2,146 50,123 49,082 49,528 
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  ศึกษาผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์  ของผู้วิจัยและผู้ตรวจให้คะแนนคนที่ 2 โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ    

เพียร์สัน  

      

  เมื่อ                    r   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

        แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผู้วิจัย  

                         แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผู้ช่วยวิจัย   

               แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผู้วิจัย  

        แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

                         แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผู้ช่วยวิจัย  

        แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

        แทน  ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนที่ตรวจโดย 

        ผูว้จัิยกบัคะแนนท่ีตรวจโดยผูช่้วยวจัิย  

           N  แทน  จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

 

 จากตาราง 17 จะได้    X = 2,171, Y = 2,146, 
2X = 50,123   

            
2Y = 49,082, YX = 49,528, N = 100 

   

    

       =      

         22
146,2082,49100171,2123,50100

146,2171,2528,49100



  

    = 0.98 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง  

 

 - คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียวและการแปรผัน  

 - คะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวและการแปรผัน  
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  

 

คนที่ 
คะแนนก่อน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

1 17 35 1,225 18 324 
2 3 29 841 26 676 
3 15 30 900 15 225 
4 5 31 961 26 676 
5 14 33 1,089 19 361 
6 10 28 784 18 324 
7 11 31 961 20 400 
8 1 29 841 28 784 
9 3 30 900 27 729 
10 10 33 1,089 23 529 
11 4 27 729 23 529 
12 11 31 961 20 400 
13 9 29 841 20 400 
14 6 34 1,156 28 784 
15 14 36 1,296 22 484 
16 13 31 961 18 324 
17 14 33 1,089 19 361 
18 15 37 1,369 22 484 
19 11 32 1,024 21 441 
20 18 32 1,024 14 196 
21 15 34 1,156 19 361 
22 13 28 784 15 225 
23 10 24 576 14 196 
24 17 32 1,024 15 225 
25 10 28 784 18 324 
26 16 36 1,296 20 400 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

คนที่ 
คะแนนก่อน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

27 19 38 1,444 19 361 
28 16 37 1,369 21 441 
29 4 27 729 23 529 
30 7 26 676 19 361 
31 19 34 1,156 15 225 
32 6 27 729 21 441 
33 3 26 676 23 529 
34 13 33 1,089 20 400 
35 2 24 576 22 484 
36 6 26 676 20 400 
37 11 30 900 19 361 
38 8 30 900 22 484 
39 2 28 784 26 676 
40 13 32 1,024 19 361 
41 12 28 784 16 256 
42 1 26 676 25 625 
43 0 28 784 28 784 
44 7 30 900 23 529 
45 9 32 1,024 23 529 
46 3 30 900 27 729 

  405,12 x   2

2x  

=43,457 
∑D=959 

∑ 2D  
20,667 
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 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR โดยใช้สถิติ t-test for 

Dependent Samples 

       

   เมื่อ       t แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 

                แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  

       ทดสอบหลังและกอ่นได้รับการจัดการเรียนรู้  

       แต่ละคู่ยกก าลังสอง 

        แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  

       ทดสอบหลังและกอ่นได้รับการจัดการเรียนรู้  

       ทั้งหมดยกก าลังสอง 

         n แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จากตาราง 18 จะได้      46,667,20,959 2 nDD      

 ดังนั้น          

                     = 
 

146

959667,2046

959

2




 

            =  

45

681,919682,950

959


 

            = 36.55 

 (เปิดตาราง t จะได้ค่าวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากับ 2.4121 ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อ df  46– 1     45) 
  

 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวและการแปรผันกับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) โดยใช้สถิติ t-test for One Sample 
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   เมื่อ           t แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 

          แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

                      แทน  ค่าเฉลี่ยท่ีใช้เป็นเกณฑ์  (ร้อยละ 60) 

          s แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

             n แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  

 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์

ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หาได้จากสูตร  

     

       =  
46

405,1    

       = 30.54 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง 

โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หาได้จากสูตi 

      
 

 1

22






 
nn

xxn
s  

         
 14646

405,1457,4346
2




s  

      48.3s   
 

เนื่องจาก  46,48.3,24,54.30 0  nsX   

       

      

46

48.3

2454.30 
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78.6

48.3

54.6
  

      74.12  

       

(เปิดตาราง t จะได้ค่าวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากับ 2.4121 ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .01 เมื่อ df = 46 – 1 = 45) 
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ตาราง 19 คะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวและการแปรผัน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  

 

คนที่ 
คะแนนก่อน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

1 20 34 1,156 14 196 
2 13 30 900 17 289 
3 16 32 1,024 16 256 
4 8 32 1,024 24 576 
5 15 31 961 16 256 
6 12 30 900 18 324 
7 14 30 900 16 256 
8 3 28 784 25 625 
9 5 32 1,024 27 729 
10 9 34 1,156 25 625 
11 7 29 841 22 484 
12 12 30 900 18 324 
13 10 29 841 19 361 
14 16 36 1,296 20 400 
15 13 35 1,225 22 484 
16 11 34 1,156 23 529 
17 10 33 1,089 23 529 
18 17 36 1,296 19 361 
19 12 33 1,089 21 441 
20 20 33 1,089 13 169 
21 17 37 1,369 20 400 
22 14 29 841 15 225 
23 16 28 784 12 144 
24 18 33 1,089 15 225 
25 13 28 784 15 225 
26 17 38 1,444 21 441 
27 20 38 1,444 18 324 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

คนที่ 
คะแนนก่อน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

28 15 37 1,369 22 484 
29 3 26 676 23 529 
30 8 24 576 16 256 
31 20 32 1,024 12 144 
32 17 28 784 11 121 
33 5 29 841 24 576 
34 11 33 1,089 22 484 
35 6 26 676 20 400 
36 10 27 729 17 289 
37 11 29 841 18 324 
38 11 30 900 19 361 
39 19 30 900 11 121 
40 17 33 1,089 16 256 
41 13 31 961 18 324 
42 8 28 784 20 400 
43 3 30 900 27 729 
44 9 30 900 21 442 
45 10 33 1,089 23 529 
46 7 32 1,024 25 625 

    440,1X   2X  

=45,558 
  879D   2D  

=17,591 
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 เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ปีท่ี 2 ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR โดยใช้สถิติ t-test for Dependent 

Samples 
 

       

   เมื่อ       t แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 

                แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  

       ทดสอบหลังและกอ่นได้รับการจัดการเรียนรู้  

       แต่ละคู่ยกก าลังสอง 

        แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  

       ทดสอบหลังและกอ่นได้รับการจัดการเรียนรู้  

       ทั้งหมดยกก าลังสอง 

         n แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 จากตาราง 19 จะได้         46,591,17,879 2 nDD   

 ดังนั้น          

                     = 
   

146

879591,1746

879

2




 

            =  

45

641,772186,809

879


 

            = 30.84 

 (เปิดตาราง t จะได้ค่าวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากับ 2.4121 ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อ df  46 – 1     45) 
  



169 
 

 เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ปีท่ี 2 หลัง

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ

การแปรผันกับเกณฑ์ (ร้อยละ 60) โดยใช้สถิติ t-test for One Sample 
 

      t =  ; df = n – 1  
     

   เมื่อ           t แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 

          แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

                      แทน  ค่าเฉลี่ยท่ีใช้เป็นเกณฑ์  (ร้อยละ 70) 

          s แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

             n แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
 

 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ของคะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน หาได้จากสูตร  

     

       =  
46

440,1   

       = 31.30  

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหา

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน ได้จากสูตร 
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070,2

600,073,2668,095,2 
s  

      27.3s  
  

 เนื่องจาก   46,27.3,24,30.31 0  nsX   

 

       t =  

         =

46

27.3

2430.31   

         = 15.14 

 (เปิดตาราง t จะได้ค่าวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เท่ากับ 2.4121 ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อ df = 46 – 1 = 45) 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ภาคเรียนที่ 2        ปีการศึกษา  2555  
เร่ือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว : (โจทย์ปัญหาเก่ียวกับจ านวน) จ านวน 1 คาบ     
..................................................................................................................................................... 

1. สาระที่ 4: พีชคณิต 

    สาระที่ 6:  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค 4.2  ม.2/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมทั้งตระหนักถึง 
   ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

ค 6.1 ม.1-3/1 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 

  ม.1-3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  ม.1-3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

  ม.1-3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ  
   ความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

  ม.1-3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ   
   กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  

  ม.1-3/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้: นักเรียนสามารถ 

 1. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนที่ก าหนดให้ได้   

 2. ใช้กลวิธี STAR ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้  

 3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ: นักเรียนมีความสามารถในการ 

 1. แก้ปัญหาได้  

 2. ให้เหตุผลได้  

 3. สื่อสาร และสื่อความหมายได้  

 ด้านคุณลักษณะ: นักเรียนมี 

 1. ความกล้าคิดและกล้าแสดงความคิดเห็น  

 2. ความสนใจและกระตือรือร้น  

 3. ความรอบคอบ ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบและมีความรับผิดชอบ  

4. สาระการเรียนรู้ 

 โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวน เม่ือเป็นประโยคภาษาอาจจะซับซ้อนท าให้แก้ปัญหาได้ยาก 
ซึ่งในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั้น จะต้องอาศัยความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ 
และการด าเนินการทางคณิตศาสตร์รวมทั้งการเลือกกลวิธีที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
และกลวิธีหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาก็คือ “กลวิธ ีSTAR” ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 S (Search the word problem) ศึกษาโจทย์ปัญหา ซึ่งได้แก่ 

ขั้นที่ 2 T (Translate the problem) แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการทาง
คณิตศาสตร์ 

ขั้นที่ 3 A (Answer the problem) หาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

ขั้นที่ 4 R (Review the solution) ทบทวนค าตอบ 

ตัวอย่าง 1   จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน ซึ่งมีผลบวกเป็น 57   จงหาจ านวนทั้งสาม  

วิธีท า ขั้นที่ 1  ท าความเข้าใจปัญหา  

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน  

      ก าหนดให้ จ านวนคี่ จ านวนแรกเป็น  x 

              จะได้  จ านวนคี่ถัดไปเป็น  4+xและ2+x  

 ขั้นที่ 2  วางแผนแก้ปัญหา เขียนสมการของปัญหา 
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   จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน ซึ่งมีผลบวกเป็น 57  

   เขียนสมการได้ ดังนี้   ( ) ( ) 57=4+x+2+x+x  

  ขั้นที่ 3  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

                           57=6+x3  

                                    657=x3  

                                    51=x3  

                                   
3
51=x  

                           17=x  

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ  

      เนื่องจาก  จ านวนคี่จ านวนแรก คือ 17 

   จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน คือ  17, 19, 21 

      และ 57=21+19+17  

   ดังนั้น จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน คือ  17, 19, 21 

ตัวอย่าง 2 จ านวนสองจ านวน ซึ่งมีผลบวกเป็น -17 ผลต่างเป็น 7 

วิธีท า ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  

   สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ จ านวนสองจ านวน  

       ซึ่งมีผลบวกเป็น -17 ผลต่างเป็น 7 

     ก าหนดให้  จ านวนแรกเป็น x จ านวนที่สองเป็น  y 

 ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา เขียนสมการของปัญหา 

             จ านวนสองจ านวนผลบวกเป็น  -17 เขียนสมการได้  17=y+x -        ... (1) 

               จ านวนสองจ านวนผลต่างเป็น  7    เขียนสมการได้  7=yx -           ...  (2) 

 ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

- 
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    น าสมการ (1) + (2) จะได้    

    7+)17(=yx+y+x --  

                          10=x2 -  

    
2
10=x -  

    5=x -  

 ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ  

    น าค่า  x  =  -5  แทนในสมการ 

          17=y+x -  

    ( ) 17=y+5 --  

               5+17=y -  

               12=y -  

  ดังนั้น  จ านวนสองจ านวน คือ  -5, -12 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

  1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแบบคละความสามารถ
เป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ภาคเรียนท่ีผ่านมา 

  2. ครูท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับเป้าหมาย ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของการเรียน
แบบร่วมมือ โดยครูเน้นย้ าให้นักเรียนทราบถึงความส าคัญของการท างานกลุ่ม คะแนนของกลุ่มจะ
ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน หากนักเรียนแต่ละคนท าคะแนนได้ดีก็จะส่งผลถึงคะแนนของ
กลุ่มด้วย 

  3. ครูน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR ว่าประกอบไปด้วยขั้นตอนในการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาโจทย์ปัญหา ขั้นแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่รูปภาพ  

ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 
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 หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ขั้นหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  และขั้นทบทวนค าตอบว่าสอดคล้องกับ
ข้อมูล แต่ละตอนน้ันมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ 

  4. ครูทบทวนความรู้เร่ือง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย โดยครูก าหนดสมการ
อย่างง่ายบนกระดาน แล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาหาค าตอบของสมการ โดยครูใช้วิธีถาม-ตอบ
เพื่อให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

  5. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า “กระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ มีวิธีการท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยหลายขั้นตอน” ในที่น้ีจะขอน าเสนอเทคนิควิธี
หนึ่งที่เป็นท่ีนิยมใช้แพร่หลายมาก คือ เทคนิควิธีสอนแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอน โดยใช้กลวิธี STAR  
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 S (Search the word problem) ศึกษาโจทย์ปัญหา 

ขั้นที่ 2 T (Translate the problem) แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ
โดยอาจเลือกใช้สื่อการเรียนรู้หรือสัญลักษณ์ช่วยในการแปลงข้อมูล ดังนี้ 

 2.1) สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม (Concrete application: C) ใช้วัตถุจริง
หรือสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง 

 2.2) สื่อการเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนวัตถุจริง (Semi concrete application: S) 
วาดรูปภาพ แผนภาพ หรือเขียนตารางแสดงความหมาย 

 2.3) สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม (Abstract application: A) หานัยท่ัวไป 
น าเสนอให้อยู่ในรูปนิพจน์ของพีชคณิต หรือเขียนสมการเชิงพีชคณิต 

 ขั้นที่  3 A (Answer the problem) หาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

 ขั้นที่  4 R (Review the solution) ทบทวนค าตอบ 

6. ครูยกตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กลวิธี 
STAR ขณะนักเรียนแต่ละกลุ่มก าลังศึกษา ครูคอยให้ค าชี้แนะ และแนะน าเมื่อนักเรียนซักถามข้อ
สงสัย  

  7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย จนเป็นที่เข้าใจตรงกัน  

ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย 

  8. ครูแจกใบสถานการณ์ปัญหา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ภายในกลุ่ม  
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9.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา 
ก าหนดแนวคิดในการหาค าตอบของปัญหา ก่อนท่ีจะลงมือแสดงวิธีคิดเพื่อหาค าตอบของปัญหา   

10.  ครูสุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาน าเสนอวิธีคิดหน้าชั้นเรียน โดยในการน าเสนอนั้นให้
ครอบคลุมการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กลวิธี STARขณะท่ีนักเรียนน าเสนอนั้นครูอาจสอดแทรก
แนวคิดในการแก้ปัญหาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในปัญหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูสอบถามถึง
การหาค าตอบในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มอื่นว่ามีวิธีที่แตกต่างไปจากที่เพื่อนน าเสนอมา
หรือไม่ หากไม่มีครูอาจน าเสนอเพิ่มเติมจากที่นักเรียนน าเสนอ   

11. เมื่อนักเรียนน าเสนอวิธีการในการหาค าตอบเรียบร้อยแล้ว ครูสรุปขั้นตอนในการ
แก้ปัญหา พร้อมทั้งเน้นย้ าขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR สามารถท าให้นักเรียน
แก้ปัญหาได้เร็ว เข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้น 

ขั้นทดสอบกลุ่มย่อย 

12. หลังจากที่นักเรียนน าเสนอผลการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละคนท า
แบบทดสอบย่อย เพื่อประเมินความเข้าใจในบทเรียน  

ขั้นคะแนนในการพัฒนาตนเอง  

 13. ครูน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบย่อย ของนักเรียนแต่ละคน โดยครูเป็น
ผู้ด าเนินการบันทึกคะแนนในการพัฒนาตนเองของนักเรียนไว้ทุกครั้ง  

ขั้นกลุ่มที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

    14. คะแนนของกลุ่มค านวณจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนในการพัฒนาตนเองของสมาชิก  
แต่ละคนในกลุ่มมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนสมาชิก 
  กลุ่มพยายามอีกนิด  คะแนนความก้าวหน้า  0-7 

  กลุ่มเกือบดี    คะแนนความก้าวหน้า  8-15 
  กลุ่มเก่ง    คะแนนความก้าวหน้า  16-24 
  กลุ่มยอดเยี่ยม  คะแนนความก้าวหน้า  25-30 
 เพื่อแสดงให้นักเรียนทราบว่าทุกคนทุกกลุ่มมีสิทธิ์ได้รับรางวัล แต่ละกลุ่มมิได้แข่งขัน

กับกลุ่มอื่นๆ แต่เป็นการร่วมมือช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อให้เกิดความร่วมมือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม 
คนเรียนเก่งต้องช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน และคนท่ีเรียนอ่อนก็ต้องพยายามในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้ได้คะแนนในการพัฒนาตนเองดีขึ้นและส่งผลต่อคะแนนของกลุ่มด้วย 
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15. ครูประเมินผลการท างานกลุ่ม โดยครูติดประกาศคะแนนของแต่ละกลุ่มบนกระดานด า  
16. ครูประกาศผลคะแนนการทดสอบย่อยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทราบ พร้อมท้ังเน้นย้ าให้เห็น

ถึงความร่วมมือกันจะท าให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และผลจากความเข้าใจใน
บทเรียนก็จะท าให้สมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จในการท าแบบทดสอบย่อย คะแนนจาก
แบบทดสอบย่อยจะส่งผลต่อคะแนนของกลุ่มนั่นเอง 
6. สื่อการเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้ 

       1.  หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 

 2. ใบความรู้เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

 3. ใบกิจกรรมที่ 1 

 4. แบบทดสอบย่อยชุดที่ 1 เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับ
จ านวน 
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7. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ 

1. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
จากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนที่
ก าหนดให้ได้  

2. ใช้กลวิธี STAR ในการแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้  

3. ตระหนักถึงความสมเหตุ 

สมผลของค าตอบที่ได้  

 

 

 

 

ตรวจจากใบงาน
และแบบทดสอบ

ย่อย 

 

 

 

-ใบกิจกรรม 

-ใบงาน 

 

 

 

ถูกต้องร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ 

1. แก้ปัญหาได้  

2. ให้เหตุผลได้  

3. สื่อสาร และสื่อความหมายได้  

 

 

 

ตรวจจากใบงาน
และแบบทดสอบ

ย่อย 

 

 

 

-ใบกิจกรรม 

-ใบงาน 

 

 

ถูกต้องร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความกล้าคิดและกล้าแสดงความ
คิดเห็น  

2. ความสนใจและกระตือรือร้น  

3. ความรอบคอบ ท างานอย่างมี
ระบบ ระเบียบและมีความรับผิดชอบ  

 

สังเกตจากการ 

ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 

-แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 

ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี 
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8. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 ผลการสอน  

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

 

 ปัญหาและอุปสรรค 

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

 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

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

 

       ....................................................ผู้สอน 

       (นางสาวประจบ  แสงสีบับ) 
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ใบความรู้    เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

กระบวนการแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ี

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการคิด

ค านวณ ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ โดยใช้ทักษะที่กล่าวมานี้ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อหา

ค าตอบหรือแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยกลวิธีที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้

กลวิธีหนึ่งคือ กลวิธี STAR ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 S (Search the word problem) ศึกษาโจทย์ปัญหา 

ขั้นที่ 2 T (Translate the problem) แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไป 

สู่สมการทางคณิตศาสตร์ 

  ขั้นที่  3 A (Answer the problem) หาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

  ขั้นที่  4 R (Review the solution) ทบทวนค าตอบ 

 

ตัวอย่าง 1   จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน ซึ่งมีผลบวกเป็น 57   จงหาจ านวนทั้งสาม  

วิธีท า ขั้นที่ 1  ท าความเข้าใจปัญหา  

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน  

    ก าหนดให้ จ านวนคี่ จ านวนแรกเป็น  x 

           จะได้  จ านวนคี่ถัดไปเป็น  4+xและ2+x  

 ขั้นที่ 2  วางแผนแก้ปัญหา เขียนสมการของปัญหา 

   จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน ซึ่งมีผลบวกเป็น 57 

   เขียนสมการได้ ดังนี้   ( ) ( ) 57=4+x+2+x+x  
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  ขั้นที่ 3  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

                           57=6+x3  

                                   6573 x  

                                   51=x3  

                                     
3
51=x  

                              17=x  

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ  

      เนื่องจาก  จ านวนคี่จ านวนแรก คือ 17 

   จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน คือ  17, 19, 21 

     และ 57=21+19+17  

   ดังนั้น จ านวนคี่สามจ านวนเรียงกัน คือ  17, 19, 21 

ตัวอย่าง 2 จ านวนสองจ านวน ซึ่งมีผลบวกเป็น -17 ผลต่างเป็น 7 

วิธีท า ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  

    สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ จ านวนสองจ านวน  

    ซึ่งมีผลบวกเป็น -17 ผลต่างเป็น 7 

    ก าหนดให้ จ านวนแรกเป็น x จ านวนที่สองเป็น  y 

  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา เขียนสมการของปัญหา 

              จ านวนสองจ านวนผลบวกเป็น  -17 เขียนสมการได้  17=y+x -        ... (1) 

               จ านวนสองจ านวนผลต่างเป็น  7    เขียนสมการได้  7=yx -          ...  (2) 

  ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

- 
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     น าสมการ (1) + (2) จะได้    

           7+)17(=yx+y+x --  

                           10=x2 -  

       
2
10=x -  

       5=x -  

  ขั้นที่ 4  ตรวจสอบค าตอบ  

  น าค่า  x  =  -5  แทนในสมการ 17=y+x -  

             ( ) 17=y+5 --  

                       5+17=y -  

                       12=y -  

   ดังนั้น  จ านวนสองจ านวน คือ  -5, -12 
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จงแสดงวิธีท า 

ก้อยสอบแข่งขันคณิตศาสตร์สองครั้ง แต่ละครั้งคะแนนเต็ม 100 คะแนน ครั้งแรกก้องสอบได้ 75 คะแนน เขาต้อง

สอบครั้งที่สองให้ได้กี่คะแนนจึงจะได้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทั้งสองครั้งเป็น 80 คะแนน 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  ส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้   คือ ......................................................................................................................... 

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

  ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ คือ......................................................................................................................... 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ........................................................................................................................................... 

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

 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)         

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

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

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

 

ใบกิจกรรมที่ 1 
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จงแสดงวิธีท า 

จงหาจ านวนเต็มสามจ านวนที่เรียงติดกัน  ซึ่งมีผลบวกเป็น -255 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  ส่ิงที่โจทย์ก าหนดให้   คือ ......................................................................................................................... 

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

  ส่ิงที่โจทย์ต้องการทราบ คือ......................................................................................................................... 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ........................................................................................................................................... 

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

 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)         

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

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

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

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

แบบทดสอบย่อยชุดที่ 1 
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ภาคผนวก ง 

แบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัย 

 - แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน 
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ค าชี้แจง  

 1. แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน 

 2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายขั้นตอนการค านวณและแสดงแนวทางที่ท าให้ได้ค าตอบอย่าง  

ละเอียดและเป็นข้ันตอน โดยอาศัยแนวคิด ความรู้ หลักการทางวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสามารถน ามาใช้  

ในการค านวณเพื่อหาค าตอบหรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและ 

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
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ข้อสอบข้อที่ 1 จ านวนเต็ม 2 จ านวน จ านวนแรกมากกว่าจ านวนหลังอยู่ 8 ถ้าหารจ านวนแรกด้วย 
5 แล้วบวกด้วยสองเท่าของจ านวนหลังจะได้ 39 จงหาจ านวนทั้งสองนี้ 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื ....................................................................................  

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

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3  หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่ 2 มีเหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาทรวมกัน 12 เหรียญ เป็นเงิน 85 บาท อยาก
ทราบว่า มีเหรียญสองชนิดต่างกันอยู่กี่เหรียญ 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื .................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่ 3 ถ้าต้องการผสมน้ าเชื่อมให้มีน้ าตาล 40% โดยการผสมน้ าเชื่อสองขวด ขวดแรกเป็น
น้ าเชื่อมที่มีน้ าตาล 90% และมีน้ าเชื่อมอยู่ในขวด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร น้ าเชื่อมขวดที่สองเป็น
น้ าเชื่อมที่มีน้ าตาล 20% จะต้องใช้น้ าเชื่อมจากขวดที่สองปริมาณเท่าใด 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื ....................................................................................  

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

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่ 4 ต้องการท าน้ าส้มผสมมีความเข้มข้น 40% โดยการผสมน้ าส้มสองขวด ขวดใบแรก
เป็นน้ าส้มท่ีมีความเข้มข้น 20% และมีน้ าส้มผสมอยู่ในขวด 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร น้ าส้มผสม
ขวดใบที่สองมีความเข้มข้น 80% จะต้องใช้น้ าส้มผสมจากขวดใบที่สองเท่าใด 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื .................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่ 5 สมชายออกเดินทางด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเวลา 9.00 น. อีก 2 
ชั่วโมง ต่อมาสมโชคออกเดินทางตามมาด้วยอัตราเร็ว 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งสองคนจะเดินทางทัน
กันเม่ือไร    

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื .................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3 หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่ 6 มินโฮขับรถจากเมือง A ไปยังเมือง B ถ้าเขาขับรถด้วยอัตราเร็ว 60 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง จะถึงปลายทางช้ากว่าขับรถด้วยอัตราเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ 2 ชั่วโมง จงหาเวลาที่
ต้องขับรถระหว่างเมือง A และเมือง B 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื .................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3  หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่ 7 ปริมาตรของทรงกลมแปรผันตรงกับก าลังสามของรัศมีทรงกลม ถ้ารัศมีทรงกลมยาว 

1.5 เซนติเมตร แล้วปริมาตรทรงกลมมีค่าเท่ากับ 
2

9  ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหารัศมีของทรงกลมที่

มีปริมาตร  36  ลูกบาศก์เซนติเมตร 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื .................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3  หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่ 8 เมื่อปล่อยก้อนหินให้ตกอย่างอิสระในแนวดิ่งจะพบว่า ระยะทาง s เมตร ที่ก้อนหิน 

ตกลงมาแปรผันตรงกับก าลังสองของเวลาที่ตก t วินาที ถ้าในเวลา 2 วินาที ก้อนหินตกลงมาเป็น
ระยะทาง 20 เมตร จงหาว่า เมื่อปล่อยก้อนหินให้ตกโดยอิสระนาน 6 วินาที จะได้ระยะทางเท่าใด 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื .................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3  หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่ 9 บริษัทก่อสร้างจ้างคนงานสร้างถนนเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งจ านวน 40 คน เมื่อท างาน
ไปได้ครึ่งหนึ่งใช้เวลา 12 วัน บริษัทจะต้องเพิ่มคนงานอีกกี่คน จึงจะท างานที่เหลือให้เสร็จในเวลา 8 
วัน 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื .................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3  หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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ข้อสอบข้อที่10 ปริมาณน้ ามันเป็นแกลลอนในถังทรงกระบอกแปรผันเกี่ยวเนื่องกับก าลังสองของ
รัศมี และความสูงของถัง ถังใส่น้ ามันใบหนึ่งสูง 35 เซนติเมตร รัศมีของก้นถังเป็น 21 เซนติเมตร จุ
น้ ามัน 12 แกลลอน จงหาว่าถังที่มีรัศมี 28 เซนติเมตร สูง 105 เซนติเมตร จะจุน้ ามันเท่าไร 

วิธีท า 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา (S) 

  สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   คื .................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ คือ .................................................................................. 

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

 ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ (T) 

  จะได้สมการ คือ ............................................................................................... 

 ..................................................................................................................................
 ขั้นที่ 3  หาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) 

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

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

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

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

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

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

. ขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (R)   

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

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

   ...................................................................................................................................... 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  

เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรากฏให้เห็น  

4 ด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จได้ เข้าใจชัดเจนและน าไปสู่ค าตอบที่ถูกต้อง 

3 ด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ มีการแสดงค าตอบได้ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง 

2 
ด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จเพียงบางข้ันตอน แสดงค าตอบไม่ชัดเจนและ
ไม่ถูกต้อง 

1 การด าเนินการแก้ปัญหามีร่องรอยบางขั้นตอน หาค าตอบไม่ส าเร็จ 

0 
ท าได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามความสามารถในการแก้ปัญหา หรือไม่มีร่องรอยการ
ด าเนินการแก้ปัญหา 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกรมวิชาการและน ามาเป็นแนวทางแล้วปรับปรุงในการให้คะแนน  

แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงในตาราง  

เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 

น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ

คณิตศาสตร์/ศาสตร์อื่น/ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อ

อธิบายข้อสรุปได้อย่างชัดเจนและน าไปสู่ค าตอบที่ถูกต้อง 

3 

น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ

คณิตศาสตร์ /สาระอื่น/ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อ

อธิบายข้อสรุปได้แต่ค าตอบไม่ถูกต้อง 

2 

น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ

คณิตศาสตร์ /สาระอื่น/ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาได้บางส่วน 

และอธิบายข้อสรุปไม่ถูกต้อง 

1 

น าความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ

คณิตศาสตร์ /สาระอื่น/ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหายังไม่

เหมาะสม แต่มีความพยายามในการเขียนอธิบาย 

0 ไม่มีการเชื่อมโยง/ไม่มีร่องรอยในการหาค าตอบ 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 
 
1.  อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
2.  อาจารย์อัจฉรา คงแสนค า 
 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ. 3 
 โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
3.  อาจารย์อุไรวรรณ สังวรเจต 
 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ. 3 
 โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวประจบ  แสงสีบับ 
วันเดือนปีเกิด     28 กรกฎาคม 2524 
สถานท่ีเกิด     บ้านกุดจาน อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน   โรงเรียนสารวิทยา แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน     ครูผู้ช่วย โรงเรียนสารวิทยา 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  โรงเรียนสารวิทยา แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
 
ประวัติการศึกษา 
 
 พ.ศ.2543   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      จากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส   
      จังหวัดสกลนคร 
 พ.ศ.2546   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง 
      จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ.2556   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  
      (การสอนคณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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