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เรวดี  มสีขุ.  (2556).  ผลการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics)  
ที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการ     
ใหเหตผุลทางคณิตศาสตร  เร่ือง  เศษสวนของพหุนาม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.  
ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยทีป่รึกษาปริญญานิพนธ: รองศาสตราจารย       
ดร.สมชาย ชูชาติ. 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส (Heuristics) 
และเปรียบเทียบกับเกณฑ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ เปนนกัเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร   
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจาก
วิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 20 คาบ 
คาบละ 50 นาที โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส (Heuristics) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก 
ปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สถิตทิี่ใชในการวิเคราะห คือ t-test for 
Dependent Samples และ t-test for One Sample  
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3              
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) เร่ือง เศษสวนของพหุนาม  
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรยีนรู อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3               
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) เร่ือง เศษสวนของพหุนาม         
สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 15.50 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 77.50 
 3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3             
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) เร่ือง เศษสวนของพหุนาม                         
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรยีนรู อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  



       4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) เร่ือง เศษสวนของพหุนาม           
สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 14.50 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 72.50 
 5. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3               
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) เร่ือง เศษสวนของพหุนาม                
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรยีนรู อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
 6. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3                
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) เร่ือง เศษสวนของพหุนาม                   
สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 14.40 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 72.00 
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 The purposes of this research were to compare mathematical achievement, 
mathematical problems solving  and reasoning ability of Mathayomsuksa III students before 
and after learning Emphasized Heuristics Thinking  and compare all the three aspects to the 
criterion. The subjects of this study were 30 Mathayomsuksa III students in the second 
semester of the 2012 academic year at Srinagarindra Princess Mother School Samut 
Sakhon Under Patronage of Princess Maha Chakri Sirindhorn. They were randomly 
selected by using cluster random sampling. The experiment lasted for 20 fifty minute 
periods. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for the study. The instruments 
used in data collection were the Emphasized Heuristics Thinking lesson plans, 
mathematical achievement test, mathematical problems solving and reasoning ability test. 
The data were statistically analyzed by using t-test for Dependent Samples and t-test for 
One Sample.  

 
 The findings were as follows: 
 1. The mathematics achievement of the experimental group after learning 
Emphasized Heuristics Thinking in polynomial fractions was statistically higher than before 
learning at the .01 level of significance. 
 2. The mathematics achievement of the experimental group after learning 
Emphasized Heuristics Thinking in polynomial fractions was statistically higher than the 65 
percent criterion at the .01 level of significance. Its mean score 15.50 was as 77.50%. 
 3. The mathematical problems solving ability of the experimental group after 
learning Emphasized Heuristics Thinking in polynomial fractions was statistically higher than 
before learning at the .01 level of significance. 



 4. The mathematical problems solving ability of the experimental group after 
learning Emphasized Heuristics Thinking in polynomial fractions was statistically higher than 
the 65 percent criterion at the .01 level of significance. Its mean score 14.50 was as 
72.50%. 
 5. The mathematical reasoning ability of the experimental group after learning 
Emphasized Heuristics Thinking in polynomial fractions was statistically higher than before 
learning at the .01 level of significance. 
 6. The mathematical reasoning ability of the experimental group after learning 
Emphasized Heuristics Thinking in polynomial fractions was statistically higher than the 65 
percent criterion at the .01 level of significance.  Its mean score 14.40 was as 72.00%. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดดีวยความกรุณา และการใหคําปรึกษาแนะ
แนวทางในการทําวิจัยจาก รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชูชาติ อาจารยทีป่รึกษาปริญญานิพนธ  
ที่ทานไดเสยีสละเวลาอันมีคา  ใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ  
ในการทําวิจัย รองศาสตราจารยนภิา ศรีไพโรจน อาจารย ดร.สนอง ทองปาน ผูชวยศาสตราจารย
ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล อาจารยศุภวรรณ สัจจพิบูล อาจารยวันเพ็ญ ประทุมทอง และอาจารยสณิุสา   
สุมิรตันะ คณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธและสอบปากเปลาทุกทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 สําหรับเครือ่งมือที่ใชในการวจัิย  ไดรับความกรุณาจาก  รองศาสตราจารยธานินทร     
สิทธิวิรัชธรรม  อาจารย ดร.อุทยั  คํารักษา  และอาจารยพนัชกร  มีฤทธิ ์ ที่ไดเสยีสละเวลาเปน
ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  โดยไดใหคําปรึกษา  แนะนํา  
และแกไขขอบกพรองตางๆ เปนอยางดี  ซึ่งเปนประโยชนและมีคุณคาตอการทําวิจัยอันทําให
ปริญญานิพนธฉบับนี้มีคายิ่ง  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  ผูวิจัยไดรับความกรุณานายธีระชัย  บุญอารยี  
ผูอํานวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถมัภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  และคณะครูอาจารยทุกทาน  ที่ไดอํานวยความสะดวก        
เปนกําลังใจ  ใหความชวยเหลือ  และใหการสนับสนุนใหผูวิจัยทําการวิจัยในคร้ังนี้จนสําเร็จ  และขอ
ขอบใจนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร สมทุรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี ทุกคนที่ใหความรวมมือในการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  สมาชิกในครอบครัวทุกทาน  ผูเปนกําลังใจและให
การสนับสนนุแกผูวิจัยจนประสบความสําเร็จ  และขอขอบคุณทุกทานที่มิไดเอยนามมา ณ ที่นี้ทีค่อย
ชวยเหลือใหคําแนะนําและใหกําลังใจตลอดเวลา  ผูวิจัยจักระลึกถึงพระคุณของทุกทานตลอดไป
 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา-มารดา 
และครูอาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนประสทิธิ์ประสาทความรูทั้งปวงแกผูวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  
ภูมิหลัง 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน  แตหากพิจารณา
ถึงความยั่งยืน  จะพบวา  ยังขาดสภาวะสมดุลและมีปญหาที่จะตองดูแลแกไขหลายประเด็น   
เปนตนวา  สภาพการแขงขันของโลกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่รุนแรงขึ้น  สังคมตก
อยู ในกระแสบริโภคนิยม  เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม  คนสวนใหญขาด
ความสามารถในการกล่ันกรองคัดสรรทางวัฒนธรรม  รวมถึงคุณภาพการศึกษาของประชากรไทย
โดยเฉลี่ยต่ําลงและมีมาตรฐานคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน  ดังนั้นจึง
มีความจําเปนที่จะตองเสริมสรางฐานความรูที่เขมแข็งใหกับประเทศ  เพ่ือความสามารถในการ
ปรับตัว  รูเทาทัน  ไมใหตกอยูในฐานะผูเสียเปรียบ  และมีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมือ
อยางสรางสรรคในเวทีโลก  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)  กลไกที่สําคัญใน
การพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณนั้น  ไดแก  การศึกษา  ซึ่งจุดมุงหมายหนึ่งของการศึกษา
จําเปนตองพัฒนาความคิดของมนุษยเพ่ือประโยชนตอการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสงัคมไดอยาง
เหมาะสม  โดยคณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยเหตุผล  กระบวนการคิดและแกปญหา (สสวท. 2551: 
1)  ประกอบกับเปนวิชาที่มีภาษาเฉพาะตัว  ซึ่งมนุษยสรางขึ้นแทนความคิดในรูปของสัญลักษณ  
ตัวอักษร  ตัวเลข  เพ่ือสื่อความหมายใหเขาใจตรงกันในทุกชาติทุกภาษาที่เรียนคณิตศาสตร           
(ยุพิน  พิพิธกุล. 2545: 2)  ดวยเหตุนี้  คณิตศาสตรจึงชวยเสริมสรางและพัฒนาใหมนุษยเปนผูมี
เหตุผล  มีความคิดสรางสรรค  มีระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณได
อยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางถูกตอง  คณิตศาสตรจึงเปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยีดานตางๆ  ตลอดจน
ศาสตรอื่นๆ  ทําใหมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมากในทุกวันนี้ (สสวท. 
2552: 1)  
 แตจากการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบัน  กลับพบวานักเรียนสวนใหญมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐานในรายวิชาคณิตศาสตรต่ํา  สังเกตไดจากการรายงานของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (2555: 15)  ทีป่ระกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ในปการศึกษา 2554  โดยมีคะแนนวิชา
คณิตศาสตรเฉล่ียระดับประเทศเพียง 32.08 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  นับวาคะแนน
เฉล่ียดังกลาวถือวาอยูในเกณฑต่ํามาก  ซึ่งยังไมผานเกณฑรอยละ 50 
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 จากผลการรายงานดังกลาวนาจะเปนผลมาจากสภาพปญหาในการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรในประเทศไทย  เดิมยังเนนการสอนความรูและทักษะในการคิดคํานวณเปนหลัก   
ซึ่งจุดเนนดังกลาวไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  เพราะความรูตางๆ มีมากมาย  ครูไม
สามารถสอนความรูเหลานั้นไดทั้งหมด  การเรียนการสอนที่มุงใหนักเรียนจดจํากฎเกณฑตางๆ  
โดยปราศจากความเขาใจ  จึงไมเพียงพอที่จะนําความรูไปใชได  ดังนั้นจุดเนนของการเรียนการสอน
จําเปนตองปรับเปล่ียนจากที่เนนการจดจําขอมูลทักษะพ้ืนฐาน  เปนการพัฒนานักเรยีนใหมีความ
เขาใจในหลักการทางคณิตศาสตร  มีความรูและทักษะพ้ืนฐานที่เพียงพอในการนําความรูไปใช
แกปญหาในสถานการณใหมที่ตองเผชิญ  นักเรยีนจะตองมีประสบการณที่หลากหลายที่จะชวยให
เกิดความเขาใจจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ดวยตัวนักเรียนเอง (สมเดช  บุญประจักษ. 2551: 
35) 
 แนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  ถือเปนหนาทีข่องครู
โดยตรง  ครผููสอนจะตองคํานึงถึงระดับความสามารถและวุฒิภาวะของผูเรียน  โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจะตองเริม่จากงายไปยาก  จากรูปธรรมไปสูก่ึงนามธรรมและนามธรรม  ใชสือ่
ตางๆ ที่จําเปนเพ่ือใหผูเรียนไดใชประกอบการศึกษาคนควาอันไดมาซึ่งกฎเกณฑตางๆ รวมกัน    
(ศุภกิจ  เฉลิมวสิุตมกุล. 2553: คํานํา)  ตลอดจนตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรยีนรูเนือ้หา  ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรและพัฒนาไปพรอมๆ กัน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาทฤษฎี
การสอนและวิธีการสอนในรูปแบบตางๆ ที่สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธภิาพตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว  ซึ่งรูปแบบการสอนที่นาสนใจรูปแบบหนึ่ง คือ  การจัดการ
เรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส (Heuristics)  โดยมีฐานมาจากแนวคิดของไซมอนและนีเวล 
(Simon; & Newell. 1971: 72-93)  ซึ่งไดสรปุกระบวนการของการคิดแบบฮิวริสติกสแบงได 4 
ขั้นตอน  คอื  ขั้นที่หนึ่งการระบุเปาหมายเชิงเนือ้หายอย  (Subgoaling)  ขั้นทีส่องการวิเคราะห
วิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายหรอืผลลัพธที่ตองการ (Meansends / difference reduction analysis)  
ขั้นทีส่ามการพิจารณาจากผลสรปุไปยังสิ่งที่กําหนดให (Working backward)  ขั้นที่สี่การพิจารณา
ทางเลือกทีด่ีทีส่ดุในการแกปญหา (Satisficing)  การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส
เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนการเช่ือมโยงขอมูลหรือแนวคิดทีส่ัมพันธกันใหอยูในลักษณะที่เปน
ระบบ  โดยการหาความสัมพันธระหวางขอมูลทีต่องการเรียนรูหรอืปญหาที่ตองการแกไข  การฝก
ทักษะนี้เปนประโยชนตอนักเรยีนอยางมาก  โดยฝกใหเร่ิมตนจากสิ่งงายไปสูสิ่งที่ซับซอนมากขึน้  
ทําใหสามารถนําไปแกปญหาได  การจัดการเรยีนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกสจะทําใหนักเรียน
ไดคนพบความรูดวยตนเองและเปนการสงเสรมิใหนักเรยีนเกดิการเรียนรู  การคิดแกปญหาและ
สามารถตรวจคําตอบอยางเปนเหตุเปนผล  โดยพิจารณาจากผลสรุปที่ไดไปยังสิ่งที่กําหนดให 
(Working backward)   
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 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้น  นอกจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนแลว  ครูจําเปนตอง
สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเนื้อหา  ดวยการให
นักเรียนทํากิจกรรมหรือตั้งคําถามที่กระตุนการคิด  อธิบาย  และใหเหตุผล (สํานักวิชาการและ
มาตรฐาน. 2551: 60)  โดยบารูดี้ (Baroody. 1993: 2)  ไดกลาวถึงความสําคัญของใหเหตุผลวา  
การใหเหตุผลเปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนสําหรับการเรียนรู  การใชงานคณิตศาสตรและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย  ซึ่งเชิดศักดิ์  ตั้นภูมี (2550: 1)  ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  การใหเหตุผล
เปนทักษะหนึ่งที่ชวยใหมนุษยสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  รูเทาทันเหตุการณตางๆ 
สามารถอยูรวมและอยูรอดในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข  จึงเห็นไดวา  การแกปญหาและ
การใหเหตุผลมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  การแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผลมีความสําคัญตอชีวติ
มนุษยทุกวัย  ในแตละวันมนุษยตองแกปญหาพรอมทั้งใหเหตุผลกับคนอื่นและตองการเหตุผลจาก
คนอื่นดวย  ไมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยหรือเรื่องสําคัญ (อัมพร  มาคนอง. 2553: 48)   
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะใชในการพัฒนาตนเอง  ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ในการทํางานและการดํารงชีวิต 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัย  จึงมีความสนใจที่จะจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 
(Heuristics) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการคิด  และคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการแกปญหา  และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน  
และใชเปนแนวทางตอการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนคณิตศาสตรที่จะนําไปประยุกตใชใน
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสกับเกณฑ 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 

 4.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสกับเกณฑ 

 5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 
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 6.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสกับเกณฑ 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้  สามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริม
ผลสัมฤทธิ์  ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความรู  ความคิด  ไดอยางเต็มศักยภาพ  และเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน
คณิตศาสตรและวิชาอื่นไดนําไปใชในการพิจารณาวิธกีารสอนที่เหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหาและ
สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555   ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน  4 หองเรียน  รวมจํานวนนักเรียน  120 คน   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 แผนการเรยีน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ภาคเรยีนที ่2  ปการศึกษา 2555   ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อําเภอเมอืง  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 1 หองเรยีน  นกัเรียนจํานวน  30 คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการ
สุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม         
จากนักเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน   แลวจับสลากเลือกมา 1 หองเรียน 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนีเ้ปนเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ิมเติม   
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 เรื่อง เศษสวนของพหุนาม ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 

         1. เศษสวนของพหุนาม     จํานวน  2 คาบ 
   2. การบวกเศษสวนของพหุนาม    จํานวน  2 คาบ 
   3. การลบเศษสวนของพหุนาม     จํานวน  3 คาบ 
   4. การคูณเศษสวนของพหุนาม     จํานวน  2 คาบ 
   5. การหารเศษสวนของพหุนาม    จํานวน  2 คาบ 
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   6. การแกสมการเศษสวนของพหุนาม    จํานวน  3 คาบ 
   7. การแกปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม   จํานวน  2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองใน 
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555  ใชเวลาในการทดลองสอน  16 คาบ  คาบละ  50 นาที  ทดสอบ
กอนเรียน (Pre-test) 100 นาที  และทดสอบหลังเรียน (Post-test)  100 นาที  รวม 20 คาบ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics) 
 2. ตัวแปรตาม  ไดแก  
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   
 2.2 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 2.3 ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การคิดแบบฮิวริสติกส หมายถึง  การคิดโดยอาศัยพ้ืนฐานความรูที่มีอยูเพ่ือแกปญหา
หรือเรียนเนื้อหาใหมๆ  โดยใชการวิเคราะหและเช่ือมโยงขอมูลในลักษณะการโยงความสัมพันธของ
ความรู  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในโครงสรางของความรู 
 2. การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส หมายถึง  การจัดการเรยีนรูโดย
เนนการคิดแบบฮิวรสิติกส  โดยผูวิจัยใชแนวคิดของไซมอนและนีเวล (Simon; & Newell. 1971: 
72-93)  ไดแบงขั้นตอนการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกสออกเปน 4 ขั้นตอน  ดังนี ้
 2.1 ขั้นระบุเปาหมายเชิงเนื้อหายอย (Subgoaling)  หมายถึง การแบงเนื้อหาที่จะ
เรียนออกเปนประเด็นยอยๆ เพ่ือศึกษาในแตละประเด็นที่ระบุไว  นักเรียนเปนผูแบงเปาหมายเชิง
เนื้อหายอย  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคในการเรียนแตละคาบ 
 2.2 ขั้นวิเคราะหวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายหรือผลลัพธที่ตองการ (Meansends / 
difference reduction analysis)  ขั้นนี้เปนขั้นของการวิเคราะหวิธีการที่ศึกษาในแตละประเด็นยอย
เพ่ือนําไปสูผลลัพธหรือสิ่งที่ตองการศึกษา  โดยนักเรียนเปนผูพิจารณาวิธีในการศึกษาเนื้อหาและ
แกปญหาเพ่ือนําไปสูการหาผลลัพธหรือคําตอบที่ตองการอยางสมเหตุสมผล 
 2.3 ขั้นพิจารณาจากผลสรุปไปยังสิ่งที่กําหนดให (Working backward)  ในขั้นนี้เปน
การพิจารณาผลลัพธหรือคําตอบที่ ศึกษาในแตละประเด็นยอยโดยการมองยอนกลับอยาง
สมเหตุสมผล  โดยครูใหนักเรียนพิจารณาผลลัพธหรือคําตอบนั้นแลวมองยอนกลับไปยังสิ่งที่เรียน
หรือปญหาอยางเปนขั้นตอนและสมเหตุสมผล 
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 2.4 ขั้นพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหา (Satisficing)  ขั้นนี้จะเปนขั้นของ
การพิจารณาวิธีการที่ศึกษาในแตละประเด็นยอย  โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาหรือหา
คําตอบและตัดวิธีที่เปนไปไมไดออกไป  โดยนักเรียนพิจารณาขอดี  ขอจํากัดของแตละวิธีเพ่ือ
นําไปสูขอสรุปรวมกันถึงทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาและหาคําตอบ 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร  ซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  ทีส่อดคลองกับ
พฤติกรรมดานความรูและความคิด  ดังที่วิลสนั (Wilson. 1971: 648-685)  ไดจําแนกไว 4 ระดับ 
คือ 
 3.1 ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation)  ความรูความจําดานการคิด
คํานวณ  หมายถึง  ความสามารถในดานความรู  ความจําเก่ียวกับบทนิยาม  อนิยามและสัจพจน  
และความสามารถในการใชกระบวนการคิดสรางสัจพจนใหมๆ 
 3.2 ความเขาใจ (Comprehension)  หมายถึง  ความสามารถในดานความเขาใจ
เก่ียวกับ  บทนิยาม  อนิยาม  กฎทางคณิตศาสตร  การสรุปอางอิง  โครงสรางทางคณิตศาสตร  
ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบปญหา  การติดตามแนวของเหตุผล  และการตีความโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร  นําไปพิสูจนขอความใหมๆ  เปนทฤษฎีบท 
 3.3 การนําไปใช (Application)  หมายถึง  ความสามารถในการแกปญหาเหตุการณที่
เปนตั้งแตหนึ่งเหตุมาเช่ือมโยงกับปญหาทีป่ระสบอยูในระหวางเรียน  การเปรียบเทียบ             
การวิเคราะหขอมูล  และความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและการนํา
กระบวนการของการใหเหตุผลนําไปหาขอยตุิเขามาชวยหาบทสรุป 
 3.4 การวิเคราะห (Analysis)  หมายถึง  ความสามารถในการแกโจทยที่ไมเคย
ประสบมากอน  การคนหาความสัมพันธ  การสรางขอพิสูจน  การวิจารณการพิสูจน  และความ 
สามารถในการสรางแผนภาพเวนน-ออยเลอร  และหลักอุปนยัเชิงคณิตศาสตร 
 4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  หมายถึง  กระบวนการตางๆ  ทาง
สมอง  ประสบการณ  การเขาใจปญหา  ตลอดจนความพยายามในการคิดคนหาคําตอบ  เพ่ือใหได
คําตอบ  โดยการนําความรู  ทักษะ  รวมถึงวิธีการตางๆ  ในการหาคําตอบเม่ือกําหนดสถานการณ
หรือคําถามที่เปนปญหาทางคณิตศาสตรมาให  ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีการดําเนินการเปนลําดับ
ขั้นตอนและจะตองใชยุทธวิธีตางๆ  เพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการแกปญหา  โดยยึดกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา (Polya. 1957: 16-17)  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนของการแกปญหา 4 ขั้น ไดแก 
  4.1 ขั้นทําความเขาใจปญหา  เปนขั้นที่นักเรียนสามารถบอกไดวาโจทยถามอะไร  
อะไรเปนสิ่งที่โจทยกําหนดให 
  4.2 ขั้นวางแผนการแกปญหา  นักเรียนจะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีการใด  
จะแกปญหาอยางไร  เปนการนําความรูหรือหลักการตางๆ มาใชในการแกปญหา 
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  4.3 ขั้นดําเนินการแกปญหา  เปนขั้นที่นักเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือใหได
คําตอบของปญหา 
  4.4 ขั้นตรวจสอบ  เปนขั้นตอนที่นักเรียนตรวจสอบผลลัพธและความถูกตองของ
วิธีการแกปญหา 
 ประเมินไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร   
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 5 ขอ  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค  
ที่ผู วิจัยปรับปรุงมาจากแนวคิดและเกณฑการประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของ ชารลส  และเลสเตอร (Charles; & Lester. 1982 : 11-12)   
 5. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  หมายถึง  กระบวนการอธิบาย
แนวคิด  หรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบอยางสมเหตุสมผล  จากหลักการหรือทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร  พรอมทั้งแสดงขั้นตอนการใหเหตุผลที่ชัดเจนและสามารถสรุปคําตอบไดอยางถูกตอง  
ซึ่งทําการวัดดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 5 ขอ  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค  ที่ผูวิจัยปรับปรุง
มาจากแนวคิดและเกณฑการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ สสวท.
(2551: 168-208)  ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 ตอบไดถูกตอง  และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน  พรอมทั้งแสดง

แนวคิดเชิงเปรียบเทียบได 
3 ตอบไดถูกตอง  และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง  และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน  แตยังไมชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง  แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ใหคําตอบไดไมถูกตอง  และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
 6. เกณฑ  หมายถึง  คะแนนขั้นต่ําที่จะยอมรับวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถในการแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรผานเกณฑ  
วิเคราะหไดจากคะแนนสอบหลังเรียน  แลวนําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละเทียบกับเกณฑ   
ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 65 ขึ้นไปของคะแนนรวม  ซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑการตัดสิน
ผลการเรียนที่กําหนดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 13) 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 80-100 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในระดับดีเยี่ยม 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 75-79   หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในระดับดีมาก 
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 ชวงคะแนนเปนรอยละ 70-74   หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในระดับดี 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 65-69   หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในระดับคอนขางดี 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-64   หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในระดับนาพอใจ 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 55-59   หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในระดับพอใช 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 50-54   หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา 

 ชวงคะแนนเปนรอยละ 0-49     หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถใน 
การแกปญหา  หรือความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํากวาผานเกณฑขั้น
ต่ํา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 
(Heuristics)  โดยมีฐานมาจากแนวคิดของไซมอนและนีเวล (Simon; & Newell. 1971: 72-93)    
ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนการเช่ือมโยงขอมูลหรือแนวคิดทีส่ัมพันธกันใหอยูในลักษณะที่เปน
ระบบ  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส  ที่มผีลตอ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ความสามารถในการแกปญหา  และความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร  ซึ่งมีกรอบแนวคดิ  ดังภาพประกอบ 1         
      

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

- ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร   
- ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
- ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 

 

การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิด 
แบบฮิวริสติกส 

  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนน
การคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวากอนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนน
การคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวาเกณฑรอยละ 65 
 3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวากอนเรียน 
 4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวาเกณฑรอยละ 65 
 5. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวากอนเรียน 
 6. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวาเกณฑรอยละ 65 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  และไดนําเสนอตาม 

หัวขอตอไปนี ้
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดแบบฮิวรสิติกส  

1.1  ความหมายของการคิดแบบฮิวรสิติกส  
1.2  แนวคิดและความสําคัญของการคิดแบบฮิวรสิติกส 
1.3  กระบวนการของการคิดแบบฮิวรสิติกสกับการเรียนการสอน 
1.4  การคิดแบบฮิวริสติกสกับการแกปญหาคณิตศาสตร 
1.5  การคิดแบบฮิวริสติกสกับการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร 
1.6  ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส 
1.7  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
 2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 
 2.2  องคประกอบทีมี่อิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 
 2.3  สาเหตทุี่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 
 2.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 

 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 3.1  ความหมายของปญหาคณิตศาสตร 
 3.2  ความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 3.3  ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 3.4  กระบวนการแกปญหาคณิตศาสตร 
 3.5  ยุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 3.6  การวัดและประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 3.7  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 4.1  ความหมายของการใหเหตุผล 
 4.2  ความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 4.3  ความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 4.4  รูปแบบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 4.5  แนวทางในการสงเสริมความสามารถในการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร 

 4.6  การประเมินความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 4.7  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคดิแบบฮิวริสติกส  
 1.1 ความหมายของการคิดแบบฮวิริสติกส 
 คําวา  “ฮิวริสติกส”  ไดรับมาจากคําภาษากรีก  ซึ่งมีความหมายวา  “ฉันพบ”  นักเรยีน

จะตองเปนผูคนพบ  นักเรียนจะเปนผูคนหาคําตอบดวยตนเองแทนการบอกของครู  วธิีนีต้องการที่
จะใหนักเรียนไดกระทําดวยตนเองหรือเรียนดวยตนเอง  เปนวิธีการที่นกัเรยีนจะไดใหเหตผุลดวยตัว
ของเขาเอง 

 วิธีนี้พยายามที่จะใหนักเรียนเปนผูคนพบ  และเปนผูประดษิฐ  ครูเปนเพยีงผูมองดอูยู
เคียงขางนักเรยีน  นักเรียนจะเลือกทางเดินของเขาเองและดําเนินการตอไปดวยตัวของเขาเอง           
ครูไมจําเปนที่จะสงเสริมหรือแนะนํา  นักเรียนไมตองการที่จะใหครูยอมรับหรือไมยอมรับในผลงาน
ของเขา  ถานักเรยีนตองการที่จะทําสิ่งใดใหสําเร็จ  ครูจงปลอยใหเขาทําไปตามทางของเขาใหเขา
ไดชวยตัวเองดวยเหตแุละผลและขอโตแยง  ครูไมควรใชตําราหรือสิ่งที่ทําไวแลวเปนขอบีบบังคับตัว
นักเรียน  วิธีการนี้จะทําใหนักเรียนเช่ือม่ันในตัวของเขาเอง  และมีอิสระในการทํางาน  งานของครู
ไมใชแกปญหาใหแกนักเรยีน  แตเปนการทําใหนักเรยีนมีความสามารถในการที่จะแกปญหาดวย
ตัวเอง 

 ศาสตราจารยอารมสตรอง (Armstrong)  เปนตนกําเนดิแหงวธิีนี้  ครั้งแรกเขาตั้งวิธีนีข้ึ้น
เพ่ือการสอนวิทยาศาสตร  เขามีความคดิวาโรงเรียนควรจะพัฒนาความคิดจนเต็มกําลัง
ความสามารถของนักเรยีน  และควรเปดโอกาสใหนักเรยีนไดคิด  ควรจะไดพัฒนาเจตคตขิอง
นักเรียนซึ่งเปนเจตคติทางวิทยาศาสตรและที่เขาไดพบเอง  จุดมุงหมายในการฝกผูเรยีนก็คอืวิธีการ
เรียน  ความรูไมไดถูกนํามาพิจารณาเปนอันดับแรก  แตพิจารณาถึงความเช่ือมั่นในตนเอง  การมี
อิสระในการตดัสินใจ  ตลอดจนการคิดควรจะไดพัฒนาในแตละบุคคลเพ่ือจะทําใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จ 

 การสอนลักษณะนี้เปนหลักการเฉพาะชนิดทีส่นับสนุนใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง  
วิธีการคนพบดวยตนเองชวยเหลือใหนักเรยีนแกปญหา  นอกจากนี้ยังเปนการระดมพลังความคิด
และเปนวิธทีี่ทําใหนักเรยีนและครูมองเห็นความหมายของสิ่งที่เรียน (Learning Material)              
และความหมายของความรูสึกรวม  เปนกระบวนการชวยนักเรียนใหไดเรยีนในสิ่งที่มีความหมาย  
ควรแกการเรียน  เปนกระบวนการเรียนที่มีลักษณะเปน  “สัญลักษณ” (Symbolic)  หรือ  “การรวม
รับรู” (Novak; & Gowin. 1984: 1)  อันเปนการทําใหเกดิความชัดเจนขึ้น  โดยครแูละนักเรียนมีสวน
รวมรับรูในความคิดตางๆ ดวยกัน  และขยายขอบเขตของความคิดนั้นๆ ดวยการปลงใจรวมกันใน
อันที่จะพยายามศึกษาตอไป       

 ฮิวริสติกส (Heuristics)  จัดเปนกลยทุธทีช่วยสนับสนนุการเรียนการสอน  ซึ่งจะทําให
ผูเรยีนสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรได  ไดมีนักการศึกษาคณิตศาสตร      
ไดกลาวถึงความหมายของฮิวริสติกสไวดังนี ้
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 ไซมอนและนีเวล (Simon; & Newell. 1971: 1)  กลาวไววา  “ฮิวรสิติกส  หมายถึง       
กลยุทธหรือกฎเกณฑที่ใชเรียนรูการแกปญหาที่เกิดขึ้นบอย” 

 แคทเรชโค (Katretchko.  1971: 1)  กลาวไววา  “ฮิวริสติกส  หมายถึง  กระบวนการที่
เหมาะสม  เพ่ือนําไปสูการแกปญหา  โดยพยายามหาตัวเลือกและเหตุผลที่ดีมาใชอธิบายโจทย  
แลวจึงใชการวิเคราะหวิธีการเพ่ือนําไปสูผลลัพธที่ตองการ” 

 โนแวคและโกวิน (Novak; & Gowin.  1984: 48)  กลาวไววา  “ฮิวริสตกิส  หมายถึง  
วิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับการแกปญหา  หรอืชวยใหเกิดความเขาใจกระบวนการคนหาคําตอบดวย
ตนเอง  เพ่ือใหเขาใจโครงสรางความรู  และทราบถึงวาความรูถูกสรางขึน้มาอยางไร” 
  มูสตาคัส (Moustakas.  1990: 1)  กลาวไววา  “ฮิวริสตกิส  หมายถึง  กระบวนการตางๆ 
ที่จะทําใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตองการ  และเปนหนทางหนึง่ในการชวยคนหาความรูเพ่ิมเติม  โดยผาน
กระบวนการที่เหมาะสมและอยูในความสนใจ” 

 ครูลิค และรุดนิค (Krulik; & Rudnick. 1995: 27)  กลาวไววา  “ฮิวริสตกิส  เปนหนทาง
หรือแผนการอยางละเอียดในการมุงหาคําตอบและการตดัสนิใจเก่ียวกับสถานการณของปญหา
นั้นๆ”       

 โพลยา (Polya. 2000: 1)  กลาวไววา  “ฮิวริสตสิก  หมายถึง  กระบวนการหนึ่งที่ชวยใน
การเรียนรูวิธแีกไขปญหา  โดยเนนในขั้นตอนการตดัสินใจ” 

 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  การคิดแบบฮิวริสติกส  หมายถึง  การคิดโดยอาศัย
พ้ืนฐานความรูที่มีอยูเพ่ือแกปญหาหรือเรียนเนือ้หาใหมๆ   โดยใชการวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล
ในลักษณะการโยงความสัมพันธของความรู  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในโครงสรางของความรู 

 
 1.2 แนวคิดและความสําคัญของการคิดแบบฮิวริสติกส 
 การคิดแบบฮิวริสติกสมีสวนสําคัญทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในวิชา

คณิตศาสตร  จะสามารถเช่ือมโยงความรูที่เรยีนเขากับความรูเดิมที่เคยเรียนมาแลว  และนักเรียน
สามารถที่จะตรวจสอบสิ่งที่ไดเรยีนรูอยางเปนเหตุเปนผล  มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการเรียนการสอนโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส  ดังนี ้

 ลีอินฮารทและชวาทซ (Leinhardt; & Schwarz. 1997: 1)  ไดกลาวถึง  ความสําคัญของ
ฮิวริสติกสไววา  ฮิวริสติกสมสีวนสําคัญชวยในการแกปญหาไดเปนอยางดีในกรณีทีป่ญหามีความ
ซับซอน  เนือ่งจากฮิวริสติกสชวยสนับสนุนการใชความคิดในการแกปญหาและที่สําคัญยังชวยช้ีจุด
ดอยของการแกปญหา 

 โพลยา (Polya. 2000: 1)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดแบบฮิวริสติกสไวดังนี้      
การคิดแบบฮิวริสติกสเปนการศึกษาขั้นตอนและกฎเกณฑเพ่ือใชในการคนหาและสรางทางเลือก
ใหมสําหรับแกปญหา 
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 ฟอยด (Floyd. 2002: 1-4)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดแบบฮิวริสติกสวาเปนสวน
ที่ชวยในการตดัสินใจ (Making Decision)  ในการแกปญหา  เนือ่งจากนักเรียนสามารถสราง
ทางเลือกในการแกปญหาอยางอสิระ  ทําใหนักเรยีนสามารถกําหนดกลยุทธ (Strategy)  เทคนิค 
(Technique)  กระบวนการ (Procedure)  และกฎเกณฑตางๆ (Rules)  ในการเรียน  นอกจากนี้การ
คิดแบบฮิวริสติกสยังสงผลใหนักเรียนขยายกรอบความคดิของตนเองใหกวางขึ้นและสามารถควบคุม
ความคิดของตนเอง  เพ่ือใหเขาใจและเกิดความรูใหม 

 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  การคิดแบบฮิวริสติกสมีความสําคัญในการสนับสนุน
ใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง  สงเสริมใหนักเรยีนคิดวิธแีกปญหาในหลายทางเลือก  กอนจะ
ตดัสินใจเลือกวิธีการแกปญหาทางใดทางหนึ่งไดอยางอิสระ  ซึ่งสงผลใหนักเรยีนขยายกรอบ
ความคิดของตนเองใหกวางขึ้น       
 
 1.3 กระบวนการของการคิดแบบฮิวริสติกสกับการเรียนการสอน 
 ไดมีนักการศึกษาทําการศึกษากระบวนการของการคิดแบบฮิวริสติกสกับการเรียน      
การสอน  ไวดังนี ้
 ไซมอน และนีเวล (Simon; & Newell. 1971: 1-5)  ไดกลาวถึงกระบวนการของการคิด
แบบฮิวริสติกสกับการเรียนการสอนแบงเปน  4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. การระบุเปาหมายเชิงเนื้อหา (Subgoaling)  คือการแบงเนื้อหาที่จะเรียนออกเปน
ประเด็นยอยๆ เพ่ือศึกษาในแตละประเด็นที่ระบุไว  โดยผูเรียนเปนผูแบงเปาหมายเชิงเนื้อหายอย  
โดยพิจารณาจากความรูเดิมหรือวัตถุประสงคในการเรียนแตละคาบ 
 2. การวิเคราะหวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายหรือผลลัพธที่ตองการ (Meansends/ 
difference reduction analysis)  โดยใหนักเรยีนหาขอแตกตางระหวางจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสดุ 
 3. พิจารณาจากผลสรุปไปยังสิ่งที่กําหนดให (Working backward)  กระบวนการนี้ให
ความสําคัญไปยังขอสรุปของปญหา  ซึ่งผูที่แกปญหาจะตองพยายามเปล่ียนใหอยูในรูปของสิ่งที่
กําหนดใหได 
 4. พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหา (Satisficing)  โดยตัดวิธีการที่เปนไป
ไมไดทิ้งไปเพ่ือใหไดวิธีเพียงวิธีเดียวที่ดีที่สุด 
 เดวิด และบิกนีเวลล (David; & Zbigniew. 2000: 404-408)  ไดกลาวถึง  กระบวนการ
ของการคิดแบบฮิวริสติกสในการแกปญหาไว  10 ขั้นตอน  ดังนี ้
 1. ขั้นพิจารณาปญหา  เพ่ือใหไดหนทางในการแกปญหาโดยพิจารณาจากขอมูลที่มี
อยูเปนหลัก 
 2. ขั้นทําความเขาใจปญหา  เปนขั้นที่ชวยใหผูแกปญหาเขาใจปญหาได 
 3. ขั้นหาทางเลือกในการแกปญหา 
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 4. ขั้นพิจารณาปญหาโดยการเรยีนรูอยางรอบคอบกับวิธกีารแกปญหาที่เคยไดเรียนรู
มาแลวในอดตี 
 5. ขั้นหาหนทางเลือกในการแกปญหา  โดยไมยดึตดิกับขั้นตอนเดิมๆ ที่เคยทํา
มาแลว 
 6. ขั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว  โดยไมสนใจวาคําตอบนั้นจะดีที่สุดเสมอไป 
 7. ขั้นดําเนินการแกปญหาโดยไมสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการแกปญหา  สามารถ
จัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไมยดึตดิกบัความคิดแบบเดิมๆ 
 8. ขั้นการกําหนดคาคงที่แทนสิ่งไมทราบคา  ในกรณีที่ปญหามีความซับซอนมากขึ้น 
และไมสามารถตีความจากปญหาในจุดนั้นๆ ได 
 9. ขั้นเก็บรวบรวมผลลัพธของการแกปญหา  เพ่ือใชในการอางอิง 
 10. ทําขั้นตอนที่ 1- 9 ซ้ํา  และสรุปออกมาเปนรูปแบบที่ชัดเจน 
           พีลลี ่(Peelle. 2001: 1-9)  ไดนําการคิดแบบฮิวริสติกสไปใชกับการเรยีนการสอน        
โดยพัฒนารูปแบบการสอนมาตรฐาน  เพ่ือชวยในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร  ซึ่งตัวอยางรปูแบบ
การสอนที่นําฮิวริสติกสมาใชคือ  รูปแบบการสอนเชิงสํารวจ (Exploration Model)  การสอนเชิง
สํารวจจะชวยใหนักเรียนจะพยายามหาหัวขอเรือ่งหรอืปญหาที่ตนเองสนใจ  แลวพยายามคนหา
ทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมดออกมา  แลวจัดทําออกมาเปนแบบแผน (map)  เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การหาคําตอบของปญหานั้นๆ ตอไป  โดยมีการแลกเปล่ียนความรูเรือ่งนั้นๆ ระหวางกลุมเพ่ือน  
และคณะครูผูสอน  เพ่ือชวยยืนยนัวาสิ่งที่คนพบนั้นเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการเรยีนรู  ซึ่งทําให
นักเรียนเกิดผลดแีละผลเสยีตอการเรยีนดังนี ้
   1. นักเรียนจะศึกษาขอมูลจากแหลงที่ตนเองเลือกเทานั้น  เชน  หองสมุด   
หองคอมพิวเตอร  หรอืบานของตนเอง  ซึ่งอาจจะเก็บขอมูลไมครบในบางเรื่องไป  และใชเวลา
คอนขางมาก 
   2. นักเรียนอาจจะไมมีเวลาเพียงพอที่จะคนหาขอมูลเปนจํานวนมาก 
   3. รูปแบบการสอนแบบนี้เหมาะกับนักเรียนนําไปประยุกตใชกับงานหรือการบาน     
ที่ไดรับมอบหมายจากครูผูสอน 
   4. ชวยใหนักเรียนทราบความเปนมา  และเหตผุลจากขอมูลจริงในเรื่องที่ตนเอง
ศึกษา 
   5. ชวยใหนักเรียนศึกษาไปพรอมกับการเรียนรู  แตอาจจะมีบางประเด็นทีย่ากตอ 
การทําความเขาใจ 
   6. สามารถเรียนรูไดอยางสบายใจแตถาพบบางปญหาที่มีความยาก  ทําใหตองหยดุ
ไป  อาจจะทําใหรูสึกผิดหวังได 
   7. นักเรียนจะเปนผูคดิเองวาจะทําสิ่งใดตอไป  ซึ่งบางคร้ังกอใหเกิดการตดัสนิใจ  
ผิดพลาดไดงาย 
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   8. ชวยใหนักเรียนพยายามที่จะแกปญหาทีท่าทายใหมๆ ซึ่งบางปญหาอาจจะไม
สามารถหาคําตอบไดดวยการใชคณิตศาสตรเพียงอยางเดยีว 
   9. นักเรียนจะมีความรูสึกเปนเจาของในสิ่งทีต่นเองคนพบ  แตดวยการใชทักษะเมตา
คอกนิชัน (Metacognition)  เพียงอยางเดียว  คงไมสามารถทําเชนนั้นได 
   10. นักเรียนสามารถนําเสนอ “แบบแผน” (Map) ที่ตนเองไดคนพบ  แตการกระทํา
แบบนี้เหมือนเปนการนําเสนอขอมูลเพียงดานเดยีว 
   11. นักเรียนจะรูสึกภมิูใจในสิ่งที่ตนเองทําสําเร็จ  แตครผููสอนไมสามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชไดทันที  ตองพิจารณาใหถี่ถวนกอน (Direct observation) 
   12. นักเรียนจะนําทักษะที่เกิดขึน้ในชีวิตประจําวันมาใช  เชน  การสํารวจ 
(investigation)  การทดลอง (experimentation) การใหเหตผุลโดยใชฮิวริสติกส (Heuristic 
Reasoning)  
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  กระบวนการของฮิวริสติกสกับการเรยีนการสอน
แบงเปน  4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ขั้นระบุเปาหมายเชิงเนื้อหายอย (Subgoaling)  หมายถึง การแบงเนื้อหาที่จะเรียน
ออกเปนประเด็นยอยๆ เพ่ือศึกษาในแตละประเด็นทีร่ะบุไว  นักเรียนเปนผูแบงเปาหมายเชิงเนือ้หา
ยอย  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคในการเรียนแตละคาบ  
 2. ขั้นวิเคราะหวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายหรือผลลัพธทีต่องการ (Meansends/ 
difference reduction analysis)  ขั้นนี้เปนขั้นของการวิเคราะหวิธีการที่ศึกษาในแตละประเด็นยอย
เพ่ือนําไปสูผลลัพธหรอืสิ่งทีต่องการศึกษา  โดยนักเรียนเปนผูพิจารณาวิธีในการศึกษาเนื้อหาและ
แกปญหาเพ่ือนําไปสูการหาผลลัพธหรอืคําตอบทีต่องการอยางสมเหตุสมผล 
 3. ขั้นพิจารณาจากผลสรปุไปยังสิ่งที่กําหนดให (Working backward)  ในขั้นนี้เปน
การพิจารณาผลลัพธหรอืคําตอบที่ศึกษาในแตละประเดน็ยอยโดยการมองยอนกลับอยาง
สมเหตุสมผล  โดยครูใหนักเรียนพิจารณาผลลัพธหรอืคําตอบนัน้แลวมองยอนกลับไปยังสิ่งที่เรียน
หรือปญหาอยางเปนขั้นตอนและสมเหตุสมผล 
 4. ขั้นพิจารณาทางเลือกที่ดีทีส่ดุในการแกปญหา (Satisficing)  ขัน้นี้จะเปนขั้นของ
การพิจารณาวิธีการที่ศึกษาในแตละประเดน็ยอย  โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาหรอืหา
คําตอบและตดัวิธีที่เปนไปไมไดออกไป  โดยนักเรียนพิจารณาขอดี  ขอจํากัดของแตละวิธีเพ่ือ
นําไปสูขอสรปุรวมกันถึงทางเลือกที่เหมาะสมทีสุ่ดในการศึกษาและหาคําตอบ 
 
 
 
 
 



16 

 1.4 การคิดแบบฮิวริสติกสกับการแกปญหาคณิตศาสตร 
 การสอนใหนักเรียนสามารถแกปญหาคณิตศาสตรไดนั้น  ครูผูสอนตองใหนักเรียนเกิด

ความเขาใจในโครงสรางของความรู  โดยนักเรียนตองอาศัยพ้ืนฐานความรูที่มีอยูในการคิดวิเคราะห
แกปญหา  และสามารถที่จะเช่ือมโยงความสัมพันธของความรูเพ่ือใหสามารถแกปญหาได  ซึ่งมี
นักการศึกษาไดเสนอแนวทางการคิดแบบฮิวริสติกสเพ่ือใชในการแกปญหาคณิตศาสตร   ดังนี้ 

 แบรนสฟอรด และสเตน (Bransford; & Stain. 1984: 1-7)  ไดเสนอขั้นตอนของ 
ฮิวริสติกสในการสอนแกปญหาคณิตศาสตรไว  5 ขั้นตอน  ดังนี้ 

 1. การทําความเขาใจปญหา (Identify the problem) 
 2. กําหนดและแยกแยะปญหา (Define and represent the problem) 
 3. กําหนดทางเลือกในการแกปญหา (Act on the strategies) 
 4. ดําเนินการตามแผนที่วางไว (Act on the strategies) 
 5. มองยอนกลับไปแตละขั้นและประเมินผล (Look back and evaluate) 
 รีชติน (Rechtin. 1991: 1-5)  ไดนําฮิวรสิติกสไปใชในการแกปญหาที่มีความซับซอน   

โดยแบงไดเปน  6 ขัน้ตอน  ดังนี ้
 1. จัดใหอยูในรูปแบบที่งาย (Simplicity)  เพ่ือชวยประเมินระบบโดยรวมวามีความ

ซับซอนหรือไม  โดยลดขั้นตอนบางอยางที่ไมมีความจําเปนหรือซ้ําซอนออกไป 
 2. ปรับใหอยูในรูปแบบและขัน้ตอนที่กําหนด (Form,  Function and Fit)           

ตามแผนผัง (Organisational)  และขั้นตอนที่เตรยีมไว (Management Processes)  โดยมี  3 
ขั้นตอนยอยคอื 

 2.1 ปรับโครงสรางตามลักษณะหนาที่ (Functional)  และกายภาพ (Physical) 
 2.2 ปรับโครงสรางของระบบทั้งหมด  โดยแบงตามหนาที ่
 2.3 ปรับเปล่ียนผลิตผล  และกระบวนการใหเหมาะสม 
 3. จัดกลุมในเรื่องที่มีความสัมพันธกัน (Aggregation)  โดยแบงระบบงานทั้งหมด

ออกเปนหนวยยอย (Elements)  รวมถึงตัวเลือกที่เปนไปได  โดยแตละหนวยยอยจะมีความสัมพันธ 
(Interfaces)  ทั้งเร่ืองของหนาที่และวิธีการออกแบบ  กระบวนการฮิวริสติกสที่เก่ียวของมีดังนี้ 

 3.1 คัดลอกหนวยที่ไมเก่ียวของกันออกมาตามที่เปนไปได 
 3.2 ใชฟงกชันที่เหมาะสมในการจัดใหแตละระดับนั้นมีหนวยที่ไมซ้ํากัน 
   3.3 จัดกลุมของสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในระบบ  และกลุมที่มีปญหากับระบบเขา

ไวดวยกัน 
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 4. ปรับเปล่ียนไปตามสิ่งกระตุนภายนอก (Sensitivity)  ขั้นตอนนี้จะเนนไปถึง      
การปรับใหระบบมีความยดืหยุนตอสิ่งกระตุนภายนอก  เชน  ความไมแนนอน (Vagaries)           
ความยุงยากใจ (Perturbations)  และสิ่งรบกวน (Noise) 

 5. จัดใหอยูในรูปแบบมาตรฐาน (Intermediate Forms)  จากรูปแบบทั่วไปจะถูก
พัฒนาขึ้นไปเรือ่ยๆ  อยางคอยเปนคอยไปจนกวาจะสามารถจัดระบบทั้งหมดใหอยูในรปูแบบ
มาตรฐานได 

 6. ตรวจสอบการเขากันไดของระบบ (Compatibility)  มีการจัดระบบงานโดยรวม  
เม่ือพิจารณาจากวิธีการปฏิบัตทิี่ผานมา (Culture)  และพฤติกรรม (Behavior)  โดยพิจารณา  2 
สวน คือ  ระบบงานที่มีความซับซอน  และทําใหระบบมีความเปนหนึ่งเดยีวกัน  โดยกระบวนการ   
ฮิวริสติกสที่นํามาใช  มีดังนี ้

 6.1 การปรับใชเทคโนโลยีทีมี่ความทันสมัยใหเหมาะกับสภาพทางสังคมที่
เปล่ียนไป 

 6.2 การวางระบบที่มีความแตกตางกัน (Architectures)  กอใหเกิดความแตกตาง
ดานพฤติกรรม 

 6.3 ระบบที่มีความซับซอนมากๆ  จะไมสามารถหาผลลพัธทีด่ทีี่สดุไดครบทุก
เง่ือนไข 

 6.4 การใชฮิวริสติกสจะทําใหการจัดการระบบงายกวาการทําแบบระบบการคิด
ยอนกลับ (Reverse) 
 มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร (Mcmaster University. 1998: 1-6)  ไดกลาวถึงขั้นตอนของ
การแกปญหา  โดยแบงเปน  5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การใหคําจํากัดความของปญหา (Define the problem)  โดยการทําความเขาใจ
ปญหาและหาสิ่งที่โจทยตองการ 
 2. สรางทางเลือกในการหาคําตอบ  โดยใชวิธีการดังตอไปนี ้
 2.1 หาความสัมพันธและเชื่อมโยงปญหาที่คลายคลึงกัน 
 2.2 ตั้งสมมติฐาน 
 2.3 หาเกณฑชี้วัดที่เหมาะสม 
 2.4 เก็บรวบรวมขอมูล  รายละเอียดที่ไมครบถวน 
 2.5 คาดเดาคําตอบและผลลัพธที่เกดิขึ้น 
 2.6 หาทางเลือกจากสิ่งอื่นที่สัมพันธกันกอนหรือเริ่มวิเคราะหจากสวนยอยๆ       
ในปญหานั้นๆ  หากสิ่งที่กลาวมาแลวไมสามารถชวยในการหาคําตอบได 
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 3. การวางแผน (plan) 
 3.1 การระบุประเภทของปญหาและเลือกวิธีการแกปญหาอยางใดอยางหนึ่งที่
เหมาะสม 
 3.2 การนําเขาสูกระบวนการแกปญหา 
 4. ดําเนินการตามแผนที่วางไว 
 5. พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 5.1 ตรวจสอบวิธีการแกปญหาวาถูกตองและตรวจสอบผลลัพธสมเหตุสมผล
หรือไม 
 5.2 ตรวจสอบกระบวนการโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปได 
 จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  ขั้นตอนของฮิวริสติกสที่ใชในการแกปญหามี  4 ขั้นตอน
ดังนี้   
  1. ขั้นทําความเขาใจปญหา  โดยการใหคําจํากัดความของปญหาและพิจารณาจาก
ขอมูลที่มีอยูเพ่ือหาความสัมพันธของขอมูล   
  2. ขั้นหาทางเลือกในการแกปญหา  โดยการสรางทางเลือกในการแกปญหาที่
หลากหลาย   
  3. พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  โดยการพิจารณาทางเลือกที่เปนไปไดและสามารถ
หาคําตอบไดเหมาะสม   
  4. ตรวจสอบ  เปนขั้นตรวจสอบการดําเนินการแกปญหาทั้งหมด  และไดผลตามที่
ตองการครบถวนหรือไม 
 
 1.5 การคิดแบบฮิวริสติกสกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 การคิดแบบฮิวริสติกสจะชวยใหนักเรียนเกิดการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเหตุและผล  
เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถสรุปความคิดรวบยอดแลวขยายหลักการไปสูความรูในดานอื่นๆ  
ไดมีนักการศึกษาที่ไดศึกษาการคิดแบบฮิวริสติกสกับความสามารถในการใหเหตุผล  ไวดังนี้ 
 แคทเรชโค (Katretchko. 1971: 1-6)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางหลักของตรรกศาสตร
และการคิดแบบฮวิรสิติกส  ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 2 
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ตรรกศาสตร (Logic)    ฮิวริสติกส (Heuristic) 
 
 
 

    ทฤษฎีการคนหาคําตอบโดยการพิสูจน (Proof – Search theory) 
 
 

รูปแบบความสมัพันธเชิงตรรก                กระบวนการประมวลผลขอมูลขาวสารทั่วไป 
(Logical form)                 (Method of global processing of information) 

 
 
 

แคลคูลัสตรรก (Logical calculus)   กระบวนการวิเคราะหตัวแปร 
       (Method of metavariable) 
 
 

ทฤษฎีการคนหาคําตอบโดยวิธแีคลคูลัส 
        (Calculus of search – proof) 

 
ภาพประกอบ 2  แสดงความสัมพันธระหวางหลักของตรรกศาสตรกับฮิวรสิตกิส 

 
 จากการศึกษาพบวามนุษยจะใชหลักการใหเหตุผลงายๆ  โดยใชวิธีการคิดแบบฮิวริสติกส 
(Heuristics)  ซึ่งใชหลักของการอนุมาน  บอยคร้ังมักสรางเปนแบบแผนขึ้นในใจ (mental models)  
กรณีที่ปญหานั้นตองอาศัยเหตุผล  จะพบวามนุษยเรามักทําไดดีสําหรับงานที่เปนรูปธรรมดีกวา 
งานที่เปนนามธรรม  เหตุเพราะมนุษยเราสามารถหาเหตผุลที่ดีที่สุดมาอธิบายไดนั่นเอง  ซึ่งตั้งอยู
บนการใหเหตุผลและเปรียบเทียบ  โดยเฉพาะความรูที่ตนเองมีในสาขานั้นๆ  โดยเฉพาะ         
จากหลักการศึกษาสมัยใหมพบวา  การใหเหตุผลของมนุษยนั้นจะไมใชแคเพียงหลักการที่เกิดขึ้นใน
ใจเทานั้น  นักจิตวิทยาพยายามใหมองภาพวา  เด็กเปรียบเหมือนนักวิทยาศาสตรตัวเล็กๆ  คนหนึ่ง
ในขณะที่ผูใหญคือผูที่เปยมไปดวยเหตุผล  และเกิดมาเพ่ือยอมรับเหตุผลของมนุษยดวยกันเอง  
ถึงแมวาโดยรวมแลวดูจะเปนเชนนั้นแตในความเปนจริงนั้น  ยังมีขอผิดพลาดอยู  สําหรับการใชชีวิต
รวมกันในสังคม  ดังนั้นการคิดแบบฮิวริสติกสชวยใหมนุษยเปนคนที่มีเหตุผลมากขึ้น 
 จากการศึกษาของแคทเรชโค (Katretchko. 1971: 1-6)  พบวากระบวนการใหเหตุผล 
(process of reasoning)  สามารถแบงออกไดเปน  2 สวนหลักๆ  ดังนี้ 
 สวนแรกเปนการใหเหตผุลทางตรรกศาสตร  ซึ่งจะตองคนหาและเก็บรวบรวมขอมูลใหได
วา  วิธีการใดเปนวธิีที่จะนําไปสูการใหเหตุผลทีถู่กตองและสามารถยอมรับได (truth)  จึงมักจะ
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ออกมาในรูปแบบของคําถามในเชิงตรรก (logic)  เชน ใหพิจารณาเหตุผลทีถู่กตองของปญหาหนึ่งๆ  
หรือทําการพิสูจน  เพ่ือที่จะตัดสินใจปญหาหนึ่งๆ  รูปแบบการพิสูจนทางตรรกศาสตรจะตองมี
หลักการและรูปแบบทีชั่ดเจน  ซึ่งเรียกวา  แบบแผนเชิงตรรกศาสตร (logical form)                 
โดยกระบวนการนี้จะนําไปสู  กระบวนการใหมที่ใชแคลคูลัสชวยในการใหเหตุผล (logical calculus)  
ซึ่งคนหาวิธีพิสูจนปญหาหนึ่งๆ ใหได (proof – search) 
 สวนที่สองเปนการหากระบวนการหรอืวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือนําไปสูการแกปญหา 
(Problem – solving)  โดยพยายามหาตัวเลือกที่ใชอธิบายปญหา  และใหเหตผุลที่เหมาะสม  ซึ่งจะ
ใชวิธีการที่เรียกวา ฮิวริสติกส (Heuristics)  เนือ่งจากมีหลักการและวิธีการทีชั่ดเจนสําหรับใชใน
กระบวนการแกปญหา  ฮิวริสติกสจะใชเหตุผลโดยใชขั้นตอนการวิเคราะห  วิธีการในการศึกษาเพ่ือ
นําไปสูผลลัพธทีต่องการ  พิจารณาทางเลือกที่หลากหลายในการหาคําตอบในการแกปญหาและการ
พิจารณาทางเลือกที่ดีทีส่ดุในการหาคําตอบ  โดยการใหเหตผุลจะขึ้นอยูกับความรูเดิมกับ
ประสบการณเดิมของนักเรยีน  ความรูที่สั่งสมมา  และการลองผดิลองถูก  ซึ่งเปนแนวทางที่นําไปสู
การใหเหตผุลของมนษุย  ซึ่งกระบวนการคิดแบบฮิวริสตกิสชวยสงเสริมใหนักเรียนใหเหตผุลทาง
คณิตศาสตรได 
 วาดะ (Wada. 2000: 1-3)  กลาวถึงกระบวนการฮิวริสตกิสกับการใหเหตุผลของมนุษย คือ  
กระบวนการฮิวริสติกสชวยกระตุนกระบวนการใหเหตุผลของมนุษย  โดยแบงออกเปน  2 ขั้น
ดวยกัน คอื  ขั้นกระตุนใหเกดิความคิด (Pre – conscious)  ซึ่งจะเรียกวาขั้นตอนหาวธิีแกปญหา 
(Heuristic stage)  และขั้นนําความคดินัน้ไปใช (Conscious)  ซึ่งจะเรียกวาขั้นตอนการวิเคราะห 
(Analytic stage)  ซึ่งอาศัยหลักตรรกศาสตรโดยหาวิธีการแกปญหาที่เปนไปไดทั้งหมด  แลวนํา
วิธีการเหลานัน้ไปวิเคราะหเพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมทีสุ่ด 
 โพลยา (Polya. 2000: 1-5)  ไดกลาวถึง  การใหเหตุผลดวยฮิวรสิติกสเปนการใหเหตผุล 
(Reasoning)  ที่ไมไดอยูในวงจํากัด  และเปนเหตผุลสดุทายเสมอไป  แตเปนเพียงเหตผุลช่ัวคราว  
และเปนไปไดเทานั้น  มีจุดมุงหมายเพ่ือหาคําตอบของปญหาในเร่ืองที่ตองการ  การใหเหตุผลดวย
ฮิวริสติกส (Heuristic Reasoning)  จะเสร็จสมบูรณ  เม่ือสามารถหาคําตอบของปญหาไดแลว  โดย
พิจารณาจากหนทางแกปญหาทีส่รางขึน้จากวิธีการคาดเดา (Guess)  แลวจึงกําหนดใหเปนเหตุผล
ช่ัวคราว (Provisional)  กอนจากนั้นมีการกําหนดวิธีการพิสูจนที่แนชัดแลว  การใหเหตผุลดวย     
วิธฮีิวริสติกสไปพรอมกับการพิสูจนแบบอปุนยั (Induction)  หรอืวิธีการที่คลายคลึงกัน (Analogy)  
แตการใหเหตุผลดวยวิธฮีิวริสติกสจะใชไมไดผลเม่ือใชรวมกับการพิสูจนแบบเดิม 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  กระบวนการคิดแบบฮิวริสติกสกับการใหเหตผุลทาง
คณิตศาสตร แบงออกเปน  2 ขั้นดวยกัน คือ  ขั้นกระตุนใหเกิดความคิด (Pre – conscious)  
เรียกวาขัน้ตอนหาวิธแีกปญหา (Heuristic stage)  และขัน้นําความคิดนั้นไปใช (Conscious)  
เรียกวาขัน้ตอนการวิเคราะห (Analytic stage)  ซึ่งอาศัยหลักตรรกศาสตรโดยหาวิธีการแกปญหาที่
เปนไปไดทั้งหมด  แลวนําวิธีการเหลานั้นไปวิเคราะหเพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมทีส่ดุ 
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 1.6 ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส    
 มีนักการศึกษาคณิตศาสตรกลาวถึงประโยชนของการคิดแบบฮิวริสติกสไวดังนี้ 
 เจมส (James. 1981: 4-5)  ไดกลาวถึงประโยชนของการคิดแบบฮิวริสติกส            

วาฮิวริสติกส (Heuristics)  นั้นจะชวยใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลและหาความสัมพันธของขอมูลที่
ใชในการแกปญหาไดเปนอยางด ี

 การเนต (Garnett. 1984: 102-103)  ไดกลาวถึงประโยชนของการคิดแบบฮิวริสติกส  
วาฮิวริสติกสชวยพัฒนาการสอนแกปญหาคณิตศาสตรจะชวยใหผูเรียนสามารถแยกแยะสิ่งตางๆ ได  
และยังสามารถแสดงโครงเร่ืองที่ศึกษาไดและชวยใหนักเรียนมีขัน้ตอนในการคิดแกปญหาอยางเปน
ระบบมากขึ้น 

 เยน (Yen. 1985: 3-4)  ไดกลาวประโยชนของการคดิแบบฮิวริสติกสกับการเรียน       
สรปุไดวา  ฮิวริสติกสจะทําใหระดับความสามารถในการแกปญหาสูงขึน้  และมีทัศนคตติอการเรยีน
ดขีึ้น  เนื่องจากฮิวริสติกสชวยในการพัฒนาระดับการเรยีนรูและคนหาขอมูลในการศึกษาหาความรู
ใหมๆ  ไดดวยตนเอง  สามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึน้ได 
 ฟอยด (Floyd. 2002: 2-5)  ไดกลาวประโยชนการคิดแบบฮิวริสติกส  สรุปไววา  การคิด
แบบฮิวริสติกสชวยในการตดัสินใจ (Making Decision)  ในการแกปญหา  เนื่องจากนักเรียน
สามารถสรางทางเลือกในการแกปญหาอยางอสิระ  ทําใหสามารถกําหนดกลยุทธ (Strategy)  
เทคนิค (Technique)  กระบวนการ (Procedure)  และกฎเกณฑตางๆ (Rules)  ในการเรียน 
 จากขอความขางตน  สรุปไดวาฮิวริสติกสมีประโยชน  ชวยใหผูเรียนสามารถคิดอยางเปน
ระบบมากขึ้น  เนื่องจากมีการเก็บขอมูลที่ดี  และสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลได  
นอกจากนี้ยังทําใหสามารถสรางองคความรูใหมไดดวยตนเอง   
 
 1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ฮอนหและเฟรย (Hohn; & Frey. 2002: 374-380)  ไดศึกษากระบวนการแกปญหาและทํา
ความเขาใจปญหาทางคณิตศาสตร  ในสวนที่เกี่ยวกับการแปลงและตีความหมายของปญหา  การ
วางแผนการหาคําตอบ  การดําเนินการหาคําตอบ  และตรวจสอบคําตอบ  ของนักเรียน
ประถมศึกษาเกรด 3 4 และ 5  ที่ไดรับการฝกตามรูปแบบของฮิวริสติกสและใชปญหาที่แตกตางกัน  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองใชเวลาในการทําความเขาใจปญหานอยกวากลุมที่ไมไดรับ
การฝก  และยังพบวาความถูกตองในการแกปญหาเปนผลมาจากความสามารถในการทําความ
เขาใจในปญหา 
 โบริส (Boris. 2004: online)  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใชฮิวริสติกสใน
การแกปญหาคณิตศาสตร  โดยมุงศึกษาใน 2 ประเด็น คือ  พฤติกรรมที่แสดงออกที่ใชในการ
แกปญหา  และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับเกรด 8  ที่ไดรับ



22 

การฝกฝนโดยใชวิธีการฮิวริสติกสในระหวางการเรียนคณิตศาสตร  ผลการวิจัยพบวา ลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่นักเรียนใชในการแกปญหามี 4 รูปแบบ คือ  การใชวิธีการงายๆ  การแกปญหาอยาง
เปนลําดับขั้นตอน  การแกปญหาในลักษณะรูปวงกลม  และการแกปญหาในลักษณะวนเหมือนกน
หอย  สําหรับความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนพบวาเปนไปในทางบวก 
 มูเคอรจี (Mukherjee. 2004: 481-489)  ไดพัฒนาการสอนโดยใชรูปแบบทางคณิตศาสตร  
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการระบบขอมูล (MIS)  ในช้ันเรียนการฝก
ปฏิบัติงาน  ซึ่งในการสอนตามปกติ  นักศึกษาจะมีปญหาเก่ียวกับการทําความเขาใจกับหัวขอ
ปญหาที่กําหนดขึ้น  ซึ่งมีอยางหลากหลายและเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริง  ผูวิจัยไดพัฒนาการสอนโดย
เนนใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชเหตุผล  และฮิวริสติกสมาชวยในการวางแผนการแกปญหา  
โดยช้ีใหนักเรียนพบวาในบางครั้งการหาคําตอบที่นาพอใจไมจําเปนตองมาจากวิธีที่ดีที่สุดเสมอไป  
ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับการวางแนวทางในการพิจารณาปญหาไดดีขึ้น 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ขอบใจ  สาสิทธิ์ (2545: 56-62)  ไดศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยเนนการคิดแบบ  
ฮิวริสติกสที่มีตอผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนวัดราชบพิธ  
กรุงเทพมหานคร  โดยแบงเปนกลุมทดลอง 51 คน  และกลุมควบคุม 48 คน  เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลองคือ  แผนการสอนโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสและแผนการสอนปกติ  เร่ืองอัตราสวนและ
รอยละ  พบวา  นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการใหเหตุผลผานเกณฑรอยละ 50  และสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ 
 สุรัญชนา  บุตรวิเชียร (2549: 114-115)  ไดศึกษาการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน  ความสามารถในการใหเหตุผลและเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองโจทยปญหาอัตราสวน  
และรอยละ  ของนักเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบฮิวริสติกส  และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามคูมือคร ู ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบฮิวรสิติกส  
มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการใหเหตุผล  และเจตคติ  สูงกวานักเรียนที่เรยีน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 นวลทิพย  นวพันธุ (2553: online)  ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสที่มี ตอความคิดสรางสรรค ความสามารถในการตั้งและ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 1  พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูคณิตศาสตรโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ เรียนรูคณิตศาสตรแบบปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  
 



23 

.05  และมีความสามารถในการตั้งและแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดแบบฮิวริสติกส  จะเห็นวา
ผลการวิจัยดังกลาวสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในดานตางๆ เชน  
ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใหเหตุผล  และความคิดสรางสรรค เปนตน  
ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนครูจะตองเปนผู จัดกิจกรรมที่มีความหมายใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณ  อันจะสงผลใหมีพัฒนาการทางสติปญญา  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวการคิด
แบบฮิวริสติกสมาใชในการจัดการเรียนรู  เพ่ือศึกษาวาการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบ       
ฮิวริสติกสสงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา  และความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรหรือไมอยางไร  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 วิลสัน (Wilson. 1971: 648)  ไดใหความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรวา  หมายถึง  พฤติกรรมดานพุทธิพิสยั (Cognitive Domain)  ซึ่งเปนความสามารถ
ดานสตปิญญา  ความรูและความคิด  รวมไปถึงพฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective Domain)        
อันไดแก  ทัศนคติ  ความรูสึกซาบซึ้ง  และความสนใจ 
 สําหรับพฤติกรรมดานพุทธิพิสยั (Cognitive Domain)  วลิสัน (Wilson. 1971: 648–685)  
ไดแบงพฤติกรรมที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไว  4 ระดับ คือ   
 1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation)  พฤติกรรมในระดับนี้ถือวา
เปนพฤติกรรมที่อยูในระดับต่ําสุด  แบงออกเปน  3 ขั้น ดังนี้ 
 1.1 ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts)        
เปนความสามารถที่ระลึกถึงขอเท็จจริงตางๆ  ที่นักเรียนเคยไดรับการเรยีนการสอนมาแลว  คําถาม
ที่วัดความสามารถในระดับนี้จะเก่ียวกับขอเท็จจริง  ตลอดจนความรูพ้ืนฐานซึ่งนักเรียนไดสั่งสมมา
เปนระยะเวลานาน 
 1.2 ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนยิาม (Knowledge of Terminology)       
เปนความสามารถในการระลึกหรอืจําศัพทและนยิามตางๆ ได  โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรอื
โดยออมก็ได  แตไมตองอาศัยการคิดคํานวณ 
 1.3 ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability to Carry Out 
Algorithms)  เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยาม  และกระบวนการที่ไดเรียนมาแลว  
มาคิดคํานวณตามลําดับขั้นตอนที่เคยเรียนรูมาแลว  ขอสอบที่วดัความสามารถดานนีต้องเปนโจทย
ที่งายและคลายคลึงกับตัวอยาง  ซึ่งนักเรียนตองไมพบกับความยุงยากในการตัดสนิใจเลือกใช
กระบวนการ 
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 2. ความเขาใจ (Comprehension)  เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤตกิรรมระดับ
ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ  แตซับซอนมากขึ้น  แบงไดเปน  6 ขั้น ดังนี ้
 2.1 ความเขาใจเก่ียวกับมโนคติ (Knowledge of Concept)  เปนความสามารถที่
ซับซอนกวาความรูความจําเก่ียวกับขอเท็จจริง  เพราะมโนคติเปนนามธรรมซึ่งประมวลจาก
ขอเท็จจริงตางๆ  ตองอาศัยการตดัสินใจในการตีความหรือยกตัวอยางของมโนคตนิั้น  สามารถทํา
ไดโดยคําพูดของตนเองหรอืเลอืกความหมายที่กําหนดใหโดยเขียนในรปูใหม  หรอืยกตัวอยางใหมที่
แตกตางไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรยีน  มิฉะนั้นจะเปนเพียงการวัดความจําเทานั้น 
 2.2 ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ  กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงเปน
กรณีทั่วไป (Knowledge of Principles, Rules, and Generalizations)  เปนความสามารถในการ
นําเอาหลักการ  กฎ  และความเขาใจเกี่ยวกับมโนคติไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางใน
การแกปญญา  ถาคําถามนั้นเปนคําถามเก่ียวกับหลักการและกฎทีน่ักเรยีนเพ่ิงเคยพบเปนครั้งแรก  
อาจจัดเปนพฤติกรรมในระดับการวิเคราะหได 
 2.3 ความเขาใจในโครงสรางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical 
Structure)  คําถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้  เปนคําถามทีว่ัดเกี่ยวกับสมบัตขิองระบบจํานวนและ
โครงสรางทางพีชคณิต 
 2.4 ความสามารถในการเปลีย่นรูปแบบปญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง 
(Ability to Transform Problem Elements From One Mode to Another)  เปนความสามารถใน
การแปลขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม  เชน  แปลจากภาษาพูดใหเปนรูป
สมการ  ซึ่งมีความหมายคงเดมิโดยไมรวมถึงกระบวนการคิดคํานวณ (Algorithms)  หลังจากแปล
แลวอาจกลาวไดวา  เปนพฤติกรรมที่งายที่สดุของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 
 2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 
Reasoning)  เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร  ซึ่งแตกตางไปจาก
ความสามารถในการอานทั่วๆ ไป 
 2.6 ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to 
Read and Interpret a Problem)  ขอสอบที่วัดความสามารถในขัน้นีอ้าจดัดแปลงมาจากขอสอบที่
วัดความสามารถในขั้นอื่นๆ  โดยใหนักเรยีนอานและตีความโจทยปญหาซึ่งอาจอยูในรูปของ
ขอความ  ตัวเลข  ขอมูลทางสถิต ิ หรือกราฟ 
 3. การนําไปใช (Application)  เปนความสามารถในการตดัสินใจแกปญหาที่นักเรียน
คุนเคย  เพราะคลายกับปญหาที่นักเรยีนประสบอยูระหวางเรียน  หรือแบบฝกหดัทีน่ักเรียนเลือก
กระบวนการแกปญหาและดําเนนิการแกปญหาไดโดยไมยาก  พฤติกรรมในระดับนีแ้บงออกเปน  4 
ขั้น ดังนี ้
 3.1 ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน 
(Ability to Solve Routine Problems)  นักเรียนตองอาศยัความสามารถในระดับความเขาใจและ
เลือกระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 
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 3.2 ความสามารถในการเปรยีบเทยีบ (Ability to Make Comparisons)             
เปนความสามารถในการคนหาความสมัพันธระหวางขอมูล  2 ชุด  เพ่ือสรปุการตดัสินใจ  ซึ่งในการ
แกปญหาขัน้นี้  อาจตองใชวิธีการคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่เก่ียวของ  รวมทั้ง
ความสามารถในการคดิอยางมีเหตุผล  
 3.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data)   
เปนความสามารถในการตดัสินใจอยางตอเนือ่งในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดให  ซึ่งอาจตอง
อาศัยการแยกขอมูลที่เก่ียวของออกจากขอมูลที่ไมเก่ียวของ  พิจารณาวาอะไรคือขอมูลที่ตองการ
เพ่ิมเติม  มีปญหาอื่นใดบางที่อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยู   
หรือตองการแยกโจทยปญหาออกพิจารณาเปนสวนๆ  มีการตดัสินใจหลายคร้ังอยางตอเนือ่ง  ตั้งแต
ตนจนไดคําตอบหรือผลลัพธทีต่องการ 
 3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกัน  และการ
สมมาตร (Ability to Recognize Patterns, Isomorphisms, and Symmetries)  เปนความสามารถที่
ตองอาศัยพฤติกรรมอยางตอเนือ่ง  ตั้งแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให  การเปลี่ยนรปูปญหา  การ
จัดกระทํากับขอมูล  และการระลึกถึงความสัมพันธ  นักเรียนตองสํารวจหาสิ่งที่คุนเคยกันจากขอมูล
หรือสิ่งที่กําหนดจากโจทยปญหาที่พบ 
 4. การวิเคราะห (Analysis)  เปนความสามารถในการแกปญหาที่นักเรียนไมเคยเห็น
หรือไมเคยทําแบบฝกหดัมากอน  ซึ่งสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง  แตก็อยูในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่เรียน  การแกโจทยปญหาดังกลาว  ตองอาศัยความรูที่ไดเรยีนมารวมกับความคิด
สรางสรรค  ผสมผสานกันเพ่ือแกปญหา  พฤติกรรมในระดับนี้ถอืวา  เปนพฤติกรรมขัน้สูงสดุของ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร  ซึ่งตองใชสมรรถภาพสมองระดับสูง  เบงออกเปน  5 ขั้น คอื 
 4.1 ความสามารถในการแกโจทยที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve 
Nonroutine Problems)  คําถามในขัน้นี้เปนคําถามที่ซับซอน  ไมมีในแบบฝกหดัหรือตัวอยาง   
ไมเคยเห็นมากอน  นักเรียนตองอาศัยความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความเขาใจ  มโนคต ิ นยิาม  
ตลอดจนทฤษฎีตางๆ ที่เรียนมาแลวเปนอยางด ี
 4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationships)  
เปนความสามารถในการจัดสวนตางๆ ทีโ่จทยกําหนดใหใหม  แลวสรางความสัมพันธขึ้นใหมเพ่ือใช
ในการแกปญหา  แทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลว  มาใชกับขอมูลชุดใหม 
 4.3 ความสามารถในการพิสูจน (Ability to Construct Proofs)  เปนความสามารถ
ในการพิสูจนโจทยปญหาที่ไมเคยเห็นมากอน  นักเรียนตองอาศยันยิามทฤษฎตีางๆ ที่เรยีนมาแลว
มาชวยในการแกปญหา 
 4.4 ความสามารถในการวิจารณการพิสูจน (Ability to Criticize Proofs)  
ความสามารถในขัน้นี้เปนการใชเหตผุลที่ควบคูกับความสามารถในการเขยีนพิสูจน  แต
ความสามารถในการวิจารณเปนพฤติกรรมที่ยุงยากซับซอนกวา  ความสามารถในขั้นนี้ตองการให
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นักเรียนมองเหน็และเขาใจการพิสูจนวาถูกตองหรือไม  มีตอนใดผดิพลาดไปจากมโนคต ิ หลักการ  
กฎ  นิยามหรอืวธิีการทางคณิตศาสตร 
 4.5 ความสามารถเกี่ยวกับการสรางสูตร  และทดสอบความถูกตองของสูตร 
(Ability to Formulate and Validate Generalizations)  นักเรียนตองสามารถสรางสตูรขึ้นมาใหม
โดยใหสัมพันธกับเรื่องเดิมและตองสมเหตสุมผลดวย  นัน่คือ  การถามใหหาและพิสูจนประโยคทาง
คณิตศาสตร  หรืออาจถามใหนักเรยีนสรางกระบวนการคิดคํานวณใหม  พรอมทั้งแสดงการใช
กระบวนการนั้น 
 ไอเซ็งค; อาโนลด; และไมลี (Eysenck; Arnold; & Meili. 1972: 6)  ไดใหความหมายของ
คําวาผลสัมฤทธิ์วา  หมายถึง  ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายาม
อยางมากซึ่งเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้งทางรางกายและทางสติปญญา  
ดังนั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน  โดยอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล 
 กูด (Good. 1973: 7)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึงการ
เขาถึงความรู (Knowledge Attained)  หรือการพัฒนาทกัษะในการเรียน  ซึ่งอาจพิจารณาจาก
คะแนนสอบที่กําหนดให  คะแนนจากช้ินงานที่ครูมอบหมายให  หรอืทั้งสองอยาง 
 ไพศาล  หวังพานิช (2523: 137)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน  เปนการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม  และประสบการณเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน  อบรม  หรอืจากการสอน 
 สุพิศ  ตระกูลศุภชัย (2547: 9)  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง  
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีสวนเช่ือมโยงและคลายคลึงกับการเรียนรู (Learning)  เนือ่งจากการเรียนรู
เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  หรือการตอบสนองที่เกิดขึ้นอันเนือ่งจากประสบการณของบุคคล 
 บุศรา  อิ่มทรัพย (2551: 58)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง  ผลที่เกดิขึ้น
จากการเรียนการสอน  การฝกหัด  หรอืประสบการณที่ไดรับในแงของความรูความสามารถใน
รายวิชาตางๆ  ซึ่งเปนตัววัดขนาดของความสําเร็จได  ซึง่สวนใหญจะใชเครื่องมือ คือ  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเปนเครื่องมือในการวัดขนาดของความสําเร็จในการเรียนรายวิชานั้นๆ 
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักการศึกษาไดกลาวมาขางตนแสดงใหเหน็
วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เปนผลที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics)  ประเมินไดจากการทํา 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคลองกับพฤติกรรมดานความรูและความคิดดังที่   
วิลสัน (Wilson. 1971: 648-685)  ไดจําแนกไว  4 ระดับคือ 
 1. ความรูความจําดานการคิดคํานวณ (Computation)  ความรูความจําดานการคิด
คํานวณ  หมายถึง  ความสามารถในดานความรู  ความจําเก่ียวกับบทนิยาม  อนยิามและสัจพจน  
และความสามารถในการใชกระบวนการคิดสรางสัจพจนใหมๆ 
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 2. ความเขาใจ (Comprehension)  หมายถึง  ความสามารถในดานความเขาใจ
เก่ียวกับ  บทนยิาม  อนยิาม  กฎทางคณิตศาสตร  การสรปุอางอิง  โครงสรางทางคณิตศาสตร  
ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบปญหา  การตดิตามแนวของเหตผุล  และการตคีวามโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร  นําไปพิสูจนขอความใหมๆ  เปนทฤษฎีบท 
 3. การนําไปใช (Application)  หมายถึง  ความสามารถในการแกปญหาเหตุการณที่
เปนตั้งแตหนึ่งเหตุมาเช่ือมโยงกับปญหาทีป่ระสบอยูในระหวางเรียน  การเปรียบเทียบ   
การวิเคราะหขอมูล  และความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและการนํา
กระบวนการของการใหเหตุผลนําไปหาขอยตุิเขามาชวยหาบทสรุป 
 4. การวิเคราะห (Analysis)  หมายถึง  ความสามารถในการแกโจทยที่ไมเคยประสบ
มากอน  การคนหาความสัมพันธ  การสรางขอพิสูจน  การวิจารณการพิสูจน  และความสามารถใน
การสรางแผนภาพเวนน-ออยเลอร  และหลักอปุนยัเชิงคณิตศาสตร 
 

 2.2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 เพรสคอตต (Prescott. 1961: 14-16)  ไดใชความรูทางชีววิทยา สังคมวิทยา  จิตวิทยา  
และการแพทย  ศึกษาเก่ียวกับการเรยีนของนกัเรยีน  และสรุปผลการศึกษาวาองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรยีน  มีดังนี ้
 1. องคประกอบทางดานรางกาย  ไดแก  อตัราการเจริญเติบโตของรางกาย  สุขภาพ
ทางกาย  ขอบกพรองทางรางกายและบุคลิกทาทาง 
 2. องคประกอบทางความรัก  ไดแก  ความสัมพันธของบิดามารดา  ความสัมพันธ
ของบิดามารดากับลูก  ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกนั  และความสัมพันธระหวางสมาชิก
ทั้งหมดในครอบครัว 
 3. องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม  ไดแก  ขนบธรรมเนยีมประเพณีความ
เปนอยูของครอบครัว  สภาพแวดลอมทางบาน  การอบรมทางบาน  และฐานะทางบาน 
 4. องคประกอบทางความสัมพันธในเพ่ือนวยัเดียวกัน  ไดแก  ความสัมพันธของ
นักเรียนกับเพ่ือนวัยเดยีวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
 5. องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน  ไดแก  สตปิญญา  ความสนใจ  เจตคติของ
นักเรียนตอการเรยีน 
 6. องคประกอบทางการปรับตัว  ไดแก  ปญหาการปรับตัว  การแสดงออกทาง
อารมณ 
 แครรอลล (Carroll. 1963: 723-733)  ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลขององคประกอบ
ตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิข์องนักเรียน  โดยการนําเอาครู  นักเรียน  และหลักสูตรมาเปนองคประกอบ
ที่สําคัญ  โดยเช่ือวา  เวลาและคุณภาพของการสอนมอีทิธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูที่นักเรยีนจะ
ไดรับ 
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 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2528: 171)  ดวยความรวมมอืจาก
มูลนิธิโฟลคสวาเกน  ไดดําเนินโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
จากการวิจัยพบวา  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร  มีดังนี ้
 1. ผลการเรยีนของนักเรยีน  อาจเปนผลทั้งทางพุทธิพิสยั (Cognitive Domain)        
และจิตพิสยั (Affective Domain)  
 2. ลักษณะของนักเรยีนประกอบดวยตัวแปร  เชน  สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผูปกครอง  เช้ือชาติ  การอบรมเล้ียงดู  ความถนดัหรือความรูพ้ืนฐาน  คานยิม  เจตคติ  
ความคาดหวัง  และวิธีเรยีน 
 3. พฤติกรรมนักเรียน  พิจารณาจากเวลาที่นักเรียนใชเพ่ือการเรยีนทั้งในและนอก
หองเรยีน  เชน  เวลาที่ใชในการทําการบานและเรียนพิเศษ 
 4. พฤติกรรมการสอนของครู  เชน  เวลาที่ใชในกิจกรรมตางๆ ในการสอน  การใช
วัสดุการสอน  การสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 5. ลักษณะของครู  เชน  วุฒิ  ประสบการณ  เจตคติ  ความรูเก่ียวกับวิชาที่สอน  
ความรูเกี่ยวกับวิธสีอน  คานยิม  ความคาดหวัง  และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของคร ู
 6. ลักษณะความแตกตางระหวางโรงเรียน  เชน  ขนาดของโรงเรียน  เงินเดือนครู  
อัตราจํานวนครูตอนักเรียน  แหลงอํานวยความสะดวก  ชุมชนทีโ่รงเรียนตั้งอยู  สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน  และเช้ือชาตขิองนักเรยีน 
 7. ความแตกตางของสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีน  เชน  การบริหาร  การจัด
โปรแกรมการสอน  อทิธิพลของกลุมเพ่ือน  ขนาดของหองเรียน  จํานวนวันเรียน  และ
สภาพแวดลอมอืน่ๆ 
 อัจฉรา  สขุารมณ  และอรพินท  ชชูม (2530: 11-40)  ไดจําแนกองคประกอบที่มีอทิธิพล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนดานๆ ดังตอไปนี ้
 1. องคประกอบดานปญหาสวนตัวของนักเรียน  จําแนกเปนสวนยอยดังนี ้
 1.1 ปญหาสวนตัวดานสขุภาพรางกาย 
 1.2 ปญหาสวนตัวดานความสัมพันธของบิดามารดา 
 1.3 ปญหาสวนตัวดานความสัมพันธกับเพ่ือน 
 1.4 ปญหาสวนตัวดานความสัมพันธกับครู 
 1.5 ปญหาสวนตัวดานการปรับตัว 
 1.6 ปญหาสวนตัวดานความรูสึกนึกคดิเก่ียวกับตนเอง 
 2. องคประกอบดานการอบรมเล้ียงดขูองบิดามารดา  ซึ่งแบงเปน  3 ระบบ 
 2.1 การอบรมเล้ียงดแูบบมีเหตผุล 
 2.2 การอบรมเล้ียงดแูบบปลอยปละละเลย 
 2.3 การอบรมเล้ียงดแูบบเขมงวดกวดขนั 
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 3. องคประกอบดานสภาพแวดลอมทางบาน  แบงเปน  4 ดาน 
 3.1 ดานความสัมพันธในครอบครัว 
 3.2 ดานฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
 3.3 ดานทีอ่ยูอาศัย 
 3.4 ดานความคาดหวังของบิดามารดา 
 4. องคประกอบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
 ชญานิษฐ  พุกเถื่อน (2536: 16-17)  กลาววา  ปจจัยที่สมัพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนนั้นมีองคประกอบมากมายหลายลักษณะดังตอไปนี้ คือ 
 1. ดานคุณลักษณะในการจัดระบบในโรงเรียน  จะประกอบดวย  ขนาดโรงเรียน  
อัตราสวนนักเรยีนตอครู  อตัราสวนนักเรียนตอหองเรยีน  และระยะทางจากโรงเรียนถึงสํานักงาน
การประถมศกึษาอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
 2. ดานคุณลักษณะของครู  จะประกอบดวย  อายุ  วุฒิ  ประสบการณของครู     
การฝกอบรมของครู  จํานวนวันลาของครู  จํานวนคาบที่สอนในหนึ่งสปัดาห  ความเอาใจใสใน
หนาที่  ทัศนคติเกีย่วกับนักเรียน ฯลฯ 
 3. ดานคุณลักษณะของนักเรยีน  เชน  เพศ  อายุ  สตปิญญา  การเรียนพิเศษ        
การไดรับความชวยเหลือเกีย่วกับการเรยีน  สมาชิกในครอบครัว  ฐานะครอบครัว  ความเอาใจใสใน
การเรียน  ทัศนคติเกีย่วกับการเรียนการสอน  การขาดเรียน  การเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรยีนจัด
ขึ้น ฯลฯ 
 4. ดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอมของนักเรียน  ซึ่งประกอบดวย  
ขนาดครอบครัว  ภาษาที่พูดในบาน  ถิ่นทีต่ั้งบาน  การมีสื่อทางการศึกษาตางๆ  ระดับการศึกษา
ของบิดามารดา ฯลฯ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545: 17-18)  กลาวถึง  องคประกอบทีมี่ผล
ตอการเรียนคณิตศาสตร  มีดังนี้ 
 1. ดานสิ่งแวดลอมที่บาน  ไดแก  การศึกษาของบิดามารดา  อปุกรณที่เอื้อตอการ
เรียนของนักเรยีน  เชน  จํานวนหนังสอืที่นักเรยีนมีในบาน  การมีเคร่ืองคิดเลข  และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่บาน  มีคะแนนแนวโนมตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรในทางบวก  
กลาวคือนักเรยีนที่มีพอแมจบการศึกษาในระดับสูง  มีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิส์ูงกวานักเรียนที่พอ
แมจบการศึกษาในระดับต่ํากวา  ในทํานองเดยีวกันนักเรียนทีมี่อปุกรณที่เอือ้ตอการเรยีน            
มีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิส์ูงกวานักเรียนที่ไมมีอุปกรณดังกลาวที่บาน 
 2. ดานกิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักเรียน  ซึ่งไดแก  การใชเวลาเรียนหรือทํา
การบานวิชาคณิตศาสตรหลังเลิกเรียน  และการดโูทรทศันหรอืวีดทิัศนในแตละวัน  มีแนวโนมที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลีย่วิชาคณิตศาสตรสูง 
 3. ดานเจตคตขิองนักเรยีนตอวิชาคณิตสาสตร  นักเรียนที่มีเจตคตทิี่ดมีากหรือมีเจต
คติในทางบวกอยางมากตอวชิาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรสูง 
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 4. ดานวิธีสอนของครู  วิธีสอนของครูที่ใหนักเรยีนฝกทักษะการคิดคํานวณและ
กิจกรรมที่ใชเหตผุลทางคณิตศาสตรทุกบทเรยีน  มีคะแนนเฉลีย่สูงกวานักเรียนที่ทําเพียงบางบท 
 อรุณี  สุพรรณพงศ (2545: 72)  กลาววา  กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายองคประกอบ
ดวยกัน  ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบทางดานรางกาย  ทางดานความรัก  ทางดานวัฒนธรรม
และสังคม  ทางดานความสัมพันธของเพ่ือน  การปรับตวั  ลวนแตมอีิทธิพลตอการเรียนการสอน
ของนักเรียนทั้งสิ้นทําใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน  โดยเฉพาะวิธีการสอนของครู 
 จากการศึกษาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ที่นักการศึกษาไดกลาวมา
ขางตนนั้น  จะเห็นไดวาองคประกอบหลายประการที่มผีลกระทบตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  สรปุ
ไดดังนี ้
 1. ดานสภาพแวดลอมที่บาน  ไดแก  ถิน่ทีต่ั้งบาน  อาชีพ  รายได  การศึกษา   
การสงเสริมและสนับสนุนเอาใจใส  และตดิตามผลการเรยีนของบิดา  มารดา  หรอืผูปกครอง 
 2. ดานสภาพแวดลอมที่โรงเรยีน  ไดแก  ขนาดของโรงเรียน  ความเปนผูนําของ
ผูบริหาร 
 3. ดานตัวของนักเรียนเอง  เชน  สติปญญา  ความรูพ้ืนฐาน  อารมณ  ความสนใจใน
การเรียน  เจตคติตอการเรียน  และการใชเวลาทําการบานหรือทบทวนบทเรียน 
 4. ดานครูผูสอน  ไดแก  ประสบการณสอน  วุฒิการศึกษา  วิธีการจัดการเรียนรู  
จํานวนคาบสอนของครู  การใชสื่อการสอน  ซึ่งองคประกอบดานนี้ถือวามีสวนสําคัญที่สุดตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 

 2.3 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา  ซึ่งเรวัตและคุปตะ 
(Rawat; & Cupta. 1970: 7-9)  ไดกลาววาอาจมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  หรือมากกวานั้นโดยมี
ดวยกันหลายประการ  ไดแก 
 1. นักเรียนขาดความรูสึกในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
 2. ความไมเหมาะสมของการจัดเวลาเรียน 
 3. ผูปกครองไมเอาใจใสในการศึกษาบุตร 
 4. นักเรียนมีสุขภาพไมสมบูรณ 
 5. ความยากจนของผูปกครอง 
 6. ประเพณีทางสังคม  ความเชื่อที่ไมเหมาะสม 
 7. โรงเรียนไมมีการปรับปรุงที่ด ี
 8. การสอบตกซ้ําช้ันเพราะการวัดผลไมดี 
 9. อายุนอยหรือมากเกินไป 
 10. สาเหตุอื่นๆ เชน การคมนาคมไมสะดวก 
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 สําหรับนักเรียนทีอ่อนวิชาคณิตศาสตรนั้น  วัชรี  บูรณสงิห (2525: 435)  ไดกลาววาเปน
นักเรียนที่มีลักษณะดังตอไปนี ้
 1. ระดับสตปิญญา (I.Q.)  อยูระหวาง 75-90  และคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางคณิตศาสตร 
จะต่ํากวาเปอรเซน็ตไทลที่ 30 
 2. อัตราการเรียนรูทางคณิตศาสตรจะต่ํากวานักเรียนอืน่ๆ 
 3. มีความสามารถทางการอานต่ํา 
 4. จําหลักหรือมโนคตเิบ้ืองตนทางคณิตศาสตรที่เรยีนไปแลวไมได 
 5. มีปญหาในการใชถอยคํา 
 6. มีปญหาในการหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ  และการสรปุเปนหลักเกณฑ
โดยทั่วไป 
 7. มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย  สังเกตจากการสอบตกวิชาคณิตศาสตร
บอยครั้ง 
 8. มีเจตคติที่ไมดตีอโรงเรียนและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิชาคณิตศาสตร 
 9. มีความกดดันและรูสึกกังวลตอความลมเหลวทางดานการเรียนของตนเองและ
บางคร้ังรูสึกดูถูกตนเอง 
 10. ขาดความเชือ่ม่ันในความสามารถของตนเอง 
 11. อาจมาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจากนักเรียนอืน่ๆ ซึ่งมีผลทําให
ขาดประสบการณที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียน 
 12. ขาดทักษะในการฟง  และไมมีความตั้งใจในการเรียน  หรอืมีความตั้งใจในการ
เรียนเพียงช่ัวระยะเวลาสั้นๆ 
 13. มีขอบกพรองดานสขุภาพ  เชน  สายตาไมปกต ิ มีปญหาดานการฟง  และมี
ขอบกพรองทางทักษะการใชมือ 
 14. ไมประสบผลสําเร็จในดานการเรียนทั่วๆ ไป 
  15. ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด  ซึ่งทาํใหไมสามารถใชคําถาม
แสดงใหเห็นวาตนเองก็ยังไมเขาใจในการเรียนนั้นๆ 
 16. มีวุฒิภาวะคอนขางต่ํากวาทั้งทางดานอารมณและสังคม 
 ชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี (2542: 145)  กลาวถึง  สาเหตหุรือที่มาทําใหนักเรยีนเรียนออน
ทางคณิตศาสตร  ไวดังนี ้
 1. ขอบกพรองทางรางกาย 
 2. ระดับสตปิญญาต่ํา 
 3. มีประสบการณที่ไมดมีากอน  ทําใหฝงใจ  เกิดการตอตานไมยอมรับ  ปดก้ันตัวเอง
ทั้งแบบรูตัวและไมรูตัว 
 4. สิ่งแวดลอมทางบาน  การปลูกฝงนิสยัในการเรยีน  ตลอดจนนิสยัสวนตัวในดาน
ตางๆ  เชน  ความกระตือรือรน  กลาคดิ  กลาแสดงออก  ความอดทน  ความเพียรพยายาม   
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การรูจักแบงเวลา  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความรบัผิดชอบ  การมีสมาธ ิ
 5. วุฒิภาวะต่ํา 
 6. พ้ืนฐานความรูเดิมไมเพียงพอที่จะนํามาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม  ทําใหเรียน
ตามเพ่ือนไมทัน  ไมเขาใจบทเรียนใหม 
 จากการศึกษาแนวความคิด  ที่กลาวมา  สรปุไดวา  ปญหาของการเรียน                 
วิชาคณิตศาสตรมีผลกระทบมาจากหลายสาเหตซุึ่งเกิดขึน้จากสิ่งตางๆ  จึงมีผลตอการเรยีนรูของ
ผูเรยีนเปนอยางยิ่ง  ดังนี ้
 1. ระดับสตปิญญา  หรอืความสามารถทางการคิดทีต่่ํา  โดยเกิดความบกพรองของ
สภาพรางกายสงผลตอความเช่ือมั่นและการเรยีนรู 
 2. ความสามารถการอานออก  เขยีนได  ทําไดต่ํากวาเกณฑโดยผลมาจากอาน
หนังสือไมคอยออก 
 3. ความรูสึก  ความนึกคดิในทางลบกับคณิตศาสตร  มีความฝงจําที่เรียนแลวได
คะแนนนอย 
 4. ความรูพ้ืนฐานของระดับลางออน  ไมสามารถตอยอดได 
 5. มีความรูสึกกดดนัและกังวล  ทอแท  ทําใหเกดิแรงตอตาน  ไมตองการเรยีน 
 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 

 รีส  และคนอื่นๆ (Reys; & et al. 2001: 74)  ไดทําการศึกษาเก่ียวกับหลักสตูรมาตรฐาน
หลักและหลักสตูรเดิมวิชาคณิตศาสตรที่มตีอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางซึ่ง
เปนนักเรียนเกรด 8  โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม  กลุมแรกใหนักเรยีนโดยใชหลักสูตร
มาตรฐานหลักอยางนอย 2 ป  และอีกกลุมเรียนโดยใชหลักสูตรเดิม  ซึ่งเก็บรวบรวมขอมลูโดยทํา
การวัดผลสัมฤทธิ์จากโปรแกรมการประเมินผลมิสชูรี (The Missouri Program : MAP)             
ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่เรยีนตามหลักสตูรมาตรฐานหลัก  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนตามหลักสตูรเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  และเม่ือทําการวิเคราะหรายดานก็พบวา  
นักเรียนที่เรียนตามหลักสตูรมาตรฐานหลักทําคะแนนในสวนของเนื้อหา 2 เรื่อง  ไดแก               
การวิเคราะหขอมูล  และพีชคณิต  สูงกวานักเรียนที่เรยีนตามหลักสตูรเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 โชน  และคนอื่นๆ (Schoen; & et al. 2003: 228)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ
และพฤติกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนที่ใช
หลักสตูรมาตรฐานหลัก  โดยทําการศึกษากับครู 40 คน  นักเรยีน 1,466 คน  จาก 26 โรงเรียน    
ผลการศึกษาพบวา  สิ่งทีส่ําคัญที่สดุ คอื  การเตรยีมการสอนตามหลักสตูร  รองลงมา คือ  
พฤติกรรมการสอนของครู  ซึ่งมีผลในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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 เบลชเล (Blechle. 2007: online)  ไดศึกษาความแตกตางของเจตคตแิละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางนักเรียนในหองเรยีนที่เปนเพศเดยีวกันกับนักเรียนในหองเรยีนที่มีทั้งสองเพศ
สําหรับวิชาแคลคูลัสเบ้ืองตน  โดยนักเรียนในหองเรียนทีเ่ปนเพศเดยีวกันเปนนักเรยีนในโรงเรยีน
ชนบทแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา  ทีแ่บงเปนนักเรยีนหองเรียนชายลวน 25 คน  นักเรียนหองเรียน
หญิงลวน 21 คน  สวนนักเรยีนในหองเรยีนทีมี่ทั้งสองเพศเปนนักเรยีนในโรงเรียนรัฐบาล  การเก็บ
รวบรวมขอมูล  ในสวนเจตคติใชแบบสอบถามวดัเจตคตกิอนเรยีนและหลังเรยีน  สวนการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดโดยใชคะแนนเฉล่ียมาตรฐานในการทดสอบ  ผลการศึกษาพบวานักเรยีนทั้ง
สามกลุม  ไดแก  นักเรียนหองเรียนชายลวน  นักเรยีนหองเรียนหญิงลวน  และนักเรยีนในหองเรยีน
ที่มีทั้งสองเพศ  มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาแคลคูลสัเบือ้งตนไม
แตกตางกัน 
 โบคส (Boaks. 2007: online)  ไดศึกษาศักยภาพของการเรียนการสอนที่เนนความรูสึก
เชิงปรภิูมิ  เพ่ือที่จะปรับปรุงความสามารถเชิงปรภิูมิของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรยีนโอริกามิ   
ซึ่งโอริกามิเปนเคร่ืองมอืหนึ่งที่ใชเช่ือมโยงระหวางความสามารถเชิงปรภิูมิกับความเขาใจทาง
คณิตศาสตรของนักเรยีน  การศึกษาครัง้นี้กําหนดบทเรยีนโอริกามิ 12 บทเรยีนที่มีตอความสามารถ
เชิงปรภิูมิทีถู่กออกแบบและสอดแทรกเนือ้หาเรขาคณิต  เปนเวลา 1 เดือน  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่แบงเปนกลุมควบคุมที่เรียนแบบปกต ิ กับกลุมทดลองที่เรยีนแบบ
ปกตแิตสอดแทรกบทเรยีนโอริกามิ  จากนั้นเก็บขอมูลโดยทําการวัดทั้งผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  และความสามารถเชิงปรภิูมิดวยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน  ผลการศึกษา
พบวา  นักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกัน  แตนักเรยีน
กลุมทดลองที่เรียนแบบปกตแิตสอดแทรกบทเรียนโอริกามิมีความสามารถเชิงปริภมิูสูงกวานักเรียน
กลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติเพยีงอยางเดยีว 
 บักค (Buck. 2009: online)  ไดศึกษาผลกระทบของการใชโปรแกรม GPS (Global 
Positioning System)  ในการเรยีนการสอนคณิตศาสตรที่มีตอเจตคตแิละผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  กลุมตัวอยางในคร้ังนี้เปนนักเรยีนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  จํานวน 75 คน    
ที่เรียนวิชาพีชคณิต 1A  การเก็บรวบรวมขอมูล  ในสวนของเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรใช
แบบสอบถามวัดเจตคติจํานวน 40 ขอ  สวนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนโดยใชโปรแกรม GPS  ซึ่งการเรียนโดยใชโปรแกรม GPS  นี้จะเปนการสงเสริม 
กิจกรรมการแกปญหาทางพีชคณิตดวยการหาพิกัดเสนละติจูดและลองติจูด  ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโปรแกรม GPS  มีความสุขและสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 กชกร  รุงหัวไผ (2547: 116-120)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
เร่ืองการประยุกต 2 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1 (ชวงช้ันที่ 3)  กอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน  ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 ดารุวรรณ  ถวิลการ (2548: 74-80)  ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมคายคณิตศาสตร  
เร่ืองความนาจะเปน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง
ความนาจะเปน  หลังเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรสงูกวากอนเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร  
อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 บุศรา  อิ่มทรัพย (2551: 88-92)  ไดศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรือ่ง
การแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสม     
ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรือ่ง  การแปลงทางเรขาคณิต     
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสมสูงกวาเกณฑการเรียน 50%  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 สมฤด ี ดุกหลิ่ม (2552: 105-115)  ไดพัฒนาชุดการเรียนแบบโยนโิสมนสิการ           
เร่ืองอสมการ  เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  และความฉลาดทางอารมณ  
ดานการตระหนักรูตนเอง  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3  ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากไดรับการสอนดวยชดุการเรยีนแบบโยนโิส
มนสิการ  สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 พรรณทิภา  ทองนวล (2554: 194-201)  ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูอยางมีชีวติชีวาโดย
เนนตัวแทนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการใหเหตุผล  และความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร  เรือ่ง ความสัมพันธและฟงกชัน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ผล
การศึกษาพบวา  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากไดรับการจัดการ
เรียนรูอยางมีชีวิตชีวาโดยเนนตัวแทน  เรือ่ง ความสัมพันธและฟงกชัน  สูงกวากอนไดรับการ
จัดการเรียนรู  และผานเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาการแกไขปญหาเร่ืองผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรนัน้มีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ  ทัง้การใชรูปแบบการสอนแบบตางๆ  หรือ
การสรางชุดกิจกรรม/ชดุการเรยีนแบบตางๆ ขึ้นมา  ทั้งนีเ้พ่ือจะพัฒนาใหผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนนั้นสูงขึ้น 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 3.1 ความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร 
 แอนเดอรสนั  และพิงกรี (Anderson; & Pingry. 1973: 228)  กลาววา  ปญหาทาง

คณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถามทีต่องการหาขอสรปุหรอืคําตอบ  ซึ่งผูแกปญหาจะทําได
จะตองมีกระบวนการที่เหมาะสมโดยใชความรู  ประสบการณ  การวางแผน  และการตดัสนิใจ
ประกอบกันไป 

 อดัมส  และคนอื่นๆ (Adams; & et al. 1977: 173-176)  ไดใหความหมายของปญหาทาง
คณิตศาสตรไววา  ปญหาทางคณิตศาสตร  เปนสถานการณที่เปนประโยคภาษา  คําตอบจะ
เก่ียวของกับปรมิาณโดยนักเรียนไมสามารถหาคําตอบไดทนัที  ซึ่งปญหานั้นไมไดระบุวิธีการหรอื
การดําเนินการในการแกปญหาไวอยางชดัเจน  ผูแกปญหาตองคนหาวิธีการใดๆ ในการหาคําตอบ
ของปญหา  นั่นคอื  การไดมาซึ่งคําตอบของปญหาจะไดจากการพิจารณาวาจะตองทําอะไร 

 ครูอิกแซงก  และเซฟฟลด (Cruikshank; & Sheffield. 1992: 37)  ไดกลาวไววา  ปญหาที่
เก่ียวของกับคณิตศาสตร  ไมไดหมายความวาจะเก่ียวของกับจํานวนเทานั้น  ปญหาคณิตศาสตร
บางปญหาเปนปญหาที่เกี่ยวกับสมบัตทิางกายภาพหรอืการใหเหตผุลทางตรรกศาสตรโดยไม
เก่ียวของกับจํานวนก็ได 

ครูลิด  และรูดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 6)  ไดกลาวถึงความหมายของปญหาทาง
คณิตศาสตรไววา  ปญหาคณิตศาสตร คือ  สถานการณที่เปนประโยคภาษา  คําตอบจะเกี่ยวของกับ
ปริมาณซึ่งปญหานั้นไมไดระบุวิธีการหรือการดําเนินการในการแกปญหาไวอยางชัดเจน              
ผูแกปญหาจะตองคนหาวาจะใชวิธีการใดในการหาคําตอบของปญหา  ซึ่งคือ  การไดมาซึ่งคําตอบ
ของปญหา 

 ปรีชา  เนาวเย็นผล (2537: 62)  ไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร  สรปุไวดังนี ้
 1. เปนสถานการณทางคณิตศาสตรทีต่องการคําตอบ  ซึง่อาจจะอยูในรูปปริมาณ  

หรือจํานวน  หรือคําอธิบายใหเหตุผล 
 2. เปนสถานการณที่ผูแกปญหาไมคุนเคยมากอน  ไมสามารถหาคําตอบไดในทันที

ทันใด  ตองใชทักษะความรู  และประสบการณหลายๆ อยาง  ประมวลเขาดวยกันจึงจะหาคําตอบได 
 3. สถานการณใดจะเปนปญหาหรอืไมขึ้นอยูกับบุคคลผูแกปญหา  และเวลา  

สถานการณหนึ่งอาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง  แตอาจไมใชปญหาสําหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได  
และสถานการณที่เคยเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่งในอดตี  อาจไมเปนปญหาสําหรับบุคคลนัน้แลว
ในปจจุบัน 

 สมเดช  บุญประจักษ (2543: 1)  ไดกลาวถึงความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรวา  
ปญหาทางคณิตศาสตร  หมายถึง  สถานการณที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเผชิญและตองการหาคําตอบ  
ซึ่งยังไมรูวิถีทางที่จะไดคําตอบของปญหาในทันท ี ตองใชความรูและวิธีการตางๆ ทีมี่อยูมา
ผสมผสานเปนแนวทางใหมในการหาคําตอบของปญหา 
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 สุนิสา  พงษประยูร (2543: 13)  ไดใหความหมายไววา  ปญหาทางคณิตศาสตรเปนโจทย
ภาษาที่บรรยายสถานการณดวยขอความและจํานวนที่เก่ียวกับปญหาทางคณิตศาสตรโดยตองการ
คําตอบในเชิงปริมาณหรอืตัวเลข  ซึ่งผูแกปญหาตองอาศัยทักษะและความสามารถตางๆ             
ที่เหมาะสมมาประกอบกันในการแกโจทยปญหา 

 สิริพร  ทิพยคง (2544: 9-10)  อธิบายวา  ปญหาทางคณิตศาสตรเปนสถานการณที่
เก่ียวของกับปรมิาณและคําตอบที่ตองการจะเก่ียวของกับปริมาณดวย  ปญหาทางคณิตศาสตรจะ
รวมถึงปญหาที่เปนภาษา  ปญหาที่เปนเร่ืองราว  และปญหาที่เปนคําพูด  ความแตกตางระหวาง
ปญหากับการทําแบบฝกหดั  คือ  ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะตองมีการตดัสินใจแลวลงมือ
ทํา  สวนการทําแบบฝกหดัไมจําเปนตองมีการตดัสินใจ 

  ปฐมพร  บุญลี (2545: 10)  ไดกลาววา  ปญหาทางคณิตศาสตร  คือ  สถานการณหรือ
คําถามที่เก่ียวของกับปริมาณ  การพิสูจน  และปญหาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ซึ่งผูตอบไมสามารถ
ตอบไดทันที  ผูตอบจะตองใชความรูและประสบการณทีมี่อยู  เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมทีสุ่ดในการ
แกปญหานัน้ไดสําเร็จลงได  สวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร  คือ  วธิีการ  ยุทธวธิี  หรือเทคนิค
เฉพาะตางๆ ที่ผูแกปญหาตองอาศัยความรู  ความจํา  ความคิดวิเคราะห  รวมทั้งประสบการณที่
เกิดจากการเรียนรูของผูแกปญหาเอง 

 เยาวลักษณ  สมวาส (2545: 16)  ไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรวา  ปญหา
ทางคณิตศาสตร  หมายถึง  คําถามทางคณิตศาสตรหรอืโจทยภาษาที่บรรยายสถานการณดวย
ขอความและจํานวนที่เก่ียวกับปญหาทางคณิตศาสตร  โดยตองการคําตอบในเชิงปริมาณและตัวเลข  
ผูแกปญหาจะหาคําตอบไดโดยใชกระบวนการที่เหมาะสมซึ่งตองใชความรู  ประสบการณ  การ
วางแผนและการตดัสินใจประกอบกัน 

 อรชร  ภูบุญเติม (2550: 9)  กลาวไววา  ปญหาทางคณิตศาสตร  เปนสถานการณหรือ
คําถามทางคณิตศาสตรที่ตองการคําตอบ  ซึ่งอาจอยูในรปูของปริมาณ  วิธีการ  คําอธิบาย       
หรือการใหเหตุผล  โดยทีผู่แกนั้นจะตองใชทักษะ  ความรู  การตัดสินใจ  และประสบการณหลายๆ 
อยางเขาดวยกันจึงจะหาคําตอบหรอืขอสรปุนั้นได 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2551: 7)  กลาวไววา  ปญหาทาง
คณิตศาสตร  หมายถึง  สถานการณที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรซึ่งเผชิญอยูและตองการคนหาคําตอบ  
โดยที่ยังไมรูวธิีการหรอืขั้นตอนที่จะไดคําตอบของสถานการณนั้นในทันท ี

 จากขางตนจะเห็นไดวา  ปญหาทางคณิตศาสตร  หมายถึง  คําถามทางคณิตศาสตรหรือ
โจทยภาษาที่บรรยายสถานการณดวยขอความและจํานวนที่เก่ียวกับปญหาทางคณิตศาสตร  ซึ่งไม
สามารถหาคําตอบไดทันที  จะตองอาศัยความรู  ประสบการณ  กฎ  บทนยิาม  ทฤษฎีบท  ที่ได
เรียนรูมาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
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 3.2 ความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ในการที่ผูเรยีนจะแกปญหาในวิชาคณิตศาสตรไดกอนนัน้  อนัจะตองเขาใจในความหมาย

ของการแกปญหาทางคณิตศาสตรวาเปนเชนใด  โดยนักการศึกษาบางทานไดใหความหมายไว ดังนี ้
 เบลล (Bell. 1978: 311)  ไดกลาวไววา  การแกปญหามีความสําคัญและเหมาะที่จะใชใน

การเรียนการสอนคณิตศาสตร  ทั้งนี้เพราะการแกปญหาทางคณิตศาสตรชวยใหนักเรยีนพัฒนา
ศักยภาพในการวิเคราะหและเปนเครื่องมือชวยใหประยกุตศักยภาพเหลานั้นไปสูสถานการณใหม  
การแกปญหาชวยใหนักเรียนเรยีนรูขอเท็จจริง  ทักษะ  มโนคติ  และหลักการตางๆ  โดยการแสดง
การประยุกตใชในคณิตศาสตรเองและทีส่ัมพันธกับสาขาอื่นๆ 

 ครูลิค และรีส (Krulik; & Reys. 1980: 3-4)  ไดอางถึงการแกปญหาทางคณิตศาสตร  สรุป
ไดดังนี ้

  1. การแกปญหาเปนเปาหมาย (Problem Solving as a Goal)  จะพบคําถามวาทําไม
ตองสอนคณิตศาสตร  อะไรเปนเปาหมายในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร  นักการศึกษา          
นักคณิตศาสตร  และบุคคลอืน่ๆ ที่เก่ียวของกับคําถามเหลานี้เขาใจวา  การแกปญหาเปน
จุดมุงหมายทีส่ําคัญของการเรียนคณิตศาสตร  เม่ือการแกปญหาถูกนํามาพิจารณาวาเปนเปาหมาย
อันหนึ่ง  การแกปญหาจึงเปนอสิระจากเปนปญหาเฉพาะ (Specific Problem)  กระบวนการและ
วิธีการ  ตลอดจนเนื้อหาทางคณิตศาสตร  แตการพิจารณาที่สําคัญ คือ จะตองคํานึงวาจะแกปญหา
อยางไร  ซึ่งเปนเหตุผลแรกสําหรับศึกษาคณิตศาสตร  ขอพิจารณานี้มีอิทธิพลตอหลักสตูรทั้งหมด  
และมีความสําคัญตอการนําไปใชในการฝกปฏิบัติในหองเรียน 

  2. การแกปญหาเปนกระบวนการ (Problem Solving as a Process)  การตีความใน
ลักษณะนี้จะเหน็ไดชัดเจนเมื่อนักเรียนตอบปญหา  ตลอดจนกระบวนการ  หรือขัน้ตอนที่กระทําเพ่ือ
จะไดคําตอบ  สิ่งสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา  ก็คือ วิธีการ  กระบวนการ  และกลวิธีที่นักเรียนใชใน
การแกปญหา  ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนในกระบวนการแกปญหา  และเปนจุดสําคัญของหลักสูตร
คณิตศาสตร 

  3. การแกปญหาเปนทักษะพ้ืนฐาน (Problem Solving as a Basic Skill)  การตีความ
ในลักษณะนี้  จะพิจารณาเฉพาะในเนื้อหาที่เปนโจทยปญหา  คํานึงถึงรูปแบบของปญหาและวิธีการ
แกปญหา  การพิจารณาถึงการแกปญหาวา  เปนทักษะพ้ืนฐาน  จึงชวยในการจัดการเรียนการสอน
ของครู  ซึ่งประกอบดวย  การสอนทักษะ (Skill)  มโนคติ (Concept)  และการแกปญหา (Problem 
Solving)  ในทุกครั้งของการสอน 

 โพลยา (Polya. 1980: 1)  ไดอธิบายไววา  การแกปญหาคณิตศาสตรเปนการหาวิถีทางที่
จะหาสิ่งที่ไมรูในปญหา  เปนการหาวิธีการที่จะนําสิ่งทียุ่งยากออกไป  หาวิธีการที่จะเอาชนะ
อุปสรรคที่เผชิญอยู  เพ่ือจะใหไดขอลงเอยหรอืคําตอบทีมี่ความชัดเจน  แตวาสิ่งเหลานี้ไมไดเกิดขึน้
ในทันทีทันใด 
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 เคนเนดี้ (Kennedy. 1984: 81)  กลาววา  การแกปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง  
การแสดงออกของแตละบุคคลในการตอบสนองสถานการณที่เปนปญหา 

 คัตซ (Kutz. 199: 91)  อธิบายไววา  การแกปญหาทางคณิตศาสตรจะเกิดขึ้นเม่ือมี
เง่ือนไขตอไปนี ้

 1. มีเปาหมายของสถานการณทางคณิตศาสตรที่สามารถจะเปนไปได  ซึ่งเปาหมาย
นั้นจะถูกทําความเขาใจโดยผูแกปญหานัน้ 

 2. วิธีที่จะไปสูเปาหมายนัน้จะมีอุปสรรค  ซึ่งผูแกปญหาจะไมรูวิธีที่บรรลุเปาหมายนั้น 
  3. ผูแกปญหาถูกกระตุนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
 สมเดช  บุญประจักษ (2543: 1)  การแกปญหาทางคณิตศาสตร  เปนการหาวธิีการเพ่ือให

ไดคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร  ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู  ความคดิและประสบการณ
เดิมประมวลเขากับสถานการณใหมที่กําหนด 

 ปรีชา  เนาวเย็นผล (2544: 18)  กลาวไววา  การแกปญหาทางคณิตศาสตร  เปนการหา
วิธีการเพ่ือใหไดคําตอบของปญหา  ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู  ความคิดทางคณิตศาสตรที่มีอยู
ผสมผสานกับขอมูลตางๆ ที่กําหนดในปญหาเพ่ือกําหนดวธิีการหาคําตอบของปญหา 

 ปฐมพร  บุญลี (2545: 12)  กลาววา  การแกปญหาทางคณิตศาสตร คือ กระบวนการหรือ
วิธีการ  ยุทธวธิตีางๆ ทีผู่แกปญหาตองอาศัยความรู  ความเขาใจ  และทักษะการคิดคํานวณ  การ
คิดวิเคราะห  สังเคราะห  ประสบการณเดิมสวนตัว  และทักษะพ้ืนฐานตางๆ ที่มีอยูไปประยุกตใช
กับสถานการณใหม  ตลอดจนการคดิหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหปญหานั้นหมดไป  และบรรลุจุดหมาย
ที่ตองการสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 

 ณัฐธยาน  สงคราม (2547: 4)  กลาววา  การแกปญหาคณิตศาสตร  หมายถึง  การแสดง
แนวคิดในการแกปญหาคณิตศาสตร  ซึ่งอาศัยกระบวนการทางสมอง  ประสบการณ  ความรูที่ได
ศึกษามา  ความพยายามเพ่ือตดัสินใจวาจะใชวิธีการใดในการแกปญหา  วัดจากความสามารถใน  4 
ดาน ดังนี ้

 1. ความสามารถในการแกปญหา  หมายถึง  การแปลความหมายปญหา  พิจารณา
ปญหาวาตองการทราบอะไร  ปญหากําหนดอะไรใหบาง  สาระความรูใดที่เก่ียวของบาง  คําตอบ
ของปญหาจะอยูในรูปแบบใด  การทําความเขาใจปญหาอาจใชวิธีการตางๆ เชน การเขยีนรปู  
เขยีนแผนภาพ  การเขยีนสาระดวยถอยคําของตนเอง 

 2. ความสามารถในการวางแผน  หมายถึง  การพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีการ
ใดจะแกปญหาอยางไร 

 3. ความสามารถในการดําเนินตามแผน  หมายถึง  การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว  
โดยเริ่มตรวจสอบความเปนไปไดของแผน  การแสดงเหตุผลในการคิดแลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งหา
คําตอบได 

 4. ความสามารถในการตรวจสอบผล  หมายถึง  การมองยอนกลับที่ขั้นตอนตางๆ ที่
ผานมา  ซึ่งวัดไดโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
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 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2551: 7)    ไดใหความหมายของ
การแกปญหาทางคณิตศาสตรไววา  การแกปญหาทางคณิตศาสตร  หมายถึง  กระบวนการในการ
ประยุกตความรูทางคณิตศาสตร  ขั้นตอน/กระบวนการแกปญหา  ยุทธวิธแีกปญหาและ
ประสบการณที่มีอยูไปใชในการคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร 

 จากขางตนจะเห็นไดวา  ความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตรพอที่จะสรุปไดวา  
เปนกระบวนการหรือวิธีการ  หรือยทุธวธิีตางๆ ทีผู่แกปญหาจะตองประยุกตใชความรูทาง
คณิตศาสตร  ขั้นตอน/กระบวนการแกปญหา  ยุทธวธิแีกปญหาและประสบการณที่มีอยูไปใชในการ
คนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร  

 
 3.3 ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 นักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว  ดังนี ้
 กาเย (Gagne’. 1970: 186-187)  กลาวถึงสาระสําคัญของความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร  สรปุไดดังนี ้
 1. ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการนํากฎ  

สูตร  ความคิดรวบยอด  และ/หรอืหลักการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม  
ทักษะทางปญญาจะเปนความรูที่ผูเรยีนเคยเรียนมากอน 

 2. ลักษณะของปญหา (Problem Schemata)  หมายถึง  ขอมูลในสมองที่เก่ียวของ
กับการแกปญหา  ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยตองการกับสิ่งที่
กําหนดใหไดขอมูลเหลานี้  ไดแก  คําศัพท  และวธิีการแกปญหาลักษณะตางๆ 

 3. การวางแผนหาคําตอบ (Planning Strategies)  หมายถึง  ความสามารถในการใช
ทักษะทางปญญาและลักษณะของปญหาในการวางแผนแกปญหา  การวางแผนหาคําตอบเปนกลวิธี
การคิด (Cognitive Strategies) อยางหนึ่ง 

 4. การตรวจสอบคําตอบ (Validating the Answer)  หมายถึง  ความสามารถในการ
ตรวจยอนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตสุมผลของการแกปญหาตลอดกระบวนการ 

 ซุยแดม (Suydam. 1990: 36)  กลาวถึงองคประกอบที่ชวยสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  ไดแก  ความสามารถในการเขาใจในความคิดรวบยอดและขอความทาง
คณิตศาสตร  ความสามารถในการแยกแยะความคลายคลึงหรือความแตกตางกัน  ความสามารถใน
การเลือกใชขอมูลและวิธีการทีถู่กตอง  ความสามารถในการแยกแยะขอมูลที่ไมเกีย่วของ  
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลและประมาณคา  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธและ
ตีความหมายของขอเท็จจริงเชิงปริมาณ 

 กองวิจัยการศึกษา (มะลิวรรณ  ผองราศี. 2549: 29; อางอิงจาก กองวิจัยทางการศึกษา. 
2531: 10-18)  กลาววา  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  คือ  กระบวนการคิด
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แกปญหาคณิตศาสตรประกอบดวย  ความสามารถในการเขาใจโจทย  ความสามารถในการหา
วิธีการไดถูกตอง  ความสามารถในการคดิคํานวณ  และความสามารถในการหาคําตอบไดถูกตอง 

 จากที่นักการศึกษาไดใหทัศนะไวนั้น  สามารถสรุปไดวา  ความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตร  เปนกระบวนการคิดแกปญหาวิชาคณิตศาสตร  ซึ่งประกอบดวยการนําความสามารถ
ในการเขาใจโจทย  ความสามารถในการหาคําตอบไดถูกตอง  โดยนําความคิดรวบยอด  กฎ  สูตร  
ทฤษฎีบท  นิยามตางๆ  และความสามารถในการใหเหตผุล  การแยกแยะความคลายคลึงหรือความ
แตกตางกัน  ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล  การตคีวามหมาย  มาชวยเชือ่มโยงความสัมพันธ
กับปญหา  ตลอดจนสามารถตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการแกปญหาได  
 

 3.4 กระบวนการแกปญหาคณิตศาสตร 
 นักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังนี ้
 ทอรแรนซ (Torrance. 1962: 135)  กลาวไววา  ขั้นตอนในการแกปญหาคณิตศาสตร     

มีดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  การนําสภาพการณอนาคตเขาสูระบบการคิด  เปนการกระตุนใหผูเรยีน

ไดคิด 
 ขั้นตอนที่ 2  การระดมสมองเพ่ือคนหาปญญา 

 ขั้นตอนที่ 3  การสรปุปญหา  และจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
 ขั้นตอนที่ 4  การระดมสมองหาวิธีการแกปญหา 
 ขั้นตอนที่ 5  การเลือกวธิีการแกปญหาทีด่ีทีส่ดุ 
 ขั้นตอนที่ 6  การนําเสนอวิธีการแกปญหา 
 ไคลด (Clyde. 1967: 109-112)  ไดแบงขัน้ตอนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว 4 ขั้น 

คือ 
 
 ขั้นที ่1  เขาใจปญหา  คือ  ความรูเกีย่วกับคําศัพทตางๆ ที่ใชในปญหานัน้ 
 ขั้นที ่2  การหาสิ่งที่ตองการใชหาคําตอบของปญหา 
 ขั้นที ่3  ดูความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ที่จะใหหาคําตอบและความสัมพันธกับ

คําตอบ  มองเห็นวาตองใชการดําเนินการใดจึงจะไดคําตอบ  ขั้นนีถ้อืวาเปนขั้นใหเหตผุลทีแ่ทจริง  
นักเรียนที่จะประสบความสําเร็จในขัน้นีต้องมีความสามารถ 3 ประการ คือ 

 3.1 มองเห็นเง่ือนไขอยางชดัเจน 
 3.2 การวางแผนแกปญหาและใหเหตุผล 
 3.3 ตัดสินคําตอบทีมี่เหตุผล  หรือสมเหตสุมผลเพียงใด 
 ขั้นที ่4  การคํานวณ  จะตองมีทักษะพ้ืนฐานเปนอยางด ี
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 จอหนสัน และไรซิง (Johnson; & Rising. 1972: 247-250)  ไดเสนอแนะขั้นตอนทั่วไปที่
ใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว ดังนี ้

 1. ผูแกปญหาตองรูกอนวาปญหานั้นคืออะไร  มีขอมูลอะไรบาง  ตองการหาอะไร 
 2. ผูแกปญหาตองเช่ือมโยงปญหานั้นกับแนวคิดที่คลายๆ กัน  หรือกับปญหาที่เคย

หาคําตอบมาแลว 
 3. ผูแกปญหาตองคนหาวิธีการในการแกปญหา  โดยระบุโครงสรางของปญหานั้น  

ซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริง  เง่ือนไข  และตัวแปร  แลวเลือกตัวแบบ (Model)  แทนโครงสรางของ
ปญหานั้น 

 4. ผูแกปญหาควรใชตัวแบบที่ไดเลอืกไวในขั้นที่ 3  เพ่ือหาคําตอบของคําถาม 
 5. ผูแกปญหาควรอธิบายผลลัพธที่ไดในรปูของการสรุปอางอิง 
 6. ผูแกปญหาควรวิเคราะหวิธีการที่ทําใหไดคําตอบของปญหา 
 เวียร (Weir. 1974: 16-18)  กลาวไววา  การแกปญหาเกี่ยวของกับความคิดและ

ประสบการณการเรียนรู  ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกฝนนักเรยีนใหมีความพยายามในการ
แกปญหา  และการพัฒนาทักษะในการแกปญหา  เพ่ือชวยใหนักเรียนมีเหตุผลที่จะนําความรูที่มีอยู
ไปใชในการแกปญหาที่เขาประสบในช้ันเรยีนและชีวิตประจําวัน  ซึ่งเวียรไดเสนอขั้นตอนในการ
แกปญหา 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นการตั้งปญหา 
 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นการวิเคราะหปญหา 
 ขั้นตอนที่ 3  ขั้นการเสนอวิธีการแกปญหา 
 ขั้นตอนที่ 4  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ 
 คลากรก  และสตาร (Clark; & Star. 1976: 226-227)  อธิบายวา  การแกปญหาเปนสิ่งที่มี

ประโยชนและทาทายความสามารถของนักเรยีนทั้งหลาย  ปญหาทีท่าทายจะเปนแรงจูงใจให
นักเรียนพยายามแกปญหา  ขั้นตอนในการแกปญหาประกอบดวย 

 1. กําหนดปญหา 
 2. ใหคําจํากัดความของปญหา 
 3. คนหาแนวทางในการแกปญหา  โดยมีการรวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดสมมติฐาน 
 4. แกปญหา 
 เบลล (Bell. 1978: 312)  ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาไว 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. นําเสนอปญหาในรูปทั่วไป 
 2. เสนอปญหาในรูปทีส่ามารถดําเนนิการได 
 3. ตั้งสมมติฐานและเลือกวธิดีําเนินการเพ่ือใหไดคําตอบของปญหา 
 4. ตรวจสอบสมมติฐานและดําเนินการแกปญหาเพ่ือใหไดคําตอบ  หรือชุดของ

คําตอบที่เปนไปได 
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 5. วิเคราะหและประเมินคําตอบ  รวมถึงวธิีซึ่งนําไปสูการคนพบยทุธวิธีในการ
แกปญหา 

 แวน  ดาเลน (Van Dalen. 1979: 12-13)  ไดเสนอวิธีการคิดแกปญหาทีป่จจุบันถือวาเปน
วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขั้นปญหา 
 2. ขั้นทดสอบสมมติฐาน 
 3. ขั้นจํากัดขอบเขตของปญหา 
 4. ขั้นอนุมานเหตผุลในการแกปญหา 
 5. ขั้นเสนอแนะการแกปญหา 
 โยติส  และโฮสติคกา (Yotis; & Hosticka. 1980: 561)  ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรไว 8 ขั้นตอน  พอสรปุไดดังนี ้
 1. เลือกขอมูลที่ไดมาจากโจทยปญหา 
 2. จัดจําแนกขอมูลออกเปนขอมูลที่เกีย่วของและไมเก่ียวของสําหรับการแกปญหา 
 3. เรียงลําดับขอมูลตามความจําเปนในการใชหาคําตอบของปญหา 
 4. พิจารณาขอมูลที่จําเปน  ขอมูลใดไดมาแลวและยังตองการขอมูลใดอีก 
 5. พิจารณาวาจะเก็บรวบรวมขอมูลทีต่องการดวยวิธีการใด 
 6. เก็บรวบรวมขอมูลทีต่องการ 
 7. ใชขอมูลที่เก่ียวของทั้งหมดในการแกปญหา 
 8. ตรวจสอบความเช่ือถอืไดของคําตอบ 
 กาโรฟาโล และเลสเตอร (Garofalo; & Lester. 1985: 163-176)  เสนอกรอบแนวคิดใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตรไววาประกอบดวย 4 ขั้นตอนทีส่ําคัญ ดังนี้คือ 
 1. การเริ่มตนกําหนดวธิแีกปญหา  หมายถึง  พฤติกรรมอันมียุทธวธิีในการประเมิน

และทําความเขาใจในปญหา  ยังแบงเปนขั้นตอนยอยๆ ดังนี ้
 1.1 ยุทธวิธีการทําความเขาใจ 
 1.2 วิเคราะหขาวสารขอมูลและเง่ือนไข 
 1.3 ประเมินความคุนเคยกับงาน 
 1.4 การสรางตัวแทนปญหา 
 1.5 ประเมินความยากและโอกาสที่จะสําเร็จ 
 2. การวางแผนการแกปญหา 
 2.1 ระบุเปาหมายยอยและเปาหมายสดุทาย 
 2.2 วางแผนรวม 
 2.3 วางแผนยอย 
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 3. การดําเนินการแกปญหาหรอืดําเนินการตามแผน 
 3.1 ดําเนินการตามแผนยอย 
 3.2 กํากับ  ประเมินความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนยอยและแผนรวม 
 3.3 กํากับตนเองในดานความถกูตองของงาน  การใชเวลา 
 4. ประเมินความถูกตอง 
 4.1 ประเมินการนยิามปญหา  และการวางแผนการแกปญหา 
 4.1.1 ความถูกตองของตัวแทนปญหา 
 4.1.2 ความถูกตองของแผนการแกปญหา 
 4.1.3 ความสอดคลองของแผนยอยกับแผนรวม 
 4.1.4 ความสอดคลองของแผนรวมกับเปาหมาย 
 4.2 ประเมนิผลการดําเนินการแกปญหา 
 4.2.1 ความถูกตองของการดําเนนิการ 
 4.2.2 ความสอดคลองของแผนและการดําเนินการ 
 4.2.3 ความสอดคลองของผลแตละขั้นตอนกับแผนและเง่ือนไขของปญหา 
 4.2.4 ความสอดคลองของผลขั้นสดุทายกับแผนและเง่ือนไขของปญหา 
 โพลยา (ปฐมพร  บุญลี. 2545: 21-22; อางอิงจาก Polya. 1980: 5-40)  ไดจัดขั้นตอนการ

แกปญหาไว 4 ประการ คือ 
 1. ทําความเขาใจในปญหา  สิ่งแรกทีต่องทําความเขาใจ คือ สัญลักษณตางๆ ใน

ปญหา  ตองสรปุปญหาเปนภาษาของตนเองได  และสามารถบอกไดวาโจทยถามหาอะไร 
 2. วางแผนในการแกปญหา  ตองมองเหน็ความสัมพันธของขอมูลตางๆ ในปญหาให

ชัดเจนเสยีกอน  สิ่งที่ตองการหามีความสัมพันธกับขอมูลที่ใหมาอยางไร  สิ่งสําคัญที่ตองทํา คือ  นกึ
ทบทวนความรูที่มีมาวามีความรูอะไรบางซึ่งสัมพันธกับปญหา  เทคนิคหนึ่งทีช่วยได  คือ            
การพยายามนึกถึงปญหาทีเ่คยแกมากอนซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกัน  ในการวางแผนควรวางเปน
ขั้นตอน 

 3. ดําเนินการตามแผน  นักเรียนตองลงมือทําเองตามแผนที่วางไว  เพ่ือที่จะได
คําตอบของปญหา  สิ่งที่จําเปนตองใช  คือ ทักษะการคํานวณ  รูจักเลือกวิธีคํานวณที่เหมาะสมมาใช 

 4. ขั้นตรวจสอบ  เปนการตรวจวิธีการและคําตอบ  เพ่ือความแนใจวาถูกตองสมบูรณ  
โดยดผูลและขบวนการแกปญหา  และพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเขาดวยกนั  เพ่ือทํา
ความเขาใจและปรับปรุงคําตอบใหดขีึ้น  ดังภาพประกอบ 3 
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1. ทําความเขาในในปญหา 
 
 
 
 
 
2. วางแผนในการแกปญหา 
 
 
 
 
 
3. ดําเนินการตามแผน 
 
 
4. ขั้นตรวจสอบ 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 3  แผนผังของลําดับขั้นตอนของการแกปญหาของโพลยา 

 
ที่มา : Polya. 1980 : 5-40 

 
 สเทอรนเบิรก (Sternberg. 1986 : 41-78)  ไดกลาวถึงวิธีการที่จะนําไปแกปญหาที่

เรียกวา “Metacomponents”  ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี ้
 ขั้นที ่1  การนิยามธรรมชาตขิองปญหา  เปนการทบทวนปญหาเพ่ือทําความเขาใจ  

ตอจากนั้นก็เปนการตั้งเปาหมายและนิยามปญหาเพ่ือจะนําไปสูเปาหมายทีต่ั้งไว 
 ขั้นที ่2  การเลือกองคประกอบหรือขั้นตอนที่จะใชในการแกปญหา  เปนการกําหนด

ขั้นตอนใหแตละขั้นตอนมีขนาดที่เหมาะสม  ไมกวางเกินไป  หรือไมแคบเกินไปกอนจะกําหนด
ขั้นตอนตอๆ ไป  ควรพิจารณารายละเอียดในแตละขัน้ตอนใหถี่ถวนกอน 

สิ่งที่โจทยถาม โจทยถามอะไร 

สิ่งที่โจทยบอก โจทยบอกอะไร 

ตอบปญหา แยกปญหาออกมาเปนขอ 
ยอยๆ หาวิธีการสรปุ   
จะใชวิธีใด  มีอะไรเปนสิ่งที่ตอง
รูบาง  วางแผนไปตามนัน้ 

สรุปปญหา 

ตรวจสอบ 

นําขอมูลทีแ่ยกแยะออกมาหา
ขอสรปุรวมขั้นสดุทาย 

ตรวจดูวาทําตามทีโ่จทยบอก
ครบหรอืไม  ทําถูกตองหรอืไม 
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 ขั้นที ่3  การเลือกกลวธิีในการจัดลําดับองคประกอบการแกปญหา  ตองแนใจวามีการ
พิจารณาปญหาอยางทั่วถึงแลว  ไมดวนสรุปในสิ่งที่เกิดขึ้น  เพราะอาจเกิดผดิพลาดได  ตองแนใจ
วาการเรียงลําดับขัน้ตอนเปนไปตามธรรมชาติ  หรอืหลกัเหตผุลที่จะนําไปสูเปาหมายที่ตองการ 

 ขั้นที ่4  การเลือกตัวแทนทางความคิดเก่ียวกับขอมูลของปญหาที่ตองการทราบ
รูปแบบความสามารถของตนใชตัวแทนทางความคิดในรปูแบบตางๆ  จากความสามารถทีต่นมีอยู  
ตลอดจนใชตัวแทนภายนอกมาเพ่ิมเติม 

 ขั้นที ่5  การกําหนดแหลงขอมูลทีเ่ปนประโยชน  ตองมีการทุมเทเวลาใหกับการ
วางแผนอยางรอบคอบ  ใชความรูที่มีอยูอยางเต็มที่ในการวางแผนและกําหนดแหลงขอมูลที่จะ
นํามาใชประโยชน  มีความยดืหยุนในการเปล่ียนแปลงแผนและแหลงขอมูล  เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพการแกปญหา  และแสวงหาแหลงขอมูลทีเ่ปนประโยชนแหลงใหมอยูเสมอ 

 ขั้นที ่6  การตรวจสอบวิธีการแกปญหา  วาจะเปนวิธทีี่จะนําไปสูการแกปญหาหรอืไม   
 ออสบอรน (Osborn. 1989: 49)  สรุปขั้นตอนการแกปญหาเชิงสรางสรรค ดังนี ้
 1. ขั้นคนหาความจริง (Fact Finding)  โดยการใชคําถาม “WHO” 
 2. ขั้นคนหาปญหา (Problem Finding)  คือ ระบุนยิามของปญหา 
 3. ขั้นคนหาความจริงในการแกปญหา (Idea Finding)  โดยระดมสมองจากสมาชิก 
 4. ขั้นคนหาวิธทีีด่ีสดุ (Solution Finding)  โดยใชตารางประเมินผล 
 5. ขั้นยอมรับนําไปปฏิบัติ (Accepttance Finding or Implementation) 
 ไรดีเซล (Riedesel. 1990: 90)  ไดกลาวถึงขัน้ตอนในการแกปญหาอยางงายไว 6 ขั้นตอน 

ดังนี ้
 1. การวางแผน 
 2. การไดมาซึ่งขอมูล 
 3. การจัดระบบขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. การสรุปอางอิงและ/หรือการสังเคราะหจากขอมูล 
 6. การตดัสินใจเลือกวธิีทีด่ีทีส่ดุ 
 ครูลิค  และรูดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993 : 39-57)  กลาวถึงลําดับขั้นตอนของการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรวามีลําดับขั้นตอนแบงเปน 5 ขั้น ดังตอไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นการอานและคดิ (Read and Think)  เปนขั้นที่นักเรียนไดอานขอ

ปญหาตีความจากภาษา  สรางความสัมพันธ  และระลึกถึงสถานการณที่คลายคลึงกัน  ซึ่งโดยทั่วไป
แลวปญหาจะประกอบดวยขอเท็จจริง  และคําถามอยูรวมกันอาจทําใหเกิดการไขวเขวได  ในขัน้นี้
นักเรียนจะตองแยกแยะขอเท็จจริงและขอคําถาม  มองเห็นภาพของเหตุการณ  บอกสิ่งที่กําหนด
และสิ่งที่ตองการ  และกลาวถึงปญหาในภาษาของเขาเองได 

 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสํารวจและวางแผน (Explore and Plan)  ในขั้นนีผู้แกปญหาจะ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่มีอยูในปญหา  รวบรวมขอมูล  พิจารณาวาขอมูลทีมี่อยูเพียงพอ
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หรือไม  เชือ่มโยงขอมูลเขากับความรูเดิม  เพ่ือหาคําตอบที่เปนไปได  แลววางแผนเพ่ือแกปญหา  
โดยนําเอาขอมูลที่มีอยูมาสรางเปนแผนภาพหรือรปูแบบตางๆ เชน แผนผัง  ตาราง  กราฟ  หรือ
วาดภาพประกอบ 

 ขั้นตอนที่ 3  ขั้นการเลือกวิธีการแกปญหา (Select a Strategy)  ในขั้นนี้ผูแกปญหา
ตองเลอืกวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ  แตละบุคคลจะเลือกใชวิธีการแกปญหาทีแ่ตกตางกันไปและในการ
แกปญหาหนึ่งปญหาอาจจะมีการนําเอาหลายๆ วิธีการแกปญหามาประยุกตเพือ่แกปญหานั้นก็ได  
ซึ่งวิธีการแกปญหาเหลานั้น  ไดแก  การคนหาแบบรูป (Pattern Recognition)  การทํายอนกลับ 
(Working Backwards)  การคาดเดาและตรวจสอบ (Guess and Test)  การแสดงบทบาทสมมติ
หรือการทดลอง (Simulation or Experimentation)  การสรปุ  การรวบรวม  หรอืการขยายความ 
(Reduction / Expansion)  การแจงรายกรณีอยางเปนระบบ (Organized Listing / Exhaustive 
Listing)  การใหเหตผุลเชิงตรรกศาสตร (Logical Deduction) 

 ขั้นตอนที่ 4  การคนหาคําตอบ (Find an Answer)  เมือ่เขาใจและเลือกวิธีการ
แกปญหาไดแลว  นักเรยีนควรจะประมาณคําตอบที่เปนไปได  ในขั้นนี้นกัเรยีนควรลงมือปฏิบัติดวย
วิธีการทางคณิตศาสตรใหไดมาซึ่งคําตอบทีถู่กตอง  ซึ่งตองอาศยัการประมาณคา  การใชทักษะการ
คิดคํานวณ  การใชทักษะทางพีชคณิต  และการใชทักษะทางเรขาคณิต 

 ขั้นตอนที่ 5  การมองยอนและขยายผล (Reflect and Extend)  ถาคําตอบที่ไดไมใช
ผลทีต่องการก็ยอนกลับไปยังกระบวนการที่ใชในการแกปญหาเพ่ือหาวิธีการที่ใชในการหาคําตอบที่
ถูกตองใหม  และนําเอาวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบทีถู่กตองไปประยุกตใชในการแกปญหาใน
สถานการณอื่นตอไป  ในขั้นตอนนีป้ระกอบดวย  การตรวจสอบคําตอบ  การคนพบทางเลือกที่
นําไปสูผลลัพธ  การมองความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงและคําถาม  การขยายผลลัพธที่ได         
การพิจารณาผลลัพธที่ได  และการสรางสรรคปญหาที่นาสนใจจากขอปญหาเดิม 

 วิลสัน; เฟอรนันเดช; และ ฮาดาเวย (Wilson; Fernandez; and Hadaway. 1993: 60-62)  
กลาวถึงการแกปญหาโดยทั่วไปวามักจะนําเสนอขั้นตอนการแกปญหาเปนขั้นๆ ในลักษณะที่เปน
กรอบการแกปญหาที่เปนแนวตรง  ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  กระบวนการแกปญหาที่เปนแนวตรง 

 ซึ่งรูปแบบเชนนี ้ วิลสนั; เฟอรนันเดช; และฮาดาเวย (Wilson; Fernandez; & Hadaway. 
1993: 60-62)  มองวามีขอบกพรอง ดังนี ้

 1. ทําใหเขาใจวาการแกปญหาเปนกระบวนการในแนวตรงเสมอ 
 2. การแกปญหาเปนดังเชนชุดของขั้นตอน 
 3. ทําใหเขาใจวาการแกปญหาเปนกระบวนการที่ตองจํา  ตองฝก  และตองกระทํา

ซ้ําๆ 
 4. เปนการเนนการไดมาเพียงคําตอบ 
 จากขอบกพรองดังกลาว  วิลสัน  เฟอรนันเดช  และฮาดาเวย  ไดปรับปรุงกระบวนการ

แกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา  โดยเสนอเปนกรอบแนวคิดเก่ียวกับการแกปญหาที่แสดงความเปน
พลวัต (dynamic)  และเปนวงจรของขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาดังภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5  กระบวนการแกปญหาที่เปนพลวตั 

 ลีบลานซ (LeBlance. 1977: 16-20)  ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาสรุปไดดังนี้ 

อานปญหา 

พิจารณาปญหา 

แกปญหา 

ตรวจสอบคํา 

อานปญหา 
ทําความเขาใจ 

วางแผนแกปญหา 

ดําเนินการแกปญหา 

ตรวจสอบผล 

หรือ 
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 1. ขั้นทําความเขาใจปญหา  เปนขั้นที่ชวยใหผูแกปญหาไดอยางชัดเจน  จะทําใหรูถึง
สิ่งที่โจทยถาม  ขอมูล  และเง่ือนไขตางๆ ที่โจทยกําหนดมา 

 2. ขั้นเลือกวิธีการที่จะใชในการหาคําตอบ  เปนขั้นที่ผูแกปญหาตัดสินใจเลือกยุทธวิธี
หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการหาคําตอบของปญหา 

 3. ขั้นลงมือแกปญหา  เปนขัน้ที่ผูแกปญหานําวิธีการที่เลือกไวในขั้นที่ 2  มาใช
แกปญหา  บางครั้งวิธีการที่เลือกใชในการหาคําตอบนั้น  อาจเปนวธิีการที่ทําใหไมไดคําตอบ   
ผูแกปญหาตองยอนกลับไปสูขั้นที่ 2 อีกครั้ง 

 4. ขั้นทบทวนการแกปญหาและคําตอบ  เปนการตรวจสอบขั้นตอนตางๆ  ที่ใชใน 
การแกปญหาตลอดจนคําตอบที่ได 

 ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2541: 107-111)  กลาววา  ขั้นตอนของการแกปญหามี 6 ขั้นตอน 
ดังนี ้

 1. ขั้นตระหนักรู (Sensing Problems and Challenges)   
 เปนขั้นที่ทําใหรูถึงสิ่งที่ทําใหเปนปญหา  เปนการฝกฝนเพ่ือใหทราบวา  อะไรเปน

ตัวการทําใหเกิดปญหา  การตระหนักรูปญหา หมายถึง 
 1.1 การที่เรารูสึกวามีบางสิง่บางอยางคอยกอกวนหรือทําความรําคาญใหแกเรา 
 1.2 การที่เรารูสึกยุงยาก  และทําไดไมงายเลยที่จะเพิกเฉย 
 1.3 การที่เราพิจารณา  และสังเกตเห็นสิ่งตางๆ ที่ผิดสังเกตอยางมีสติ 
 1.4 การที่เราปรารถนาอยากใหบางสิ่งบางอยางดีขึ้น 
 1.5 การที่เรารูสึกสับสน  วุนวายใจ  ไมรูแนวาจะทําอยางไรดี 
 2. ขั้นรวบรวมขอมูลหรือขั้นคนหาความจริง (Data Finding หรือ Fact Finding) 
 เปนขั้นที่ตองคนหาและเก็บรวบรวมขอมูล  สอบถาม  คนควา  สิ่งที่คิดวามีความ

เก่ียวของกับปญหาไดมากที่สุด  และจัดเรียงขอมูลใหเปนหมวดหมู 
 3. คนหาปญหาที่แทจริง (Problem Finding) 
 เปนขั้นตอนที่เนนการพิจารณาวาอะไรคือปญหาที่แทจริง  อะไรคือปญหาใหญ  

อะไรคือปญหาหลัก  เปนขั้นที่ตองใชความรูเพ่ิมเขามา  โดยตองใชทักษะการวิเคราะห  และการ
สังเคราะหเขามารวมดวย  ซึ่งในขั้นนี้จะพบวามีเด็กนักเรียนที่เกงเกิดขึ้น  เด็กบางคนจะมีปญหา
ดานการคิด  ครูจะตองเขาไปชวยเหลือแนะนํา 

 4. ขั้นคิดหาแนวทางในการแกปญหา (Idea Finding)   
 เปนขั้นที่คดิคนหาวธิีในการแกปญหา  พยายามคดิหาวิธกีารที่แปลกๆ ใหมๆ     

ซึ่งอาจเปนวิธทีี่ไมมีใครจะคิดถึงเขาไปดวย 
 การหาแนวทางในการแกปญหา  หมายถึง  เปนการคิดคนความคิดเพ่ือแกปญหา

ไวหลายๆ ความคิด  ตลอดเปนการรวบรวมความคิดตางๆ เขาดวยกันเพ่ือหาความคิดใหม 
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 5. ขั้นคนหาสรปุ (Solution Finding)   
 เปนการคนหาขอสรุปจากแนวทางหลายๆ ทางในการแกปญหานั้น  วธิีใดเปนวธิทีี่

เหมาะสมที่สดุ  เปนทีย่อมรับมากทีส่ดุ 
 การคนหาขอสรปุ  หมายถึง  การตดัสินใจวา  ความคิดไหนดีทีสุ่ด  มีขอมูล

สนับสนนุในการเลือกความคิดทีด่ ี เปนการพิจารณาหลายๆ ทาง  ไมกลัววาจะตัดสินใจผดิพลาด 
 6. ขั้นยอมรับขอสรปุและดําเนนิการแกปญหาตามแนวทางที่เลือก (Acceptance 

Finding)  เปนขั้นตอนในการปฏิบัตติามขัน้ตอนในการแกปญหามีขั้นตอน ดังนี ้
 6.1 ขั้นวางแผนเปนขัน้ๆ  ตองทําอะไรบาง  ทําอยางไร 
 6.2 คนหาสิ่งอื่นๆ ที่จะชวยใหการแกปญหาสําเร็จ  การดําเนินการแกปญหาตาม

แนวทางที่เลือก  หมายถึง  การสนับสนุนการคิด  ตองการขอมูลอะไร  จะไปคนหาขอมูลนัน้ไดที่
ไหน  มีแผนที่จะดําเนินการเปนขั้นตอน  มีตารางปฏิบัตงิานของสิ่งตางๆ 

 ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล (2542: 15-16)  ไดกลาวไววา  ขั้นตอนในกระบวนการแกปญหา
ประกอบดวย 4 ขัน้  ดังตอไปนี ้

 1. ทําความเขาใจปญหา  เปนขั้นตอนที่ระบุสิ่งทีต่องการ  ระบุขอมูลที่กําหนดให  
และระบุเง่ือนไขเชือ่มโยงสิ่งทีต่องการกับขอมูลที่กําหนดให 

 2. วางแผนแกปญหา  ในขั้นนี้เปนการระบุขอมูลที่จําเปนและไมจําเปนสําหรับการ
ไดมา  ซึ่งสิ่งที่ตองการระบุปญหายอย  และเลือกใชยทุธศาสตรที่เหมาะสม  ไดแก  การสังเกต   
การสืบสวนหรือรูปแบบการคิดจากปลายเหตุยอนสูตนเหตุ  การเดาและทดสอบ  การทดลองและ
สรางสถานการณจําลอง  การลดความซับซอนของปญหา  การแบงปญหาออกเปนสวนยอยๆ             
การใชวิธีอนุมานทางตรรกวิทยา  และการรายงานแจกแจงสมาชิกทั้งหมด 

 3. ดําเนินงานตามแผน  ในขั้นนี้เปนการดําเนินการตามวิธีที่เลือกเพ่ือแกปญหา 
 4. ตรวจสอบกระบวนการและคําตอบ  ในขั้นนี้เปนการตรวจสอบคําตอบที่ไดวา

ถูกตองหรือไม  คําตอบสมเหตุสมผลหรอืไม  สามารถหาวิธีการแกปญหาที่ดีกวา  สั้นกวาวิธีการที่
เลือกไดหรอืไม  และสามารถดดัแปลงเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอมูลเพ่ือสรางปญหาใหมไดหรอืไม 

 อรพรรณ  พรสีมา (2543: 44-45)  ไดกลาวไววา  การแกปญหาเปนทักษะการคิดระดับสูง
ประเภทหนึ่งทีต่องอาศยัการคิด  วิจารณญาณ  และการคิดแบบสรางสรรคมาประกอบการคดิ    
โดยมีขั้นตอนในการคิดแกปญหา ดังนีค้ือ 

 1. การระบุปญหา  ควรมีลักษณะของปญหาชัดเจน  นาสนใจ  มีความสําคัญและ
เหมาะสมตอผูแกปญหา  และควรเปนเร่ืองที่ทาทายความรูความสามารถ 

 2. การระดมสมอง  เปนการฝกการคิดและการทํางานเปนกลุม  โดยกระตุนใหแตละ
คนคิดเก่ียวกับวิธีหรือแนวทางแกปญหาทีอ่าจเปนไปไดใหมากที่สดุ  ฝกการฟงและการเคารพความ
คิดเห็นของผูอื่น 

 3. การเลือกแนวทางแกปญหา  เปนการรวมกันพิจารณาขอดีขอจํากัดของ
แนวความคิดที่มีการระดมสมอง  แลวเลือกแนวปฏิบัติทีด่ีทีส่ดุ 
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 4. การทดลองและนําไปใช  สรางนวัตกรรมหรือหาเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัตติามแนวทางที่เลือก  ทดลองปฏิบัต ิ ทําบันทกึเก่ียวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ  และบันทึกผลที่
เกิดขึ้น 

 5. ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  รวมกันสังเกต  อภปิรายวาแนวทางที่ปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จเพียงใด ถายังไมเหมาะสม  มีอะไรที่ควรปรับปรุง  ถาเหมาะสมดีแลวจะทดลองหาทาง
เลือกอื่นๆ อีกหรือไม  เพ่ือเปรียบเทียบผลของทางเลือกแตละแนวทางวาตางกันอยางไร 

 วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545: 114)  กลาววา  ขั้นตอนการแกปญหาคณิตศาสตรมี ดังนี ้
 1. ขั้นนําเขาสูปญหา  เปนการศึกษาถึงสภาพของปญหาวาเปนอยางไร  ปญหาเกิด

จากอะไรบาง  เปนการคนพบปญหาทีอ่าจจะเปนไปได 
 2. ขั้นวิเคราะหปญหา  เปนการศึกษา  วิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ  ใหรูวาปญหาที่

แทจริงคืออะไร  และอะไรบางที่ไมใชปญหาที่แทจริง 
 3. ขั้นระบุปญหา  เปนการนําเอาปญหาที่เปนสาเหตทุีแ่ทจริงมาเปนประเด็นสําคญัใน

การศึกษา  รวบรวมขอมูลสําหรับแตละเรือ่ง 
 4. ขั้นกําหนดวัตถปุระสงค  เปนการกําหนดเปาหมาย  เพ่ือการแกปญหานัน้วาจะให

ผลสัมฤทธิท์างดานใด  เปนปริมาณมากนอยเพียงใด  มีคุณคาสูงต่ําเพียงใด 
 5. ขั้นตั้งสมมติฐาน  เปนการเสนอแนวทางและวิธีการในการแกปญหาใหตรงกับ

สาเหตทุี่จะทําใหสามารถแกปญหานัน้ไดสําเร็จ 
 6. ขั้นทดลองหรอืทดสอบสมมติฐาน  เปนการนําวธิีการแกปญหาในขั้นตั้งสมมติฐาน

ไปใชในการแกปญหา 
 7. ขั้นสรุปผล 
 8. ขั้นนําไปใช 
 สุวิทย  มูลคํา และอรทยั  มูลคํา (2545: 58-59)  ไดกลาววา  การจัดการเรียนรูแบบ

แกปญหามีขั้นตอนสําคัญ ดังตอไปนี ้
 1. ขั้นเตรียม 
 1.1 ผูสอนศึกษาแผนการจัดการเรยีนรู  เนือ้หาสาระ  และจุดประสงคอยาง

ละเอียด 
 1.2 ผูสอนวางแผนกําหนดกิจกรรมเปนขั้นตอนตามลําดบั 
  2. ขั้นการเรยีนรู 
 2.1 ขั้นกําหนดปญหา  ผูสอนเนนใหผูเรียนมองเหน็และเขาใจ  รวมทั้งการกําหนด

ขอบเขตของปญหา  ซึ่งผูสอนอาจใชเทคนิควธิีการตางๆ เชน  การเลาเร่ือง  การสรางสถานการณ
จําลอง เปนตน 

 อนึ่งการทําความเขาใจปญหานั้น  ผูเรยีนซึ่งจะเปนผูแกปญหาจะตองทําความ
เขาใจกับปญหาที่พบใหถองแทในประเดน็ตางๆ คอื ปญหาถามวาอยางไร  มีขอมูลใดแลวบาง   
และมีเง่ือนไขหรอืตองการขอมูลใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม  การวิเคราะหปญหาอยางดีจะชวยใหขั้นตอน



51 

ตอไปดําเนินไปอยางราบรื่น  การประเมินวาผูเรยีนเขาใจปญหามากนอยเพียงใด  อาจทําไดโดยการ
กําหนดใหนักเรยีนเขยีนแสดงถึงประเดน็ตางๆ ที่เก่ียวของกับปญหา 

 2.2 ขั้นวางแผนแกปญหา  ขั้นตอนนี้จะเปนการคิดหาวธิวีางแผนเพ่ือแกปญหา  
โดยใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหไวแลวในขัน้ที่ 2.1  ประกอบกับขอมูลและความรูที่เก่ียวของ
กับปญหานั้นและนํามาใชประกอบการวางแผนแกปญหา  ในกรณีที่ปญหาตองตรวจสอบโดยการ
ทดลองขัน้ตอนนี้ก็จะเปนการวางแผนการทดลอง  ซึ่งประกอบดวย  การตั้งสมมติฐาน  กําหนดวิธี
ทดลองหรือตรวจสอบ  และอาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา 

 2.3 ขั้นตั้งสมมติฐาน  เปนขั้นคาดคะเนคําตอบของปญหา  โดยใชความรูและ
ประสบการณชวยในการคาดคะเน  ปญหานั้นนาจะมีสาเหตุมาจากอะไร  หรือวิธีการแกปญหานั้น
นาจะแกไขไดโดยวิธีใดบาง  ซึ่งควรจะตั้งสมมติฐานไวหลายๆ อยาง 

 2.4 ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล  เปนขั้นทีผู่เรยีนศึกษาคนควาหาความรูจากแหลง
ตางๆ เชน  คนควาจากตํารา  เอกสารตางๆ  สัมภาษณผูรูหรือผูเช่ียวชาญ  หรอืทําการทดลองแลว
เก็บรวบรวมขอมูลที่ได  โดยอาจใชวิธีการจดบันทึกขอมูลหรือวิธอีื่นๆ  ตามความเหมาะสมเพ่ือจะ
นําขอมูลมาทดสอบสมมติฐานในขั้นตอไป 

 2.5 ขั้นวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน  เปนการนาํขอมูลที่รวบรวมไดนั้น
มาวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไววาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม 

 2.6 ขั้นสรุปผล  ผูเรียนประเมินผลวธิีการแกปญหาหรอืตดัสินใจเลือกวิธีการที่
ไดผลดีทีส่ดุในการแกปญหา  หรอืเปนลักษณะการสรุปลงไปวาเช่ือสมมติฐานใดนั่นเอง  โดยอาจ
สรปุในรูปของหลักการที่จะนําไปอธิบายเปนคําตอบ  หรอืเปนวิธแีกของปญหาที่กําหนดไวตลอดจน
การนําความรูไปใช 

 3. ขั้นประเมินผล 
 ผูสอนและผูเรยีนรวมกันประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ที่

หลากหลาย  นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนตอไป 
 ทิศนา  แขมมณี (2551: 124-125)  ไดกลาวไววา  ขั้นตอนในการแกปญหาคณิตศาสตรมี 

ดังนี ้
 1. สังเกต 
 ใหนักเรียนไดศึกษาขอมลู  รับรูและทําความเขาใจในปญหาจนสามารถสรุปและ

ตระหนักในปญหานั้น 
 2. วิเคราะห 
 ใหผูเรียนไดอภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือแยกแยะประเดน็ปญหา  สภาพ  

สาเหต ุ และลําดับความสําคัญของปญหา 
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 3. สรางทางเลือก 
 ใหผูเรียนไดแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลาย  ซึ่งอาจมีการ

ทดลอง  คนควา  ตรวจสอบ  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการทํากิจกรรมกลุมและควรมีการกําหนด
หนาที่ในการทํางานใหแกผูเรยีนดวย 

 4. เก็บขอมูลประเมินทางเลือก 
 ผูเรยีนปฏิบัตติามแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงาน  เพ่ือรายงานและตรวจสอบ

ความถูกตองของทางเลือก 
 5. สรุป 
 ผูเรยีนสังเคราะหความรูดวยตนเอง  ซึ่งอาจจัดทําในรูปของรายงาน 
 จากที่นักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานไดอธิบายถงึกระบวนการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรนั้น  สามารถสรปุไดดังนี้  
 1. ขั้นตระหนักรู (Sensing Problems and Challenges)   
 เปนขั้นที่ทําใหรูถึงสิ่งที่ทําใหเปนปญหา  เปนการฝกฝนเพ่ือใหทราบวา  อะไรเปน

ตัวการทําใหเกิดปญหา  การตระหนักรูปญหา หมายถึง 
 1.1 การที่เรารูสึกวามีบางสิ่งบางอยางคอยกอกวนหรอืทําความรําคาญใหแกเรา 
 1.2 การที่เรารูสึกยุงยาก  และทําไดไมงายเลยที่จะเพิกเฉย 
 1.3 การที่เราพิจารณา  และสังเกตเห็นสิ่งตางๆ ที่ผดิสังเกตอยางมีสต ิ
 1.4 การที่เราปรารถนาอยากใหบางสิ่งบางอยางดขีึ้น 
 1.5 การที่เรารูสึกสับสน  วุนวายใจ  ไมรูแนวาจะทําอยางไรดี 
 2. ขั้นรวบรวมขอมูลหรือขั้นคนหาความจริง (Data Finding หรือ Fact Finding) 
 เปนขั้นที่ตองคนหาและเก็บรวบรวมขอมูล  สอบถาม  คนควา  สิ่งที่คิดวามีความ

เก่ียวของกับปญหาไดมากที่สดุ  และจัดเรียงขอมูลใหเปนหมวดหมู 
 3. คนหาปญหาทีแ่ทจริง (Problem Finding) 
 เปนขั้นตอนที่เนนการพิจารณาวาอะไรคือปญหาทีแ่ทจรงิ  อะไรคือปญหาใหญ  

อะไรคือปญหาหลัก  เปนขั้นที่ตองใชความรูเพ่ิมเขามา  โดยตองใชทักษะการวิเคราะห  และการ
สังเคราะหเขามารวมดวย  ซึ่งในขั้นนี้จะพบวามีเด็กนักเรียนที่เกงเกดิขึ้น  เด็กบางคนจะมีปญหา
ดานการคดิ  ครูจะตองเขาไปชวยเหลือแนะนํา 

 4. ขั้นคิดหาแนวทางในการแกปญหา (Idea Finding)   
 เปนขั้นที่คดิคนหาวธิีในการแกปญหา  พยายามคดิหาวิธกีารที่แปลกๆ ใหมๆ  ซึ่ง

อาจเปนวิธีที่ไมมีใครจะคิดถึงเขาไปดวย 
 การหาแนวทางในการแกปญหา  หมายถึง  เปนการคิดคนความคิดเพ่ือแกปญหา

ไวหลายๆ ความคิด  ตลอดเปนการรวบรวมความคิดตางๆ เขาดวยกันเพ่ือหาความคิดใหม 
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 5. ขั้นคนหาสรปุ (Solution Finding)   
 เปนการคนหาขอสรุปจากแนวทางหลายๆ ทางในการแกปญหานั้น  วธิีใดเปนวธิีที่

เหมาะสมที่สดุ  เปนทีย่อมรับมากทีส่ดุ 
 การคนหาขอสรปุ  หมายถึง  การตดัสินใจวา  ความคิดไหนดีทีสุ่ด  มีขอมูล

สนับสนนุในการเลือกความคิดทีด่ ี เปนการพิจารณาหลายๆ ทาง  ไมกลัววาจะตัดสินใจผดิพลาด 
 6. ขั้นยอมรับขอสรปุและดําเนนิการแกปญหาตามแนวทางที่เลือก (Acceptance 

Finding)  เปนขั้นตอนในการปฏิบัตติามขัน้ตอนในการแกปญหามีขั้นตอน ดังนี ้
 6.1 ขั้นวางแผนเปนขัน้ๆ  ตองทําอะไรบาง  ทําอยางไร 
 6.2 คนหาสิ่งอื่นๆ ที่จะชวยใหการแกปญหาสําเร็จ  การดําเนินการแกปญหาตาม

แนวทางที่เลือก  หมายถึง  การสนับสนุนการคิด  ตองการขอมูลอะไร  จะไปคนหาขอมูลนัน้ไดที่
ไหน  มีแผนที่จะดําเนินการเปนขั้นตอน  มีตารางปฏิบัตงิานของสิ่งตางๆ 

 
 3.5 ยทุธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 เม่ือทราบถึงกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรแลว  ซึ่งมีขั้นตอนหนึ่งที่กลาวถึงการ

มองหาวิธีการหรือยุทธวิธีในการแกปญหา  โดยนักการศกึษาหลายทานไดกลาวไว ดังนี ้
 เคนเนดี (Kennedy. 1984: 82-83)  ไดเสนอยทุธวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 1. การคนหาแบบรปู (Look for a pattern) 
 2. การเขยีนแผนผังหรอืภาพประกอบ (Draw a picture) 
 3. ทําปญหาใหงายลง (Make a Simple Problem) 
 4. สรางตารางหรือกราฟ (Make a table) 
 5. การเดาและตรวจสอบ (Guess and Check) 
 6. แจกแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด (Make an organized list) 
 7. ใชหลักเหตุผล (Use Logical Reasoning) 
 8. การดําเนนิการแบบยอนกลับ (Work  backward) 
 9. สถานการณจําลอง (Simulation) 
 10. แบงเปนปญหายอยๆ  หรือเปล่ียนมุมมองปญหา 
 บิลสไทน; ลิเบสไคน; และ ลอตต (Billstein; Libeskind; & Lott. 1990: 18-22)  ไดเสนอ

ยุทธวิธีในการแกปญหา ดังนี ้
 1. ยุทธวิธีหารปูแบบ (Look for a Pattern)  ยทุธวิธนีี้จะพิจารณารูปแบบของสวน

แรกในลําดับของจํานวนที่ใหมากอน  แลวจึงคนหาตอไปอีก 
 2. ยุทธวิธีสรางตาราง (Make a Table)  ใชตารางในการรวบรวมขอมูลหรอืชวยให

เปนรปูแบบใชตารางในการพิจารณากรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหานัน้ 
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 3. ยุทธวิธีพิจารณากรณีที่งายกวา (Examine a Simplex Case)  ในสถานการณที่
ซับซอนบางปญหา  อาจเริ่มจากการพิจารณากรณีงายๆ ของปญหานั้นกอน  และคอยสรางไปยัง
ปญหาเดิม 

 4. ยุทธวิธีวิเคราะหใหไดปญหายอย (Identify a Subgoal)  ในการที่จะพยายาม
วางแผนในการแกปญหาบางปญหา  คําตอบของปญหาที่งายกวาหรือคําตอบของปญหาที่คลายกัน
มากๆ ที่เคยพบมาแลวอาจกลายเปนเปาหมายยอยๆ ของเปาหมายพ้ืนฐานในการแกปญหานั้นได 

 5. ยุทธวิธีพิจารณาปญหาที่เก่ียวของ (Examine a Related Problem)  เปนการ
คนหาปญหาที่คลายกัน  ซึ่งเคยแกมากอนชวยในการแกปญหาใหมที่เจอ 

 6. ยุทธวิธยีอนกลับ (Work Backward)  ปญหาบางปญหาอาจงายขึ้น  ถาเริ่ม
พิจารณาจากคําตอบหรอืผลขั้นสดุทาย  และทํายอนกลับ 

 7. ยุทธวิธีเขยีนสมการ (Write an Equation)  ยุทธวิธีนี้ใชความรูทางพีชคณิต  โดย
สรางสมการใหสอดคลองกับคําตอบ 

 8. ยุทธวิธีสรางแผนภาพ (Draw a Diagram)  การวาดแผนภาพเปนสวนหนึ่งในการ
แกปญหาในวิชาเรขาคณิต  จะสรางรูปเพ่ือการเขาใจซึ่งจําเปนในการแกปญหา  นอกจากนี้ปญหาที่
ไมใชปญหาทางเรขาคณิตก็สามารถใชการวาดรปูในการแกปญหาได 

 9. ยุทธวิธีเดาและตรวจสอบ (Guess and Check)  ในขัน้แรกจะเดาคําตอบและใช
เหตผุลดูความเปนไปได  แลวตรวจคําตอบ  ถาการเดาครั้งนั้นไมถูกตอง  ขั้นตอไป คือ การเรียนรู
เก่ียวกับความเปนไปไดของคําตอบใหมากขึ้น  แลวเดาตอไป 

 ฮารท; เอดิเวิรดส; และบิทเทอร (Hartfield; Edwards; & Bitter. 1993 : 55-60)  ไดเสนอ
วาในการแกปญหานักเรียนตองรูยทุธวิธีในการแกปญหาที่หลากหลายอนั ไดแก 

 1. การคาดคะเนและตรวจสอบ (Estimation and Check)  เปนวิธีในการเสนอคําตอบ
ที่ใกลเคียงเพ่ือตดัสินวาแนวทางแกปญหานาจะเปนวิธีใด  ซึ่งคําตอบที่ไดอาจไมถูกก็ได  คําตอบที่
คาดคะเนขึน้มาจะตองตรวจสอบเพ่ือใหไดเปนคําตอบทีแ่ทจริง  การคาดคะเนคําตอบสามารถทํา
เปนประจําจนทําใหเปนพ้ืนฐานในช้ันเรียน 

 2. การคนหารูปแบบ (Looking for Pattern)  ปญหาบางปญหามีวิธแีกวิธีเดยีวเทานั้น 
คือ การหาแบบรูปจากขอมูลที่ใหมาและทํานายขอมูลที่ไมไดใหมา 

 3. พิจารณาวาขอมูลเพียงพอหรอืไม (Insufficient Information)  บางครั้งขอมูลที่ให
มาไมเพียงพอ  มีบางสวนขาดหายไป 

 4. การวาดภาพประกอบ  วาดกราฟ  และสรางตาราง (Drawing Picture, Graphs 
and Table)  วิธนีี้จะชวยใหนักเรียนมองเหน็ภาพจากปญหาที่ยุงยากหรือปญหาที่เปนนามธรรม  
การวาดภาพ  กราฟ  และตารางเปนการแสดงขอมูลเชิงจํานวนใหนักเรียนเห็น  ชวยใหมองเห็น
ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไมปรากฏโดยทันท ี
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 5. การตดัขอมูลที่ไมเก่ียวของออก (Elimination of Extraneous Data)  ปญหาบาง
ปญหาใหขอมูลทั้งที่จําเปนและไมจําเปน  นักเรยีนตองตดัขอมูลสวนที่ไมจําเปนออก  เพ่ือที่จะให
ขอมูลนั้นแคบลงแทนที่จะพยายามใชขอมูลทั้งหมดที่ไมมีความหมาย 

 6. การพัฒนาสูตรและเขยีนสมการ (Developing Formula and Writing Equations)  
สูตรที่สรางขึ้นจะใชประโยชนโดยการแทนจํานวนลงในสูตรเพ่ือหาคําตอบ 

 7. การสรางแบบจําลองของปญหา (Modeling)  การสรางแบบจําลองของปญหาจะทํา
ใหนักเรียนเขาใจมโนคติการดําเนินการที่จําเปนตอการแกปญหา 

 8. การดําเนินการแบบยอนกลับ (Working Backwards)  การพิสูจนทางเรขาคณิตมัก
ใชวิธีนี้  นักเรยีนตองคิดยอนกลับวาจะหาคําตอบนัน้ไดอยางไร 

 9. การเขยีนแผนผังสายงาน (Flowcharting)  การเขยีนแผนผังสายงานจะชวยใหเห็น
กระบวนการของการแกปญหา  ซึ่งผังงานเปนเคาโครงทีแ่สดงรายละเอยีดของขั้นตอนที่ตอง
ดําเนินการตามเง่ือนไขตางๆ ที่ตองการกอนที่จะไปแกปญหา 

 10. การลงมือแกปญหาทันที (Acting Out the Problem)  เปนการลงมือกระทําการ
แกปญหาโดยทันที  ซึ่งบางครั้งจะทําใหเห็นขั้นตอนการแกปญหาไดงายขึ้น 

 11. การทําใหเปนปญหาอยางงาย (Simplifying the Problem)  เปนการแทนจํานวน
นอยๆ ที่สามารถคํานวณได  โดยทีน่ักเรยีนสามารถตรวจสอบความถูกตองของคําตอบไดกอนที่จะ
แกไขปญหาที่มอียู  นักเรยีนจะตองใชความรูในการเลือกการดําเนินการที่เหมาะสม 

 เคนเนดี และทิปส (Kennedy; & Tipps. 1994: 139-156)  ไดเสนอวิธีการที่ใชในการ
แกปญหาไว 10 วิธี ไดแก 

 1. การคนหาแบบรปู (Look for Pattern)  เปนวธิีที่ใชกันอยางกวางขวางในการ
แกปญหา  เด็กเล็กสามารถคนหาและอธิบายแบบรปูของสิ่งตางๆ ได เชน  แบบรปูของจํานวน
ดังตอไปนี้ 0, 2, 4, 6, … ;  15, 20, 25, … เปนตน  สวนเด็กโตจะคิดพรอมกับแบบรปูที่เปน
นามธรรมและใชเหตุผลประกอบมากขึ้น 

 2. การใชแบบจําลอง (Use a Model)  ใชสําหรับแกปญหาทีธ่รรมดาและไมธรรมดา  
นักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหใชวิธีนี้  อปุกรณที่เหมือนจริงจะดีสําหรับเด็กเล็ก  ในขณะที่ตัวอยาง
ดานนามธรรมสามารถใชกับเด็กโตไดด ี การใชแบบจําลองจะดีกวาการวาดภาพสําหรับปญหาบาง
ปญหา  เนือ่งจากสามารถเคล่ือนยายได 

 3. การใชภาพหรอืแผนภาพ (Use a Drawing or Diagram)  เปนประโยชนมาก
สําหรับเด็กเล็ก  โดยที่เด็กจะเรียนรูที่จะใชภาษาภาพเพ่ือบันทึกขอมูลเกีย่วกับปญหา  ในขณะที่เขา
มีความพรอมการนําเสนอรูปและแผนภาพก็จะเปล่ียนมาเปนการแสดงจํานวนและสิ่งอื่นๆ ทาง
คณิตศาสตร  รปูภาพ  และแผนภาพ  มักจะใชแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของปญหา  
ตลอดจนกระบวนการสําหรับแกปญหาดวย 

 4. การลงมือแกปญหาทันที (Act it Out)  วิธีนี้เปนการแกปญหาโดยทันทแีละไมคอย
ประณีต  เปนการทําคราวๆ เพ่ือใหเห็นภาพรวมและขั้นตอนในการแกปญหานั้นไดงายขึ้น 
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 5. การสรางตารางและ/หรือสรางกราฟ (Construct a Table and/or Graph)  วธิีนี้
ชวยใหนักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลที่อยูอยางกระจัดกระจายมาเปนรูปแบบทีม่ีความซับซอน
นอยลง  สามารถใชประโยชนไดดีกวา 

 6. การเดาและตรวจสอบ (Guess and Check)  วธิีนีต้องการใหผูแกปญหาไดใช
เหตผุลในการตดัสินใจที่จะทําการเดา  ไมเดาโดยการขาดการไตรตรองหรอืเดาแบบยุงเหยิงจนไม
สามารถยอมรับได  เม่ือเดาครั้งแรกควรจะตรวจสอบวาถกูตองหรือไม  เปนไปตามความจริงหรือไม  
ถายังเปนไปไมไดตองเดาซ้ําอีกจนกวาจะไดคําตอบที่ใกลเคียงที่สดุ 

 7. การแจงกรณีที่เปนไปได (Account for Possibilities)  วิธีนีแ้สดงความเปนไปได
ของคําตอบกอนที่จะทราบคําตอบ  โดยอาจเขยีนเปนรายการหรือสรางตารางเพ่ือใหงายตอการ
แกปญหา  เหมาะสําหรับความเปนไปไดที่ไมมากนัก 

 8. การทําปญหาใหงายหรอืแยกปญหาเปนสวนๆ (Simplify or Break into Parts)    
ใชกับปญหาที่ยากหรือปญหาทีมี่ตัวเลขหรือจํานวนที่มีความซับซอนมากๆ  ทําใหปญหานั้นมีความ
ซับซอนนอยลงเพ่ือใหแกปญหาไดงายขึ้น 

 9. การทํายอนกลับ (Work Backward)  วธิีนี้ความพิเศษที่สดุในบรรดาวธิีที่กลาวมา
ทั้งหมด  เปนวิธีที่ชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะความมีเหตผุลและเปนสิ่งที่ทาทายที่จะหาคําตอบ 

 10. การเปลี่ยนมุมมองของปญหา (Change Your Point of View)  ปญหาบางปญหา
มีความยุงยาก  ซับซอน  ไมสามารถแกปญหานัน้ไดโดยตรง  บางครั้งจึงตองเปล่ียนมุมมองจาก
จุดมุงหมายของปญหาโดยตรง  เปนภาพสถานการณอืน่ที่มีอยูในปญหา  เพ่ือวิเคราะหแลวลงมือ
แกปญหานั้นเพ่ือโยงไปยังจุดมุงหมายของปญหาจริงๆ 

 ฉวีวรรณ  เศวตมาลย (2542: 30-38)  ไดสรุปยทุธวธิีการแกปญหาคณิตศาสตรไว ดังนี ้
 1. กําหนดคุณลักษณะของปญหา (Characterize the Problem)  อะไรคือสิ่งที่กําหนด  

อะไรคือสิ่งทีต่องการ  อะไรขาดหายไป  ทานกําลังคนหาอะไรอยู  ขอมูลที่จําเปนกําหนดมาให
หรือไม  จงดูตัวอยางหลายๆ ขอ  มีกรณีพิเศษใดหรอืไมที่กําหนดขอบขายของคําตอบที่เปนไปได  
ทานสามารถทําปญหานัน้ใหงายลง  โดยใชประโยชนจากการสมมาตรหรอืทําขอความ “โดยไม
สูญเสียความเปนกรณีทั่วไป” เพ่ือยอโจทยทั้งขอใหเปนกรณีเฉพาะไดหรือไม 

 2. ทานเคยเห็นปญหานั้นมากอนหรือไม (Have you seen this before?)  หรือทาน
เคยเหน็ปญหานี้ในรูปทีแ่ตกตางไปเพียงเล็กนอยไหม  ถาเคย  ทานสามารถถายทอดไปสูปญหานี้
แลวใชวิธีการบางตอนทีเ่คยแกปญหาเดิมมาใชไดหรอืไม  จงตั้งปญหาที่คลายคลึงกันที่มีตัวแปร
นอยกวาแลวแกดูโดย “การคลาย” เง่ือนไขในขอหนึ่งหรอืมากกวานั้น  ทานสามารถเรียนรูอะไร
เก่ียวกับปญหาเดิมบางหรือไม 

 3. คนหารูปแบบ (Look for a pattern)  โดยการพิจารณาลักษณะโดยภาพรวมของ
อนุกรม  1 + 2 + … + 100 หนุมนอย Frederick Gauss  ก็สรางรูปแบบนี้ได :  1 + 100 = 2 + 99 
= … 101  ความเขาใจหยั่งรูนี้ไดนําไปสูการสังเกตทันทวีา  ตัวเลขอีก 50 คู  เชนนี้ก็สามารถสราง
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ขึ้นมาได  โจทยการหาผลบวกตั้งแต 1 ถึง 100 ก็กลายเปนงานหาผลคูณอยางงาย 50 × 101 = 
5,050 

 4. การทําใหงายลง (Simplification)  บางครั้งความสัมพันธหรอืรปูแบบงายๆ  อาจ
ถูกจัดใหอยูในรปูแบบหรือนิพจนที่ “ยุงเหยิง”  จงพยายามแทนคารูปทียุ่งเหยิงดวยสัญลักษณงายๆ 
แลวคนหาความสัมพันธทีอ่ยูเบ้ืองหลัง  การจัดพจนในนิพจนที่ซับซอนเสียใหมอาจจะนําไปสู
ผลสําเร็จทีป่ลายทางเดียวกัน 

 5. การลดลง (Reduction)  ปญหาของทานสามารถแบงเปนปญหายอยๆ ที่จะแกไข
ไดงายขึน้หรอืไม 

 6. การทํายอนกลับ (Work Backwards)  เม่ือทานพยายามจะพิสูจนทฤษฎีบทที่ทาน
ทราบอยูแลววาเปนจริง  อาจจะงายขึ้นถาเร่ิมตนทําจากขอสรปุขึ้นไปหาเหตุผล 

 7. จัดทํารายงาน (Make a List)  ถาทานใชเครือ่งคอมพิวเตอร  มันอาจจะเปนไปไดที่
จะจัดทํารายการทั้งหมดของผลลัพธที่เปนไปไดทุกขัน้ตอนของกระบวนการบางอยาง  ถาทานสนใจ
ในผลลัพธใดโดยเฉพาะของกระบวนการนั้น  มันก็ควรจะรวบรวมอยูในรายการทั้งหมดนั้น 

 8. สถานการณจําลอง (Simulation and Modeling)  แบบจําลองทางคณิตศาสตรอาจ
สรางไดโดยการเลยีนแบบกระบวนการที่ซับซอนในคณิตศาสตร  หรอืในโลกแหงความเปนจริงนั้น  
ถาผลที่ไดรับโดยใชสถานการณจําลองถูกตองแมนยําแลว  สถานการณจําลองนั้น คือ ความสําเร็จ 

 9. ตรรกศาสตรทางการ (Formal Logic)  อปุนยัทางคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือที่มี
ศักยภาพในคณิตศาสตรหลายสาขา  เชนเดยีวกับเทคนิคที่เรยีกวา  การพิสูจนโดยออม (Indirect 
Prove)  ซึ่งเปนทีรู่กันวาเปนการพิสูจนแบบ Contrapositive ดวย 

 10. คําตอบของทานมีความหมายหรือไม  ตรวจคําตอบของทานโดยใชสามัญสํานึก  
และการใหเหตุผลแบบมีทางเลือก 

 11. ขอสดุทาย  เม่ือใดก็ตามทีท่านพยายามจะแกปญหา  จงคนหาวิธีหลายๆ วิธี  
เพ่ือเปนตัวแทนลักษณะของปญหา  จงสรางรูปและระบุช่ือประกอบ  จัดทํารายการคุณลักษณะ  
เขยีนรายการแสดงความสัมพันธ เปนตน  ยิ่งทานมีวิธแีทนปญหาไดมากเทาใด  ก็ยิ่งมีแนวโนมที่
ทานจะคนพบความสัมพันธแอบแฝงอยู  ซึ่งจะเปนกุญแจไขไปสูคําตอบไดมากเทานัน้ 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2551: 12-42)  ไดกลาวไววา       
ในการแกปญหาหนึ่งๆ  นอกจากนักเรยีนจะตองมีความรูพ้ืนฐานที่เพียงพอและเขาใจกระบวนการ
แกปญหาดแีลว  การเลือกใชยทุธวิธแีกปญหาที่เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพสูงสดุก็เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ชวยในการแกปญหา  ถานักเรยีนมีความคุนเคยกับยุทธวธิแีกปญหาตางๆ ที่เหมาะสมและ
หลากหลายแลว  นักเรยีนสามารถเลอืกยุทธวิธีเหลานั้นมาใชไดทันที  ยทุธวิธแีกปญหาที่เปน
เครื่องมือสําคัญและสามารถนํามาใชในการแกปญหาไดดี  ที่พบบอยในคณิตศาสตร มีดังนี ้

 1. การคนหาแบบรปู 
 การคนหาแบบรูป  เปนการวิเคราะหปญหาและคนหาความสัมพันธของขอมูลที่มี

ลักษณะเปนระบบหรือแบบรปูในสถานการณปญหานัน้ๆ แลวคาดเดาคําตอบ  ซึ่งคําตอบที่ไดจะ
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ยอมรับวาเปนคําตอบที่ถูกตอง  เม่ือผานการตรวจสอบยนืยัน  ยทุธวิธีนี้มักจะใชในการแกปญหาที่
เก่ียวกับเร่ืองจํานวนและเรขาคณิต  การฝกฝนการคนหาแบบรปูในเรือ่งดังกลาวเปนประจําจะชวย
นักเรียนในการพัฒนาความรูสึกเชิงจํานวนและทักษะการสื่อสาร  ซึ่งเปนทักษะที่ชวยใหนักเรียน
สามารถประมาณและคาดคะเนจํานวนที่พิจารณาโดยยังไมตองคิดคํานวณกอน  ตลอดจนสามารถ
สะทอนความรูความเขาใจในแนวคิดทางคณิตศาสตรและกระบวนการคิดของตนได 

 2. การสรางตาราง 
 การสรางตาราง  เปนการจัดระบบขอมูลใสในตาราง  ตารางที่สรางขึ้นจะชวยใน

การวิเคราะหหาความสัมพันธ  อันจะนําไปสูการคนพบแบบรูปหรือขอช้ีแนะอืน่ๆ  ตลอดจนชวยให
ไมหลงลืมหรือสับสนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  เมือ่ตองแสดงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา 

 3. การเขยีนภาพหรอืแผนภาพ 
 การเขยีนภาพหรือแผนภาพ  เปนการอธิบายสถานการณและแสดงความสัมพันธ

ของขอมูลตางๆ ของปญหาดวยภาพหรือแผนภาพ  ซึ่งการเขยีนภาพหรือแผนภาพจะชวยใหเขาใจ
ปญหาไดงายขึ้น  และบางคร้ังก็สามารถหาคําตอบของปญหาไดโดยตรงจากภาพหรอืแผนภาพนั้น 

 4. การแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด 
 การแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด  เปนการจัดระบบขอมูล  โดยแยกเปนกรณีๆ ที่

เกิดขึ้นทั้งหมด  ในการแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด  นักเรียนอาจขจัดกรณีที่ไมใชออกกอน   
แลวคอยคนหาระบบหรอืแบบรูปของกรณีที่เหลืออยู  ซึ่งถาไมมีระบบในการแจงกรณีที่เหมาะสม
ยุทธวิธีนี้ก็จะไมมีประสิทธภิาพ  ยุทธวธิีนี้จะใชไดดถีาปญหานั้นมีจํานวนกรณีที่เปนไปไดแนนอน   
ซึ่งบางครั้งเราอาจใชการคนหาแบบรูปและการสรางตารางมาชวยในการแจงกรณีดวยก็ได 

 5. การคาดเดาและตรวจสอบ 
 การคาดเดาและตรวจสอบ  เปนการพิจารณาขอมูลและเง่ือนไขตางๆ ทีป่ญหา

กําหนดผสมผสานกับประสบการณเดิมที่เก่ียวของ  มาสรางขอความคาดการณ  แลวตรวจสอบ
ความถูกตองของขอความคาดการณนั้น  ถาการคาดเดาไมถูกตองก็คาดเดาใหมโดยอาศัยประโยชน
จากความไมถูกตองของการคาดเดาในครั้งแรกๆ เปนกรอบในการคาดเดาคําตอบของปญหาครั้ง
ตอไป  นักเรียนควรคาดเดาอยางมีเหตผุลและมีทิศทาง  เพ่ือใหสิ่งที่คาดเดานั้นเขาใกลคําตอบที่
ตองการมากทีสุ่ด 

 6. การเขยีนสมการ 
 การเขยีนสมการ  เปนการแสดงความสัมพันธของขอมูลที่กําหนดของปญหาในรูป

ของสมการ  ซึ่งบางครั้งอาจเปนอสมการก็ได  ในการแกสมการนักเรยีนตองวิเคราะหสถานการณ
ปญหาเพ่ือหาวา  ขอมูลและเง่ือนไขที่กําหนดมามีอะไรบาง  และสิ่งที่ตองการหาคืออะไร  หลังจาก
นั้นกําหนดตัวแปรสิ่งที่ตองการหาหรอืแทนสิ่งที่เก่ียวของกับขอมูลที่กําหนดมาให  แลวเขียนสมการ
หรืออสมการแสดงความสัมพันธของขอมูลเหลานั้น  ในการหาคําตอบของสมการ  มกัใชสมบัติการ
เทากันมาชวยในการแกสมการ  ซึ่งไดแก  สมบัติสมมาตร  สมบัติถายทอด  สมบัติการบวกและ
สมบัติการคูณ  และเมือ่ใชสมบัตขิองการเทากันมาชวยแลว  ตองมีการตรวจสอบคําตอบของสมการ
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ตามเง่ือนไขของปญหา  ถาเปนไปตามเง่ือนไขของปญหา  ถือวาคําตอบที่ไดเปนคําตอบทีถู่กตอง
ของปญหานี้  ยุทธวธิีนีมั้กใชบอยในปญหาทางพีชคณิต 

 7. การคิดยอนกลับ 
 การคิดยอนกลับ  เปนการวิเคราะหปญหาที่พิจารณาจากผลยอนกลับไปสูเหต ุ 

โดยเริ่มจากขอมูลที่ไดในขั้นตอนสดุทาย  แลวคิดยอนขัน้ตอนกลับมาสูขอมูลที่ไดในขั้นตอนเร่ิมตน  
การคิดแบบยอนกลับใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการอธิบายถึงขัน้ตอนการไดมาซึ่งคําตอบ 

 8. การเปล่ียนมุมมอง 
 การเปล่ียนมุมมอง  เปนการเปล่ียนความคิดหรือมุมมองใหแตกตางไปจากที่

คุนเคย  หรอืทีต่องทําตามขั้นตอนทีละขั้นเพ่ือใหแกปญหาไดงายขึ้น  ยุทธวธิีนีมั้กใชในกรณีที่
แกปญหาดวยยุทธวธิอีื่นไมไดแลว  สิ่งสําคัญของยุทธวิธนีี้ก็คือ  การเปลีย่นมุมมองที่แตกตางไปจาก
เดิม 

 9. การแบงเปนปญหายอย 
 การแบงเปนปญหายอย  เปนการแบงปญหาใหญหรอืปญหาที่มีความซับซอน

หลายขั้นตอนออกเปนปญหายอยหรือเปนสวนๆ  ซึ่งในการแบงเปนปญหายอยนัน้นักเรยีนอาจลด
จํานวนของขอมูลลง  หรือเปล่ียนขอมูลใหอยูในรปูที่คุนเคยและไมซับซอน  หรอืเปลีย่นใหเปน
ปญหาที่คุนเคยหรอืเคยแกปญหามากอนหนานี ้

 10. การใหเหตุผลทางตรรกศาสตร 
 การใหเหตผุลทางตรรกศาสตร  เปนการอธิบายขอความหรือขอมูลที่ปรากฏอยูใน

ปญหานั้นวาเปนจริง  โดยใชเหตผุลทางตรรกศาสตรมาชวยในการแกปญหาบางปญหาเราใชการให
เหตผุลทางตรรกศาสตร  รวมกับการคาดเดาและตรวจสอบ  หรือการเขยีนภาพและแผนภาพ  จน
ทําใหบางครั้งเราไมสามารถแยกการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรออกจากยุทธวธิีอืน่ไดอยางเดนชัด  
ยุทธวิธีนีมั้กใชบอยในปญหาทางเรขาคณิตและพีชคณิต 

 11. การใหเหตุผลทางออม 
 การใหเหตผุลทางออม  เปนการแสดงหรอือธิบายขอความหรอืขอมูลทีป่รากฏอยู

ในปญหานั้นวาเปนจริง  โดยการสมมติวาขอความทีต่องการแสดงนั้นเปนเท็จ  แลวหาขอขดัแยง  
ยุทธวิธีนีมั้กใชกับการแกปญหาทีย่ากแกการแกปญหาโดยตรง  และงายที่จะหาขอขดัแยงเม่ือ
กําหนดใหขอความที่จะแสดงเปนเท็จ 

 จากที่กลาวไวขางตน  สามารถสรุปยุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตรที่นักการศึกษา
หลายทานไดกลาวไวดังนี้ 

 1. การคนหาแบบรปู (Look for Pattern)  เปนวธิีที่ใชกันอยางกวางขวางในการ
แกปญหา  เด็กเล็กสามารถคนหาและอธิบายแบบรปูของสิ่งตางๆ ได สวนเด็กโตจะคิดพรอมกับ
แบบรปูที่เปนนามธรรมและใชเหตุผลประกอบมากขึ้น 

 2. การใชแบบจําลอง (Use a Model)  ใชสําหรับแกปญหาทีธ่รรมดาและไมธรรมดา  
นักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหใชวิธีนี้  อปุกรณที่เหมือนจริงจะดีสําหรับเด็กเล็ก  ในขณะที่ตัวอยาง



60 

ดานนามธรรมสามารถใชกับเด็กโตไดด ี การใชแบบจําลองจะดีกวาการวาดภาพสําหรับปญหาบาง
ปญหา  เนือ่งจากสามารถเคล่ือนยายได 

 3. การใชภาพหรอืแผนภาพ (Use a Drawing or Diagram)  เปนประโยชนมาก
สําหรับเด็กเล็ก  โดยที่เด็กจะเรียนรูที่จะใชภาษาภาพเพ่ือบันทึกขอมูลเกีย่วกับปญหา  ในขณะที่เขา
มีความพรอมการนําเสนอรูปและแผนภาพก็จะเปล่ียนมาเปนการแสดงจํานวนและสิ่งอื่นๆ ทาง
คณิตศาสตร  รปูภาพ  และแผนภาพ  มักจะใชแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของปญหา  
ตลอดจนกระบวนการสําหรับแกปญหาดวย 

 4. การลงมือแกปญหาทันที (Act it Out)  วิธีนี้เปนการแกปญหาโดยทันทแีละไมคอย
ประณีต  เปนการทําคราวๆ เพ่ือใหเห็นภาพรวมและขั้นตอนในการแกปญหานั้นไดงายขึ้น 

 5. การสรางตารางและ/หรือสรางกราฟ (Construct a Table and/or Graph)  วธิีนี้
ชวยใหนักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลที่อยูอยางกระจัดกระจายมาเปนรูปแบบทีม่ีความซับซอน
นอยลง  สามารถใชประโยชนไดดีกวา 

 6. การเดาและตรวจสอบ (Guess and Check)  วธิีนีต้องการใหผูแกปญหาไดใช
เหตผุลในการตดัสินใจที่จะทําการเดา  ไมเดาโดยการขาดการไตรตรองหรอืเดาแบบยุงเหยิงจนไม
สามารถยอมรับได  เม่ือเดาครั้งแรกควรจะตรวจสอบวาถกูตองหรือไม  เปนไปตามความจริงหรือไม  
ถายังเปนไปไมไดตองเดาซ้ําอีกจนกวาจะไดคําตอบที่ใกลเคียงที่สดุ 

 7. การแจงกรณีที่เปนไปได (Account for Possibilities)  วิธีนีแ้สดงความเปนไปได
ของคําตอบกอนที่จะทราบคําตอบ  โดยอาจเขยีนเปนรายการหรือสรางตารางเพ่ือใหงายตอการ
แกปญหา  เหมาะสําหรับความเปนไปไดที่ไมมากนัก 

 8. การทําปญหาใหงายหรอืแยกปญหาเปนสวนๆ (Simplify or Break into Parts)    
ใชกับปญหาที่ยากหรือปญหาทีมี่ตัวเลขหรือจํานวนที่มีความซับซอนมากๆ  ทําใหปญหานั้นมีความ
ซับซอนนอยลงเพ่ือใหแกปญหาไดงายขึ้น 

 9. การทํายอนกลับ (Work Backward)  วธิีนี้ความพิเศษที่สดุในบรรดาวธิีที่กลาวมา
ทั้งหมด  เปนวิธีที่ชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะความมีเหตผุลและเปนสิ่งที่ทาทายที่จะหาคําตอบ 

 10. การเปลี่ยนมุมมองของปญหา (Change Your Point of View)  ปญหาบางปญหา
มีความยุงยาก  ซับซอน  ไมสามารถแกปญหานัน้ไดโดยตรง  บางครั้งจึงตองเปล่ียนมุมมองจาก
จุดมุงหมายของปญหาโดยตรง  เปนภาพสถานการณอืน่ที่มีอยูในปญหา  เพ่ือวิเคราะหแลวลงมือ
แกปญหานั้นเพ่ือโยงไปยังจุดมุงหมายของปญหาจริงๆ 

 
 3.6 การวัดและประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ความสามรถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการคิดที่สําคัญมากอยางหนึ่ง  

ซึง่จะตองมีวิธีการที่จะกระตุนผูสอนและผูเรียนไดตื่นตัวอยูเสมอ  นั่นคอื ผูสอนตองสรางแบบวัดหรอื
แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรทีท่าทายความคดิของผูเรียน  ลักษณะ
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ของขอสอบจะตองประยุกตความรูจากแหลงตางๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน  โดยนักวิชาการและ
นักการศึกษาไดกลาวถึงรปูแบบการวัดและประเมินผล ดงันี ้

 โพลยา (Polya. 1973: 5-40)  ไดเสนอรปูแบบการวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไว  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนและรายละเอยีด ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  รูปแบบการวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา 
 

ขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา พฤติกรรมชี้วัดความสามารถ 
ขั้นทําความเขาใจปญหา 
 
 
ขั้นวางแผนแกปญหา 
 
ขั้นดําเนินการแกปญหา 
 
 
ขั้นตรวจคําตอบ 

    หลังจากอานโจทยและจะตองบอกไดวา  
โจทยกําหนดอะไรมาให  ตองการทราบอะไร  
และขอเท็จจริงเปนอยางไร 
    ใชเง่ือนไขความเปนจริงในการแกปญหา  
พรอมทั้งลําดับขัน้ตอนการแกปญหาไดถูกตอง 
    ความสามารถในการสรางตาราง  เขยีน
ไดอะแกรม  เขยีนสมการหรือประโยคสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตร  และทักษะการคํานวณ 
    การพิจารณาความสมเหตุสมผลและการสรปุ
ความหมายของคําตอบ   

 
 ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ (2537: 48-49)  ไดเสนอแนวใหมในการสรางแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทีเ่รยีกวา  การวัดจากสภาพจริง (Authentic performance 
Measurement)  โดยสรางขอคําถาม ดังนี ้
  1. เสนอสถานการณที่ประกอบดวยขอมูลและขอจํากัดตางๆ ใหนักเรียนหาคําตอบ  
พรอมทั้งอธิบายวธิีการคิดที่จะไดคําตอบ  ซึ่งอาจจะมีวิธีการคิดหลายวิธ ี
  2. เสนอปญหาประกอบดวยขอมูลทีเ่ก่ียวของและไมเกี่ยวของ (หรือไมจําเปน)       
ใหนักเรียนพิจารณาแกปญหาและใหความเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่ไมเหมาะสม 
  3. เสนอปญหาและแนวทางในการแกปญหาบางสวนใหนักเรียนวิจารณและให
แกปญหานั้นใหสําเร็จ 
  4. เสนอปญหาใหแสดงวิธีการแกปญหาและการตรวจสอบโดยนําเสนอตอเพือ่นๆ  ใน
ช้ันเรยีนหรือแลกเปลีย่นคําตอบกัน 
  เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 
  เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน  เปนแบบทดสอบเพ่ือ
วัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรทีม่ีการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบ                 
ฮิวริสติกส (Heuristics) นี้  ใชเกณฑการวัดและประเมินผลที่เรียกวา “รูบริค (Rubric)”  ซึ่งกําหนด
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มาตรการวัด (Scale)  และรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออกของ
แตละจุดในมาตราวัดไวอยางชัดเจน  การใหคะแนนรูบริคมี 2 แบบ 
   1. การใหคะแนนเปนภาพรวม (Holistic Score)  คือ การใหคะแนนงานช้ินใดช้ิน
หนึ่ง  โดยพิจารณาภาพรวมของชิ้นงานวามีความเขาใจในความคิดรวบยอด  การสือ่ความหมาย  
กระบวนการที่ใชและผลงานเปนอยางไร  แลวเขยีนอธิบายคุณภาพของงานหรือความสําเร็จของงาน
เปนช้ินๆ โดยอาจจะแบงระดับคุณภาพตั้งแต 0 – 4  หรือ 0 – 6  สําหรับในขั้นตนการใหคะแนน
รูบริคอาจจะแบงวิธีการใหคะแนนหลายวธิี เชน 
   วิธีที่ 1  แบงงานตามคุณภาพเปน 3 กอง คือ 
   กองที่ 1  ไดแก  งานที่คุณภาพเปนพิเศษและเขยีนอธบิายลักษณะของงานที ่
           มีคุณภาพเปนพิเศษ 
   กองที่ 2  ไดแก  งานที่ยอมรับไดและเขยีนอธิบายลักษณะงานที่ยอมรับ 
   กองที่ 3  ไดแก  งานที่ยอมรับไดนอยหรอืยอมรับไมได  และเขยีนอธิบาย 
           ลักษณะของงานทีย่อมรับไดนอย 
   จากนั้นก็นํางานแตละกองมาใหคะแนนเปน 3 ระดับ คือ 
     กองที่ 1  จะใหคะแนน 6 หรอื 5 
     กองที่ 2  จะใหคะแนน 4 หรอื 3 
     กองที่ 3  จะใหคะแนน 2 หรอื 1 
   วิธีที่ 2  กําหนดระดับความผดิพลาด คอื พิจารณาตามความบกพรองจากคําตอบวา
มีมากนอยเพียงใด  โดยจะหักจากระดับสูงสุดลงมาทีละระดบั ดังนี ้
     คะแนน 4  หมายถึง  คําตอบถูกแสดงเหตุผล  แนวคิดชัดเจน 
     คะแนน 3  หมายถึง  คําตอบถูก  เหตผุลถูก  แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
     คะแนน 2  หมายถึง  เหตผุลการคิดคํานวณผดิพลาด  แตมีแนวทาง 
          ที่จะนําไปสูคําตอบ 
     คะแนน 1  หมายถึง  การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจหลักการ  ความคดิ 

          รวบยอดขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนด 
          ไดนอยมาก  และเขาใจไมถูกตองบางสวน 
     คะแนน 0  หมายถึง  ไมแสดงความคิดเห็นเลย 
    2. การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic Score)  เพ่ือใหการมอง 

คุณภาพของงานหรือความสามารถของนักเรียนไดอยางชัดเจนจึงไดมีการแยกองคประกอบของการ
ใหคะแนน  และการอธิบายคุณภาพของงานในแตละองคประกอบเปนระดับ  โดยทั่วไปแลวการ
แกปญหาจะแยกองคประกอบของงานเปน 4 ดาน คือ 

     2.1 ความเขาใจในความคิดรวบยอด  ขอเท็จจริง  เปนการแสดงใหเห็นวา 
นักเรียนเขาใจในความคิดรวบยอด  หลักการในการแกปญหาที่ถามอยางกระจางชัด 
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     2.2 การสื่อความหมาย คือ ความสามารถในการอธิบาย  การนําเสนอ   
การบรรยาย  เหตผุล  แนวคิด  ใหผูอื่นเขาใจไดดี  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     2.3 การใชกระบวนการและยุทธวิธ ี สามารถเลอืกใชยทุธวิธีกระบวนการใน
การนําไปสูการแกปญหาไดสําเร็จอยางมีประสิทธภิาพ 
       2.4 ผลสําเร็จของงาน  ความถูกตองแมนยําในผลสําเร็จของงานหรืออธิบาย
ที่มาและตรวจสอบผลงาน 
     ตัวอยาง  การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ Analytic Score  รีส  และคณะ 
(Reys; & et al. 1992 : 313)  ไดกําหนดรูบริคของความสามารถในการแกปญหาโดยทีแ่ตละขั้นของ
กระบวนการแกปญหา  จะใหคะแนนตั้งแต 0 – 2 คะแนน  ตามรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
     1. ความเขาใจในปญหา 
      0  หมายถึง  ไมเขาใจในปญหาเลย 
      1  หมายถึง  เขาใจปญหาบางสวนหรือแปลความหมายบางสวน 
              คลาดเคลือ่น 
      2  หมายถึง  เขาใจปญหาไดดี  ครบถวนสมบูรณ 
     2. การวางแผนแกปญหา 
      0  หมายถึง  ไมพยายาม  หรอืวางแผนไดไมเหมาะสมทัง้หมด 
      1  หมายถึง  วางแผนถูกตองบางสวน 
      2  หมายถึง  วางแผนเพ่ือนําไปสูการแกปญหาไดถูกตองทั้งหมด 
     3. คําตอบ 
      0  หมายถึง  ไมตอบ  หรือตอบผดิในสวนที่วางแผนไมเหมาะสม 
      1  หมายถึง  คดัลอกผดิพลาด  คํานวณผดิ  ตอบบางสวนสําหรับปญหา 
              ทีม่ีหลายคําตอบ 
      2  หมายถึง  ตอบไดถูกตองและใชภาษาไดถูกตอง 
 ชารลส  และเลสเตอร (Charles; & Lester. 1982 : 11-12)  เสนอรปูแบบการวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว  โดยพิจารณาถึงความสามารถ 3 ประการ ดังนี ้
  1. ความเขาใจในปญหา  เปนความสามารถในการแปลความหมายโจทย  มีวธิีการให
คะแนน ดังนี ้
    0  หมายถึง  แปลความหมายผดิโดยสิ้นเชิง 
    1  หมายถึง  แปลความหมายผดิบางสวน 
    2  หมายถึง  แปลความหมายโจทยถูกตอง 
  2. การแกปญหา  เปนความสามารถในการวางแผนแกปญหา  มีวิธีการใหคะแนน 
ดังนี ้
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    0  หมายถึง  ไมลงมือทําหรือทําผดิโดยสิ้นเชิง 
    1  หมายถึง  มีกระบวนการแกปญหาถูกตองเปนบางสวน 
    2  หมายถึง  มีกระบวนการแกปญหาถูกตอง (ไมพิจารณาการคํานวณ) 
  3. การตอบปญหา  เปนการพิจารณากระบวนการแกปญหารวมกับทักษะการคํานวณ  
มีวิธีการใหคะแนน ดังนี ้
    0  หมายถึง  ตอบผดิและกระบวนการแกปญหาผดิ 
    1  หมายถึง  ตอบเพียงบางสวน (ในกรณีที่มีหลายคําตอบ) 
    2  หมายถึง  การคํานวณถูกตอง 
 จากที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงเกณฑในการวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรไวขางตน  สามารถแบงขั้นตอนการใหคะแนนออกเปน 3 ขัน้ตอน คือ 
  ขั้นที ่1  ความเขาใจในปญหา เปนความสามารถในการแปลความหมายโจทย  
  ขั้นที ่2  การแกปญหา  เปนความสามารถในการวางแผนแกปญหา   
  ขั้นที ่3  คําตอบ  เปนการพิจารณากระบวนการแกปญหารวมกับทักษะการคํานวณ   
 

 3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรทั้งของตางประเทศ
และในประเทศม ีดังนี ้

 ฮันท (Hunte. 2002: online)  ไดศึกษาเรือ่ง  ผลกระทบของภาษาธรรมชาตขิองนักเรยีน
ในการอภปิรายบนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  การศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานนี้
ทดสอบโดยวิธีการที่นักเรยีนใชภาษาธรรมชาติของพวกเขาในการชวยการเขาใจปญหาคําศัพททาง
คณิตศาสตรและหายุทธวิธทีี่เหมาะสมในการแกปญหาของเขา  ขอมูลถูกรวบรวมเปนระยะเวลา
มากกวา 8 สัปดาหโดยวธิีการดําเนินการเชิงคุณภาพ  กลาวคือ  การสังเกต  การเนนกลุม   
การอภปิรายในกลุมเล็กและกลุมใหญ  และการบันทึกประจําวันของนักเรยีน  กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยนักเรยีนระดับเกรด 8  จํานวน 30 คน (ผูชาย 12 คน  และผูหญิง 18 คน)  ซึ่งมีเชือ้
สายลาติโน  อเมริกา-แอฟริกา  และจาไมกา  ผลลัพธของการศึกษาแสดงใหเห็นวา  นักเรยีนไม
เพียงแตมีความสขุอยางเดยีวในการใชภาษาธรรมชาติในการอภิปรายปญหาคําศัพททาง
คณิตศาสตร  แตทําใหการอภปิรายนั้นงายขึ้นในการอาน  และการเขาใจถึงปญหา  และทักษะการ
ดําเนินการมีการพัฒนารวมกันในการแกปญหาของพวกเขา  นักเรียนมีพัฒนาการสื่อสารทางสังคม
ที่ชวยพวกเขาในการทํางานรวมกันเปนกลุมทีท่ําใหช้ินงานที่มอบหมายนั้นเสร็จ  บันทึกประจําวัน
แสดงความคดิเห็นในการปรับปรุงเจตคตทิางคณิตศาสตรดขีึ้น  และการเพ่ิมความม่ันใจในตนเอง
และความเคารพตนเองเชนเดยีวกับที่พวกเขามีความรับผิดชอบในการเรียนรูของเขาเอง 
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 บราวน (Brown. 2003: online)  ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาความสามารถ  เจตคตแิละ
ความเช่ือถือในการแกปญหาของครูในระดับประถมศึกษา  การแกปญหาเปนการตรวจสอบการสลับ
ที่ตามการพิสูจนขอเท็จจริงสําหรับการศึกษาคณิตศาสตรหรอืแรงกระตุนและความตั้งใจสําหรับ
การศึกษาคณิตศาสตร  การศึกษานีท้ดสอบลักษณะเฉพาะ-เจตคติเก่ียวกับการแกปญหา  ความ
เช่ือถือเกีย่วกับการแกปญหา  และความสามารถในการแกปญหาของครปูระถมศึกษาระดับเกรด 3, 
4 และ 5  ที่มีความสัมพันธกับการแกปญหาการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาครูเหลานี้มีเจตคตทิางบวก
ในการแกปญหาเปนสวนมาก  มีความเชื่อถือทางบวกเกี่ยวกับการแกปญหาเปนสวนใหญ  และ
สวนมากความสามารถในการแกปญหายังไมดีพอ  ขอมูลแสดงนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  
ความสัมพันธทางบวกระหวางเจตคติและความสามารถในการแกปญหา  และระหวางเจตคติและ
ความเช่ือถือ (p < .01)  การวิเคราะหตัวแปรแสดงความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  
ในเจตคติสําหรับ 3 เกรด 

 แอนนาเบิล (Annable. 2006: online)  ไดศึกษาเรือ่ง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในนักเรียนระดับเกรด 6  การศึกษานี้เปนการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพของประสบการณลักษณะของหองพักครูถึงการเปล่ียนแปลงวิธีการสอนของครู
และการตอบสนองของนักเรียนที่จะเปล่ียนแปลงนี้  ขอมูลถูกรวบรวมจากแหลงที่มาทีแ่ตกตางกัน  
รวมทั้งการตรวจสอบเจตคตขิองนักเรยีน  การทดสอบการวิเคราะห  การบันทึกการแกปญหา
ช้ินงานการเรียนรูทีส่มบูรณ  การบันทึกภาคสนาม  สมุดบันทึกประจําวันของนักเรยีน  และการ
สัมภาษณ  นอกเหนอืจากหลักสตูรของการศึกษา  ทั้งนักเรียนและครูก็เผชิญหนาอยางทาทายใน
การปรับตัวถึงแนวทางใหมของลักษณะวิชาคณิตศาสตร  การตอบสนองถึงวิธีการสอนทั้งหมดที่
แตกตางกันจากนักเรียนถึงนักเรยีน  แตมันเปนประสบการณการเรียนรูและเวลาของการเติบโต 

 
 งานวิจัยในประเทศ 

 วสันต  เดอืนแจง (2546: 76-78)  ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนสาธิตและโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม  จํานวน 270 คน  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยความถนดั
ทางดานภาษา  ความถนดัทางดานตัวเลข  และรับรูความสามารถตนเองในการเรียนคณิตศาสตร   
มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเทากับ .368,  .485,  และ .373 
ตามลําดับ  ซึ่งมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 ศิริพร  รตันโกสินทร (2546: 69-72)  ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการสือ่สารทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  เร่ือง อัตราสวนและรอยละ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนของโรงเรียนคําชะอีพิทยา
คม  อําเภอคําชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  จํานวน 41 คน  ไดมาจากการสุมแบบเกาะกลุม  ผลการวิจัย
พบวา ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการสื่อสารทาง
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คณิตศาสตรมีประสิทธภิาพ 86.03/76.54  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 70/70  ความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรและความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  หลังการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรสงูกวากอนการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร
อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  และจํานวนนักเรียนที่เรยีนเรือ่ง อตัราสวนและรอยละ   
จากการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรสอบผานเกณฑในการเรยีนไดมากกวารอยละ 50  ของนักเรียนทั้งหมด  
อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 นฎักัญญา  เจริญเกียรติบวร (2547: 50-52)  ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรเรื่อง ฟงกชัน  ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที ่2  โดยใชการเรยีนแบบ
รวมมือ  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนอัสสมัชัญพาณิชยการ  
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 40 คน  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรยีนหลังจากใชการเรียนแบบรวมมือสูงกวากอนใชการเรยีนแบบรวมมือ  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 มะลิวรรณ  ผองราศี (2549: 107-111)  ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยวธิีการสือ่สาร
แนวความคิดที่มตีอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  จํานวน 33 คน  
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)  ผลการศึกษาพบวาความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรยีนที่ใชการจัดการเรียนรูดวยวธิีการสือ่สารแนวความคิด  
มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระยะที่ 1  ถึงระยะที่ 4  ซึ่งพิจารณาจากผลการทําใบงานและแบบฝกหดั  และ
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีการสื่อสารแนวคดิสูงกวากอนทดลองอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อรชร  ภูบุญเติม (2550: 66-67)  ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
เร่ือง โจทยสมการ  ของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยการใชตัวแทน (Representstion)  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจากโรงเรียนกาฬสนิธุพิทยาสรรพ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 
60 คน  ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่อง โจทยสมการ  ของนักเรียนหลังการสอนการแกโจทยสมการ
โดยการใชตัวแทนสูงกวากอนสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
มีความสัมพันธกับทักษะดานตางๆ ในทางบวก  เชน  ความสามารถในการคํานวณ  การแปล
ความหมายโจทยปญหาคณิตศาสตร  ความเขาใจคณิตศาสตร  ความเขาใจในความคิดรวบยอด  
เปนตน  อีกทั้งยังสงผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้นอีกดวย   
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 4.1 ความหมายของการใหเหตุผล 
 ครูนิค  และรดุนิค (Krulik; & Rudnick. 1993 : 3-5)  อธบิายวา  การใหเหตผุลเปนสวน

หนึ่งของการคิด  โดยการคิด หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะหและไดมาซึ่ง
ขอสรุปทีส่มเหตสุมผลจากขอมูลที่กําหนดให  ซึ่งนักเรยีนตองสรางขอคาดการณ  หาขอสรุปจาก
ความสัมพันธของสถานการณปญหา  แลวแสดงเหตผุล  อธิบายขอสรปุ  และยืนยันขอสรปุนั้น   
โดยไดแบงการคิดออกเปน 4 ขั้น ไดแก 

 1. ขั้นระลึกได (Recall)  เปนทักษะการคิดที่เปนธรรมชาติเกือบเปนอตัโนมัติ  
เปนความสามารถในการระลึกขอเท็จจริง 

 2. ขั้นพ้ืนฐาน (Basic)  เปนความเขาใจความคิดรวบยอด  เปนประโยชนที่จะนําไปใช 
ในชีวิตประจําวัน 

 3. ขั้นวิจารณญาณ (Critical)  เปนความคิดที่ใชในการตรวจเชื่อมโยงและประเมิน
ลักษณะทั้งหมดของการแกปญหา  ประกอบดวย  การจํา  การเรียนรู  การวิเคราะหขอมูล  
เช่ือมโยงขอมูล  เพ่ือหาคําตอบทีมี่เหตุผล 

 4. ขั้นสรางสรรค (Creative)  เปนความคิดทีซ่ับซอน  ความคิดระดับนี้เปน
สิ่งประดษิฐทีค่ดิหรอืจินตนาการขึ้น 

 โดยไดจัดใหการใหเหตผุลเปนสวนหนึ่งของการคิดที่อยูเหนือจากระดับขั้นระลึกได   
ดังภาพประกอบ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       ภาพประกอบ 6  ลําดับขั้นการคิดของครูลิคและรุดนคิ 
 

 ที่มา : Krulik, S. ; & Rudnick, J. (1993).  Reasoning and Problem Solving : A 
Handbook for Elementary School Teachers. P.3. 

 

 

การคิดข้ันระลึก 
(Recall) 

การคิดข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic) 

การคิดข้ันวิจารณญาณ 
(Critical) 

การคิดข้ัน 
สรางสรรค 
(Creative) 

การใหเหตผุล 
(Reasoning) 

การคิดระดับสูง 
(Higher-order 

Thinking) 
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 ครูลิค และรุดนิค  อธิบายอีกวา  การคดิเปนกระบวนการที่ซับซอน  แตละขั้นตอนทีแ่สดง
ในแผนภาพไมไดแยกออกจากกันอยางสิ้นเชิง  โดยแตละขั้นจะมีสวนที่เหลื่อมล้ําทับซอนกันบาง  
จากแผนภาพดังกลาว  จะเห็นวาการใหเหตุผล  จะอยูในการคิดขั้นพ้ืนฐาน  ขั้นวิจารณญาณ  และ
ขั้นสรางสรรค  สําหรับขัน้วิจารณญาณ  และการคิดอยางสรางสรรคนั้น  ครูนิค และรุดนิคเรียกวา  
เปนการคิดระดับสูง (Higher-order Thinking) 

 เลหตนั (Leighton. 2004: 11)  อธิบายวา  การใหเหตผุล  หมายถึง  กระบวนการในการ
สรางขอสรปุ  โดยทุกสิ่งทุกอยางที่เราทําและคิดจะเกี่ยวของกับการสรางขอสรุป  กลาวคือ  เม่ือเรา
เรียนรู  วิเคราะห  ตดัสิน  สรุปอางอิง  ประเมิน ฯลฯ  เราจะตองมีการสรางขอสรุปจากขอมูลและ
ความเช่ือของเราเสมอ 

 ศรีสุรางค  ทีนะกุล (2542: 47)  กลาววา  การใหเหตุผลนั้นเปนปรากฏการณทางจิต 
(Psychological Phenomena)  ซึ่งมนุษยใชเปนเครื่องมือในการสือ่ความหมายทางใจ (Mental Talk)  
กระบวนการดังกลาวนี้  เปนการเรียบเรยีงขอเท็จจริงที่มีอยู  เปนสือ่นําใหจิตสามารถสราง
ขอเท็จจริงขึน้มาใหมไดอีก  หรือเห็นเก่ียวกับขอเท็จจริงใหมที่สรางขึ้นมา 

 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2544: 2)  อธิบายวา  การใหเหตผุล  เปนการพัฒนาใหนักเรยีนใช
สมอง  คิดไตรตรอง  ความมีเหตผุลหรือวิจารณญาณ  โดยใชวิธอีนมุานขอเท็จจริงจากสวนยอยลง
ไปหาขอสรุปของเรือ่งราวนั้น  ซึ่งในการใหเหตผุลมักใชคําวาเพราะวา ...  เพราะฉะนั้น 

 วรรณี  ธรรมโชติ (2550: 3)  ไดใหความหมายวา  การใหเหตุผลเปนเครื่องมือที่มนุษยใช
สําหรับการแสวงหาความรูใหมๆ  โดยการนําเอาความจริงอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยางในระบบ  
ซึ่งเรียกวา  เหตุหรือขอตั้ง (Premise)  มาวิเคราะหแจกแจงความสัมพันธ  เพ่ือใหเกดิความจริงอัน
ใหมขึ้น  ซึ่งเรียกวา  ผล  หรือผลสรปุ  หรอืขอยตุิ (Conclution) 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2551: 45)  กลาววา  การใหเหตุผล  
เปนทักษะและกระบวนการที่สงเสริมใหนกัเรียนรูจักคิดอยางมีเหตผุล  คิดอยางเปนระบบ  สามารถ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  สามารถคาดการณ  วางแผน  ตดัสินใจและ
แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 จิตติมา  ชอบเอยีด (2551: 26)  กลาววา  การใหเหตผุล  หมายถึง  การอางหลักฐานเพ่ือ
ยืนยันขอสรปุของเราวาเปนจริง  หรือเปนการแสดงแนวคิดเก่ียวกับการสรางหลักการหา
ความสัมพันธของแนวคดิและการสรุปทีส่มเหตสุมผลตามแนวคิด  กฎเกณฑหรอืความจริงนั้นๆ 
พรอมทั้งสามารถที่จะยืนยันหรือคัดคานขอคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 

 วิษณุ  นภาพันธ (2551: 10)  นยิามการใหเหตุผลวา  คือ  การอธิบายหรอืการแสดง
หลักฐานที่ทําใหเราเช่ือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนจริง  ซึ่งสรางขึ้นจากการคิดที่อาศัยหลักตรรกวิทยา
แลวถายทอดออกมาในรปูของภาษา 

 เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (2551: 19)  ใหความหมายของการใหเหตผุลวา  หมายถึง  
ความสามารถในการอธิบาย  การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรปุของขอมูลอยาง
สมเหตุสมผล  และความสามารถในการพิจารณาขอสรปุที่สมเหตสุมผล 
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 จากความหมายที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การใหเหตุผล  เปนทักษะและกระบวนการที่
สงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตผุล  คดิอยางเปนระบบ  สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  เพ่ือใชประกอบการวางแผน  ตดัสินใจ  แกปญหา  และสรปุผล
ไดอยางสมเหตสุมผล 

 
 4.2 ความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 เนื่องจากธรรมชาตขิองวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทีต่องใชการคิดอยางเปนระบบ  คิดอยาง

มีเหตผุล  ตองใชเหตผุลมาชวยในการเรียนรูและแกปญหา  การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรจึงเปนสิ่ง
สําคัญในการเรียนรูคณิตศาสตร (สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย.ี 2551: 45)  
การคิดทางคณิตศาสตร (Mathematical Thinking)  และการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร 
(Mathematical Reasoning)  เปนสิ่งที่เก่ียวของกัน  โดยถอืวาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเปน
สวนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตร  จึงมีผูใหความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ดังนี ้

 โอแดฟเฟอร (O’ Daffer. 1990: 378)  อธิบายวา  การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร   
เปนสวนหนึ่งของการคดิทางคณิตศาสตร  ซึ่งเก่ียวของกับการสรางขออางอิงทั่วไป  การวิเคราะห
และการหาขอสรปุทีถู่กตอง  สมเหตุสมผลเก่ียวกับแนวคิดหรือวิธีการทีส่ิ่งตางๆ  เก่ียวของหรือ
สัมพันธกัน 

 กรีนวูด (Greenwood. 1993: 144)  ไดใหความหมายเกีย่วกับ  การคิดเชิงคณิตศาสตรวา  
หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจแบบรูป  หาสถานการณรวมของปญหา  ระบุขอผดิพลาด  และ
สรางยุทธวธิีใหม  การคดิเชิงคณิตศาสตรทําใหเกิดวิธีการเชิงระบบสําหรับปญหาเชิงปริมาณที่เปน
ผลของการเรียนรูและการดําเนินการทางคณิตศาสตร  เปนการเนนการเรยีนรูมากกวาการมุงเพียง
คําตอบหรือผลลัพธ  ซึ่งถาสนับสนุนจุดเนนนี้ใหเกิดขึน้ในการเรียนคณิตศาสตรจะเปนประโยชนไม
เพียงแตการเรยีนรูในเนื้อหาเทานั้น  แตจะเกิดความสามารถในการคิดและการใหเหตุผลในตัว
นักเรียนดวย 

 โอแดฟเฟอร  และธอรนควิสท (O’ Daffer; & Thornquist. 1993: 43)  กลาววา  การให
เหตผุลทางคณิตศาสตรเปนสวนหนึ่งของการคิดเชิงคณิตศาสตร  ซึ่งหมายถึงการใชทักษะทาง
คณิตศาสตรในการทําความเขาใจแนวคิด  คนหาความสมัพันธระหวางแนวคิด  สรางขอสรปุใหอยู
ในรูปทั่วไป  หรือสนับสนนุขอสรุปเก่ียวกับแนวคิดและความสัมพันธของแนวคิด  พรอมทั้งแกปญหา
ที่เก่ียวกับแนวคิดนั้นอยางสมเหตุสมผล 

 เยาวพร  วรรณทิพย  (2548: 18)  กลาววา  การใหเหตผุลทางคณิตศาสตร  หมายถึง  
การแสดงแนวคดิเก่ียวกับการสรางหลักการ  หาความสมัพันธของแนวคิด  และการสรปุที่
สมเหตุสมผลตามแนวคิดนั้นๆ  ซึ่งความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ประกอบดวย 

 1. ความสามารถในการวิเคราะห  และระบุถึงความสัมพันธของขอมูล 
 2. ความสามารถในการหาขอสรปุหรือขอความคาดการณ 
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 3. ความสามารถในการยนืยนัหรือคัดคานขอสรุป  หรอืขอความคาดการณอยาง
สมเหตุสมผล 

 รัชดา  ยาตรา (2549: 40)  กลาววา  การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  หมายถึง  การยนืยนั
ขอสรุปทีส่มเหตสุมผลเก่ียวกับแนวคดิหรือความสัมพันธ  จากขอมูลหรอืสถานการณที่กําหนด  โดย
นักเรียนตองสรางขอความคาดการณหาขอสรุปจากความสัมพันธในสถานการณปญหา  แลวแสดง
เหตผุล  อธิบายขอสรปุและยืนยันขอสรปุนัน้ 

 เทพสดุา  เกตุทอง (2551: 62)  ไดสรุปวา  การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรวา  หมายถึง  
การแสดงแนวคดิเก่ียวกับการสรางหลักการ  การวิเคราะหขอมูล  การระบุความสัมพันธของขอมูล  
และการหาขอสรปุของขอมูล  แลวแสดงและยืนยันขอสรปุอยางสมเหตสุมผล 

 เปยทิพย  เขาไขแกว (2551: 11)  ใหความหมายการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรวา  
หมายถึงกระบวนการ  การคิดและวิเคราะหหาความสัมพันธจากการรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ ทาง
คณิตศาสตรแลวหาขอสรุป  พรอมทั้งยืนยัน  หรือคัดคานขอสรุปนั้น  อยางสมเหตุสมผลในแตละ
ขั้นตอนของการหาขอสรปุ 

 เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (2551: 19)  สรุปวา  การใหเหตผุลทางคณิตศาสตร  หมายถึง  
การอธิบาย  การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรปุของขอมูลอยางสมเหตสุมผล  และ
ความสามารถในการพิจารณาขอสรุปทีส่มเหตสุมผล 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2551: 46)  ใหความหมายของการ
ใหเหตผุลทางคณิตศาสตรวา  หมายถึง  กระบวนการการคิดทางคณิตศาสตรที่ตองอาศัยการคิด
วิเคราะหและ/หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคในการรวบรวมขอเท็จ/ขอความ/แนวคิด/สถานการณทาง
คณิตศาสตรตางๆ แจกแจงความสัมพันธ  หรือการเช่ือมโยง  เพ่ือทําใหเกดิขอเท็จจริงหรือ
สถานการณใหม 

 จากความหมายของการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรขางตน  สรปุไดวา  การใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายแนวคิด  หรือหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบอยาง
สมเหตุสมผล  จากหลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร  พรอมทั้งแสดงขั้นตอนการใหเหตุผลที่
ชัดเจนและสามารถสรปุคําตอบไดอยางถูกตอง 
 

 4.3 ความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 การพัฒนาความสามารถในการใหเหตผุลของนักเรียน   เปนทักษะและกระบวนการที่

สําคัญประการหนึ่งของการสอนคณิตศาสตรในปจจุบัน  ดังทีน่ักการศึกษาและนักวิชาการได
กลาวถึงความสําคัญของการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร  ดังตอไปนี ้

 บารูดี (Baroody. 1993: 58-60)  กลาววา  การใหเหตุผลเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับ
คณิตศาสตร  และการดําเนนิชีวิตประจําวันของมนษุย  โดยในสมัยกอนยุคกรีก  นักคณิตศาสตรใช
การใหเหตผุลแบบนิรนยัในการพิสูจนทฤษฎีทางเรขาคณิต  สําหรับในปจจุบันมนุษยตองใหเหตผุล
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กับผูอื่นและตองการเหตุผลจากคนอืน่  ไมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยหรือเรื่องสําคัญมาก  มนษุย
ตองการคําอธิบายที่เปนเหตุเปนผลและคนสวนใหญรับได  ดวยเหตุนี้การใหเหตผุล  จึงมี
ความสําคัญยิ่งตอการเรยีนคณิตศาสตร  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีการคิด  การไตรตรอง              
และแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางสมเหตสุมผล 

 สติกกินส (Stiggins. 1997: 6)  อธิบายวา  การใหเหตผุลทางคณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญ  
เพราะการทําความเขาใจปญหาโดยใชเหตผุล  ชวยใหนักเรียนเปนนักคดิทีด่ี  ในบางโอกาสเราตอง
ใชการใหเหตผุลในลักษณะการวิเคราะหเพ่ือจะดูวาสวนปลีกยอยตางๆ เขากับภาพโดยรวมของสิ่ง
นั้นหรอืไม  หรือในบางโอกาสเราตองใชการใหเหตุผลแบบเปรียบเทยีบเพ่ือใหเขาใจความเหมือนกับ
ความแตกตาง 

 อารทซ  และชิเรล (Artzt; & Shirel. 1999: 125-126)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการให
เหตผุลวา  การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเปนสวนทีท่ําใหการแกปญหาสมบูรณ  นักเรียนจะไม
สามารถเขาใจปญหา  วิเคราะหปญหาหรอืวางแผนในการแกปญหาไดหากปราศจากการใหเหตุผล  
กลาวไดวา  การใหเหตผุลทางคณิตศาสตรจะมีความสําคัญควบคูไปกับการแกปญหา 

 รัสเซลล (Russell. 1999: 1)  กลาววา  การใหเหตผุลทางคณิตศาสตรเปนหัวใจสําคัญของ
การเรียนรูคณิตศาสตร  เนื่องจากคณิตศาสตรเปนวิชาทีมี่ลักษณะเปนนามธรรม  ซึ่งการใหเหตผุล
เปนเคร่ืองมือที่จะเขาใจนามธรรมนั้น  โดยการใหเหตผุลเปนสิ่งที่ใชคิดเกีย่วกับสมบัตติางๆ ในทาง
คณิตศาสตร  และพัฒนาใหอยูในลักษณะของการอางอิง  เพ่ือใหสามารถใชขอเท็จจริงที่เรียนรูมา
อางอิงไปยังสิ่งใหม 

 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตสิหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 56)  ไดกําหนดให  การให
เหตผุลและการพิสูจนทางคณิตศาสตรเปนมาตรฐานหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร   
ซึ่งไดอธิบายมาตรฐานหลักสูตรการสือ่สารทางคณิตสาสตรในช้ันกอนอนุบาล-มัธยมศึกษาปท ี6 
(Prekindergarten through Grade 12)  วาควรจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหนักเรยีนสามารถ 

 1. เห็นคุณคาของการใหเหตผุลและการพิสูจนในฐานะที่เปนลักษณะพ้ืนฐานของ
คณิตศาสตรได 

 2. สรางและสืบสวนสอบสวนขอความคาดการณทางคณิตศาสตรได 
 3. พัฒนาและประเมินขอโตแยงและการพิสูจนทางคณิตศาสตรได 
 4. เลือกและใชการใหเหตผุล  และวิธีการที่หลากหลายในการพิสจูนได 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2547: 2)  กลาววา  การสอน

คณิตศาสตรในลักษณะของความเปนเหตุเปนผล  จะทําใหนักเรยีนมีเจตคติทีด่ตีอวิชาคณิตศาสตร
เกิดความม่ันใจ  เชื่อวาคณิตศาสตรเปนวิชาทีมี่เหตุผล  นักเรียนสามารถทําความเขาใจไดและจําได
ดีกวา  รวมทั้งนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชและสามารถที่จะคนพบสิ่งใหมๆ ไดดวยตนเอง 

 วรรณี  ธรรมโชติ (2550: 1)  อธิบายวา  เนือ่งจากคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีการแสดง
แนวคิดอยางเปนระบบ  เปนขัน้ตอน  การสรปุในแตละขัน้ตอนจะตองมีการอางอิงเหตผุลอยาง
สมเหตุสมผลทุกขั้นตอนในแตละเนื้อหาจะเปนเหตุเปนผลตอกัน  หากมนุษยมีความสามารถในการ
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ใหเหตผุลทางคณิตศาสตรอยางสมเหตสุมผลแลว  มนษุยยอมสามารถใชคณิตศาสตรเปนเครือ่งมือ
ในการศึกษาคนควาองคความรูใหม  และคิดคนสิ่งประดษิฐตางๆ ได 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2551: 45)  กลาววา  การคิดอยางมี
เหตผุลถอืเปนหัวใจสําคัญของการสอนคณิตศาสตร  เพราะเปนเคร่ืองมอืสําคัญที่นักเรยีนสามารถนํา
ตดิตัวไปใชในการพัฒนาตนเองในการเรียนรูสิ่งใหมๆ  ในการทํางานและการดํารงชีวิต  นอกจากนี้ยัง
มีงานวิจัยจํานวนมากที่ยืนยนัวา  การสอนใหนักเรียนเรยีนดวยความเขาใจอยางมีเหตุผล  ดีกวาการ
สอนแบบใหจดจํา  การสอนคณิตศาสตรอยางเปนเหตุเปนผล  จะทําใหนักเรียนมีเจตคตทิีด่ีตอวิชา
คณิตศาสตร  สามารถจดจําไดดแีละนานกวาเดิม 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 54-56)  กลาวถึงความสําคัญของการให
เหตผุลทางคณิตศาสตรวา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  ไดกําหนดความสําคัญ
ใหการใหเหตผุลเปนความสามารถหนึ่งที่จําเปนสําหรับนกัเรียนทุกคน  โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่ง
ในสาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  ซึง่มีตัวช้ีวัดดานการใหเหตผุลในทุกระดับช้ัน 
(ป.1-ม.6)  กําหนดไววา  นักเรียนตองสามารถใหเหตผุลประกอบการตดัสินใจและสรปุผลไดอยาง
เหมาะสม 

 จากที่กลาวมา  สรุปไดวา  การใหเหตผุลทางคณิตศาสตร  เปนความสามารถหนึ่งใน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  ซึ่งหากนักเรยีนสามารถใหเหตุผลประกอบการตดัสนิใจ
และสรุปไดอยางเหมาะสมแลว  ยอมทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากขึน้  ตลอดจนทําให
นักเรียนจดจําเนื้อหาไดดีกวา  นานกวา  และมีเจตคตทิีด่ตีอวิชาคณิตศาสตรอีกดวย 

 
 4.4 รูปแบบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 โอแดฟเฟอร (O’ Daffer. 1990: 378)  ไดจําแนกการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรออกเปน  

2 รูปแบบ ดังนี ้
  1. การใหเหตผุลแบบอปุนยั (Inductive Reasoning)  เปนกระบวนการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรซึ่งเปนการใชขอมูลทีเ่กี่ยวกับสมาชิกบางสมาชิกในขอบเขตหนึ่งๆ เพ่ือนําไปสูกรณี
ทั่วไปหรอืนําไปสูสมาชิกทุกตัวในขอบเขตนั้น 

 2. การใหเหตผุลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning)  เปนกระบวนการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรซึ่งเปนการใชขอความหรอืแบบรปูที่เปนจริงหรือสมเหตสุมผลอยูแลว  เพ่ือนําไปสู
ขอสรุป 

 บารูดี (Baroody. 1993: 2-59)  กลาววา  การใหเหตผุลแบงออกเปน  3 ชนดิ ดังนี ้
 1. การใหเหตผุลแบบสหัชญาณ (Intuitive Reasoning)  เปนการใหเหตุผลที่คนเรามี

ขอมูลไมเพียงพอที่จะตัดสินใจ  จึงตัดสินใจบนขอมูลที่เหน็และตามความรูสึก  การใหเหตผุลแบบ
สหัชญาณจึงเปนเหตผุลทีข่ึ้นอยูกับสิ่งทีป่รากฏหรอืขอสนันิษฐาน  ซึ่งทั้งสิ่งทีป่รากฏและขอ
สันนษิฐานนี้อาจถูกหรอืผดิก็ได 
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 2. การใหเหตผุลแบบอปุนยั (Inductive Reasoning)  เปนการใชการสังเกตเปน
พ้ืนฐาน  เพ่ือคนหาแบบรปูหรือสรางขอคาดการณแลวสรุปกรณีเปนกรณีทั่วไป  มีผูใหความหมาย
ของการใหเหตผุลแบบอปุนยัในลักษณะที่คลายๆ กัน คอื การใหเหตผุลแบบอปุนยัเปนกระบวนการ
ทางปญญาที่ชวยใหคนเราสรางหรือสรปุกฎจากประสบการณ  เกิดจากการนําเสนอขอมูลของ
สมาชิกบางสวนมาสรางเปนนัยทั่วไปเก่ียวกับสมาชิกตัวอื่นหรือสมาชิกทั้งหมดของเซต  เปน
กระบวนการตั้งสมมติฐานที่เปนกฎทั่วไปซึ่งแทนลักษณะรวมกันของกลุมของวัตถุสิ่งของหรอื
เหตุการณที่มีลักษณะเฉพาะ  การใหเหตุผลแบบอุปนัยจึงเปนการหาสมบัติรวมกัน  หาแบบรปู  กฎ  
และขอสรปุจากตัวอยางที่ตางกัน 

 3. การใหเหตผุลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning)  เปนกระบวนการสรุปอยาง
สมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของขอตกลงหรือกฎ  ซึ่งยอมรับวาเปนจริงแลว  หรือที่เรียกวาเหตุ  
สามารถกลาวไดวา  การใหเหตผุลเชิงนิรนยัมีลักษณะตรงขามกับการใหเหตผุลแบบอปุนัย  เพราะ
การใหเหตผุลแบบอปุนยัมีจุดเริ่มจากกรณีเฉพาะไปสูขอสรปุที่เปนกรณีทั่วไป  ในขณะที่การให
เหตผุลแบบนิรนยัมีทิศทางตรงกันขาม คือ จะใชความรูกรณีทั่วไปในการแกปญหากรณีเฉพาะ   
เช่ือกันวาการใหเหตุผลแบบนิรนยัเปนการใหเหตผุลที่นาเชื่อถือไดมากทีส่ดุ  เนือ่งจากเปนการให
เหตผุลทีส่รางบนพ้ืนฐานทางตรรกศาสตร 

 สติกกินส (Stiggins. 1997: 260-262)  ไดจําแนกการใหเหตผุลหลักๆ 3 แบบ ไดแก   
การใหเหตผุลแบบวิเคราะห  การใหเหตุผลแบบเปรยีบเทียบ  การใหเหตุผลในการประเมิน  โดยได
อธิบายไวดังนี ้

 1. การใหเหตผุลแบบวิเคราะห (Analytical Reasoning)  เปนการใหเหตุผลโดย
พิจารณาสวนยอยหรือสวนประกอบ  ซึ่งประกอบกันเปนสิ่งนั้นๆ เปนการศึกษาลงลึกในสวนยอยๆ 
เม่ือตองการศึกษาสิง่นั้นอยางลึกซึ้งก็ใชการวิเคราะหเพ่ือศึกษารายละเอียด  หรอืในกรณีทีต่องการ
แกปญหา  นักเรียนจะตองอาศัยการวิเคราะหสถานการณหรือปญหา  แลวนําความรูและการให
เหตผุลมาใชในการแกปญหานัน้ๆ 

 2. การใหเหตผุลแบบเปรียบเทียบ (Comparative Reasoning)  เปนกระบวนการ
ศึกษาวาสิ่งนั้นๆ มีอะไรที่เหมือนกัน  มีอะไรที่ตางกัน  ในบางโอกาสเราตองศึกษาสวนทีต่างกัน  
บางโอกาสเราตองศึกษาสวนที่เหมือนกัน  การใชการใหเหตผุลวธิีนี้จะตองมีความรูความเขาใจสิ่งที่
ตองการเปรยีบเทียบอยางลึกซึ้ง  มีขอตกลงอยางชัดเจนวาอยางไรทีถ่ือวาเหมือนกัน  อยางไรถือวา
ตางกันกอนที่จะทําการเปรยีบเทยีบ 

 3. การใหเหตผุลในการประเมิน (Evaluative Reasoning)  เปนการใชเหตผุลประเมิน
เม่ือเราตดัสินคุณคาหรอืความถูกตองโดยใชเหตผุล  อาศัยความสมเหตุสมผลเปนเคร่ืองตดัสิน 
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  นอกจากนี้สติกกนิสยังไดกลาวถึงการใหเหตุผลในลักษณะอื่นๆ อีก ไดแก 
  การสังเคราะห (Synthesizing)  เปนการนําขอมูลตางๆ มาหลอมรวมเปนขอสรุปหรือ

เปนการนําขอมูลจากหลายๆ แหลงมาทําความเขาใจและหาขอสรปุ เชน การสอนแบบเปนหัวเร่ือง 
(Thematic)  ที่นําการใหเหตผุล และความรูจากหลายๆ สาขาวิชา เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
และภาษา  มาบูรณาการใชการใหเหตผุลมาแกปญหาทางสังคมหรือทางวิทยาสาสตร เปนตน 

 การจําแนก (Classifying)  เปนการจัดแบงประเภท  เชน  การจําแนกประเภทของพืช  
ประเภทของสตัว  ซึ่งการจําแนกในลักษณะนี้ผูจําแนกตองรูจักแตละประเภทที่ตองการจําแนกเปน
อยางดี  และอาศัยการใหเหตผุลในการจําแนก 

 การอนุมาน (Inferential)  เปนการใหเหตุผลใหไดมาเปนผลผลติ เชน ไดหลักการ
ขอสรุปเปนการหากรณีทั่วไปจากหลักฐาน  กลาวคือ  ใชความจริงจากกรณีหนึ่งๆ นําไปสูกฎหรอื
หลักการทั่วไป  และในทางกลับกันการใหเหตุผลที่อางองิกฎหรือกรณีทั่วไปเพ่ือนําไปใชในการ
แกปญหาก็ถอืเปนการใหเหตผุลแบบอนมุาน 

 กรีนส และฟนเดลล (Greenes; & Findell. 1999: 128)  ไดจําแนกการใหเหตุผลออกเปน 
2 ลักษณะ ดังนี ้

 1. การใหเหตผุลเชิงนิรนยั (Deductive Reasoning)  เปนการใหเหตผุลเชิงตรรกที่
เร่ิมตนดวยประโยคหรือเหตุใหญในรปูทั่วไป  เพ่ือนําไปสูการสรปุในกรณีเฉพาะ  ซึ่งนักเรียน
สามารถเขาถึงการใหเหตผุลเชิงนิรนยันี้ได  เม่ือนักเรียนแกปญหาที่ใหพวกเขาไดสรางขอสรปุจาก
ขอเท็จจริงที่กําหนดใหทั้งทีอ่ยูในรูปของคําพูด  ไดอะแกรม  กราฟ  หรอืตาราง 

 2. การใหเหตผุลเชิงอปุนยั (Inductive Reasoning)  เปนการใหเหตผุลจากกรณี
เฉพาะหลายๆ กรณี  โดยระบุความสัมพันธจากกรณียอยๆ เหลานั้น  เพ่ือสรางเปนขอสรุปทีอ่ยูใน
รูปทั่วไปของความสัมพันธดังกลาว 

 ศรีสุรางค  ทีนะกุล (2542: 47-50, 65)  กลาววา  การใหเหตผุลแบงออกเปน  2 ลักษณะ 
ดังนี ้

 1. การใหเหตผุลเชิงนิรนยั (Deductive Reasoning)  เปนวิธีการใหเหตผุล  ซึ่งเริ่มตน
ดวยเหตุใหญ (Major Premise)  และตดิตามดวยเหตยุอย (Minor Premise)  เม่ือพิจารณาดู
ความสัมพันธของเหตุใหญ  และเหตุยอยก็จะมีผลบังคับใหเกิดผลสรปุ  ถือเปนกระบวนการที่เริ่ม
จากการมีขอสมมติฐานมาใหกอน  แทนที่จะเริ่มจากประสบการณแลวจึงหาขอสรุป 

 2. การใหเหตผุลเชิงอปุนยั (Inductive Reasoning)  เปนกระบวนการของเหตแุละผล  
ซึ่งสวนที่เปนเหตปุระกอบดวยเหตหุลายอันซึ่งอิสระจากกัน  มีน้ําหนักและความสําคัญเทาๆ กัน  
เหตทุั้งหลายทีมี่อยูไมมีเหตอุันใดแสดงเปนเหตุใหญ  หรอืเปนการวางนัยทั่วไปไว  และในที่สดุเหตุ
เหลานั้นก็รวมตัวกันเองมาเปนผลสรปุอยูในรูปของการวางนัยทั่วไป  อาจกลาวไดวาเม่ือเราได
สังเกตปรากฏการณตางๆ และอาศัยขอสังเกตเหลานัน้เปนพ้ืนฐานนําไปสูขอสรปู  เราถือไดวาการ
สรปุดังกลาวเปนการใหเหตุผลเชิงอปุนยั  เชน การทีเ่ด็กไดสัมผัสไฟ  เพียงครั้งสองคร้ังก็จะได
ขอสังเกตและสรปุวาไฟนั้นรอน เปนตน 
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 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2547: 4-7)  กลาววา  การใหเหตผุล
ทางคณิตศาสตรถือวาเปนการคิดเชิงคณิตศาสตร  ประกอบดวย  การสรุปเปนกรณีทั่วไป  หรือการ
สรปุอยางสมเหตสุมผลเก่ียวกับแนวคิดและความสัมพันธของแนวคิดเหลานั้น  ที่ตองอาศยัการคิด
วิเคราะห  และการคิดสังเคราะห  โดยไดแบงการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร   ออกเปน  2 แบบ
ใหญๆ ดังนี ้

 1. การใหเหตผุลเชิงอปุนยั (Inductive Reasoning)  เปนการใชการสังเกตขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือคนหาแบบรปู  หรือสรางขอคาดเดา  แลวสรปุเปนกรณีทั่วไป  ซึ่งขอคาดเดาจากการใหเหตผุล
เชิงอุปนัยนั้นเปนเพียงขอคิดวานาจะเปนเชนนั้น  แตยังไมไดพิสูจนวาจริงหรือไม เชน 0×0 = 0  
และ  1×1 = 1  อาจสรุปวาจํานวนใดๆ คูณกับตัวเองจะไดเทากับจํานวนนั้น  ขอคาดเดานี้ไมจริง  
การแสดงวาไมจริงอาจใชวิธีการยกตัวอยางคาน (Counterexample)  แสดงใหเห็นวาขอคาดเดานั้น
ไมจริง เชน ใช 2×2 = 4 เปนตัวอยางคาน  ขอคาดเดาทีส่รปุวาจํานวนใดๆ คูณกับตัวเองไดเทากับ
จํานวนนั้น  อยางไรก็ตาม  การใหเหตุผลเชิงอปุนยั  อาจนําไปสูการคนพบแนวคิดใหมๆ   จากการ
สรางเปนขอคาดเดา  หรอืการทํานาย  แตจุดออนคือ  ขอสรปุที่ไดจากการรวบรวมขอมูลไมไดทํา
ทุกกรณีที่เปนไปได  กรณีที่ละเวนไมไดนําขอมูลมาพิจารณาอาจเปนขอมูลทีช้ี่ใหเหน็วาขอสรปุนีผ้ดิ 

 2. การใหเหตผุลเชิงนิรนยั (Deductive Reasoning)  เปนกระบวนการสรุปอยาง
สมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของขอตกลงหรือกฎ  ซึ่งยอมรับวาเปนจริงแลวหรอืที่เรียกวาเหต ุ

 พัชรี  วงษเกษม  และคนอืน่ๆ (2550: 6-8)  กลาวถึง  รปูแบบการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร  ทีแ่บงออกเปน  3 แบบ คอื การใหเหตผุลแบบนิรนยั  การใหเหตุผลแบบอปุนยั     
และการใหเหตุผลแบบสหัชญาณ  ซึ่งไดกลาวไวอยางสอดคลองกัน ดังนี ้

 1. การใหเหตผุลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning)  เปนการใหเหตผุลที่มเีหตุใหญ
เปนหลักเกณฑหรอืขอสรปุที่เปนจริง  หรือยอมรับกันแลววาถูกตอง  และมีเหตุยอยๆ ที่เปนเง่ือนไข
ของเหตุใหญ  ซึ่งจะสรุปไดตามผลของเหตุใหญนั้น  ผลสรปุของการใหเหตุผลรปูแบบนี้จะถูกตอง
หรือไมขึ้นอยูกับความจริงของเหตุ  ถาเหตุใหญเปนจริงและเหตุยอยที่เปนเง่ือนไขเปนจริงผลสรุปจะ
เปนจริง  แตถาเหตุใหญไมเปนจริง  ผลอาจเปนจริงหรือไมก็ได 

   2. การใหเหตผุลแบบอปุนยั (Inductive Reasoning)  เปนการใหเหตผุลทีมี่เหตยุอย
หลายๆ เหตุ  และเหตยุอยแตละเหตุเปนอสิระตอกัน  เหตุยอยเหลานี้จะรวมกันกอใหเกิดผลสรุปใน
กรณีทั่วไป  การสรปุผลโดยใชเหตุผลแบบอปุนยันี้ใชกันมากในกระบวนการคิดโดยทั่วๆ ไป  เปน
การสรุปผลที่เปนความรูใหมจากผลของการสังเกตหรอืทดลอง  ในทางวิทยาศาสตรใชกันมาก  แต
วิธีการใหเหตผุลแบบนี้อาจจะใหผลสรุปที่ไมถูกตอง  เราไมถือวาเปนการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล  
การพิสูจนทางคณิตศาสตรไมยอมรับวิธีการใหเหตุผลตามแบบนี้   

 3. การใหเหตผุลแบบสหัชญาณ (Intuitive Reasoning)  เปนการสรปุผลจากเหตุ
ตางๆ โดยการเทยีบเคียง  หรอืโดยการคาดคะเน  ซึ่งเหตุตางๆ อาจจะยังมีไมเพียงพอที่จะทําให
เกิดผลนั้นขึ้น  เหตุตางๆ ที่นํามาเปนขอสรปุนั้น  เกิดจากการที่บุคคลนั้นไดสะสมประสบการณ
ตางๆ ไวซึ่งอาจปรากฏชดัเจน  หรืออาจจะเปนเหตุที่ซอนอยูในจิตใตสํานึกไมปรากฏออกมา 



76 

 ในกระบวนการคิดและการใหเหตุผลโดยทั่วไป  คนจะใชวิธีการทั้งสามแบบที่กลาว 
มานี้  แตอาจจะใชเพียงแบบใดแบบหนึง่ในเรือ่งหนึ่งๆ หรืออาจใชหลายแบบประกอบกัน  แตมัก
เร่ิมตนคิด  โดยใชวิธีคิดและใหเหตผุลแบบสหัชญาณกอน  จากนั้นจึงใชวิธีคิดและใหเหตผุลแบบ
อุปนยั  ซึ่งทั้งสองแบบนีแ้มจะไมสามารถยนืยนัไดวาผลสรปุจะถูกตอง  แตวิธทีั้งสองก็สามารถให
ขอมูลทีถู่กตองในระดบัหนึ่ง  ความรูใหมๆ ในโลกนี้  สวนมากเกิดจากการคิดและการใหเหตุผลโดย
วิธีทั้งสองนี้  สวนการใหเหตุผลแบบนิรนัย  ซึ่งถือวาเปนการใหเหตผุลทีส่มเหตสุมผลนั้น  จะได
ขอสรุปทีเ่ปนความจริง (ถาเหตุเปนจริง)  ใชในการพิสูจนทางคณิตศาสตร 

 วรรณี  ธรรมโชติ (2550: 3-5)  ไดจําแนกการใหเหตผุลทางคณิตสาสตร  ออกเปน  2 
ลักษณะ ดังนี ้

 1. การใหเหตผุลเชิงอปุนยั (Inductive Reasoning)  เปนการสรปุความรูใหม  หรือ
สรปุผลการคนหาความจริง  โดยอาศัยขอสังเกตหรือผลการทดลองจากหลายๆ ตัวอยาง  จากกรณี
ยอยๆ แลวสรุปเปนความรูแบบทั่วไป  ซึ่งผลสรปุที่ไดจากการใหเหตผุลแบบนี้ไมไดถูกบังคับจาก
เหตทุี่กําหนดให  เนื่องจากเหตแุตละเหตทุี่กําหนดใหหรอืนํามาอางอิงเปนอสิระตอกัน  โดยทั่วไป
การใหเหตผุลแบบนี้มักนิยมใชในการศึกษาคนควาคุณสมบัติตางๆ ทางวิทยาศาสตร  

 2. การใหเหตผุลเชิงนิรนยั (Deductive Reasoning)  เปนการสรปุความรูใหม  หรือ
ขอความจริงใหม  ซึ่งเรียกวา “ผลสรุป”  ที่เปนผลมาจากการนําขอความที่กําหนดใหซึ่งยอมรับวา
เปนจริงที่เรียกวา “เหตุ”  ถาเหตุที่กําหนดใหบังคับใหเกิดผลสรปุ  แสดงวา  การใหเหตุผลดังกลาว
สมเหตุสมผล (Valid)  แตถาเหตทุี่กําหนดใหไมสามารถจะบังคับใหเกิดผลสรปุได  แสดงวา  การให
เหตผุลดังกลาวไมสมเหตสุมผล (Invalid) 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2551: 46-60)  ไดจําแนกการให
เหตผุลทางคณิตศาสตร  ออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

 1. การใหเหตผุลแบบสหัชญาณ  เปนการใหเหตผุลทีม่าจากการใชความรูที่มีมาแต
กําเนิดหรือสามัญสํานึก  เชน  เมื่อน้ําตาลทรายกําลังจะขึ้นราคา  น้ําตาลทรายมักจะขาดตลาด  
ชาวบานและแมคามักรีบสะสมน้ําตาลทรายในราคาเดิมกอนขึ้นราคา  หรอืในวันที่ฝนตกตอนเชา  
คนในเมืองใหญมักเดนิทางออกจากบานเร็วกวาปกติ  เพราะคิดวาการจราจรนาจะติดขดัมากกวา
วันที่ฝนไมตกตอนเชา เปนตน 

   2. การใหเหตผุลแบบอปุนยั  เปนกระบวนการที่ใชการสงัเกตหรอืการทดลองหลายๆ 
ครั้ง  แลวรวบรวมขอมูลเพ่ือหาแบบรูปที่จะนําไปสูขอสรปุซึ่งเช่ือวา  นาจะถูกตอง  นาจะเปนจริง   
มีความเปนไปไดมากทีส่ดุ  แตยังไมไดพิสูจนวาเปนจริงและยังไมพบขอขดัแยง  เรียกขอสรุปนั้นวา 
“ขอความคาดการณ”  และหากตองการยืนยันวาขอความคาดการณนั้นเปนจริงหรือไม  ก็ตอง
สืบเสาะคนหาขอเท็จจริงมาสนับสนุนใหมากพอหรือแสดงเหตุที่ทําใหยอมรับไดวาขอความ
คาดการณนั้นเปนจริงในทางคณิตศาสตร  เรายืนยันวาขอความคาดการณเปนจริงโดยการแสดงหรอื
การพิสูจนทางคณิตศาสตร  ซึ่งถาแสดงหรือพิสูจนไดวา ขอความคาดการณเปนจริงในกรณีทั่วไป  



77 

ขอความคาดการณนั้นจะเปน “ทฤษฎีบท”  ในทางตรงกันขาม  ถาสามารถยก “ตัวอยางคาน”  ไดแม
เพียงกรณีเดยีว  ขอความคาดการณนั้นจะเปนเท็จทันท ี

 3. การใหเหตผุลแบบนิรนยั  เปนกระบวนการที่ยกเอาสิ่งที่รูวาเปนจริงหรือยอมรับวา
เปนจริงโดยไมตองพิสูจน  แลวใชเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร  อางจากสิ่งที่รูวาเปนจริงนั้น  เพ่ือ
นําไปสูขอสรปุหรือผลสรปุที่เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม  โดยมีองคประกอบสําคัญ  2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 เหตหุรอืสมมติฐาน  หมายถึง  สิ่งที่เปนจริงหรือยอมรับวาเปนจริงโดยไม
ตองพิสูจน ไดแก คําอนยิาม  บทนยิาม  สัจพจน  ทฤษฎีบทที่พิสูจนแลว  กฎ  หรอืสมบัติตางๆ 

 สวนที่ 2 ผลหรอืผลสรปุ  หมายถึง  ขอสรุปที่ไดจากเหตุหรือสมมติฐาน  
โดยทั่วไป  เหตหุรือสมมติฐานของการใหเหตุผลแบบนรินัย  มักประกอบดวย “เหตุกรณีทั่วไป” และ
ตามดวย “เหตุกรณีเฉพาะ”  ซึ่งความสัมพันธระหวางเหตุกรณีทั่วไป  และเหตุกรณีเฉพาะกอใหเกิด 
“ผลหรือผลสรปุ”  ถาเหตทุําใหเกิดผลหรือผลสรปุเสมอ  เราเรียกวาเปน “การใหเหตุผลที่
สมเหตุสมผล” ในทางตรงกันขาม  ถาเหตุไมทําใหเกิดผลหรอืผลสรปุเสมอ  เราเรยีกวาเปน “การให
เหตผุลที่ไมสมเหตุสมผล” 

 อยางไรก็ตาม  การใหเหตุผลแบบสหัชญาณ  การใหเหตผุลแบบอปุนยัและการใหเหตุผล
แบบนิรนัย  อาจเปนกระบวนการที่สืบเนื่องกัน  โดยเฉพาะในการสรางองคความรูใหมๆ ได  ดัง
ภาพประกอบ 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7  กระบวนการใหเหตุผลแบบสหัชญาณ  แบบอปุนยัและแบบนิรนยั 

 
 ตามภาพประกอบ 7  เม่ือเราสังเกตขอมูลจากธรรมชาตหิรือดวยความรูเดิมที่มีอยู        

เราอาจพบปญหาหรือคําถามทีอ่ยากรูคําตอบ  แรกๆ อาจใชการใหเหตุผลแบบสหัชญาณมาชวย
แกปญหาเฉพาะหนา  ไดเปนคําตอบคราวๆ ทีอ่าจจะใชแกปญหาไดดีในบางกรณี  ตอไปเม่ือทําการ
สังเกตหรือทดลองหลายๆ ครั้ง  แลวรวบรวมขอมูลเพือ่คนหาแบบรปู ซึ่งจะนําไปสูขอสรุปหรือ
คําตอบที่เช่ือวา  นาจะถูกตอง  นาจะเปนจริง  มีความเปนไปไดมากทีส่ดุ  แตยังไมไดพิสูจนวาเปน
จริงก็เปนการใชการใหเหตผุลแบบอปุนยั  มาชวยสรางขอความคาดการณที่เปนกรณีทั่วไป  
หลังจากนั้นก็ใชสิ่งที่รูวาเปนจริงหรือยอมรับวาเปนจริงโดยไมตองพิสูจน  แลวใชการใหเหตุผลตาม
หลักตรรกศาสตรอางจากสิ่งที่รูวาเปนจริง  เพ่ือยืนยันวาขอความคาดการณนั้นเปนจริง  ก็เปนการ

ธรรมชาติหรือความรูเดิม 

ขอความคาดการณ ทฤษฎีบทหรือกฎ 
นิรนยั 

สหัชญาณและอปุนยั นําไปใชหรอืปรับปรุง 
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ใหเหตผุลแบบนิรนยั  ทําใหไดทฤษฎีบทหรือกฎ  แลวนาํกลับไปใชในธรรมชาตหิรอืปรับปรุงขยาย
ความรูเดิมใหกวางขวางหรือลึกซึ้งมากขึ้น  ไมวาจะในเนื้อหาเดิมหรือเนื้อหาใหมก็ตาม  ตอจากนั้นก็
อาจกลับไปเริ่มตนวงจรใหมจากการสังเกตขอมูลจากธรรมชาติหรือดวยความรูเดิมที่มีอยู  เขาวงจร
ตามแผนภูมิตอไป 

 อัมพร  มาคนอง (2553 : 50-53)  อธิบายวาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรมหีลายลักษณะ 
ดังนี ้

 1. การใหเหตผุลเชิงตรรก (Logical Reasoning)  เปนการใหเหตุผลที่ใชการคดิเชิง
ตรรก  ประกอบดวยการใหเหตผุล 2 ประเภท ตอไปนี ้

  1.1 การใหเหตุผลแบบอปุนยั (Inductive Reasoning)  เปนการใหเหตผุลตามการ
คิดจากขอเท็จจริงยอย  โดยการสังเกตลักษณะรวมที่สําคัญหรือแบบแผนของสิ่งที่พบ  เพ่ือนําไปสู
กฎเกณฑหรือหลักการทั่วไป  การใหเหตผุลแบบนี้จึงใชขอมูลที่เปนจริงจากขอมูลยอยๆ ไปสูขอสรปุ
หรือความจริงทั่วไป  หรือเปนการมองเห็นตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง  แลวใชเหตผุลสรปุ
ความสัมพันธในรปูแบบทั่วไปของตัวอยางเหลานัน้  หรอือาจกลาวอีกนยัหนึ่งวา  เปนการหา
ความสัมพันธจากสมาชิกบางสวนในกลุม  เพ่ืออางอิงไปใชกับสมาชิกสวนอื่นของกลุมเดยีวกัน 

 1.2 การใหเหตุผลแบบนิรนยั (Deductive Reasoning)  เปนการใหเหตผุลตาม
การคิดจากกฎเกณฑ  หลักการ  หรอืขอสรปุทั่วไปไปสูขอเท็จจริงยอย  การใหเหตผุลแบบนี้จึงเปน
การใชขอสรุปที่เปนกฎหรอืหลักเกณฑทั่วไปทีย่อมรับกันวาเปนจริง  โดยมีการพิสูจนมาแลว   
เปนหลักในการหาขอสรปุของกรณีเฉพาะที่สอดคลองกับกฎหรอืเกณฑนั้น    

 2. การใหเหตผุลเชิงสดัสวน (Proportional Reasoning)  เปนการใหเหตุผลโดยการ
ใชความคิดเกี่ยวกับสัดสวน  ทั้งสดัสวนที่เกีย่วของกับจํานวนและตัวเลขและขอมูลเชิงคุณภาพ  เชน  
การหาคาที่หายไป  การเปรียบเทยีบจํานวน  การเปล่ียนแปลงของอตัราสวน เปนตน 

 3. การใหเหตผุลเชิงตัวเลข (Numerical Reasoning)  เปนการใหเหตผุลทีเ่ก่ียวของ
กับตัวเลข  แบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้

 3.1 การระบุคาของตัวเลข  เปนการใหเหตผุลเก่ียวกับที่มาของคาตัวแปรจาก
ปญหาสดัสวน   

 3.2 การเปรียบเทยีบเชิงตัวเลข  เปนการใหเหตผุลจากการเปรียบเทยีบอตัราสวน
หรือเศษสวน 

 4. การใหเหตผุลเชิงปริภมิู (Spatial Reasoning)  เปนการใหเหตผุลเก่ียวกับมิติ
สัมพันธหรอืสิ่งทีป่รากฏในมิตติางๆ 

 จากรูปแบบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่มีนักการศึกษาไดแบงไว  สามารถสรุปรูปแบบ
การใหเหตผุลทางคณิตศาสตรออกเปน 3 ประเภท คอื 

 1. การใหเหตผุลแบบสหัชญาณ  เปนการใหเหตผุลทีม่าจากความรูที่มีอยูเดิม   
 2. การใหเหตผุลแบบอปุนยั  เปนการใหเหตุผลที่มีเหตุยอยหลายๆ เหตุ โดยเหตยุอย

เหลานี้จะรวมกันกอใหเกิดผลสรปุในกรณีทั่วไป 
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 3. การใหเหตผุลแบบนิรนยั  เปนการใหเหตุผลที่มีเหตุใหญเปนหลักเกณฑที่เปนจริง  
และมีเหตยุอยที่เปนเง่ือนไขของเหตุใหญ   

 
 4.5 แนวทางในการสงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตสาสตร 
 แบรนด (Brandt. 1984: 3)  ไดแสดงทัศนะในการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนเกิดการคิด

อยางมีระบบและมีเหตุผลมากขึน้  โดยไดกลาวไว  3 แนวทาง ดังนี้ 
 1. การสอนเพ่ือใหคิด (Teaching for Thinking)  การสอนตามแนวทางนี้เนนในดาน

การสอนเนื้อหาวิชา  โดยมีการปรับเปลีย่นกระบวนการสอนเพ่ิมความสามารถในการคิดของ
นักเรียน 

 2. การสอนการคิด (Teaching of Thinking)  การสอนตามแนวทางนี้มีจุดเนน
เก่ียวกับกระบวนการทางสมองที่นํามาใชในการคิดโดยเฉพาะ  โดยเนนไปที่ทักษะการคิดหรอื
แนวทางที่สอนทักษะการคดิโดยตรง  แนวทางการสอนนัน้จะมีลักษณะที่แตกตางกันหลายแนวทาง
ตามความเช่ือพ้ืนฐานของผูที่จัดสรางแนวการสอน 

 3. การสอนเกีย่วกับการคิด (Teaching About Thinking)  การสอนตามแนวทางนี้เปน
แนวทางที่ใชการคดิเปนเนือ้หาสาระของการสอน  โดยมุงใหนักเรียนไดเรยีนรูถึงสิ่งที่เปนความคิด
ของตนเองโดยไมรูตนเองกําลังคิดอะไร  ตองการรูอะไร  และในขณะที่กําลังคิดอยูนั้นตนเองรูอะไร  
และไมรูอะไร  ซึ่งสิ่งดังกลาวนี้จะชวยใหนักเรียนไดเขาใจถึงกระบวนการคิดของตนเองอนักอใหเกิด
ทักษะที่เรยีกวา  การสังเคราะหความคิด (Metacognition) ของตนเอง  แนวทางการสอนเก่ียวกับ
การคิดนี้เริ่มเปนทีส่นใจของนักการศึกษาทั่วไปเพ่ิมขึ้นโดยเชือ่วาเปนแนวทางที่ทําใหนักเรยีน
สามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองไดในขณะที่ทําการคิด  ซึ่งจะชวยใหนักเรียน
สามารถคนหาขอบกพรองของตนเองไดเพือ่หาแนวทางการแกไขไดตรงจุด 

 กาโรฟาโล  และเทต็วา (Garofalo; & Mtetwa. 1993: 16-18)  ไดเสนอแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรวา  ครตูองจัด
บรรยากาศที่ใหนักเรยีนไดแสดงเหตผุล  ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญกวาการไดคําตอบที่ถูกตอง  บรรยากาศ
ในช้ันเรยีนตองไมทําใหนักเรียนรูสึกหวาดกลัว  หากแตตองเปนบรรยากาศทีส่นับสนนุสงเสริมให
นักเรียนไดพูดอธิบาย  และแสดงเหตผุลของแนวคิดอยางอิสระ  โดยอาจแสดงเหตุผลดวยวาจา  
ดวยการเขยีนที่ใชภาษางายๆ หรือใชอปุกรณแสดงใหเหน็จริง 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2547: 15-19)  ไดใหหลักการในการ
พัฒนาการใหเหตผุลวามีหลักการที่สําคัญ ดังนี ้

 1. ควรจัดประสบการณใหสมํ่าเสมอทุกระดับชัน้ 
 2. การใหเหตผุลสามารถพัฒนาได  โดยสอดแทรกทุกหนวยการเรียนรูตามความ

เหมาะสม 
 3. ระดับการใหเหตุผล  ควรใหสอดคลองกับวัยและระดับชั้นของนักเรยีน 
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 4. การใหเหตผุล  ควรจัดใหไดมปีระสบการณอยางสมํ่าเสมอ  ตั้งแตวัยกอนอนุบาล
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งควรจะปลูกฝงใหเกิดเปนนสิัย 

 5. ควรใหนักเรียนไดตระหนักวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล 
 6. ควรจัดบรรยากาศในหองเรียนใหสงเสรมิการฝกการใหเหตุผล 
 นอกจากนี้จะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ แลว  สิ่งที่ครูควรดําเนินการเพ่ือจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหนักเรยีนมีความสามารถในการใหเหตุผล  มดีังนี ้
 1. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน  ครูควรพิจารณาในรายละเอียดวาระดับช้ันนั้นตองการให

นักเรียนมีความสามารถอะไรบาง  เชน การใหเหตุผล  การมีทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร  การ
นําไปใช  การตดัสินใจ  และสรปุผลไดมากนอยเพียงใด  ครูควรตระหนักวาเปาหมายนั้นมี
ความสําคัญ  มีคุณคาในชีวิตของนักเรียน  และตองกําหนดการประเมินใหบรรลุเปาหมาย 

 2. ปรับแนวคิดในการสอน  การพัฒนาความสามารถในการใหเหตผุล  เชนจัดใหมี
การอภปิรายถามใหนักเรียนเลาความคิด  ช้ีแจงเหตุประกอบ  ซึ่งเปนการแสดงเหตุผลอยางงายๆ 
เพ่ือใหนักเรยีนไดเคยชินกับการคิดอยางมีเหตผุล  และการช้ีแจงนี้เปนโอกาสใหนักเรียนได
ยอนกลับมาพิจารณาแนวคิดของตนเอง  ทําความเขาใจใหแจมชัดขึ้น  และปรับแตงแนวคดิไดอยาง
มีเหตผุล  ตลอดจนประเมินเหตผุลของผูอื่นวาควรเชือ่ถอืหรอืไม  เมือ่นักเรียนแสดงเหตุผลครูควร
อาศัยการสรปุเหตผุลของนักเรียน  ปรับแตงเหตุผลนั้นใหรัดกุม  เพ่ือใหนักเรียนไดซมึซับวิธกีารให
เหตผุลทีด่ ี

 3. จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม  ครูควรเพ่ิมเติมกิจกรรมนอกเหนอืจากการสอนปกติ  เชน จัด
ใหมีการแกปญหาทีแ่ปลกใหม  ไมใชเฉพาะโจทยปญหาในหนังสือเรียนเทานั้น  ใหมีการสรางแบบ
รูปเอง  หรอืการพิจารณาแบบรูปที่กําหนดให  ใหนักเรียนไดนําคณิตศาสตรไปใชเช่ือมโยงกับวิชา
อื่นๆ เปนตน 

 โดยที่ครูมีบทบาทในการสงเสริมความสามารถดานการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ดังนี ้
 1. ครูตองสรางบรรยากาศใหนักเรยีนตระหนักในสิ่งตอไปนี ้
 1.1 การเรียนคณิตศาสตรใหเรยีนดวยความเขาใจ  กอนอื่นครูจะตองทําให

นักเรียนเกิดความคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาทีน่ักเรยีนสามารถเขาใจไดและตองเรยีนดวยความ
เขาใจ  นักเรียนหรอืบุคคลทั่วไปมกัจะมีความคิดวา  คณิตศาสตรเปนวิชาทีย่ากเรียนไมรูเรือ่ง  ไมมี
ความสามารถเพียงพอที่จะเขาใจได  วิธีการเรยีนตองใชการจดจําขั้นตอนวธิีการ  จําสูตรเพ่ือหา
คําตอบโดยไมรูวาทําไมจึงทําเชนนั้น  ความคิดเชนนี้จึงทําใหเบ่ือวิชาคณิตศาสตร  เห็นวา
คณิตศาสตรมีไวสําหรับคนเกงเทานั้น  แนวคดิเชนนีส้กดัก้ันการเรียนคณิตศาสตรอยางมีความสุข
และเห็นคุณคา  ครูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางบรรยากาศใหนักเรียนรูสึกวาวิชานี้ไมยาก 

 1.2 ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีเหตผุล  นักเรยีนจะตองรูวาทําไม  เพราะอะไร  
และแสดงเหตุผลได   
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  1.3 ครูตองทําใหนักเรียนรูวาครูใหความสําคัญตอความเขาใจและการใหเหตผุล  
โดยครูจะตองประเมินสิ่งเหลานีอ้ยางสม่ําเสมอ  ที่สําคัญเม่ือเด็กสามารถหรือมีการใหเหตุผลทีด่ีครู
ควรใหการเสริมแรงทันท ี

 2. ใหนักเรียนอภปิรายแนวคิดและใหเหตผุลยืนยันแนวคดินั้นๆ การใหเหตผุลอาจทํา
ดวยวาจา  ดวยการเขยีน  โดยใชภาษางายๆ  หรอืใชอปุกรณแสดงใหเห็นจริง 

 3. ควรถามบอยๆ และใหคําถามอยางตอเนื่อง  คําถามทีใ่ชควรเปนคําถามที่กระตุน
ใหนักเรียนคิดและแสดงเหตผุล เชน 

 - นักเรียนคิดวาตอไปจะเปนอยางไร  เพราะอะไร 
 - แบบรูปจะเปนอยางไร  เพราะไร 
 - นักเรียนเชื่อไหม  เพราะอะไร 
 - นักเรียนคิดวาวธิีไหนดีกวา  เพราะอะไร 
 - มีคําตอบอื่นอีกไหม  มีวิธอีื่นอีกไหม 
 - ทําไมคิดวาถูกตอง 
 - ทําไมคิดวาจะเปนจริง 
 - ที่สรปุนี้จะเปนจริงเสมอไปไหม  หรือเปนจริงเพียงบางกรณี 
 - สัมพันธกันอยางไร 
 4. สนับสนนุใหนักเรยีนสรางขอคาดเดา  บนพ้ืนฐานของการคิดอยางมีเหตผุล 
 5. เปดโอกาสใหทดสอบและปรับแตงขอคาดเดาโดยอาศยัเหตุผล   
 6. ใหนักเรียนไดวิเคราะหแบบรูป  รวมทั้งสรางแบบรูปเอง  เชน 2, 4, 6 , 8, …  

พรอมทั้งบอกความสัมพันธได  ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานในการสรางขอคาดเดา 
 7. ใชแสดงสิ่งที่เปนตัวอยาง  สิ่งที่ไมเปนตัวอยางใหนักเรียนไดสรุปแนวคิดนั้นอยางมี

เหตผุล 
 8. ใชปญหาปลายเปด 
 9. ใหมีการอภิปรายหนาช้ันเรียน  เพ่ือหากรณีทั่วไป 
 10. ทาทายใหนักเรยีนคิดและทํากิจกรรม 
 11. ใหความสําคัญในการฟงความคิดเห็นของนักเรียน  และใหนักเรียนไดฝกการรับ

ฟงทําความเขาใจเหตุผลผูอื่นและประเมินวาเหตุผลเช่ือถอืไดหรอืไม 
 12. มีความยืดหยุน  สามารถปรับแนวการอภปิรายใหเขากับวิธีคิดของนักเรียน 
 13. มีความอดทน  ใหเวลา  ใหโอกาสแกนักเรียน 
 14. เนนความเปนเหตุเปนผลมากกวากฎเกณฑหรอืการอาศัยคําที่ใชเปนกุญแจไปสู

การบอกวิธีการ 
 15. ครูควรใชภาษาที่เหมาะสมรดักุม  เพ่ือใหนักเรยีนไดเกิดการเรยีนรู  ครูไมควร

ตําหนิ  เม่ือนักเรียนใชภาษาไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  ไมรัดกุม  ครูไมควรติติง  แตควรชวยสรุปอีก
ครั้ง 
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 16. ครูควรใชภาษาทางตรรกศาสตรในเหตุการณทั่วไป  ใหนักเรียนคุนเคย  เชน 
 - ใหนักเรียนหยิบทั้งดนิสอและปากกา 
 - ถานักเรียนดื่มนมหมดแลวนักเรยีนมเีวลาไปวิ่งเลน 
 - มีนักเรียนบางคนชอบเลนฟุตบอล 
 - นักเรียนทุกคนออกไปเขาแถว 
 17. ครูจะตองสรางความเขาใจวาครูใหความสําคัญกับการใหเหตุผล  ในการประเมิน

จะตองมีคะแนนจากการประเมินการใหเหตผุลจากงานที่ใหทํา  หรอืในขอสอบจะตองมีสวนที่ให
นักเรียนแสดงเหตุผล 

 จิตติมา  ชอบเอยีด (2551: 38)  การพัฒนาดานการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรจะบรรลุผล
ไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับครู  และการจัดการของครูเปนสําคัญ  รวมทั้งการจัดบรรยากาศ  
กิจกรรม  พฤติกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 อัมพร  มาคนอง (2553: 50)  เสนอแนะวา  ความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรของนักเรยีนจะพัฒนาขึ้นได  ครูควรใหนักเรียนไดปฏิบตัดิวยตนเองทั้งในบริบททาง
คณิตศาสตร  และบริบทอืน่ๆ รวมทั้งควรพยายามใชคําถามเพ่ือใหนักเรยีนแสดงเหตผุลไดอยาง
ตอเนื่อง  เชน “ทําไม”  “เพราะอะไร”  “ถาเง่ือนไขบางอยางเปล่ียนไป  จะเกิดอะไรขึ้น  รูไดอยางไร”  
โดยครูควรใหความสําคัญทุกเหตุผลไมเฉพาะเหตผุลทีถ่กูตองหรือสมเหตสุมผลเทานั้น  ซึ่งการให
นักเรียนไดอธิบาย  ช้ีแจงเหตุผลจะชวยใหนักเรยีนไดทบทวนการทํางานเพ่ือสะทอนความคิดของ
ตน  และทีส่ําคัญคือ  นักเรียนจะไดขอสรุปหรือตดัสนิความถูกตองของสิ่งตางๆ ดวยตนเอง  
มากกวาที่จะเช่ือตามที่ครูบอกหรือตามทีห่นังสอืเขียนไว 

 จากแนวทางที่กลาวมา  จะเห็นไดวา  หลักการในการพัฒนาการใหเหตผุลมีหลักการที่
สําคัญ ดังนี ้

 1. ควรจัดประสบการณใหสมํ่าเสมอทุกระดับชัน้ 
 2. การใหเหตผุลสามารถพัฒนาได  โดยสอดแทรกทุกหนวยการเรียนรูตามความ

เหมาะสม 
 3. ระดบัการใหเหตุผล  ควรใหสอดคลองกับวัยและระดับชั้นของนักเรยีน 
 4. การใหเหตผุล  ควรจัดใหไดมปีระสบการณอยางสมํ่าเสมอ  ตั้งแตวัยกอนอนุบาล

จนถึงระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งควรจะปลูกฝงใหเกิดเปนนสิัย 
 5. ควรใหนักเรียนไดตระหนักวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล 
 6. ควรจัดบรรยากาศในหองเรียนใหสงเสริมการฝกการใหเหตุผล 

 
 4.6 การประเมินความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 ครูลิค  และรุดนิค (Krulik; & Rudnick. 1996: 8-9)  อธิบายถึงเทคนิคการประเมิน

ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ดังนี ้
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  1. การสังเกต  โดยครูควรเดินรอบๆ หอง  เพ่ือสังเกตความสามารถในการใหเหตผุล
ขณะที่นักเรียนกําลังแกปญหากับกลุมเพ่ือนในหองเรียน 

  2. การทดสอบ  ไมควรใชขอสอบแบบเลือกตอบแตควรเปนขอสอบที่ใหนักเรียนได
แสดงเหตผุล  เพ่ือดูการตดัสินใจของนักเรียน  ซึ่งควรเปนคําถามปลายเปด 

 มอลลอย (Malloy. 1999: 13)  ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการใหเหตผุลในระดับ
มัธยมศึกษา  โดยเสนอใหผูสอนใชแนวทางการสืบสวน (Inquiry Approach)  ในการสงเสริมให
ผูเรยีนใชเหตผุลในการตรวจสอบและอภปิรายเก่ียวกับบริบทของปญหา  และเช่ือมโยงปญหากับ
เนื้อหาและความรูทางคณิตศาสตรอืน่ที่เกีย่วของ 

สเตรินเบิรก (Sternberg. 1999: 37)  ไดเสนอแนวคิดวา  ในการพัฒนาทักษะและประเมิน
การใหเหตผุลของผูเรียน  ผูสอนควรตองคํานึงถึงกระบวนการทางปญญา 5 ขั้น คือ  การระบุปญหา  
การสรางกลวิธีเพ่ือแกปญหา  การสรางมโนภาพจากขอมูลในปญหา  การวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือใชในการแกปญหา  และการกํากับและประเมินคําตอบ 

 อัครยา  สังขจันทร (2543: 102)  ไดกลาวถึง  หลักการสาํคัญของกระบวนการเรียนการ
สอน  เปนสิ่งทีผู่สอนจําเปนตองตระหนักอยูเสมอ  เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถปุระสงคของความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถในการใหเหตผุลของนักเรียน  ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาความสามารถทางการให
เหตผุล  โดยไดกลาวถึงวิธีการประเมินความสามารถในการใหเหตผุล ดังตอไปนี ้

 วิธีการประเมิน 
  1. การสอบไมสําคัญเทากับการกระตุน  ใหนักเรียนใฝรูและคิดเปน 
  2. มีวิธีการวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดใหเหตผุลที่เหมาะสมกับรปูแบบ

การเรียนการสอน 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2547: 50-52)  ไดกลาววา           
การประเมินความสามารถในการใหเหตุผล  นอกจากจะพิจารณาความสามารถในการใหเหตผุลแลว
ผูประเมินควรคํานึงถึงความสามารถในดานตอไปนีด้วย 
  1. การใชพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรในการใหเหตุผล 
  2. การใชวิธีการทางคณิตศาสตรสรางขอคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
  3. การประเมินขอโตแยงทางคณิตศาสตรและการพิสูจน 
  4. การเลือกใชรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลายในการใหเหตผุลหรือพิสูจน 
 ในการประเมินผลควรคํานึงถึงจุดมุงหมายในการประเมิน เชน 
  - ประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน  กลาวคือ  เพ่ือใหรูวานักเรียน
พรอมที่จะเรียนคณิตศาสตรเรือ่งนั้นๆ หรอืไม  เพ่ือนํามาใชคาดการณเก่ียวกับการเรียนรูของ
นักเรียนแลวนํามาออกแบบกิจกรรม  การประเมินเพ่ือจุดประสงคในลักษณะนี้  จะประเมินดวยการ
วิเคราะห  เก็บขอมูลเปนรายละเอยีดในแงมุมตางๆ ตามที่ตองการทราบ 
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  - ประเมินเพ่ือวัดความสามารถในการใหเหตุผล  การประเมินเพ่ือจุดประสงคนี้   
อาจใชการใหคะแนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการใหเหตุผล  ซึ่งครูอาจใชการ
ประเมินแบบองครวม  โดยใชเกณฑที่มีผูพัฒนาไวแลวหรืออาจจะตั้งเกณฑขึ้นเองจากประสบการณ
จริงที่พบไดจากนักเรียน 
 ในการประเมินความสามารถดานการใหเหตุผล  จะใชวิธีการใหคะแนนแบบกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน (Rubric)  เพ่ือมุงหวังที่จะขจัดปญหาที่จะเกิดจากการใหคะแนน  ปองกันความ
ลําเอียง  และเสริมสรางความเปนธรรม  ตลอดจนสรางระบบการประเมินที่จะนําไปสูการพัฒนา  
ทั้งนี้อาจเปดโอกาสใหนักเรยีนไดมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ซึ่งรายละเอยีดของ
เกณฑจะขึ้นกับบริบทของเร่ืองและระดับช้ันเรียนนั้นๆ โดยทั่วไปอาจกําหนด ดังนี ้
 
คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการใหเหตุผลทีป่รากฏใหเห็น 
      0 / ไมพยายาม - ไมมีแนวคิดประกอบการตดัสินใจ / แนวคดิไมถูกตองเลย 
      1 / ตองปรับปรุง - มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตดัสนิใจ  หรือมขีอบกพรอง  

  มากกวา 2 แหง 
      2 / พอใช - เสนอแนวคิดไดสมเหตุสมผลในการประกอบการตดัสินใจ   

  แตมขีอบกพรอง 2 แหง 
      3 / ด ี - มีการอางอิงที่ถูกตอง  และเสนอแนวคิดประกอบการตดัสนิใจ   

  มีขอบกพรองเพียง 1 แหง 
      4 / ดีมาก - มีการอางอิง  เสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจอยางสมเหตสุมผล 
  
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 60)  อธิบายถึงการประเมินผล
ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ซึ่งเปนหนึ่งในทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่บรรจุไวในหลักสูตร  โดยครสูามารถประเมินไดจากกิจกรรมที่นักเรยีนทําจาก
แบบฝกหดั  จากการเขยีนอนุทนิหรอืขอสอบที่เปนคําถามปลายเปดที่ใหโอกาสนักเรยีนแสดง
ความสามารถ 
 กลาวโดยสรุป  ความสามารถในการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรของนักเรยีน  ประเมินได
โดยใชแบบทดสอบแบบอัตนัยที่มีคะแนนแบบกําหนดเกณฑ (Rubric) ดังนี ้
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1. อธิบายแนวคิดหรือแสดงเหตุผลสนับสนุนคําตอบ 
คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

ระดับ 4 / ดีมาก อธิบายแนวคดิ  หรอืหาเหตผุลสนับสนนุคําตอบ  จากหลักการหรือ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตรไดถูกตอง  ชดัเจนและสมเหตสุมผล 

ระดับ 3 / ด ี อธิบายแนวคดิ  หรอืหาเหตผุลสนับสนนุคําตอบ  จากหลักการหรือ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตรไดถูกตอง  แตไมชัดเจน 

ระดับ 2 / พอใช อธิบายแนวคดิ  หรอืหาเหตผุลสนับสนนุคําตอบไดถูกตองเพียง
บางสวน 

ระดับ 1 / ตองปรับปรุง อธิบายแนวคดิ  หรอืหาเหตผุลสนับสนนุคําตอบดวยวธิีการที่ไมถูกตอง 
ระดับ 0 / 
ไมมีความพยายาม ไมมีแนวคิดประกอบการตดัสินใจ หรอืไมไดทํา 

 
2. แสดงขั้นตอนประกอบการใหเหตุผล 
คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
ระดับ 4 / ดีมาก แสดงขั้นตอนประกอบการใหเหตุผลที่ถูกตอง  ชัดเจน 
ระดับ 3 / ด ี แสดงขั้นตอนประกอบการใหเหตุผลที่ถูกตอง  แตไมชดัเจน 
ระดับ 2 / พอใช แสดงขั้นตอนประกอบการใหเหตุผลไดถูกตองเพียงบางสวน 
ระดับ 1 / ตองปรับปรุง แสดงขั้นตอนประกอบการใหเหตุผลไมถูกตอง 
ระดับ 0 / 
ไมมีความพยายาม ไมไดแสดงขั้นตอนประกอบการใหเหตุผลที่ชดัเจน  หรอืไมไดทํา 

 
3. สรุปคําตอบไดถูกตอง 
คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
ระดับ 4 / ดีมาก สรปุคําตอบไดถูกตองสมบูรณ 
ระดับ 3 / ด ี สรปุคําตอบไดถูกตองเกือบสมบูรณ 
ระดับ 2 / พอใช สรปุคําตอบไดถูกตองเพียงบางสวน  ไมครบถวน 
ระดับ 1 / ตองปรับปรุง สรปุคําตอบไมถูกตอง 
ระดับ 0 / 
ไมมีความพยายาม ไมมีการสรปุคําตอบที่ได 
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 4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 

 ซิมเมอรแมนน (Zimmermann. 2002: online)  ไดศึกษาบทบาทการสอนในการ
เปล่ียนแปลงการใหเหตุผลและความเชื่อเก่ียวกับการจําลองความนาจะเปนของนักเรยีนแตละคน  
รวมถึงผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีในการเปล่ียนแปลงเหลานี้  โดยทําการศึกษากับนักเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 6  จํานวน 23 คน  ทีท่ําการสอน 12 วัน  ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การทําการทดสอบกอนและหลังเรยีน  การทดสอบความคงทนในการเรียนรู  และการสัมภาษณ
นักเรียน 4 คน  ผลการศึกษาพบวา  คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  แตคะแนนระหวางการ
ทดสอบหลังเรยีนกับคะแนนดานความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถติิ  
นอกจากนี้ยังพบดวยวานักเรียนมีความกาวหนาในการใชการจําลองเพ่ือหาคาความนาจะเปน  และ
การใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟมีผลตอการใหเหตุผลเก่ียวกับการจําลองทางความนาจะเปนของ
นักเรียน 
 นิลกลัด (Nilklad. 2004: online)  ไดศึกษาการคิดและการใหเหตุผลทางพีชคณิต  ของ
นักเรียนในวิทยาลยัแหงหนึ่งเก่ียวกับความเขาใจในความคิดรวบยอดเรื่องฟงกชัน  หลังจากเรียน
เร่ืองนี้จบไปแลว  ซึ่งมีนักเรยีนเขารวมในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 24 คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
การสัมภาษณ  และการทําแบบสอบถาม  สําหรับการสมัภาษณจะคัดเลือกนักเรียน 5 คนที่มี
ความคิดรวบยอดทีถู่กตองเก่ียวกับเร่ืองฟงกชัน  มาสมัภาษณเพ่ือคนหากลวธิีในการแกปญหา  
ความคิดทางพีชคณิต  และการใหเหตุผลขณะที่เขากําลังแกปญหา  สวนการทําแบบสอบถามนั้น  
นักเรียนทุกคนจะไดทําแบบสอบถามที่มีคําถามเกี่ยวกับนิยามของฟงกชัน  การใชตัวแทนที่
หลากหลายของฟงกชัน  การใชฟงกชันในการแกปญหาคณิตศาสตร  และการใชฟงกชันใน
สถานการณจริง  จากการศึกษาพบวา  หลังการเรียนการสอน  นยิามเร่ืองฟงกชันของนักเรยีนไดรับ
การพัฒนาเพ่ิมขึน้จากนิยามแบบเดิม  อีกทั้งนักเรยีนมีความเขาใจที่ดีขึ้นในการใชตัวแทนที่
หลากหลาย  การแปลงของฟงกชัน  และการประยุกตใชฟงกชันกับสถานการณทางคณิตศาสตร
ใหมๆ หรือสถานการณจริง  นอกจากนี้กลับพบวาการใหเหตผุลทางพีชคณิตของนักเรยีน  ซึ่งเปน
ความสามารถที่นักเรียนควรจะแกปญหาทางคณิตศาสตรไดหลากหลายวธิีนั้น  มีความกาวหนา
เพียงเล็กนอย 
 ไอดิน  และฮาแลท (Aydin; & Halat. 2009: 151-164)  ไดศึกษาผลของหลักสูตร
คณิตศาสตรระดับอดุมศึกษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเหตุผลเชิงเรขาคณิตของนัก
การศึกษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเหตุผลเชิงเรขาคณิตของนักศึกษาที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูทีแ่ตกตางกันวิชาเรขาคณิต  โดยนักศึกษากลุมแรกไดรับการจัดการเรียนรูที่เนนระดับ
ขั้นการเรยีนรูเรขาคณิตของแวนฮีลี  ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนตรรกะและการพิสูจน  กับ
นักศึกษากลุมทีส่องที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรขาคณิตตามแบบปกติ  มีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักศึกษาทั้ง 2 กลุมจํานวน 149 คน  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูที่เนน
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ระดับขั้นการเรยีนรูเรขาคณิตของแวนฮีลีมีความสามารถในการใหเหตผุลเชิงเรขาคณิตสูงกวา
นักเรียนที่เรียนตามแบบปกติ  นอกจากนี้ยังพบอีกวาการจัดการเรยีนรูทีเ่นนระดับขั้นการเรยีนรู
เรขาคณิตของแวนฮีลีมีสหสัมพันธทางบวกตอการเขียนการพิสูจน 
 ยานเคเลวิทซ (Yankelewitz. 2009: online)  ไดทําการศกึษาวา  รูปแบบการใหเหตผุล
แบบใดที่นักเรยีนนํามาใชในกิจกรรมเก่ียวกับความเขาใจทางเศษสวน  ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 – 4  ที่เรยีนเรือ่งเศษสวน  โดยเนนการใหเหตผุล  การสรุปขอโตแยงและการ
พิสูจน  โดยการศึกษาครั้งนี้ไดทําการบันทึกภาพไวถึง 46 คร้ังในขณะที่นักเรียนทํางาน  และผูวิจัย
ไดจดบันทึกขณะสังเกตการณใหเหตผุลของนักเรียนระหวางการเรียนถึง 17 ครั้ง  ซึ่งแตละครั้งใช
เวลาประมาณ 60 – 80 นาที  จากการศึกษาพบวา  นักเรียนมีการใชรูปแบบการใหเหตผุลที่
หลากหลาย  และสิ่งแวดลอมในการเรยีนมสีวนชวยในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตผุลของ
นักเรียนได  จึงนับไดวาการจัดการเรียนรูโดยเนนการใหเหตผุล  การสรุปขอโตแยงและการพิสูจน  
เปนกลวิธีทีมี่ประสิทธภิาพในการพัฒนาความสามารถในการใหเหตผุลของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 – 4  
  
 งานวิจัยในประเทศ 
 อารีย  ศรีเดอืน (2547: 80-87)  ไดพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  เรือ่ง
การประยุกต 1  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคดิอยางมีเหตุผล  ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1  ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดอยางมีเหตผุลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ภายหลังไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ  เร่ืองการประยุกต 1   
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคดิอยางมีเหตผุลสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนยัสําคัญทาง
สถติิที่ระดับ .01 
 อิทธิเทพ  นวาระสุจิตร (2548: 57-62)  ไดสรางชุดการเรียนการสอนที่เนนการคิดเชิง
คณิตศาสตรดานกระบวนการ  การใหเหตผุล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และศึกษาผลการเรยีน
ของนักเรียนจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการคิดเชิงคณิตศาสตรดาน
กระบวนการ  การใหเหตุผล  ผลการวิจัยพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนโดยใชชุดการ
เรียนการสอนที่เนนการคิดเชิงคณิตศาสตรดานกระบวนการ  การใหเหตุผล  มีผลการเรยีนผาน
เกณฑตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม  เปนจํานวนมากกวารอยละ 50  ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดที่ระดับนยัสําคัญ .01 
 จิตติมา  ชอบเอยีด (2551: 89-96)  ไดทําการเปรียบเทยีบทักษะการใหเหตผุลและการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1  กอนและหลังการใชปญหาปลายเปด  
เร่ืองการประยุกต 2  ผลการศึกษาพบวา  หลังการใชปญหาปลายเปด  นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1  มีทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปดอยางมีนยัสําคัญทาง
สถติิที่ระดับ .01 
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 เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (2551: 187-201)  ไดพัฒนากจิกรรมการเรียนรูแบบสอนแนะให
รูคิด (CGI)  ที่ใชทักษะการใหเหตผุลและการเช่ือมโยง  โดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เร่ืองการวิเคราะหขอมูลกับสิ่งแวดลอมศึกษา  และศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรยีนรูทีส่รางขึน้
ในดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ทักษะการใหเหตผุล  ทักษะการ
เช่ือมโยง  เจตคตติอวิชาคณิตศาสตร  และการมีสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  ผลการศึกษาพบวา  ในดาน
ทักษะการใหเหตุผล  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวา
กอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ .01  และจากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ  พบวา  
นักเรียนมีพัฒนาการดานการอธิบาย  การหาความสัมพันธ  การวิเคราะหและแสดงขอสรปุของ
ขอมูลอยางสมเหตสุมผลมากทีส่ดุ  โดยทีน่ักเรียนสามารถตอบคําถามถูกตอง  และแสดงเหตผุลได
เกือบสมบูรณ  โดยเหตุผลทีแ่สดงนั้นชี้ใหเห็นวานักเรยีนมีการใชการเปรียบเทยีบหรือมีการมอง
แนวโนมจากขอมลูนอกเหนอืจากการมองเพียงตัวเลขหรือความสูงของกราฟ  เมือ่ใหอานขอมูล  
เปรยีบเทยีบขอมูล  วิเคราะหแนวโนมของขอมูลที่กําหนดให  หรือเม่ือใหอธิบายถึงคําตอบที่
กําหนดให 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  จะเห็นไดวา   
การสงเสริมความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ชวยพัฒนากระบวนการคิด  การให
เหตผุลและการตดัสนิใจในการลงขอสรปุของนักเรียน  อนัจะเปนหนทางหนึ่งที่ทําใหนักเรียน
สามารถแกปญหาที่ซับซอนในชีวติจริงได  รวมถึงยังสงผลใหมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงขึน้อีกดวย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง      
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย       
 3. การเก็บรวบรวมขอมลู 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง    
 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ภาคเรยีนที ่2  ปการศึกษา 2555   ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อําเภอเมอืง  จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน  4 หองเรยีน  รวมจํานวนนักเรียน  120 คน   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 แผนการเรยีน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ภาคเรยีนที ่2  ปการศึกษา 2555   ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี   
อําเภอเมอืง  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 1 หองเรยีน  นกัเรียนจํานวน  30 คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการ
สุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม  จาก
นักเรียนทั้งหมด 4 หองเรยีน   แลวจับสลากเลือกมา 1 หองเรยีน 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนีเ้ปนเนือ้หาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ิมเตมิ            
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 เร่ือง เศษสวนของพหุนาม ภาคเรยีนที่ 2 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 

         1. เศษสวนของพหุนาม     จํานวน  2 คาบ 
   2. การบวกเศษสวนของพหุนาม    จํานวน  2 คาบ 
   3. การลบเศษสวนของพหุนาม     จํานวน  3 คาบ 
   4. การคูณเศษสวนของพหุนาม     จํานวน  2 คาบ 
   5. การหารเศษสวนของพหุนาม     จํานวน  2 คาบ 
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   6. การแกสมการเศษสวนของพหนุาม    จํานวน  3 คาบ 
   7. การแกปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม   จํานวน  2 คาบ 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองในภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555  ใชเวลาในการทดลองสอน  16 คาบ  คาบละ  50 นาที  ทดสอบกอน
เรียน (Pre-test) 100 นาที  และทดสอบหลังเรียน (Pro-test)  100 นาที  รวม 20 คาบ 
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย        
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ดังนี ้

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส  รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม  
เร่ืองเศษสวนของพหุนาม 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  เรื่องเศษสวนของพหุนาม  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 1 ชุด  เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ 
 3. แบบทดสอบวัดความสามรถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตผุล
การใหเหตผุลทางคณิตศาสตร  เรื่องเศษสวนของพหุนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  จํานวน 1 ชุด  
เปนแบบอตันยั  จํานวน 5 ขอ (ขอสอบชุดเดยีวกัน แตวัดทั้งความสามารถในการแกปญหาและ
ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร)  
 
 ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮวิริสติกส  รายวิชาคณิตศาสตร
เพิ่มเติม  เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  ผูวิจยัไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
   1.1 ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี    
   1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรเพ่ิมเติม  
เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู  และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   1.3 ศึกษาคูมือสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กระทรวงศึกษาธิการ 
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   1.4 ศึกษาเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของกับการ
จัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส  ความสามารถในการแกปญหา  และความสามารถใน
การใหเหตผุลทางคณิตศาสตร  เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
   1.5 จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส  เร่ืองเศษสวนของพหุ
นาม  ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรู  โดยมีแผนการ
จัดการเรียนรู 7 แผน  จํานวน 16 คาบ  ดังนี ้
   แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 เศษสวนของพหุนาม    จํานวน  2 คาบ 
   แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 การบวกเศษสวนพหนุาม   จํานวน  2 คาบ 
   แผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 การลบเศษสวนพหุนาม   จํานวน  3 คาบ 
   แผนการจัดการเรยีนรูที ่4 การคูณเศษสวนพหนุาม   จํานวน  2 คาบ 
   แผนการจัดการเรยีนรูที ่5 การหารเศษสวนพหนุาม   จํานวน  2 คาบ 
   แผนการจัดการเรยีนรูที ่6 การแกสมการเศษสวนพหุนาม  จํานวน  3 คาบ 
   แผนการจัดการเรยีนรูที ่7 การแกปญหาเกี่ยวกับเศษสวนพหุนาม จํานวน  2 คาบ 
  โดยแผนการจัดการเรยีนรูแตละแผนประกอบดวยหัวขอตอไปนี ้
   1.5.1 สาระที่ 
   1.5.2 มาตรฐานการเรียนรู 
   1.5.3 ผลการเรยีนรู 
   1.5.4 สาระสําคัญ 
   1.5.5 จุดประสงคการเรยีนรู 
    1.5.5.1 ดานความรู 
    1.5.5.2 ดานทักษะ/ กระบวนการ 
    1.5.5.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1.5.6 สาระการเรียนรู 
   1.5.7 กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยขั้นตอนดังนี ้
    1.5.7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
    1.5.7.2 ขั้นสอน 
    1.5.7.3 ขัน้สรปุ 
   1.5.8 ช้ินงาน/ ภาระงาน 
   1.5.9 สือ่การเรียนรู/ แหลงการเรียนรู 

1.5.10 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
1.5.11 บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู  ซึ่งประกอบดวย  ผลการสอน  ปญหา  

อุปสรรค  ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
  1.6 นําแผนการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสตกิส  เร่ืองเศษสวนของ     
พหุนาม  ทีส่รางเสร็จแลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา  จากนั้น
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นําไปใหผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตรจํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิง
เนื้อหา  ความสอดคลองระหวางมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดกับกิจกรรมการเรยีนรู  และการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู  ตลอดจนภาษาทีถู่กตองเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
  1.7 แกไขแผนการจัดการเรยีนรูตามขอเสนอแนะตางๆ   
  1.8 นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว  เสนอตอประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธอีกครั้ง  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 
  1.9 นําแผนการจัดการเรยีนรูที่สมบูรณ  ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  เปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  20 คะแนน  ใชเวลา 50 นาที  มีขัน้ตอนใน
การสรางแบบทดสอบ  ดังนี ้
  2.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรยีนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ที่สอดคลองกับเนือ้หาเรือ่ง  เศษสวน
ของพหุนาม 
  2.2 ศึกษาแบบเรยีน  คูมือครู  และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร 
  2.3 สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรยีนรู  ทีส่อดคลองกับเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร  เรือ่ง เศษสวนของพหนุาม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
  2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ง เศษสวนของ
พหุนาม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ  โดยสรางใหมีความ
สอดคลองกับตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู  แลวนําแบบทดสอบเสนอตอประธานและ
กรรมการควบคุมปริญญานพินธพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  2.5 แกไขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามคําแนะนํา 
  2.6 นําแบบทดสอบทีป่รับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตรและดาน
การวัดและประเมินผล  จํานวน 3 ทาน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  ความสอดคลองกับ
เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  รวมถึงความครอบคลุมของคําถาม  โดยพิจารณาจากคา IOC 
ตั้งแต 0.50 ขึน้ไป  ซึ่งไดขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 – 1.00 จํานวน 40 ขอ 
  2.7 แกไขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้ง 40 ขอ       
ตามขอเสนอแนะ  จากนั้นเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณา     
อีกคร้ัง  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 
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  2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสาสตรทีป่รับปรุงเรยีบรอย
แลวไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 100 คน  และเคย
เรียนเรื่อง เศษสวนของพหุนามมาแลว  เพ่ือหาคุณภาพแบบทดสอบ 
  2.9 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรยีนทํา  โดยให 1 คะแนน  สําหรับขอสอบที่
ตอบถูก  และให 0 คะแนน  สําหรับขอสอบทีต่อบผดิ  ไมตอบ  หรอืตอบเกิน 1 ตัวเลือกในขอ
เดยีวกัน 
  2.10 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ  เพ่ือหาความยากงาย (p)  และคา
อํานาจจําแนก (r)  โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 6-32) (ลวน  สายยศ;  และ
อังคณา  สายยศ. 2538: 210-212)  แลวตรวจสอบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (EVANA)  จากนั้นเลือก
แบบทดสอบจํานวน 20 ขอ  เฉพาะขอที่มีความยากงาย (p)  ระหวาง 0.20-0.80  และคาอํานาจ
จําแนก (r)  ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  คัดเลอืกตามเกณฑได 20 ขอ   
มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.33 – 0.54 และคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.30 – 
0.74 
  2.11 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวจํานวน 20 ขอ  ไปทดสอบกับนักเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน 100 คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และเคยเรียนเรือ่ง เศษสวนของพหุนาม
มาแลว  เพ่ือหาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ  โดยใชสตูร KR-20 ของ Kuder-Richardson (ลวน  
สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2538: 197-198)  ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.71  แลวนําเสนอตอ
ประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
  2.12 นําแบบทดสอบที่สมบูรณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
 
 3. แบบทดสอบวัดความสามรถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผล
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 แบบทดสอบวดัความสามรถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร  เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  เปนแบบทดสอบอัตนยั  จํานวน 5 ขอ  โดยใชเวลา 50 
นาที  ซึ่งผูวิจัยสรางขึน้จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  
และเกณฑการใหคะแนนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 168-208)  
แลวนําหลักการวดัและเกณฑตางๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของผูวิจัย  ซึ่งมี
ขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้  
  3.1  ศึกษาเนื้อหา  มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรยีนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3.2 ศึกษาหลักการและมาตรฐานการเรียนรูทางคณิตศาสตร (Principles & 
Standards for School Mathematics)  ของสภาครูคณิตศาสตรแหงชาตสิหรัฐอเมริกา (National 
Council of Teachers of Mathematics [NCTM]) 
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  3.3 ศึกษาแบบเรยีน  คูมือครู  หลักการ  วิธีการสรางแบบทดสอบ  และแนวทางการ
วัดและการประเมินความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตผุลทาง
คณิตศาสตร  จากเอกสารและตําราที่เก่ียวของ 
  3.4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการให
เหตผุลทางคณิตศาสตร  โดยสรางแบบทดสอบชนดิอัตนยั  จํานวน  10 ขอ 
  3.5 กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบรคิ (Rubric Assessment)  ซึ่งผูวิจัยปรับปรุง
มาจากแนวคิดและเกณฑการประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตสาสตร  ของชารลส  
และเลสเตอร (Charles; & Lester. 1982: 11-12)   
  3.6 กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric Assessment)  ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการใหเหตผุล  โดยปรับปรุงมาจากแนวคิดและเกณฑการประเมินความสามารถ
ในการใหเหตผุลของอทิธิเทพ  นวาระสุจิตร (2548: 42-44)  และ  เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (2551: 
78-82) 
  3.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรที่สรางขึ้นสองฉบับ  ฉบับละจํานวน 10 ขอพรอมเกณฑการใหคะแนนเสนอตอประธาน
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  และผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตรจํานวน 3 ทาน        
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  ความสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู        
โดยพิจารณาจากคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  ซึ่งไดขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 – 1.00 
จํานวน  10 ขอ           
  3.8 แกไขแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการให
เหตผุลทางคณิตศาสตรทั้ง 10 ขอ  ตามขอเสนอแนะ  จากนั้นนําเสนอตอประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกคร้ัง  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย   
  3.9 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการให
เหตผุลทางคณิตศาสตร  ที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดสอบกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4         
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 100 คน  และเคยเรียนเรือ่ง เศษสวนของพหนุามมาแลว  เพ่ือหา
คุณภาพของแบบทดสอบ         
  3.10 นําแบบทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ  เพ่ือหาคาความงาย (PE)  และคา
อํานาจจําแนก (D)  โดยใชการวิเคราะหขอสอบอตันยัของวิทนียและซาเบอรส (ลวน  สายยศ;  และ
อังคณา  สายยศ. 2543: 199-201; อางอิงจาก Whitney; & Sabers. 1970)  โดยเลือกแบบทดสอบ
ฉบับละจํานวน 5 ขอ  เฉพาะขอทีมี่คาความงาย (PE) ระหวาง 0.20-0.80  และคาอํานาจจําแนก (D)  
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ตั้งแต 0.20 ขึน้ไป  ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  โดยคดัเลอืกตามเกณฑ 5 ขอ มีคาความยาก
งาย (PE) ตั้งแต 0.42 – 0.56 และมีคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต 0.43 – 0.65   
  3.11 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวจํานวน 5 ขอ หาความเช่ือม่ันของการตรวจให
คะแนนความสามารถในการแกปญหาและความสามารถการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร โดยมีผูวิจัย
และผูชวยวิจัยอีก 1 คน ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบตามเกณฑ จากนั้นนําคะแนนของผูวิจัยและ
ผูชวยวิจัยมาหาคาสมัประสิทธิส์หสัมพันธอยางงายของเพียรสัน โดยไดคาความเชื่อม่ันของการให
คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเทากัน คือ 0.99 และคาความเช่ือมั่นของการ
ใหคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเทากัน คอื 0.95  แสดงวาการตรวจให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดมีความเช่ือถือได       
  3.12 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลว  จํานวน 5 ขอ  ไปทดสอบกับนักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 100 คน  และเคยเรยีนเร่ือง เศษสวนของพหุนามมาแลว  
เพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบอัตนยั  โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิแ์อลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ;  และอังคณา สายยศ. 2543: 218)  โดยไดคาความเช่ือม่ัน
ของแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเทากับ 0.85  คาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเทากับ 0.88   แลวนําเสนอตอประธาน
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง     
  3.13 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งดําเนินการวิจัยแบบ  One-Group Pretest-
Posttest Design (ลวน  สายยศ;  และอังคณา สายยศ.  2538: 249)  โดยมีแผนภาพดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  แบบแผนการวิจัย One-Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

E 1T  X T2 
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 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  E แทน กลุมทดลอง 
  X แทน การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส 
  1T  แทน การสอบกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส  
(Pre-test) 
  2T  แทน การสอบหลังไดรับการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 
(Post-test) 
 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้
 1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ตําบลบางโทรดั  อําเภอเมอืง  
จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้  โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง
ดวยการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  เร่ือง เศษสวนของพหุนาม  ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3   
 2. ช้ีแจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบ      
ฮิวริสติกส  เรือ่ง เศษสวนของพหนุาม  เพ่ือใหนักเรียนทกุคนไดเขาใจตรงกันและปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตอง 
 3. นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 20 ขอ  
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรที่สรางขึ้นจํานวน 5 ขอ  ไปทดสอบกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี ตําบลบางโทรดั  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง      
แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดสอบครั้งนี้  เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  
โดยใชเวลาในการดําเนินการทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร  และวัด
ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางละ 50 นาที  
รวมเวลา 100 นาท ี
 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส  เรือ่ง เศษสวนของพหนุาม  
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3  ซึ่งใชเวลาในการสอน 16 คาบ  คาบละ 50 นาที  
 5. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกสครบแลว  ทําการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร  และวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการ
ใหเหตผุลทางคณิตศาสตรอีกครั้ง  แลวบันทึกผลการทดสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน (Post-test)  
โดยใชเวลาในการดําเนินการทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร  และวัด
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ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางละ 50 นาที  
รวมเวลา 100 นาท ี
 6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  จากนั้นนํา
คะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถติิเพ่ือทดสอบสมมติฐาน              
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหขอมลู 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีลําดับในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1. เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส  เรื่องเศษสวนของพหุนาม  โดยใช
สถติิ t-test for Dependent Samples 

 2. เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
หลังไดรับการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  กับเกณฑ 
(รอยละ 65) โดยใชสถติ ิt-test for One Sample                                                                                         

 3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  
โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples 

 4.เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปที่ 3  หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮวิริสติกส  เรือ่งเศษสวนของพหุนาม   
กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถิติ t-test for One Sample                                                                                         

 5. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  
โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples  

 6.เปรยีบเทียบความสามารถในการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปที่ 3  หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮวิริสติกส  เรือ่งเศษสวนของพหุนาม   
กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถิติ t-test for One Sample                                                                                         
 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชสถิติการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้
1. สถิติพื้นฐาน 

  1.1 คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 73)  
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N
XX   

 
   เม่ือ   X   แทน คะแนนเฉล่ีย 
        X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  1.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสูตร           
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 79) 
 

 
 1NN

XXNS
22


   

 
   เม่ือ  S  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      2X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง   
                                                    

 2. สถิติเพื่อหาคณุภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
 2.1 หาดชันคีวามสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร แบบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 248-249) 
 

N
RIOC   

 
   เม่ือ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
     R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  
     N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 หาคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร  โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 6-32)  
แลวตรวจสอบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (EVANA)  
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N
Rp   

 
   เม่ือ   p   แทน คาความยากงาย 
        R   แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบขอนั้นถูก 
     N  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

pq
s
XXr
t

fp
bisp 


.  

 
   เม่ือ     แทน คาอํานาจจําแนก 
        X p   แทน คาเฉล่ียของกลุมที่ทําขอนัน้ถูก 
     X f   แทน คาเฉล่ียของกลุมที่ทําขอนัน้ผดิ 
       แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ 
         ทั้งฉบับ 
     p   แทน สัดสวนของนักเรยีนที่ทําขอนั้นถูก 
     q  แทน สัดสวนของนักเรยีนที่ทําขอนั้นผิด  หรือ 1 – p  
 
  2.3 หาคาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  โดยใชการวิเคราะหขอสอบ
แบบอตันยัของวิทนียและซาเบอรส (ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 2543: 199-201; อางอิง
จาก Whitney; & Sabers. 1970)  
 

 
 

u L min
E

max min

S + S - 2NX
P =

2N X - X
 

 
   เม่ือ  PE   แทน  ดัชนีคาความงาย 
     SU   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรยีนกลุมเกง 
     SL   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรยีนกลุมออน 
     Xmax  แทน  คะแนนที่นักเรยีนทําไดสูงสดุ 
     Xmin  แทน  คะแนนที่นักเรยีนทําไดต่ําสดุ 
     N   แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเกงหรอืกลุมออน 
 

r bisp.

st
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u L

max min

S - S
D =

N X - X
 

 
   เม่ือ  D   แทน  ดัชนีคาอํานาจจําแนก 
     SU   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรยีนกลุมเกง 
     SL   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรยีนกลุมออน 
     Xmax  แทน  คะแนนที่นักเรยีนทําไดสูงสดุ 
     Xmin  แทน  คะแนนที่นักเรยีนทําไดต่ําสดุ 
     N   แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเกงหรอืกลุมออน 
 
  2.4 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
แบบปรนยั โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 
2538: 197-198) 

 







  2

t
tt S

pq11k
kr  

 
   เม่ือ  ttr   แทน คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
     k   แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 
     p  แทน สัดสวนของผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด (n) 
     q  แทน สัดสวนของผูตอบผดิตอผูเขาสอบทั้งหมด (n) หรอื= 1-p 
     2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
 
  2.5 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถใน
การใหเหตผุลทางคณิตศาสตรแบบอตันยั โดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธิแ์อลฟา ( -
Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 
218) 

2
i

2-1
sk

k -1 s
    
  

   

   เม่ือ     แทน สัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ัน 
     k   แทน จํานวนขอสอบ 
     2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
     2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
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โดยที ่                     

 
   เม่ือ        แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

      แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนในขอที่ i  
      แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลงัสองในขอที่ i   
       N  แทน  จํานวนนักเรียนทัง้หมด 

 

และ      
    

 
)1(

22

2




 

NN
XXN

st              

 
   เม่ือ        แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบบั  
      แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

      แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลงัสอง   
               N  แทน  จํานวนนักเรียนทัง้หมด 

  2.6 หาคาความเช่ือมั่นของการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาและความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร โดยการใชสถติิสหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน 

  
   

XY
2 22 2

N XY X Yr
N X X N Y Y




       

  

     

 เม่ือ    r แทน  ความเชื่อม่ันของการตรวจใหคะแนน 
X   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูวิจัย 

  Y   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูชวยวิจัย  
   2X   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูวิจัยแตละตัวยกกําลังสอง 
            2Y   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูชวยวิจัยแตละตัว 

ยกกําลังสอง 
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   XY   แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนทีต่รวจโดย  
     ผูวิจัยกับคะแนนทีต่รวจโดยผูชวยวิจัย 
   N   แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  
 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
 3.1 ใชสถติิ t-test for Dependent Samples เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตผุลทาง
คณิตศาสตร  กอนเรยีนและหลังเรียนดวยการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส  โดยการ
คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2540: 248) 
 

 22
Dt = ; df =n -1

n D - D
n -1


 

 

 
   เม่ือ  t  แทน  คาที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 

      D   แทน ผลรวมของความแตกตางรายคูระหวางคะแนนกอนและ
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบ 

        ฮิวริสติกส   
           2D  แทน  ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางรายคูระหวาง

จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยางคะแนนกอน และหลังเรียน
ดวยการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส   

     n  แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
  3.2 ใชสถติิ t-test for One Sample เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตผุลทาง
คณิตศาสตร  หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  กับเกณฑรอยละ 65 
โดยการคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2540: 240) 
  

         0X -t = ; df =n -1s
n
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   เม่ือ  t แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
          X  แทน คาเฉล่ียของคะแนน 
          0  แทน คาเฉล่ียที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 65) 
     s แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผลจากการทดลอง และการแปลผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 K  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
 s  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   แทน คาเฉลี่ยที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 70 ของคะแนนเตม็) 
 t  แทน คาสถติิที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
การวิเคราะหขอมลู 
 ผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับขั้นของสมมติฐาน ดังนี ้                                                             
 1. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา      
ปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของพหุนาม 
โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples                                                                                             
 2. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา     
ปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของพหุนาม 
กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถติ ิt-test for One Sample                                                                                         
 3. เปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวน
ของพหุนาม โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples                                                          
 4.  เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวน
ของพหุนาม กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถติ ิt-test for One Sample                                                                                         
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 5. เปรียบเทยีบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของ
พหุนาม โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples                                                                                             
 6. เปรียบเทยีบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของ
พหุนาม กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถติ ิt-test for One Sample                                                                                         
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest Design 
ขอมูลที่ไดสามารถแสดงคาสถิติ โดยจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ไดดังนี ้
  1. เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของพหุนาม  
โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3  การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
 ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของพหุนาม 
 
   การทดสอบ n K  s t 
กอนการทดลอง 30 20 5.37 2.04  

28.26** 

หลังการทดลอง 30 20 15.50 1.68 
 

** มีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 29) = 2.462) 
 

 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 
กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถิติ  t-test for One Sample ผลปรากฏดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
      ปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม   
 กับเกณฑ (รอยละ 65) 
 

การทดสอบ n K  s %)65(0  t 
หลังการทดลอง 30 20 15.50 1.68 13 8.17** 

 
** มีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 29) = 2.462) 

 

 จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวนของพหุนาม  สูงกวา
เกณฑรอยละ 65 อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 15.50 คะแนน  คิดเปน
รอยละ 77.50 
  3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของ
พหุนาม โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  
 เรื่อง เศษสวนของพหนุาม 
 
   การทดสอบ n K  s t 
กอนการทดลอง 30 20 3.40 2.27  

34.76** 

หลังการทดลอง 30 20 14.50 1.72 
 

** มีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 29) = 2.462) 
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 จากตาราง 5 พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   

 4. เปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของ
พหุนาม (รอยละ 65) โดยใชสถติ ิ t-test for One Sample ผลปรากฏดังตาราง 6 
 

ตาราง 6 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น  
 มัธยมศึกษา ปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของ 
      พหุนาม กับเกณฑ (รอยละ 65) 
 

การทดสอบ n K  s %)65(0  t 
หลังการทดลอง 30 20 14.50 1.72 13 7.36** 

 
** มีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 29) = 2.462) 

 

 จากตาราง 6 พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 
สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 14.50 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 72.50 
 

  5. เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของ
พหุนาม  โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 7  
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ตาราง 7  การเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส         
       เรื่อง เศษสวนของพหนุาม 
 
   การทดสอบ n K  s t 
กอนการทดลอง 30 20 2.87 14.40  

39.69** 

หลังการทดลอง 30 20 2.16 2.09 
 

** มีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 29) = 2.462) 
 

 จากตาราง 7 พบวา ความสามารถในการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรยีนรูอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
 

   6. เปรยีบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรือ่ง เศษสวนของ
พหุนาม กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถติ ิ t-test for One Sample ผลปรากฏดังตาราง 8 
 

ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของ  
      พหุนาม กับเกณฑ (รอยละ 65) 
 

การทดสอบ n K  s %)65(0  t 
หลังการทดลอง 30 20 14.40 2.09 13 3.66** 

 
** มีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (t (.01, 29) = 2.462) 

 

 จากตาราง 8 พบวา ความสามารถในการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 
สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 14.40 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 72.00 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลองมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรยีนรู
โดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม ที่มีตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาไดดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้
 1. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส 
 2. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส  กับเกณฑรอยละ 65 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 

4.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  กับเกณฑรอยละ 65 

5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 

6.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  กับเกณฑรอยละ 65 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการ
คิดแบบฮิวริสติกสสูงกวากอนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการ
คิดแบบฮิวริสติกสสูงกวาเกณฑรอยละ 65 
 3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวากอนเรียน 
 4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวาเกณฑรอยละ 65 



110 
 

 5. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวากอนเรียน 
 6. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสสูงกวาเกณฑรอยละ 65 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้เปนนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 แผนการเรยีน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ภาคเรยีนที ่2  ปการศึกษา 2555   ของโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
อําเภอเมอืง  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 1 หองเรยีน  นกัเรียนจํานวน  30 คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการ
สุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม             
จากนักเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน   แลวจับสลากเลือกมา 1 หองเรียน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวนของ
พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ง เศษสวนของ 
พหุนาม ระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 ชดุ เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตผุล
ทางคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนของพหุนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 ชุด  เปนแบบ
อัตนัย 5 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้
  1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร สมทุรสาคร ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการวิจัย
ครั้งนี้ โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองดวยการจัดการเรียนโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง 
เศษสวนของพหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม  – 15 กุมภาพันธ 2556  
  2. ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบ
ฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  เพ่ือใหนักเรียนทกุคนไดเขาใจตรงกันและปฏิบัตตินไดอยาง
ถูกตอง 
  3. นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
จํานวน 20 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตผุลทาง
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คณิตศาสตรที่สรางขึ้นจํานวน 5 ขอ ไปทดสอบกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดสอบคร้ังนี้ เปน
คะแนนทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชเวลาในการดาํเนินการทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร วัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และวัด
ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร รวม 100 นาท ี
  4. ดําเนินการจัดการเรียนโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของ  โดยใช
เวลาการสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาที 
  5. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวนของ 
พหุนาม ครบแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยได
สรางขึ้นจํานวน 20 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้นจํานวน 5 ขอ อีกครั้ง และบันทึกผลการทดลองใหเปนคะแนนหลัง
เรียน (Posttest) โดยใชเวลาในการดําเนินการทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร วัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และวัดความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิตศาสตร รวม 100 นาที 
  6. ตรวจใหคะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
   1. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของ
พหุนาม โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples 
   2. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของ
พหุนาม กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถติ ิ t-test for One Sample 
   3. เปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของ
พหุนาม โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples 
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   4. เปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของ
พหุนาม กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถติ ิ t-test for One Sample 
   5. เปรยีบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของ
พหุนาม โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples 
   6. เปรยีบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของ
พหุนาม กับเกณฑ (รอยละ 65) โดยใชสถติ ิ t-test for One Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวนของพหุนาม สูงกวากอนไดรับการ
จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส เร่ือง เศษสวนของพหนุาม สูงกวาเกณฑ  รอยละ 65 
อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 15.50 คะแนน  คิดเปนรอยละ 77.50 
 3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3    
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม สูงกวากอนไดรับ
การจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส เร่ือง เศษสวนของพหนุาม สูงกวาเกณฑรอยละ 
65  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.50 คะแนน  คิดเปนรอยละ 72.50 
 5. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3    
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  สูงกวากอนไดรับ
การจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 6. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส เร่ือง เศษสวนของพหนุาม สูงกวาเกณฑรอยละ 
65 อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.40 คะแนน  คิดเปนรอยละ 72.00 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮวิริสติกส (Heuristics)  ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ความสามารถในการแกปญหา  และความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร  เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics) เรื่อง เศษสวนของพหุนาม สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics) และสูงกวาเกณฑรอยละ 65 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก 
  1.1 การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics)  เปนการจัดการ
เรียนการสอนทีผู่วิจัยไดประยุกตและดําเนินการตามแนวคิดของไซมอนและนีเวล (Simon; & 
Newell. 1971: 72-93)  ซึ่งไดแบงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน  4 ขั้นตอน  ดังนี้   
        1. ขั้นระบุเปาหมายเชิงเนื้อหายอย (Subgoaling)  ซึ่งในขั้นตอนนีท้ําให
นักเรียนรูวาเปาหมายที่จะตองเรียนในแตละช่ัวโมง  โดยสามารถแสดงเปนโครงเร่ืองที่จะศึกษาและ
สามารถนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบตนเองเม่ือสิน้สดุการจัดการเรยีนรูในแตละชั่วโมง  ซึ่งสอดคลอง
กับการเน็ต (Garnett. 1984: 102-103A)  กลาวโดยสรุปไดวา  ฮิวรสิติกสชวยใหนักเรยีนสามารถ
แยกแยะสิ่งตางๆ ได  สามารถแสดงโครงเรือ่งที่ศึกษาไดและชวยใหนักเรยีนมขีั้นตอนในการคิด
แกปญหาอยางเปนระบบมากขึ้น 

      2. ขั้นวิเคราะหวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายหรอืผลลัพธทีต่องการ 
(Meansends / difference reduction analysis)  ซึ่งในขั้นนี้จะทําใหนักเรียนเรียนรูวิธีการในการ
เรียนและการสรางทางเลือกในการแกปญหาจากวิธีการทีน่ักเรียนและเพ่ือนนําเสนอและชวยกัน
วิเคราะหในแตละวิธีการวาวิธกีารใดที่เหมาะสมและทําใหงายตอการเรยีนและการแกปญหาไดอยาง
รวดเร็ว  ทําใหนักเรยีนเกิดความเขาใจมากขึ้นและไมยึดตดิเฉพาะวิธีการทีต่นเองคิดในการหา
คําตอบซึ่งสอดคลองกับพิลลี่ (Peelle. 2001: online)  ไดกลาวไววาฮิวริสติกสชวยคนหาทางเลือกที่
เปนไปไดทั้งหมดออกมา  เพ่ือใชเปนแนวทางในการหาคําตอบของปญหานั้นๆ ตอไป  โดยสงเสริม
ใหมีการแลกเปลีย่นความรูเร่ืองนั้นๆ  ระหวางกลุมเพ่ือนและครูผูสอน 
       3. ขั้นพิจารณาจากผลสรุปไปยังสิ่งที่กําหนดให (Working backward)  ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะทําใหนักเรียนสามารถที่จะตรวจสอบความถูกตองของคําตอบที่ได  โดยประเมินวา
คําตอบในแตละขั้นตอนถูกตองสมบูรณ  สอดคลองกับขอมูลที่กําหนดใหมาหรือไมและคําตอบที่ไดมี
ความสมเหตุสมผลเช่ือถือไดเพียงใด 
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     4. ขั้นพิจารณาทางเลือกทีด่ีที่สุดในการแกปญหา (Satisficing)  ในขั้นตอนนี้ทํา
ใหสามารถหาวิธีที่ เหมาะสมในการเรียนหรือแกปญหา  เนื่องจากนักเรียนไดทราบถึงขอดี  
ขอบกพรองและจุดดอยของแตละวิธีในการแกปญหา  ซึ่งสอดคลองกับลีอินฮารทและชวาทซ 
(Leinhardt; & Schwarz. 1997: 1)  ไดกลาวถึงความสําคัญของฮิวริสติกสไววา  ฮิวริสติกสสนับสนุน
การใชความคิดในการแกปญหาและที่สําคัญยังชวยช้ีจุดดอยของการแกปญหาเพ่ือนําไปสูขอสรุป
รวมกันถึงทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาหาคําตอบและสามารถพิจารณาวาวิธีการใด
เหมาะสมที่สุดในการหาคําตอบ  เนื่องจากนักเรียนไดรับรูขอมูลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและการช้ีแนะของครูผูสอน  ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับ
ตนเองตามหลักเหตุและผล 
  1.2 การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส   เปนการจัดการเรียนรูที่
สนับสนนุใหนักเรยีนเกดิการรับรูและเขาใจในวิชาคณิตศาสตร  ทําใหสามารถเช่ือมโยงความรูที่
เรียนเขากับความรูเดิมที่เคยเรียนมาแลว  และนักเรยีนสามารถที่จะตรวจสอบสิ่งที่ไดเรยีนรูอยาง
เปนเหตุเปนผล  ซึ่งสอดคลองกับฟอยด (Floyd. 2002: 1-4)  ไดกลาววา  การคิดแบบฮิวริสติกสเปน
สวนที่ชวยในการตดัสินใจ (Making Decision)  ในการแกปญหา  เนือ่งจากนักเรียนสามารถสราง
ทางเลือกในการแกปญหาอยางอสิระ  ทําใหนักเรยีนสามารถกําหนดกลยุทธ (Strategy)  เทคนิค 
(Technique)  กระบวนการ (Procedure)  และกฎเกณฑตางๆ (Rules)  ในการเรียน  นอกจากนี้การ
คิดแบบฮิวริสติกสยังสงผลใหนักเรียนขยายกรอบความคดิของตนเองใหกวางขึ้นและสามารถควบคุม
ความคิดของตนเอง  เพ่ือใหเขาใจและเกิดความรูใหม  ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน  นาจะสงผลให
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  สูงกวากอนไดรับการจัดการเรยีนรูโดยเนนการ
คิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics) และสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนยัสําคัญทางสถติ ิ              
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขอบใจ  สาสิทธิ์ (2545: 56-62)  ไดศึกษาผลของการเรยีนการสอน
โดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกสทีมี่ตอผลสัมฤทธิแ์ละความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนวดัราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยเนนการคิดแบบฮิวริสตกิสมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ความสามารถในการใหเหตุผลผานเกณฑรอยละ 50  และสูงกวากลุมที่ไดรบัการสอนแบบปกต ิ  
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นวลทิพย  นวพันธุ (2553: online)  ไดศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกสที่มี ตอความคิดสรางสรรค 
ความสามารถในการตั้งและแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่1  พบวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสมีความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร  และมีความสามารถในการตัง้และแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ เรียนรูคณิตศาสตรแบบปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ  
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  2. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) เร่ือง เศษสวนของพหุนาม สูงกวา
กอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics) เรื่อง เศษสวนของพหนุาม 
และสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
โดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส (Heuristics) เปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรยีนมีสวนรวม
ในการเรียนอยางแทจริง  โดยนักเรยีนจะตองใชความละเอียดรอบคอบ  ใชพ้ืนฐานความรูเดิมและ
ประสบการณเดิมทางคณิตศาสตร  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเขาใจปญหา  หลังจากนั้นจึงทําการ
วางแผนที่จะแกปญหา  เม่ือหาแนวทางในการแกปญหาไดแลวจึงดําเนินการแกปญหาตามแนวทาง
ที่วางไว  สุดทายนักเรียนไดดําเนินการประเมินผลหรือตรวจคําตอบแลวแลวจึงสรุปที่ไดเรยีนหรือ
คนควาดวยตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับ โพลยา (ปฐมพร  บุญลี. 2545: 21-22 ; อางอิงจาก Polya. 
1980: 5-40)  ที่ไดสรุปขัน้ตอนการแกปญหาไวดังนี ้
         ขั้นที ่1 ทําความเขาใจปญหา  การเรียนการสอนจะเร่ิมจากนักเรียนอานปญหา
และศึกษาทําความเขาใจโจทยแลวบอกรายละเอยีดทั้งหมดตามความเขาใจของตัวนักเรียนเอง  
           ขั้นที ่2 วางแผนในการแกปญหา  การเรียนการสอนจะเริ่มจากการหายุทธวธิีมา
แกปญหาอยางหลากหลาย 
           ขั้นที ่3 ดําเนินการตามแผน การเรียนการสอนจะใหนักเรียนดําเนินการตามแผนที่
วางไวโดยการคํานวณและแสดงวิธีทํา 
           ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ  การเรยีนการสอนในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสดุทาย  เปนการ
ตรวจวิธีการและคําตอบ  เพ่ือความแนใจวาถูกตองสมบูรณ   
  3. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) เร่ือง เศษสวนของพหุนาม สูงกวา
กอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics) และสูงกวาเกณฑรอยละ 65 
อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  ทั้งนี้เนื่องมาจากแตละขั้นตอนของการจัดการเรยีนรูโดยเนน
การคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics)  ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาในดานการใหเหตผุลในเร่ืองของ
การเชื่อมโยงและหาความสัมพันธระหวางขอมูล  การวิเคราะหวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายหรอื
ผลลัพธทีต่องการ  การใหเหตุผลในการวิเคราะหและการพิจารณาหาผลสรปุที่ได  จะเห็นไดวาการ
จัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics)  ชวยสงเสริมการใหเหตผุลโดยที่นักเรยีน
ตองวิเคราะหและหาความสัมพันธของขอมูลที่เรยีนอยางสมเหตุสมผล  ดังนั้นการจัดการเรยีนรูโดย
เนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics)  สงผลตอความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  
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ชวยพัฒนาการใหเหตผุลของนักเรียนอยางตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ  ขอบใจ  สาสิทธิ์ 
(2545: 56-62)  ไดศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกสที่มีตอผลสัมฤทธิ์
และความสามารถในการใชเหตผุลทางคณิตศาสตรของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรยีนวัด
ราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  นักเรยีนกลุมที่ไดรับการสอนโดยเนนการคิดแบบ 
ฮิวริสติกสมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการใหเหตผุลผานเกณฑรอยละ 50  และสูง
กวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัญชนา  บุตรวิเชียร (2549: 
114-115)  ไดศึกษาการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ความสามารถในการใหเหตผุลและ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  เรือ่งโจทยปญหาอตัราสวน  และรอยละ  ของนักเรียนระหวางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบฮิวรสิติกส  และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมอืคร ู ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบฮิวริสติกส  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
ขอสังเกตจากการวิจัย 

จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮวิริสติกส (Heuristics)  ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ความสามารถในการแกปญหา  และความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร  เร่ืองเศษสวนของพหุนาม  ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดพบขอสังเกต
บางประการจากการวิจัย ซึ่งพอสรปุไดดังนี ้

1. การจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส (Heuristics) ครูผูสอนควรอธิบายให
นักเรียนเขาใจในขั้นตอนการจัดการเรยีนการสอนกอน  เพราะถานักเรียนเกดิความสับสนหรอืไม
เขาใจถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนอาจสงผลใหนกัเรยีนไมประสบผลสําเร็จในการเรียนได 
 2. ครูตองทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหนุาม  พรอมทั้งใหแบบฝกทักษะเก่ียวกับ
การแยกตัวประกอบของพหุนามเพ่ิมเติม 

3. นักเรียนจะชอบการทํางานเปนกลุมมากกวาที่จะทําเปนรายบุคคล  เนือ่งจากนักเรียน
สามารถที่จะปรึกษาหารือและชวยกันคิดได 
 4. การใชคําถามกระตุนนักเรียนจะชวยใหนักเรยีนมคีวามสามารถในการแกปญหาทางและ
ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรไปตามลําดับ และทําใหนักเรยีนเริ่มคุนเคยกับการแก
โจทยปญหา ทําใหการใชคําถามเพ่ือกระตุนความคิดใหผูเรยีนนอยลง 

5. ในใบกิจกรรมบางกิจกรรมโจทยปญหาอาจจะเยอะเกินไปควรตัดโจทยปญหาใหพอดีกับ
เวลาที่นักเรียนทั้งหองสามารถทําเสร็จในคาบเรียนได 
 6. การสรางบรรยากาศในการเรียนรูมสีวนสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอน   
ครูตองมีปฏิสมัพันธกับนักเรยีนทุกคน  เอาใจใสตอนักเรยีนทุกคนดวยความเมตตา  ซึ่งจะสงผลตอ
พัฒนาการของผูเรียนเปนอยางมาก 
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 7. การที่นักเรยีนไดมีการนําเสนอผลงานของตนเองหลังการทํากิจกรรม  ทําใหนักเรยีน
ทราบถึงขอผดิพลาดของตนเองหรือกลุม  แลวนําขอผดิพลาดนั้นไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งทําใหนักเรยีนเกิดความภาคภมูิใจ  กลาแสดงออกและตั้งใจกิจกรรมใหดียิ่งๆ ขึน้ไป 
   
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การศึกษาครั้งตอไป ดังนี ้
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
     1. ครูผูสอนควรอธิบายถึงขั้นตอนของการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 
(Heuristics) ใหกับผูเรยีนอยางชัดเจนพรอมทั้งยกตัวอยางโจทยปญหาอยางงายเพ่ือใหผูเรยีนได
เขาใจถูกตอง 
     2. ในการจัดการเรียนรูโดยเนนการคดิแบบฮิวริสติกส (Heuristics)  ครูควรลดบทบาทใน
การบอกความรู  อธิบายและสาธติ  และควรอดทนในการสังเกตพฤติกรรมและกระตุนใหผูเรียนได
ปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนือ่งและประสบความสําเร็จ  ในการทํางานของนักเรยีนจะมีปญหาแอบแฝง
อยูเสมอครตูองคอยสังเกต  สอบถาม  พูดคุย  และใหกําลังใจ  ตลอดจนขอเสนอแนะเม่ือนักเรยีน
พบปญหา  เพ่ือชวยใหนักเรยีนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 
 3. ครูผูสอนตองเตรยีมตัวไปสอนเปนอยางดี  เพ่ือประโยชนแกผูเรียนและครูผูสอน 
 4. ครูผูสอนควรกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับโจทยปญหาหรือกิจกรรมตางๆ อยาง
พอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหกิจกรรมใชเวลามากจนเกินไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรใหมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส 
(Heuristics) ในเนื้อหาคณิตศาสตรอืน่ๆ เชน ระบบสมการเชิงเสน  อสมการ  พาราโบลา  ฯลฯ  
 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics)    
โดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เก่ียวกับความสามารถทางคณิตศาสตร เชน ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ความสามารถในการคดิสังเคราะห  ความสามารถในการสื่อสาร เปนตน 
 3. ควรมีการนําการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics) ไปใชบูรณา
การรวมกับการเรียนการสอนในรปูแบบอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ  เปนตน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 
 -คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 
 -คาดัชนคีวามเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา

และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง เศษสวน
ของพหุนาม 

 - คาความยากงาย (p)และคาอํานาจจําแนก (r)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 

 - คา iX , 2
iX ทั้งฉบับที่ใชในการหาคา 2

ts เพ่ือใชแทนคาในสูตรการหาความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 

 - คา p และ q ที่ใชในการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 

 - คาความงาย (PE)และคาอํานาจจําแนก (D)ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง 
เศษสวนของพหุนาม 

 - คา iX , 2
iX และ 2

is ที่ใชในการหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 

 - คา iX , 2
iX ทั้งฉบับที่ใชในการหาคา 2

ts เพ่ือใชแทนคาในสูตรการหาความ
เช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 
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ตาราง 9  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ของแบบทดสอบ 
 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  จํานวน 40 ขอ 
 

ขอที ่ ความคิดเห็นผูเชีย่วชาญ คา IOC ขอที ่ ความคิดเห็นผูเชีย่วชาญ คา IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 21 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 0 +1 0.67 23 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 28 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 0 +1 0.67 29 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 32 +1 +1 +1 1.00 
13 0 +1 +1 0.67 33 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 0 0.67 37 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 38 +1 0 +1 0.67 
19 +1 +1 +1 1.00 39 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 0 0.67 

 
  คัดเลอืกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ขอที่มีคาดัชนีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC   0.5 จึงคัดเลือกขอทีมี่คา IOC           
ตั้งแต 0.67 – 1.00  จํานวน  40 ขอ 
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ตาราง 10  คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและ    
   ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวนของพหุนาม  จํานวน 10 ขอ 
 

ขอที ่ ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ คา IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 0 +1 0.67 
2 +1 0 +1 0.67 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 0 +1 0.67 
8 +1 +1 0 0.67 
9 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 0 0.67 

 
  คัดเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตผุล
ทางคณิตศาสตร ขอที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC   0.5  
จึงคัดเลือกขอทีมี่คา IOC ตั้งแต 0.67 – 1.00  จํานวน  10 ขอ 
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ตาราง 11  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ  
  เรียนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ง เศษสวนของพหุนาม จํานวน 40 ขอ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 Evana 
 

ขอที ่ p r ผลการพิจารณา 
1 0.78 0.59 ตดัทิ้ง 
2 0.35 0.29 ตดัทิ้ง 
3 0.19 0.00 ตดัทิ้ง 
4 0.48 0.22 ตดัทิ้ง 
5 0.54 0.55 คัดเลอืกไว 
6 0.50 0.48 คัดเลอืกไว 
7 0.25 0.52 ตดัทิ้ง 
8 0.34 0.45 คัดเลอืกไว 
9 0.26 0.18 ตดัทิ้ง 
10 0.54 0.62 คัดเลอืกไว 
11 0.35 0.20 ตดัทิ้ง 
12 0.42 0.49 คัดเลอืกไว 
13 0.09 -0.10 ตดัทิ้ง 
14 0.52 0.58 คัดเลอืกไว 
15 0.33 0.32 คัดเลอืกไว 
16 0.37 0.24 ตดัทิ้ง 
17 0.40 0.16 ตดัทิ้ง 
18 0.29 0.34 ตดัทิ้ง 
19 0.50 0.61 คัดเลอืกไว 
20 0.50 0.48 คัดเลอืกไว 
21 0.39 0.60 คัดเลอืกไว 
22 0.44 0.30 คัดเลอืกไว 
23 0.34 0.74 ตดัทิ้ง 
24 0.24 0.24 ตดัทิ้ง 
25 0.41 0.56 คัดเลอืกไว 
26 0.21 0.31 ตดัทิ้ง 
27 0.50 0.48 คัดเลอืกไว 
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ตาราง 11(ตอ) 
 

ขอที ่ p r ผลการพิจารณา 
28 0.34 0.74 คัดเลอืกไว 
29 0.40 0.46 คัดเลอืกไว 
30 0.27 0.55 ตดัทิ้ง 
31 0.50 0.55 คัดเลอืกไว 
32 0.33 0.25 ตดัทิ้ง 
33 0.47 0.65 คัดเลอืกไว 
34 0.24 0.62 ตดัทิ้ง 
35 0.50 0.61 คัดเลอืกไว 
36 0.27 0.55 ตดัทิ้ง 
37 0.50 0.34 ตดัทิ้ง 
38 0.28 0.22 ตดัทิ้ง 
39 0.46 0.48 คัดเลอืกไว 
40 0.38 0.42 คัดเลอืกไว 
 
คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยคัดเลือกตามเกณฑ

ได 20ขอ มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.33 – 0.54ซึ่งเปนความยากงายพอเหมาะ ไมยากหรือ ไม
งายจนเกินไป และคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.30 – 0.74  ซึ่งเปนขอที่สามารถ
จําแนกนักเรียนออนและเกงได คือ ขอ 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15 , 19 , 20 , 21 , 22 , 25 , 27 , 
28 , 29 , 31 , 33 , 35 , 39 , 40 
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ตาราง 12  คา 2,X X  ทั้งฉบับที่ใชในการหาคา 2
tS  เพ่ือใชแทนคาในสูตรการหา 

  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง เศษสวนของ 
 พหุนาม 
 

คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  
1 13 169 28 15 225 
2 7 49 29 14 196 
3 12 144 30 16 256 
4 13 169 31 14 196 
5 12 144 32 18 324 
6 19 361 33 14 196 
7 12 144 34 18 324 
8 19 361 35 13 169 
9 13 169 36 15 225 
10 18 324 37 6 36 
11 10 100 38 13 169 
12 14 196 39 8 64 
13 16 256 40 14 196 
14 13 169 41 10 100 
15 19 361 42 19 361 
16 9 81 43 13 169 
17 5 25 44 17 289 
18 16 256 45 16 256 
19 12 144 46 8 64 
20 11 121 47 19 361 
21 17 289 48 17 289 
22 16 256 49 15 225 
23 13 169 50 12 144 
24 14 196 51 8 64 
25 14 196 52 18 324 
26 14 196 53 14 196 
27 14 196 54 15 225 
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ตาราง 12 (ตอ)  

คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  
55 15 225 78 14 196 
56 11 121 79 8 64 
57 14 196 80 12 144 
58 12 144 81 14 196 
59 15 225 82 17 289 
60 12 144 83 12 144 
61 18 324 84 12 144 
62 6 36 85 7 49 
63 13 169 86 5 25 
64 11 121 87 10 100 
65 12 144 88 17 289 
66 10 100 89 19 361 
67 5 25 90 5 25 
68 5 25 91 13 169 
69 7 49 92 10 100 
70 11 121 93 12 144 
71 15 225 94 17 289 
72 16 256 95 17 289 
73 8 64 96 11 121 
74 18 324 97 17 289 
75 13 169 98 10 100 
76 11 121 99 16 256 
77 17 289 100 11 121 
    X  = 1,305 2X  = 18,405 
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ตาราง13  คา p และ q ที่ใชในการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 
 

ขอที ่ p q pq ขอที ่ p q pq 
5 0.650 0.350 0.288 22 0.660 0.340 0.224 
6 0.640 0.360 0.230 25 0.670 0.330 0.221 
8 0.670 0.330 0.221 27 0.630 0.370 0.233 
10 0.630 0.370 0.233 28 0.680 0.320 0.218 
12 0.660 0.340 0.224 29 0.700 0.300 0.210 
14 0.690 0.310 0.214 31 0.660 0.340 0.224 
15 0.700 0.300 0.210 33 0.590 0.410 0.242 
19 0.700 0.300 0.210 35 0.590 0.410 0.242 
20 0.700 0.300 0.210 39 0.500 0.500 0.250 
21 0.720 0.280 0.202 40 0.600 0.400 0.240 

    รวม 4.486 
 
 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใช

สูตร KR – 20 (Kuder – Richardson ) 

      














 

21
1 t

tt S

pq
k
kr  

 เม่ือ  ttr   แทน คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
  k   แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 
  p  แทน สัดสวนของผูตอบถูกตอผูเขาสอบทั้งหมด (n) 
  q  แทน สัดสวนของผูตอบผดิตอผูเขาสอบทั้งหมด (n) หรอื= 1-p 
  2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
 

โดยที่                            
 

22
2
t

N X X
s

N N 1





        

 เม่ือ       2
ts     แทน    ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ  

          X       แทน    ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
          

2X     แทน    ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง   
    N    แทน    จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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จากตาราง12  จะได   X   = 1,305 ,    
2X   =   18,405 ,    N  =  100           

 
 

22
2
t

N X X
s

N N 1





       

      
)1100(100

)305,1()405,18(100 2




  

          = 13.886 

จากตาราง 13  จะได  n = 20 ,   pq   =  4.486  ,  2
tS  =   13.886 

     

ดังนั้น               
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tt S

pq
k
kr  

 

          






 




886.13
486.41

120
20  

                
                                =   0.71 
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ตาราง 14  คาความงาย (PE)และคาอํานาจจําแนก (D)ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
 แกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนของพหุนาม           
 จํานวน  10 ขอ 
 

ขอที ่ PE D ผลการพิจารณา 
1 0.25 0.47 ตดัทิ้ง 
2 0.54 0.44 คัดเลอืกไว 
3 0.56 0.43 คัดเลอืกไว 
4 0.25 0.47 ตดัทิ้ง 
5 0.45 0.52 คัดเลอืกไว 
6 0.37 0.24 ตดัทิ้ง 
7 0.43 0.64 คัดเลอืกไว 
8 0.22 0.15 ตดัทิ้ง 
9 0.42 0.65 คัดเลอืกไว 
10 0.35 0.07 ตดัทิ้ง 

 
คัดเลอืกแบบทดสอบวดัวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการให

เหตผุลทางคณิตศาสตร โดยคัดเลอืกตามเกณฑ 5 ขอ มีคาความยากงาย (PE) อยูระหวาง 0.42 – 
0.56  และมีคาอํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง  0.43 – 0.65  โดยคัดเลอืกแบบทดสอบนี้จํานวน 5ขอ
ไดแก ขอ 2, 3, 5, 7  และ 9  ที่ครอบคลุมจุดประสงคไปใชในครั้งตอไป 
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ตาราง 15 คา 2, ii
X X   และ 2

iS  ที่ใชในการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัด
 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวนพหุนาม 
 

ขอที ่    
2 217 585 1.15 
3 227 615 1.01 
5 233 627 0.85 
7 233 631 0.89 
9 232 630 0.93 

            83.42
is  

 

 
ตาราง 16 คา 2, ii

X X   และ 2
iS  ที่ใชในการหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัด 

 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 
 

ขอที ่    
2 153 299 0.66 
3 213 529 0.76 
5 207 495 0.67 
7 156 302 0.59 
9 233 631 0.81 

            53.32
is  
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ตาราง 17  คา 2, ii
X X   ทั้งฉบับที่ใชในการหาคา 2

tS  เพ่ือใชแทนคาในสูตรการหาความ 
 เชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรือ่ง เศษสวนของ 
 พหุนาม 

 
คนที ่   คนที ่   

1 13 169 28 13 169 
2 7 49 29 8 64 
3 9 81 30 14 196 
4 12 144 31 10 100 
5 12 144 32 13 169 
6 11 121 33 16 256 
7 10 100 34 11 121 
8 10 100 35 15 225 
9 13 169 36 7 49 
10 8 64 37 12 144 
11 10 100 38 8 64 
12 14 196 39 5 25 
13 6 36 40 15 225 
14 9 81 41 15 225 
15 9 81 42 6 36 
16 5 25 43 15 225 
17 11 121 44 12 144 
18 17 289 45 13 169 
19 13 169 46 11 121 
20 14 196 47 17 289 
21 14 196 48 18 324 
22 15 225 49 19 361 
23 16 256 50 4 16 
24 18 324 51 5 25 
25 18 324 52 19 361 
26 13 169 53 6 36 
27 15 225 54 7 49 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

คนที ่   คนที ่   
55 9 81 78 13 169 
56 10 100 79 14 196 
57 15 225 80 16 256 
58 14 196 81 9 81 
59 17 289 82 10 100 
60 16 256 83 15 225 
61 14 196 84 17 289 
62 11 121 85 18 324 
63 18 324 86 15 225 
64 9 81 87 16 256 
65 15 225 88 16 256 
66 18 324 89 13 169 
67 19 361 90 17 289 
68 20 400 91 15 225 
69 13 169 92 7 49 
70 10 100 93 8 64 
71 11 121 94 10 100 
72 16 256 95 14 196 
73 17 289 96 18 324 
74 15 225 97 8 64 
75 18 324 98 9 81 
76 16 256 99 10 100 
77 14 196 100 16 256 

 
  

  = 
1,275 

 = 
17,751 
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หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย
ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)    

  

      
2
i

2-1
sk

k -1 s
    
  

   

 เมื่อ     แทน สัมประสิทธิข์องความเช่ือม่ัน 
   k   แทน จํานวนขอสอบ 
   2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
  

โดยที่                     

 เมื่อ         แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนในขอที่ i  
    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสองในขอที่ i   

     N  แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 

และ      
    

 
)1(

22
2




 

NN
XXN

st              

 เมื่อ         แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ  
      แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง   
              N  แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

จากตาราง 17 จะได     275,1X ,   751,172  X ,   100N   
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        10.15  
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จากตาราง 17 จะได  k =  5  ,   = 4.83  ,   =  15.10 

ดังนั้น         














 

2

2

1
1 t

i

s
s

k
k  

   
        







 




10.15
83.41

)15(
5  

                           85.0  
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ตาราง 18 คาความเช่ือม่ันของเกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง   
 คณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 

 

คนที ่
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผูตรวจใหคะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

1 13 12 169 144 156 
2 7 6 49 36 42 
3 9 9 81 81 81 
4 12 12 144 144 144 
5 12 12 144 144 144 
6 11 10 121 100 110 
7 10 10 100 100 100 
8 10 11 100 121 110 
9 13 13 169 169 169 
10 8 8 64 64 64 
11 10 10 100 100 100 
12 14 14 196 196 196 
13 6 6 36 36 36 
14 9 9 81 81 81 
15 9 10 81 100 90 
16 5 5 25 25 25 
17 11 11 121 121 121 
18 17 17 289 289 289 
19 13 13 169 169 169 
20 14 14 196 196 196 
21 14 14 196 196 196 
22 15 14 225 196 210 
23 16 15 256 225 240 
24 18 16 324 256 288 
25 18 17 324 289 306 
26 13 13 169 169 169 
27 15 16 225 256 240 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผูตรวจใหคะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

28 13 13 169 169 169 
29 8 8 64 64 64 
30 14 14 196 196 196 
31 10 10 100 100 100 
32 13 13 169 169 169 
33 16 16 256 256 256 
34 11 11 121 121 121 
35 15 15 225 225 225 
36 7 8 49 64 56 
37 12 12 144 144 144 
38 8 8 64 64 64 
39 5 5 25 25 25 
40 15 15 225 225 225 
41 15 15 225 225 225 
42 6 6 36 36 36 
43 15 14 225 196 210 
44 12 12 144 144 144 
45 13 13 169 169 169 
46 11 11 121 121 121 
47 17 18 289 324 306 
48 18 18 324 324 324 
49 19 19 361 361 361 
50 4 4 16 16 16 
51 5 5 25 25 25 
52 19 19 361 361 361 
53 6 6 36 36 36 
54 7 7 49 49 49 
55 9 9 81 81 81 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผูตรวจใหคะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

56 10 10 100 100 100 
57 15 15 225 225 225 
58 14 14 196 196 196 
59 17 17 189 289 289 
60 16 16 256 256 256 
61 14 14 196 196 196 
62 11 11 121 121 121 
63 18 18 324 324 324 
64 9 9 81 81 81 
65 15 15 225 225 225 
66 18 17 324 289 306 
67 19 19 361 361 361 
68 20 19 400 361 380 
69 13 14 169 196 182 
70 10 11 100 121 110 
71 11 10 121 100 110 
72 16 16 256 256 256 
73 17 17 289 289 289 
74 15 15 225 225 225 
75 18 18 324 324 324 
76 16 16 256 256 256 
77 14 14 196 196 196 
78 13 13 169 169 169 
79 14 14 196 196 196 
80 16 16 256 256 256 
81 9 9 81 81 81 
82 10 10 100 100 100 
83 15 14 225 196 210 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผูตรวจใหคะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

84 17 17 289 289 289 
85 18 18 324 324 324 
86 15 16 225 256 240 
87 16 16 256 256 256 
88 16 16 256 256 256 
89 13 13 169 169 169 
90 17 17 289 289 289 
91 15 15 225 225 225 
92 7 8 49 64 56 
93 8 8 64 64 64 
94 10 10 100 100 100 
95 14 14 196 196 196 
96 18 17 324 289 306 
97 8 8 64 64 64 
98 9 9 81 81 81 
99 10 9 100 81 90 
100 16 16 256 256 256 
รวม 1275 1269 17,751 17,537 17,631 

 

ศึกษาผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของผูวิจัยและผูตรวจใหคะแนนคนที่ 2 โดยการใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสนั  

 
     

 เมื่อ    r   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
     แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผูวิจัย 
        แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผูชวยวิจัย   

        แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผูวิจัยแตละตัวยกกําลังสอง 
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    แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผูชวยวิจัยแตละตัวยกกําลังสอง 
   แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนที่ตรวจโดยผูวิจัยกับคะแนน 
                             ที่ตรวจโดยผูชวยวิจัย 
  N   แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 

จากตาราง 18 จะได    = 1,275 ,     = 1,269 ,      = 17,751   

   =  17,537 ,  = 17,631 , N = 80 

   

 

              22 )269,1()537,17100()275,1()751,17100(
)269,1275,1()631,17100(



  

        =  0.99 
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ตาราง 19  คา 2, ii
X X   ทั้งฉบับที่ใชในการหาคา 2

tS  เพ่ือใชแทนคาในสูตรการหาความ
 เชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน  
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 

 

คนที ่   คนที ่   
1 11 121 28 12 144 
2 6 36 29 7 49 
3 10 100 30 15 225 
4 9 81 31 9 81 
5 9 81 32 11 121 
6 12 144 33 15 225 
7 12 144 34 9 81 
8 9 81 35 14 196 
9 12 144 36 9 81 
10 9 81 37 11 121 
11 11 121 38 7 49 
12 12 144 38 6 36 
13 5 25 40 14 196 
14 10 100 41 11 121 
15 12 144 42 5 25 
16 8 64 43 13 169 
17 14 196 44 13 169 
18 14 196 45 12 144 
19 10 100 46 9 81 
20 12 144 47 15 225 
21 8 64 48 18 324 
22 13 169 49 16 256 
23 15 225 50 8 64 
24 16 256 51 8 64 
25 17 289 52 19 361 
26 9 81 53 5 25 
27 14 196 54 8 64 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

คนที ่   คนที ่   
55 10 100 78 14 196 
56 12 144 79 12 144 
57 13 169 80 14 196 
58 12 144 81 7 49 
59 16 256 82 8 64 
60 12 144 83 14 196 
61 15 225 84 15 225 
62 10 100 85 17 289 
63 14 196 86 14 196 
64 10 100 87 16 256 
65 16 256 88 17 289 
66 15 225 89 11 121 
67 18 324 90 16 256 
68 18 324 91 14 196 
69 15 225 92 5 25 
70 12 144 93 7 49 
71 9 81 94 10 100 
72 13 169 95 14 196 
73 18 324 96 18 324 
74 12 144 97 8 64 
75 17 289 98 7 49 
76 13 169 99 11 121 
77 15 225 100 14 196 

 
  

  = 
1,196 

 = 
15,498 
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 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)   
  

      
2
i

2-1
sk

k -1 s
    
  

   

 เมื่อ     แทน สัมประสิทธิข์องความเช่ือม่ัน 
   k   แทน จํานวนขอสอบ 
   2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
  

โดยที่                     

 เมื่อ         แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนในขอที่ i  
    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสองในขอที่ i   

     N  แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 

และ      
    

 
)1(

22
2




 

NN
XXN

st              

 เมื่อ         แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ  
      แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง   
              N  แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

จากตาราง 19 จะได     196,1X ,    498,152  X ,   100N   
 

          

 
)1(

22
2




 

NN
XXN

st
 

    
           

)1100(100
196,1)498,15100( 2




  

      
        06.12  
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จากตาราง 19 จะได  k =  5  ,   = 3.53  ,   =  12.06 

ดังนั้น         














 

2

2

1
1 t

i

s
s

k
k  

   
         







 




06.12
53.31

)15(
5  

                           88.0  
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ตาราง 20 คาความเช่ือม่ันของเกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทาง   
 คณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 

 

คนที ่
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผูตรวจใหคะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

1 11 12 121 144 132 
2 6 6 36 36 36 
3 10 9 100 81 90 
4 9 10 81 100 90 
5 9 9 81 81 81 
6 12 12 144 144 144 
7 12 12 144 144 144 
8 9 11 81 121 99 
9 12 13 144 169 156 
10 9 8 81 64 72 
11 11 10 121 100 110 
12 12 13 144 169 156 
13 5 6 25 36 30 
14 10 9 100 81 90 
15 12 12 144 144 144 
16 8 8 64 64 64 
17 14 14 196 196 196 
18 14 15 196 225 210 
19 10 12 100 144 120 
20 12 11 144 121 132 
21 8 8 64 64 64 
22 13 14 169 196 182 
23 15 15 225 225 225 
24 16 16 256 256 256 
25 17 17 289 289 289 
26 9 10 81 100 90 
27 14 16 196 256 224 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผูตรวจใหคะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

28 12 13 144 169 156 
29 7 8 49 64 56 
30 15 14 225 196 210 
31 9 10 81 100 90 
32 11 11 121 121 121 
33 15 15 225 225 225 
34 9 10 81 100 90 
35 14 15 196 225 210 
36 9 8 81 64 72 
37 11 12 121 144 132 
38 7 8 49 64 56 
39 6 5 36 25 30 
40 14 14 196 196 196 
41 11 15 121 225 165 
42 5 6 25 36 30 
43 13 14 169 196 182 
44 13 12 169 144 156 
45 12 13 144 169 156 
46 9 11 81 121 99 
47 15 18 225 324 270 
48 18 18 324 324 324 
49 16 15 256 225 240 
50 8 6 64 36 48 
51 8 7 64 49 56 
52 19 19 361 361 361 
53 5 6 25 36 30 
54 8 7 64 49 56 
55 10 9 100 81 90 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผูตรวจใหคะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

56 12 10 144 100 120 
57 13 13 169 169 169 
58 12 12 144 144 144 
59 16 17 256 289 272 
60 12 11 144 121 132 
61 15 14 225 196 210 
62 10 11 100 121 110 
63 14 13 196 169 182 
64 10 9 100 81 90 
65 16 15 256 225 240 
66 15 17 225 289 255 
67 18 19 324 361 342 
68 18 19 324 361 342 
69 15 14 225 196 210 
70 12 11 144 121 132 
71 9 10 81 100 90 
72 13 11 169 121 143 
73 18 17 324 289 306 
74 12 13 144 169 156 
75 17 18 289 324 306 
76 13 15 169 225 195 
77 15 14 225 196 210 
78 14 13 196 169 182 
79 12 11 144 121 132 
80 14 16 196 256 224 
81 7 8 49 64 56 
82 8 9 64 81 72 
83 14 14 196 196 196 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูวิจัย 

(X) 

คะแนนจาก
ผูตรวจใหคะแนน

คนที่ 2 (Y) 
  XY 

84 15 16 225 256 240 
85 17 18 289 324 306 
86 14 14 196 196 196 
87 16 16 256 256 256 
88 17 16 289 256 272 
89 11 11 121 121 121 
90 16 17 256 289 272 
91 14 15 196 225 210 
92 5 6 25 36 30 
93 7 8 49 64 56 
94 10 10 100 100 100 
95 14 14 196 196 196 
96 18 17 324 289 306 
97 8 8 64 64 64 
98 7 8 49 64 56 
99 11 12 121 144 132 
100 14 14 196 196 196 
รวม 1,196 1,221 15,498 16,149 15,760 

 
 ศึกษาผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร ของผูวิจัยและผูตรวจใหคะแนนคนที่ 2 โดยการใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของ    
เพียรสัน  

     

 เมื่อ    r   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
     แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผูวิจัย 
        แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผูชวยวิจัย   

        แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผูวิจัยแตละตัวยกกําลังสอง 
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       แทน  ผลรวมของคะแนนที่ตรวจโดยผูชวยวิจัยแตละตัวยกกําลังสอง 
       แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนที่ตรวจโดยผูวิจัยกับคะแนน 
           ที่ตรวจโดยผูชวยวิจัย 
   N   แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 

จากตาราง 20 จะได    = 1,196 ,    = 1,221 ,     = 15,498   

   =  16,149 ,  = 15,760 , N = 100 

   

 

              22 )221,1()149,16100()196,1()498,15100(
)221,1196,1()760,15100(



  

        =  0.95 
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ภาคผนวก ข 

คะแนนของนักเรียนกอนและหลงัการทดลอง 
 

 - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง เศษสวนของพหุนาม 
 - คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 
 - คะแนนความสามารถในการใหเหตผุลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 
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ตาราง 21  คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3         
 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 
 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  

คนที ่
คะแนนกอน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

1 6 15 225 9 81 
2 9 18 324 9 81 
3 4 16 256 12 144 
4 9 17 289 8 64 
5 5 15 225 10 100 
6 3 16 256 13 169 
7 5 16 256 11 121 
8 2 17 289 15 225 
9 6 14 196 8 64 
10 4 15 225 11 121 
11 4 15 225 11 121 
12 5 17 289 12 144 
13 4 15 225 11 121 
14 6 15 225 9 81 
15 4 14 196 10 100 
16 6 14 196 8 64 
17 9 18 324 9 81 
18 10 20 400 10 100 
19 5 16 256 11 121 
20 5 15 225 10 100 
21 3 15 225 12 144 
22 7 14 196 7 49 
23 5 15 225 10 100 
24 8 14 196 6 36 
25 4 18 324 14 196 
26 7 16 256 9 81 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนกอน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

27 5 14 196 9 81 
28 3 12 144 9 81 
29 3 13 169 10 100 
30 5 16 256 11 121 
  4652  X  289,72

2  X  304D  192,32 D  
 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  โดยใช
สถิติ t-test for Dependent Samples 

     

1
)( 22






 


n
DDn

D
t   ; df = n-1 

 เม่ือ       t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
           แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังและ 
           กอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
    แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังและ 
           กอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
    n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

จากตาราง 21 จะได  304D ,   192,32 D ,    n = 30  

 ดังนั้น             

1
)( 22






 


n
DDn

D
t  

                                 

130
)304()192,330(

304
2




  

              

29
92461760,95(

304


      

              289.28  
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(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.462 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิี ่.01 เม่ือ df = 30 – 1     29) 

เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3 
หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส เร่ือง เศษสวนของพหนุาม  กับเกณฑ (รอยละ 
65) โดยใชสถิต ิ t-test for One Sample 

       

 เมื่อ          t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
     แทน  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
             แทน  คาเฉล่ียที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 65) 
    s แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
            n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  
คาเฉล่ียเลขคณิต  ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการ

จัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  หาไดจากสูตร  

     

        
30
465

  

        = 15.50  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการ
จัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  หาไดจากสูตร 

         

          
)130(30

)465()728930( 2




  

      676.1  
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เนื่องจาก  x  15.50,   0 13,   s = 1.676,   n = 30 
        

           

30
676.1

1350.15 
  

      170.8  

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.462 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิี ่.01 เม่ือ df = 30 – 1 = 29) 
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ตาราง 22  คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม 
 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  

 

คนที ่
คะแนนกอน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

1 3 16 256 13 169 
2 0 12 144 12 144 
3 2 14 196 12 144 
4 1 14 196 13 169 
5 0 12 144 12 144 
6 3 13 169 10 100 
7 4 15 225 11 121 
8 7 14 196 7 49 
9 3 14 196 11 121 
10 2 14 196 12 144 
11 0 14 196 14 196 
12 1 15 225 14 196 
13 3 14 196 11 121 
14 5 15 225 10 100 
15 6 14 196 8 64 
16 4 13 169 9 81 
17 4 16 256 12 144 
18 3 13 169 10 100 
19 1 15 225 14 196 
20 5 17 289 12 144 
21 6 15 225 9 81 
22 7 18 324 11 121 
23 8 19 361 11 121 
24 4 12 144 8 64 
25 0 12 144 12 144 
26 3 14 196 11 121 
27 3 14 196 11 121 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนกอน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

28 4 15 225 11 121 
29 3 15 225 12 144 
30 7 17 289 10 100 
   2X 435  2

2X 6,393 D 333  2D 3,785 
 

 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา  
ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม   
โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples 
 
       

 เม่ือ       t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
           แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังและ 
           กอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
    แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังและ 
           กอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
    n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

จากตาราง 22  จะได  D 333,    2D  3,785,    n = 30  

 ดังนั้น                

1
)( 22






 


n
DDn

D
t  

                                     

130
)333()785,330(

333
2




  

                       763.34  
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.462 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิี ่.01 เม่ือ df  30 – 1     29) 
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 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา  
ปที่ 3 หลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮวิริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  กับเกณฑ 
(รอยละ 65) โดยใชสถติ ิ t-test for One Sample 
 
       

  เมื่อ          t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
      แทน  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
                 แทน  คาเฉล่ียที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 65) 
     s แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
              n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  
 คาเฉล่ียเลขคณิต  ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวน
ของพหุนาม หาไดจากสูตร  

       

                 
30
435

  

                 = 14.50  

 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง 
เศษสวนของพหุนาม  หาไดจากสูตร 
 

       

            
)130(30

)435()393,630( 2




  

        717.1  
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 เนื่องจาก  x  14.50,   0 13,   s = 1.717,   n = 30 
            

      

30
717.1

1350.14 
  

      355.7  

 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.462 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิี ่.01 เม่ือ df = 30 – 1 = 29) 
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ตาราง 23  คะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวรสิติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม    
 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

  

คนที ่
คะแนนกอน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

1 0 10 100 10 100 
2 0 10 100 10 100 
3 1 13 169 12 144 
4 0 11 121 11 121 
5 0 12 144 12 144 
6 3 15 225 12 144 
7 4 16 256 12 144 
8 2 14 196 12 144 
9 3 13 169 10 100 
10 2 12 144 10 100 
11 0 14 196 14 196 
12 1 16 256 15 225 
13 3 15 225 12 144 
14 4 14 196 10 100 
15 5 18 324 13 169 
16 4 13 169 9 81 
17 4 14 196 10 100 
18 3 15 225 12 144 
19 2 13 169 11 121 
20 4 16 256 12 144 
21 5 17 289 12 144 
22 5 17 289 12 144 
23 7 18 324 11 121 
24 0 15 225 15 225 
25 0 14 196 14 196 
26 3 15 225 12 144 
27 3 15 225 12 144 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

คนที ่
คะแนนกอน
เรียน  1X  

คะแนนหลัง
เรียน  2X  

2
2X  D  

28 5 15 225 10 100 
29 6 15 225 9 81 
30 7 17 289 10 100 
   2X 432  2

2X 6,348 D 346  2D 4,064 
 
เปรยีบเทยีบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษา   

ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม   
โดยใชสถติ ิt-test for Dependent Samples 

 

      

1
)( 22






 


n
DDn

D
t   ; df = n – 1  

เม่ือ       t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
      แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังและ 
      กอนไดรับการจัดการเรียนรูแตละคูยกกําลังสอง 
   แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังและ 
      กอนไดรับการจัดการเรียนรูทั้งหมดยกกําลังสอง 
   n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

จากตาราง 23 จะได  D 346,    2D  4,064,    n = 30   

 ดังนั้น           

1
)( 22






 


n
DDn

D
t  

                               

130
)346()064,430(

346
2




  

                    689.39  
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.462 ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิตทิี ่.01 เม่ือ df  30 – 1     29) 
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เปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวนของพหุนาม กับเกณฑ 
(รอยละ 65) โดยใชสถิติ  t-test for One Sample 

 

      t =  ; df = n – 1  

     

   เมื่อ          t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution 
          แทน  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
                      แทน  คาเฉล่ียที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 65) 
          s แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
                    n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  
 

คาเฉล่ียเลขคณิต  ของคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เรื่อง เศษสวน
ของพหุนาม หาไดจากสูตร  

              

             
30
432

  

             = 14.40  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส เร่ือง 
เศษสวนของพหุนาม หาไดจากสูตร 

             

          
)130(30

)432()348,630( 2




  

      094.2  
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เนื่องจาก  x  14.50,   0 13,   s = 2.094,   n = 30 
            

      

30
094.2

1340.14 
  

      662.3  

 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.462 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เม่ือ df = 30 – 1 = 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 
 
  - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  เร่ืองเศษสวนของ 
พหุนาม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  - แบบฝกหัด เรื่องการคูณเศษสวนของพหุนาม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
ภาคเรียนที่ 2               ปการศึกษา  2555 
หนวยการเรียนรูที่ 3 เศษสวนของพหุนาม                เวลาเรียน  16  ชั่วโมง            
เร่ือง  ;  การคูณเศษสวนของพหุนาม     เวลาเรียน  2  ชั่วโมง      
                 
 

1.  สาระที่  4 :  พีชคณิต  
2.  มาตรฐานการเรียนรู  
 ค 4.1  :  อธิบายและวิเคราะห  แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธและฟงกชันตางๆ ได 
3.  ผลการเรียนรู 
       1.  คูณและหารเศษสวนของพหุนามได 
4.  สาระสําคัญ 
 การคูณเศษสวนของพหุนาม  ใชวิธีการเดียวกับการคูณเศษสวน 
 ถา  a,  b,  c  และ  d  เปนพหุนาม  ที่  b  0  และ  d  0 
           แลว    หรือ   
 

5.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู : นักเรียนสามารถ 

  1.  อธิบายเก่ียวกับหลักการคูณเศษสวนของพหุนามได 
  2.  คูณเศษสวนของพหุนามและเขียนผลลัพธในรูปเศษสวนของพหุนามอยางงายได 

 ดานทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ 
  1.  ในการแกปญหา   

  2.  ในการใหเหตุผล   
  3.  ในการสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ   

 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1.  ใฝเรียนรู 
  2.  มุงมั่นในการทํางาน 
  3.  มีจิตสาธารณะ 
  4.  มีวินัย 

6.  สาระการเรียนรู 
 การคูณเศษสวนของพหุนามใชวิธีการเชนเดียวกับการคูณเศษสวน คือนําพหุนามที่เปน 
ตัวเศษคูณกัน และพหุนามที่เปนตัวสวนคูณกัน 
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 ในการหาผลคูณของเศษสวนของพหุนามสามารถทําผลคูณของเศษสวนของพหุนามไดอยู
ในรูปอยางงายได โดยใชหลักการแยกตัวประกอบ หลักการหารหรืออื่นๆ  ได 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู   

ชั่วโมงที่ 1 – 2 
  ขั้นระบุเปาหมายเชิงเน้ือหายอย 
   1.  ครูตั้งคําถามกระตุนความคิดของนักเรียนเก่ียวกับการคูณเศษสวนของพหุนาม  ดังนี ้
  - นักเรียนคิดวาการคูณเศษสวนของพหุนามมีหลักการคลายกับการคูณเศษสวน
หรือไม  อยางไร (ตามประสบการณการเรียนรูของผูเรียน) 
 2.  ใหนักเรียนพิจารณาจากการคูณเศษสวนของพหุนาม  จากนั้นตั้งคําถามกระตุน
ความคิดของนักเรียนจากการพิจารณา  ดังนี ้
 พิจารณาการคูณเศษสวนและเศษสวนของพหุนามตอไปนี ้

    1) 15
12

7
3
            2) 9

5
16
12
  

     3) 3x
3

2x
5


          4) 2y-2x

5y
2x

x-2y
  

 3.  ครูถามนักเรียนวาจากขอ 1) – 4) ขางตน  มีลักษณะอยางไร (เปนการคูณกันของ
เศษสวนของพหุนาม) 
 ขั้นวิเคราะหวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายหรือผลลัพธที่ตองการ 
 4.  ครูถามนักเรียนตอวาการคูณกันของเศษสวนของพหุนามจะใชหลักการคูณอยางไร  
(ใชหลักการคูณคลายกับการคูณเศษสวนทั่วไป)   
 พิจารณาตัวอยางการคูณเศษสวนเศษสวนของพหุนามตอไปนี้ 
ตัวอยางที่ 1  จงหาผลคูณตอไปนี ้
  1) 3x

3
2x
5


           2) 2y-2x

5y
2x

x-2y
  

วิธีทํา 1) 3x
3

2x
5


     =  3)2x(x

35

  

            =     
6x2x

15
2 

 

  2) 2y2x
5y

2x
x-2y


  =     

4xy-4x
5xy-10y

2

2
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 5.  ครูใหนักเรียนแตละคนเขยีนแสดงการคูณเศษสวนของพหุนามคนละ 2 ขอ  จากนั้น
คัดเลอืกผูแทนนักเรียน  4 คน  ออกมาเขยีนแสดงการคูณเศษสวนของพหุนามคนละ  2 ขอ       
บนกระดาน  โดยครแูละนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง   
 ขั้นพจิารณาจากผลสรุปไปยังสิ่งทีก่ําหนดให 
 6.  ครูยกตัวอยางเก่ียวกับการคูณเศษสวนของพหุนามใหนักเรยีนพิจารณาหาคําตอบ     
2 – 3  ตัวอยาง  ดังนี ้
 พิจารณาตัวอยางการคูณเศษสวนของพหุนามตอไปนี ้

ตัวอยางที่ 2  จงหาคาของ 2n-6m
n

2m
n-3m
  

วิธีทํา 2n-6m
n

2m
n-3m
       = 

1

1

n)2(3m
n

2m
n-3m

   

                = 4m
n  

ตัวอยางที่ 3  จงหาคาของ 2-n
1

3n
65n-n2



  

วิธีทํา 2-n
1

3n
65n-n2



       = 

1

1

2-n
1

3n
)23)(n-(n



  

                = 3n
3n


  

ตัวอยางที่ 4  จงหาคาของ 4-x
4x

20-x-x
16-x

2

2 
  

วิธีทํา  4-x
4x

20-x-x
16-x

2

2 
         = )4-4)(x5)(x-(x

a))(x4)(x4-(x
1

11


  

                =  5x
4x


  

 7.  ใหนักเรียนแบงกลุม  กลุมละ 3 – 4 คน  กําหนดโจทย  การคูณเศษสวนของพหุนาม
กลุมละ  3 ขอ  จากนั้นออกมาเขียนโจทยบนกระดาน  และใหผูแทนกลุมอื่นๆ  ออกมาแสดงการหา
ผลคูณเศษสวนของพหุนามจนครบทุกกลุม  โดยครแูละนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 
   ขั้นพจิารณาทางเลือกทีด่ีทีสุ่ดในการแกปญหา 
 8.  ใหนักเรียนวิเคราะหวิธีการทีศึ่กษาจากตัวอยาง  และกิจกรรมขางตน  ถาครูกําหนด  
a,  b,  c  และ  d  เปนพหนุาม  ที่  b  0  และ  d  0  แลว    หรอื   
 

   9.  ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรปุเกีย่วกับหลักการคูณเศษสวนของพหนุาม  ดังนี้ 
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 การคูณเศษสวนของพหุนามใชวิธีการเชนเดียวกับการคูณเศษสวน คือ นําพหุนาม
ที่เปนตัวเศษคูณกัน และพหุนามที่เปนตัวสวนคูณกัน 
 การหาผลคูณเศษสวนของพหุนามใหอยูในรูปอยางงาย  ถาพหุนามตัวเศษและตัว
สวนสามารถแยกตัวประกอบได  ใหแยกตัวประกอบกอน  เพื่อตัดทอนพหุนามตัวเศษกับตัว
สวนใหอยูในรูปอยางงาย  จะทําใหหาผลคูณไดงายขึ้น   
 10.  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด  เรื่องการคูณเศษสวนของพหุนาม  เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียน 
8. สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  1. หนังสือเรียนคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ม.3  ภาคเรียนที่  2 
  2. แบบฝกหัด  เรื่องการคูณเศษสวนของพหุนาม 

แหลงการเรียนรู 
 1.  หองสมุดโรงเรยีน 
 2.  แหลงเรียนรูอืน่ๆ 

9.  การวัดประเมินผล            
วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑการประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรมการทํางาน แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานรายบุคคล 

นักเรียนผานเกณฑการประเมิน 
ในระดับดขีึ้นไป 

2.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม 

นักเรียนผานเกณฑการประเมิน 
ในระดับดขีึ้นไป 

3.  การทําแบบฝกหัด แบบฝกหัด  เ ร่ืองการคูณ
เศษสวนของพหุนาม 

นักเรียนทุกคนทําถูกตองไมต่ํา
กวารอยละ  70  ของคะแนน
ทั้งหมด 

 
เกณฑการประเมินผลจากการทํา แบบฝกหัด  ใชเกณฑดังน้ี 

  80% ขึ้นไป  หมายถึง  ดีมาก 
  70-79%  หมายถึง  ดี 
  60-69%  หมายถึง  ปานกลาง 
  50-59%  หมายถึง  ผาน 
  ต่ํากวา  50% หมายถึง  ปรับปรุง 
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10.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
 …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ปญหา / อุปสรรค 
 …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
 …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
           ลงช่ือ................................................. 
                       (นางสาวเรวดี     มีสุข) 
                        ครูผูสอน 
 
 
 



181 

แบบฝกหัด เร่ืองการคณูเศษสวนของพหุนาม 
จงหาผลคูณของเศษสวนของพหุนามตอไปน้ี 

1.     =  ……………………………………………………………….. 
 

           =  ……………………………………………………………….. 
 

2.         =  ……………………………………………………………….. 
 

           =  ……………………………………………………………….. 
 

3.        =  ……………………………………………………………….. 
 

           =  ……………………………………………………………….. 
 

4.       =  ……………………………………………………………….. 
 

           =  ……………………………………………………………….. 
 

5.       =  ……………………………………………………………….. 
 

           =  ……………………………………………………………….. 
 

6.       =  ……………………………………………………………….. 
 

           =  ……………………………………………………………….. 
 

      =  ……………………………………………………………….. 
 

7.       =  ……………………………………………………………….. 
 

           =  ……………………………………………………………….. 
 

      =  ……………………………………………………………….. 
 

8.   =  ……………………………………………………………….. 
 

           =  ……………………………………………………………….. 
 

      =  ……………………………………………………………….. 

ลองทําดู 
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9.    =  ……………………………………………………………….. 
 

            =  ……………………………………………………………….. 
 

       =  ……………………………………………………………….. 
 

10.    =  ……………………………………………………………….. 
 

            =  ……………………………………………………………….. 
 

       =  ……………………………………………………………….. 
 

11.   =  ……………………………………………………………….. 
 

            =  ……………………………………………………………….. 
 

       =  ……………………………………………………………….. 
 

12.    =  ……………………………………………………… 
 

              =  ……………………………………………………… 
 

              =  ……………………………………………………… 
 

              =  ……………………………………………………… 
 

              =  ……………………………………………………… 
 

              =  ……………………………………………………… 
 

***************************************************************** 
 

 
 
 
 
 
 

ไมยากอยางที่คิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกลุ 
 

มีความ
ต้ังใจ 

ในการ
ทํางาน 

 

มีความ
รับผิดชอบ 
 

ตรงตอ
เวลา 

ความ
สะอาด

เรียบรอย 
 

ผลสําเร็จ 
ของงาน 

 

รวม 
20 

คะแนน 

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

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ  =  ดีมาก  ให 4 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   =  ดี  ให 3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง   =  พอใช  ให 2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง   = ปรับปรุง ให 1 คะแนน 

เกณฑการตัดสินคณุภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 – 20  
13 – 16  
9 – 12  
5 – 8  

ดีมาก 
ด ี

พอใช 
ปรับปรุง 

     ลงชือ่..................................................ผูประเมิน 

                                                          ........../.................../.............                                               
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
กลุมที่.................................................. 
สมาชิกของกลุม 1........................................................  2. ........................................................... 
     3.........................................................  4. ........................................................... 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ  =  ดีมาก  ให 4 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   =  ดี  ให 3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง   =  พอใช  ให 2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง   = ปรับปรุง ให 1 คะแนน 

เกณฑการตัดสินคณุภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 – 20  
13 – 16  
9 – 12  
5 – 8  

ดีมาก 
ด ี

พอใช 
ปรับปรุง 

   

    ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
                                                                        ........../.................../.............                                               
 
 
 
 

ลําดับที ่ พฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น     
2 มีความกระตือรือรนในการทํางาน     
3 รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย      
4 มีขั้นตอนในการทํางานอยางเปนระบบ     
5 ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม      

รวม  
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ภาคผนวก ง 

แบบทดสอบที่ใชในการวิจยั 
 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนของพหุนาม  
ปรนัย จํานวน 20 ขอ (นําไปทดลองจริง) 

- แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทาง 
คณิตศาสตร เรื่องเศษสวนของพหุนาม อัตนัย จํานวน 5 ขอ  
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ชื่อ-นามสกุล................................................................................ชั้น ม.3/.........เลขที่......... 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตสาสตร  
 เร่ือง เศษสวนพหุนาม 

 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1.      มีคาเทาไร 
 

 ก.        ข.   
    

 ค.        ง.   
 

2.      มีคาเทาไร 
 

 ก.                        ข.       
    

         ค.                                              ง.      
 

3.      มีคาเทาไร 
 

 ก.                   ข.                 
  

 ค.                      ง.           
      
4.     เทากับขอใด 
 

 ก.  0                ข.  1                                          
            ค.  2                                 ง.  3 
 

5.      เทากับขอใด 
 

 ก.            ข.            

            ค.                   ง.   
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6.      เทากับขอใด 
 

 ก.  – m                ข.  – n                                        
 ค.  – r                                 ง.  0 
 

7.      เทากับขอใด 
 

        ก.              ข.    
 

 ค.                            ง.   
 

8.     มีคาเทาไร 
 

 ก.            ข.       
 

 ค.               ง.   

9.     มีคาเทาไร 
 

 ก.  0                  ข.  1                                      
    

 ค.  x + y                                 ง.    
 

10.     มีคาเทาไร 
 

 ก.                      ข.                                    
 

 ค.                                   ง.    
 

11.   มีคาเทาไร 
 

 ก.                      ข.                                     
 

 ค.                                 ง.   
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12.       เทากับขอใด 
 

 ก.                     ข.                                    
 

 ค.                               ง.    
  

13.     มีคาเทาไร 
 

 ก.  a – b                 ข.  a + b                              
 ค.  ab                                          ง.  a2 + b2 
 

14.      มีคาเทาไร 
  

 ก.  x2y                        ข.  xy2                                 
 ค.  x2y2                               ง.  xy 
 

15.     มีคาเทาไร 
 

 ก.                        ข.                                 
 

 ค.                                      ง.    
    

16.       มีคาเทาไร 
 

              ก.                ข.                                  
 

 ค.                              ง.    
 

17.  คาของ  x  จากสมการ     เทากับขอใด 
 

 ก.  3  และ                ข.  – 3   และ                       
 

 ค.  3  และ                          ง.  – 3  และ          
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18.  คาของ  x  จากสมการ     เทากับขอใด 
 

 ก.      และ  2             ข.       และ  2                      
 

 ค.      และ  4                           ง.     และ  4      
 

39.     คาของ  x เปนเทาใด 
 

 ก.  2                ข.  4                                      
 ค.  6                                       ง.  8 
 

40.     คาของ  x เปนเทาใด 
 

 ก.  0                ข.  1                                      
 ค.  4                                       ง.  8 
 

********************************************** 
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ชื่อ-นามสกุล................................................................................ชั้น ม.3/.........เลขที่......... 

แบบทดสอบความสมารถในการแกปญหาและความการใหเหตุผลทางคณติศาสตร 
 เร่ือง เศษสวนพหุนาม 

 

คําชี้แจง  จงแสดงวิธีทําอยางละเอียด  พรอมทั้งตรวจคําตอบ       
ขอ 1. พอคาซื้อผามาสิ้นเงิน  240 บาท  ตัดเก็บไว  5 เมตร  ที่เหลือขายไปในราคาสูงกวาทุนเมตร
ละ 8 บาท  ยังไดกําไรอีก  60 บาท  เขาซื้อผามากี่เมตรและราคาเมตรละเทาไร 

วิธีทํา……………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
คําตอบ…………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 2. ถารถยนตคันหนึ่งแลนจากนราธิวาสไปหาดใหญดวยอัตราเร็ว  90 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  
จะตองถึงหาดใหญเร็วกวารถยนตที่ว่ิงดวยความเร็ว  80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  เปนเวลา  17 นาที  
จงหาระยะทางจากนราธิวาสถึงหาดใหญ   

วิธีทํา……………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
คําตอบ…………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 3. ดําเปดน้ําใสถังขนาดเทากัน  3 ใบ  โดยตอสายยางมาจากกอกน้ําสองกอก  ถังใบแรกเปดน้ํา
จากกอกที่หนึ่ง  น้ําจะเต็มถังภายในเวลา  15 นาที  ถาดําเปดน้ําจากกอกทั้งสองกอก  ลงถังใบที่
สองพรอมกันน้ําจะเต็มถังในเวลา  5 นาที  และถาเปดกอกที่สองเพียงกอกเดียวน้ําจะเต็มถังใบที่
สามในเวลาก่ีนาท ี

วิธีทํา……………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
คําตอบ…………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 4. ชายคนหนึ่งพายเรือตามน้ําไดทาง  35 กิโลเมตร  ในชวงเวลาเทากัน  ชายคนนี้พายเรือทวน
น้ําจะไดทาง  24 กิโลเมตร  ถากระแสน้ําในขณะนั้นมีอัตราเร็ว  3 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  จงหา
อัตราเร็ว    ของเรือ  ถาเขาพายในน้ํานิ่ง 

วิธีทํา……………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
คําตอบ…………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 5. ผูหญิง  3 คนกับเดก็  4 คน  ทํางานอยางหนึ่งเสร็จใน  5 ชั่วโมง  ถาผูหญิง  4 คนกับเด็ก  8 คน  
ทํางานอยางเดยีวกันเสร็จใน  5 ชั่วโมง  ผูหญิงคนเดยีวจะทํางานเสร็จในเวลากีช่ั่วโมง 
วิธีทํา……………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
คําตอบ…………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
 

รายชือ่ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ผูเ ช่ียวชาญดานแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดแบบฮิวริสติกส  และแบบวัด

ความสามารถในการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร   
 
1. รองศาสตราจารยธานินทร     สิทธิวิรัชธรรม   
   ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
 
2. อาจารย ดร.อุทัย  คํารักษา   
   สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จังหวัดนครปฐม 
 
3. อาจารยพนัชกร  มีฤทธิ์   

  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

   จังหวัดนครปฐม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 ช่ือ  ช่ือสกุล  นางสาวเรวดี  มีสขุ 
 วันเดอืนปเกิด  27 มีนาคม 2527 
 สถานที่เกิด  อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
 ที่อยูปจจุบัน  35/5  หมูที่ 6  ตําบลทางโทรดั  อําเภอเมอืงสมุทรสาคร 
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