
 
 

ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  เร่ืองความนา่จะเป็น ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ความตระหนกัในการรู้คิด  

และความมีวินยัในตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
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อ าภารัตน์  ผลาวรรณ์.  (2556).  ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรู้้คิด (CGI) เร่ือง       
        ความน่าจะเป็น ทีมี่ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
        คณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการรู้คิด และความมีวินยัในตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
 ปีที ่5.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมธัยมศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคมุ: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชชูาต,ิ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยูน้่อย. 
 
 การศึกษาครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการรู้คิด และความมีวินยัในตนเอง ของ
นกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด เร่ือง ความ
น่าจะเป็น และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด 
เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2555  โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)  
จ านวน 1 ห้องเรียน 30 คน  เวลาท่ีใช้ในการสอน 17 ชัว่โมง  แบบแผนการการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบ   
One – Group  Pretest – Posttest Design  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่สถิต ิ t – test  for Depentdent  
Sample  และคา่สถิติ  t – test  for One Sample 
 ผลการศกึษาพบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 



 
 

 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 
 5. ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั  .01 
 6. ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแนะให้รู้คิด สงูกว่าก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั  .01 
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 The purposes of this research were to compare students’ mathematics learning 
achievement, mathematical problem solving ability, metacognition awareness and Self – 
discipline before and after being provided cognitively guided instruction activities in 
“Probability” , and to compare students’ mathematics learning achievement and mathematical 
problem solving ability after being provided cognitively guided instruction activities in 
“Probability”  with a criterion. 
 The subjects of this study were 30 mathayomsuksa V students in the second semester  
of 2012 academic year from Yothinbamrung Nakhonsrithammarat Province. They were selected 
through cluster random sampling technique.  The experiment lasted for 17 hours.   
The One – Group pretest – posttest design  was used for this study. The data were analyzed by 
using t – test for dependent samples and t – test for one sample. 
 The findings were as follows : 
 1. The mathematics learning achievement for mathayomsuksa V students after being 
provided cognitively guided instruction activities was statistically higher than that before being 
provided at the  .01 level of significance. 
 2. The mathematics learning achievement for mathayomsuksa V students after being 
provided cognitively guided instruction activities statistically passed the 70 percent criterion at 
the  .01 level of significance. 
 3. The problem solving ability for mathayomsuksa V students after being provided 
cognitively guided instruction activities was statistically higher than that before being provided 
at the  .01 level of significance. 



 
 

 4. The problem solving ability for mathayomsuksa V students after being provided 
cognitively guided instruction activities statistically passed the 70 percent criterion at the  .01 
level of significance. 
 5. The metacognition awareness for mathayomsuksa V students after being provided 
cognitively guided instruction activities was statistically higher than that before being provided 
at the  .01 level of significance. 
 6. The self – discipline for mathayomsuksa V students after being provided cognitively 
guided instruction activities was statistically higher than that before being provided at the  .01 
level of significance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ืองความนา่จะเป็น ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการรู้คิด   

และความมีวินยัในตนเอง  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ของ 

อ าภารัตน์  ผลาวรรณ์ 
 

ได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการมธัยมศกึษา 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

            ...................................................................  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สนัติวฒันกลุ) 
วนัท่ี .......... เดือน ..................... พ.ศ. 2556 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์    คณะกรรมการสอบปากเปลา่ 
 

..................................................... ท่ีปรึกษาหลกั  ..................................................... ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชชูาต)ิ   (อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน) 
 

.................................................... ท่ีปรึกษาร่วม  ..................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยูน้่อย)  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชชูาต)ิ 
 

          ..................................................... กรรมการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยูน้่อย) 
 

          ..................................................... กรรมการ 
          (รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์)  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจยันีไ้ด้รับทนุอดุหนนุการวิจยั 
จาก 

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณาและการให้ค าปรึกษาแนะ
แนวทาง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ในการท าวิจยั จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ ประธาน
กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย กรรมการควบคมุปริญญา
นิพนธ์ รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์ และ อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน กรรมการท่ีแต่งตัง้เพิ่มเติม 
ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยัศกัดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร 
สิทธิรักษ์  ผู้ช่วยศาสตาจารย์ถนอม เลขาพนัธ์  ศกึษานิเทศก์พีระ รัศมีสว่าง  อาจารย์พรทิพย์ มีสวน และ
อาจารย์เพ็ญศรี วงศ์แก้ว ท่ีกรุณาอุทิศเวลาให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า และตรวจแก้ไขเคร่ืองมือท่ีเป็น
ประโยชน์และมีคา่ยิ่งตอ่การท าวิจยัในครัง้นี ้
 ขอกราบขอบพระคณุผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนโยธินบ ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีได้อ านวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์
ด าเนินการทดลองในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี และขอขอบใจนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 และนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีได้อ านวยความสะดวก
และให้ความร่วมมือในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ รวมทัง้ด าเนินการทดลองท าให้การวิจยัครัง้นีส้ าเร็จ
ลลุว่งด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคณุ คณุพ่อสมหมาย ผลาวรรณ์  คณุแม่นิตยา ผลาวรรณ์ สมาชิกในครอบครัว
ทกุคน ผู้ ให้ก าลงัใจและผู้ ให้การสนบัสนุนด้านการศึกษาแก่ผู้ วิจยัจนประสบความส าเร็จ ขอบใจนางสาว
วชิราภรณ์ ศรีผา และเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมธัยมศกึษา (การสอนคณิตศาสตร์) ทุกคนท่ี
สนบัสนนุและให้ความชว่ยเหลือมาโดยตลอดผู้วิจยัจกัระลกึถึงพระคณุของทกุท่านตลอดไป 
 คณุคา่และประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุบิดามารดาและครู
อาจารย์ทกุทา่นท่ีได้อบรมสัง่สอนประสิทธ์ิประสาทความรู้ทัง้ปวงแก่ผู้ วิจยั 
     
                       อ าภารัตน์  ผลาวรรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง   
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคนซึ่งเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาให้ปรับตวัและ
แก้ไขปัญหาท่ีมีความหลากหลายในสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปอย่างพึงประสงค์ การจัดการศึกษาจึงควรเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศกึษา มาตรา 22 ซึง่กลา่ววา่ “การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 12) และหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 56) กล่าวถึงคณิตศาสตร์มีบทบาท
ส าคญัยิ่งตอ่การพฒันาความคดิของมนษุย์ ท าให้มนษุย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ 
แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์จะค าถึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคัญ ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทัง้ทางด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม (สิริพร ทิพย์คง. 2545: 97) 

 อยา่งไรก็ตามการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานานตราบจน
ปัจจุบนัก็ยงัคงพบอุปสรรคอีกมากมาย นกัเรียนยงัคงประสบปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กนัมาก 
นกัเรียนจ านวนไม่น้อยไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ (สธิุดา เกตแุก้ว. 2547: 1) จากผล
การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัประเทศ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษายงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ กล่าวคือ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐานหรือโอเน็ต 
(O-NET) ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และมธัยมศกึษาปีท่ี 6 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 – 2554 
คะแนนเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกปี (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2554: 
ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  (Program for 
International Student Assessment (PISA)) ซึ่งเป็นโครงการขององค์กรเพ่ือความร่วมมือและพฒันาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) ท่ีประเทศไทยได้
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เข้าร่วมประเมิน พบว่า ประเทศไทยได้คะแนนเฉล่ียต ่ากว่าประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการแทบทุก
ประเทศ ยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2552: 60) โดยได้คะแนนเฉล่ียต ่า
กว่าคะแนนเฉล่ียประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการทกุครัง้ท่ีเข้ารับการประเมิน (สนีุย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; 
และอมัพลิกา ประโมจนีย์. 2549: 27, 177; 2551: 185, 323, 325)  การท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนอยู่ในระดบัต ่านัน้อาจเกิดจากหลายสาเหต ุซึ่งสาเหตหุนึ่งเกิดจากความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนกัเรียนยงัอยู่ในระดบัไม่น่าพอใจคอ่นข้างมาก นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถแก้
โจทย์ปัญหาได้ดีเฉพาะโจทย์ท่ีง่าย และค่อนข้างง่ายเท่านัน้ แต่เม่ือไปพบกับโจทย์ท่ีซับซ้อน  ต้องใช้
ความคดิ ความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานในเร่ืองตา่งๆ มากขึน้ ก็จะประสบกบัปัญหาทนัที (วิชยั พาณิชย์สวย. 
2546: 8) ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขึน้อยู่กบัตวันกัเรียน ประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู และเจตคติของนกัเรียนท่ีมีตอ่วิชา
คณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ปิยะนาถ เหมวิเศษ. 2551: 16)  และมาจากปัญหาของ
การเรียนการสอนสว่นหนึง่เกิดจากการท่ีนกัเรียนไมมี่วินยัในตนเอง มีปัญหาด้านพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ด้านการเรียน เช่น มาสาย เข้าห้องเรียนไม่พร้อมเพรียงกนั ไม่ส่งการบ้าน ส่งการบ้านไม่ตรงเวลา ส่งเสียง
ดงัในห้องเรียน ไมน่ าอปุกรณ์การเรียนมาเรียน  ดงันัน้ นอกจากความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วความมี 
วินยัในตนเองมีความส าคญัท่ีควรปลกูฝังและส่งเสริมให้เกิดกบันกัเรียน เน่ืองจากการมีวินยัในตนเองเป็น
สิ่งท่ีปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้กับตนเองและสงัคม วินยัในตนเองช่วยเป็นกรอบของการแสดงพฤติกรรมให้มีความ
เหมาะสม ถ้าเรามีวินยัในตนเองแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ในสงัคมใด การด ารงชีวิต การปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมก็
จะสามารถท าได้ง่าย นอกจากนีแ้ล้วความมีวินยัในตนเองยงัเป็นแบบแผนการด าเนินการของแตล่ะบคุคล 
ท่ีจะน าไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีประสบความส าเร็จตามท่ีแตล่ะบคุคลคาดหวงัไว้ (ชยัวิชิต เชียรชนะ. 2548: 20) 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิดและความมีวินัยในตนเองของนักเรียนท่ีบกพร่อง
ดงักล่าวนัน้ สอดคล้องกบัแนวการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction 
: CGI) ซึง่เป็นแนวการจดัการเรียนรู้ท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความรู้และความเช่ือของครูท่ีเกิดจากการท าความ
เข้าใจการคิดและการให้เหตผุลเชิงคณิตศาสตร์ของนกัเรียนและการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีท่ีสดุต้องเรียนรู้
ผ่านการแก้ปัญหา แล้วน ามาพิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดของนกัเรียน (Carpenter et al. 1989: 499-531:Fennema et al. 
1993: 555-583)  หน้าท่ีส าคญัของครูจะประกอบด้วยการวางแผนการแก้ปัญหา การเปิดโอกาสให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ถึงเนือ้หาส าคญั โดยการส ารวจปัญหา การศกึษาค้นคว้า และการปฏิบตัิตามยทุธวิธีของ
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ตนเอง (NCTM. 2000: 34)  ให้นกัเรียนได้ท างานในแนวทางของตนเองเพ่ือหาค าตอบโดยครูจะช่วยเม่ือ
จ าเป็นแตไ่ม่ใช่ด้วยการบอกค าตอบ (สเตซีและโกรฟ. Schoenfeld. 1989: 83 – 103, Citing Stacey and 
Groves. n.d) เม่ือนกัเรียนได้มีโอกาสร่วมงานกบัคนอ่ืนหรือมีส่วนร่วมในการคิดกฎเกณฑ์ตา่งๆ ตลอดทัง้
ให้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆเก่ียวกับการค านวณอยู่เสมอ (นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์. 
2541: 12 – 15) แม้การตดัสินใจนัน้จะผิดพลาด ครูก็ควรจะให้เด็กได้เรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านัน้ด้วย
ตนเอง เพ่ือท่ีให้เด็กได้รับผิดชอบตนเองและรู้จกัควบคมุตนเองตอ่ไป (อาภา ถนดัช่าง. 2534: 23) รวมถึง
การจัดบรรยากาศท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พูดอธิบายและแสดงเหตผุลของแนวคิดได้กระท า
และสรุป พร้อมทัง้แสดงการยืนยนัข้อสรุปของแนวคิดนัน้ ๆ (Rowan; & Morrow. 1993: 16-18) เพ่ือให้
นักเรียนได้เคยชินกับการคิดอย่างมีเหตุผล และการชีแ้จงนีจ้ะเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ย้อนกลับมา
พิจารณาแนวคิดของตนเอง ท าความเข้าใจให้แจ่มชดัขึน้ และปรับแตง่แนวคิดได้อย่างมีเหตผุล ตลอดจน
ประเมินเหตผุลของผู้ อ่ืนวา่ควรเช่ือถือหรือไม่ (สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2547: 18) ด้วย
เหตนีุผู้้วิจยัจึงพิจารณาการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดโดยมีขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้
1. ครูน าเสนอปัญหา 2. นกัเรียนท าการแก้ปัญหา 3. นกัเรียนรายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาเป็น
รายบคุคล และ 4. ครูและนกัเรียนทัง้ชัน้เรียนช่วยกนัอภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหา โดย
ครูจะเป็นผู้น าให้เกิดการอภิปรายโดยใช้ค าถาม (Carpenter et al. 1999: 60-85; 2000: 4-5;  
Hiebert et al. 1997) นอกจากนีมี้งานวิจยัท่ีสนบัสนนุว่าการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดท าให้
ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาสงูกว่าการจดัการเรียนรู้
แบบปกต ิ(Carpenter et al. 1989: 499-531; Villasenor & Kapner. 1993: 62-69)   
 จากเหตผุลดงักลา่ว จงึท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้
รู้คดิ (CGI) เร่ือง ความน่าจะเป็น ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 5 เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเอือ้ต่อการท่ีจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการรู้คดิ และความมีวินยัในตนเองของผู้ เรียนดีขึน้ อีกทัง้เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีจะได้น าไปประยุกต์ใช้กับเนือ้หาอ่ืนๆ เพ่ือจะได้น ามา
ปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง 
ความนา่จะเป็น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยมีความมุง่หมายเฉพาะดงันี ้

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI)  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 

 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 
หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 5. เพ่ือเปรียบเทียบความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  

 6. เพ่ือเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 จากการศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ท าให้ทราบผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ 
ให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความมีวินยัในตนเองและเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะให้รู้คิดส าหรับครูคณิตศาสตร์หรือผู้สนใจท่ีจะน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในเนือ้หาอ่ืน ๆ ของ
นกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียน    
ท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีจ านวนห้องเรียน 7 ห้องเรียน 
จ านวนนกัเรียน 275 คน  
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศกึษา 2555  ของโรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่ (Sampling Unit) จากการจบัฉลาก  
1 ห้องเรียนจากนกัเรียนทัง้หมด 7 ห้องเรียนซึง่โรงเรียนจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถของนกัเรียนได้
กลุม่ตวัอยา่ง 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
 
 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง ความน่าจะเป็น ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4 – ม.6) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ตามหลกัสตูรสถานศกึษา
ของโรงเรียนโยธินบ ารุง ประกอบด้วย 

    1. กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั จ านวน  2  คาบ 

   2. วิธีเรียงสบัเปล่ียน   จ านวน  4  คาบ 

   3. วิธีจดัหมู ่    จ านวน  1  คาบ 

   4. ทฤษฏีบททวินาม   จ านวน  1  คาบ 

   5. ความนา่จะเป็นของกฎท่ีส าคญั 

       บางประการของความนา่จะเป็น จ านวน  5  คาบ 
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 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

  ในการทดลองครัง้นีด้ าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555  ใช้เวลาทัง้หมด 17 คาบ 
คาบละ 50 นาที ใช้เวลาในการทดลองสอน 13 คาบ และมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) 2 คาบ และ
ทดสอบหลงัเรียน (Post – test) 2 คาบ 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตวัแปรอิสระ  คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 

      ตวัแปรตาม  ได้แก่ 

   1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

   2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

   3. ความตระหนกัในการรู้คดิ 

   4. ความมีวินยัในตนเอง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction : CGI)  หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ี
อยูบ่นพืน้ฐานการคิดตามความเข้าใจของนกัเรียน เน้นให้นกัเรียนพฒันาความเข้าใจด้วยตนเอง แล้วน ามา
พิจารณาใช้การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการสอนท่ีเน้นการสร้างความรู้ด้วยความ
เข้าใจภายในตวันกัเรียน ซึง่มีขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี ้1. ครูน าเสนอปัญหา 2. นกัเรียน
วิเคราะห์ข้อมลูจากสถานการณ์/ปัญหาเพ่ือน ามาอภิปรายหาค าตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า
เม่ือนกัเรียนเกิดข้อค าถามหรือปัญหา  3. นกัเรียนน าเสนอค าตอบพร้อมทัง้เหตผุลท่ีใช้ เพ่ือให้เกิดการ
แสดงเหตผุลท่ีครอบคลมุและสมบรูณ์ท่ีสดุ  4. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายแนวคิดและเหตผุลท่ีใช้ โดยครูเป็น
ผู้ใช้ค าถามน าให้เกิดการอภิปราย 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  เร่ือง ความน่าจะเป็น  
หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น และด าเนินการจดัการเรียนการสอน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาท่ี
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เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั อภิปรายด้วยเหตผุลของนกัเรียนในการหาข้อสรุป  ดงันัน้ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของชัน้เรียน CGI ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่  

  ขัน้น าเสนอปัญหา  ครูน าเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ในเร่ืองความนา่จะเป็น จากนัน้ครูและ
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัปัญหา 

  ขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู  นกัเรียนเก็บรวบรวมข้อมลูตามสถานการณ์หรือปัญหา นกัเรียน
วิเคราะห์ข้อมลูจากสถานการณ์หรือปัญหาเพ่ือน ามาอภิปรายหาค าตอบ โดยในระหว่างนกัเรียนท า
กิจกรรม ครูจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกและใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนคดิ รวมทัง้ให้ค าแนะน าเม่ือ
นกัเรียนเกิด ข้อค าถามหรือปัญหา 

  ขัน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้  นกัเรียนน าเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมพร้อมทัง้เหตผุลท่ีใช้ 
จากนัน้ครูและนกัเรียนทัง้ชัน้ร่วมกนัถามให้นกัเรียนได้แสดงความคิดหรือเหตผุลท่ีใช้ เพ่ือให้เกิดการแสดง
เหตผุลท่ีครอบคลมุและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

  ขัน้การบรูณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสูชี่วิตประจ าวนั นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียน
แนวคิดและเหตผุลท่ีใช้จากการน าเสนอของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ยอ่ย โดยครูเป็นผู้ใช้ค าถามน าให้เกิดการ
อภิปราย และสรุปเป็นประเด็นให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ระดบัความสามารถของบคุคลในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ประเมินได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้ เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ โดยจะท าการทดสอบก่อนและหลงัจากการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สิน้สดุลงแล้ว และวดัให้ครอบคลมุเนือ้หา เร่ือง ความนา่จะเป็น 
แบบทดสอบนีส้อดคล้องกบัพฤตกิรรมด้านความรู้และความคดิ (Cognitive domain) ตามท่ีวิลสนั 
(Wilson. 1971: 643 – 685) จ าแนกไว้ 4 ระดบั ดงันี ้

  3.1 ความรู้ความจ าด้านการคดิค านวณ (Computation) เป็นความสามารถในสว่นของ
ความรู้ความจ าเก่ียวกบัข้อเท็จจริง ค าศพัท์ นิยามและความสามารถในการคดิค านวณ ตามล าดบัขัน้ตอน
ท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว 

  3.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในสว่นของความเข้าใจเก่ียวกบั
มโนคติ หลกัการ กฎ การสรุปอ้างอิงและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบ
ปัญหาจากแบบหนึง่ไปเป็นอีกแบบหนึง่ การติดตามหาเหตผุล การอา่นและตีความโจทย์ปัญหา 
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  3.3 การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีคล้ายคลงึกบัท่ี
เรียนมา ตลอดจนความสามารถในการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมลู และการมองเห็นแบบลกัษณะ
โครงสร้างท่ีเหมือนและสมมาตรกนั 

  3.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนไมมี่ในแบบฝึกหดั
หรือตวัอยา่ง แตอ่ยู่ในขอบเขตเนือ้หาท่ีเรียน และความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์โดยการจดัการ
สว่นตา่งๆ ท่ีโจทย์ก าหนดให้ใหม่ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 

 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง การใช้กระบวนการท่ีมีแบบ
แผนและขัน้ตอนโดยอาศยัสตปัิญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความคดิแบบวิเคราะห์ด้านเนือ้หาและวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์เดมิทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้หาค าตอบของสถานการณ์หรือ
ค าถามทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดในบรรลจุดุมุง่หมายท่ีต้องการ ซึง่ประกอบด้วย การท าความเข้าใจปัญหา
หรือวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหา และการตรวจสอบผลหรือมอง
ย้อนกลบั  

  4.1 การท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ผู้ เรียนสามารถแยกแยะได้วา่
โจทย์ก าหนดอะไรให้และโจทย์ต้องการหาอะไรหรือต้องการพิสจูน์ข้อความใด 

  4.2 การวางแผนแก้ปัญหา หมายถึง ผู้ เรียนสามารถใช้ทกัษะในการน าความรู้หลกัการหรือ
ทฤษฎีท่ีเรียนรู้มาแล้วและทกัษะในการเลือกยทุธวิธีท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา  

  4.3 การด าเนินการแก้ปัญหา หมายถึง ผู้ เรียนสามารถใช้ทกัษะในการค านวณหรือการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการพิสจูน์หรือการอธิบายและแสดงเหตผุลในการด าเนินการตามท่ี
วางไว้ จนกระทัง้หาค าตอบได้ 

  4.4 การตรวจสอบผล หรือมองย้อนกลบั หมายถึง ผู้ เรียนสามารถพิจารณาความถกูต้อง 
ความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ ซึง่สามารถเคล่ือนท่ีการกระท าจากขัน้ตอนหนึง่ไปขัน้ตอนหนึง่ หรือ
พิจารณาย้อนกลบัไปขัน้ตอนก่อนหน้าเม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสยั 

 ทัง้นีผู้้วิจยัจะประเมินจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
แบบอตันยั จ านวน 5 ข้อ 
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 5. ความตระหนักในการรู้คิด  หมายถึง  การแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจของบคุคลท่ีมีตอ่
กระบวนการคดิของตนเองเพ่ือให้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และท ากิจกรรมการเรียนรู้บรรลจุดุมุง่หมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึง่ประกอบด้วยการตระหนกัรู้ การวางแผน การก ากบั และการประเมิน 

  5.1 การตระหนกัรู้  (Awareness)  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการรู้ถึงความ
จ าเป็นของการใช้กระบวนการตา่งๆ ทางด้าน การวางแผน การก ากบั และการประเมิน ท่ีจะมีผลตอ่การ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและตดัสินใจเลือกค าตอบ 

  5.2 การวางแผน (Planning)  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการรู้ว่าตนเองคิดวา่จะ
ท างานนัน้อยา่งไรตัง้แตก่ารก าหนดเป้าหมายจนถึงการปฏิบตังิานจนบรรลเุป้าหมาย 

  5.3 การก ากบั (Monitoring)  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการทบทวนความคดิ
เก่ียวกบัแผนท่ีวางไว้วา่เป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดบัขัน้ตอน และวิธีการท่ีเลือกใช้ 

  5.4 การประเมิน (Evaluating)  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคิดเก่ียวกบัการ
ประเมินการวางแผนวิธีตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ 

 ทัง้นี ้ผู้วิจยัจะประเมินความตระหนกัในการรู้คิด ทัง้ 4 ด้าน จากแบบสอบถามวดัความตระหนกั
ในการรู้คดิ จ านวน 40 ข้อ โดยจะประเมินแยกในแตล่ะด้านๆ ละ 8 ข้อ ท่ีปรับปรุงมาจากแบบสอบถามท่ี
เก่ียวข้องกบัความตระหนกัในการรู้คดิของล าพนู ทองอินทร์ (2547: 112 – 113)  วนิดา ทองดอนอ ่า  

(2551:  141 – 148) และ รัชฎาภรณ์ นะมาเส (2553:  122 – 125) 

 6. ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของบคุคลในการควบคมุตนเองทัง้ด้าน
อารมณ์และพฤตกิรรมให้เป็นไปตามความต้องการและระเบียบกฎเกณฑ์ของสงัคม โดยเกิดจากความ
ส านกึตวัขึน้เอง อนัก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและตอ่สงัคม ซึง่ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 
ความอดทน ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความซ่ือสตัย์ และความตัง้ใจ 

  6.1 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความส านกึท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส ่มีความละเอียดรอบคอบ ตรงตอ่เวลา ไมล่ะเลยทอดทิง้หรือหลีกเล่ียง
การงานนัน้ มีความปรารถนาท่ีจะท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสดุ ยอมรับผลการกระท าของตนทัง้ท่ี
เป็นผลดีและผลเสียตลอดจนตดิตามผลงาน พร้อมทัง้พยายามปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ดียิ่งขึน้ 
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  6.2 ความอดทน  หมายถึง  การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถของร่างกาย ความคิด
และจิตใจท่ีจะอดกลัน้ตอ่สู้กบัสิ่งตา่งๆ โดยไมค่ านงึถึงอปุสรรค และควบคมุการกระท าของตนให้อยูใ่น
ขอบเขตท่ีสงัคมยอมรับโดยใช้สตปัิญญาควบคูไ่ปด้วย จนสามารถท าให้งานนัน้ประสบความส าเร็จ 

  6.3 ความเช่ือมัน่ในตนเอง  หมายถึง  การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความมัน่ใจท่ีจะกระท าสิ่ง
ตา่งๆ ให้ส าเร็จลลุว่งตามท่ีตนตัง้ใจไว้โดยไมมี่ความลงัเล หรือหวัน่วิตกในความสามารถของตน กล้า
แสดงออกในความคดิ การพดู การกระท า การออกความคดิเห็นในการท างานใดๆ  

  6.4 ความซ่ือสตัย์  หมายถึง  การแสดงออกของบคุคลท่ีปฏิบตัตินท่ีตรงตอ่ความเป็นจริง 
ประพฤติปฏิบตัิอยา่งตรงไปตรงมา มีความละอายและเกรงกลวัตอ่การกระท าความผิด ทัง้กาย วาจา ใจ 
ทัง้ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั  

  6.5 ความตัง้ใจ  หมายถึง  การแสดงออกของบคุคลท่ีมุง่มัน่ผลกัดนัให้บคุคลพยายาม
ประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ด้วยความสนใจ เตม็ใจอยา่งสม ่าเสมอ มีการวางแผนลว่งหน้าก่อนลง
มือท าเพ่ือให้งานท่ีบรรลจุดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ 

 ทัง้นี ้ผู้วิจยัจะประเมินความมีวินยัในตนเองทัง้ 5 ด้าน จากแบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเอง 
จ านวน 30 ข้อ โดยจะประเมินแยกในแตล่ะด้านๆ ละ 6 ข้อ ท่ีปรับปรุงมาจากแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกบั
ความมีวินยัในตนเองของสินีนาฎ สทุธจินดา (2543:  92 – 96)  ณฐัรดี โพธ์ิทิพย์ (2547:  84 – 88) และ  
พชัรี แพนลิน้ฟ้า (2549: 115 – 118)   

 7. เกณฑ์  หมายถึง  คะแนนขัน้ต ่าท่ีจะยอมรับวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ได้จากคะแนนสอบหลงัเรียน แล้วน าคะแนน
เฉล่ียคดิเป็นร้อยละเทียบกบัเกณฑ์ โดยท่ีผู้วิจยัใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึน้ไปของคะแนนรวม ซึง่ปรับปรุงมา
จากเกณฑ์การตดัสินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการใช้หลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส านกัวิชาการและมาตรฐานศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  
2552: 18) 

  คะแนนร้อยละ 80 – 100 หมายถึง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือความสามารถ 

                 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีเย่ียม 
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  คะแนนร้อยละ  75 – 79  หมายถึง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือความสามารถ 

                 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีมาก 

  คะแนนร้อยละ  70 – 74  หมายถึง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือความสามารถ 

                 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

  คะแนนร้อยละ  65 – 69  หมายถึง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือความสามารถ 

                 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี 

  คะแนนร้อยละ  60 – 64  หมายถึง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือความสามารถ 

                 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัน่าพอใจ 

  คะแนนร้อยละ  55 – 59  หมายถึง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือความสามารถ 

                 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัพอใช้ 

  คะแนนร้อยละ  50 – 54  หมายถึง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือความสามารถ 

                 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัผา่นเกณฑ์ 

                 ขัน้ต ่า 

  คะแนนร้อยละ    0 – 49  หมายถึง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือความสามารถ 

                ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
แนะให้รู้คิด (CGI) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ความตระหนกัในการรู้คิด และความมีวินยัในตนเอง จากสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระท่ี 6 มาตรฐาน 
ค 6.1 ตามการจดัสาระการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ในการวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
เร่ือง ความนา่จะเป็น เพ่ือสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
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คณิตศาสตร์ ความตระหนกัในรู้คิด และความมีวินยัในตนเอง ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ในครัง้นี ้
ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 

 5. ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ(CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 6. ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแนะให้รู้คิด(CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบแนะให้รู้คิด 

(Cognitive guided instruction) 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
    คณิตศาสตร์ 
3. ความตระหนกัในการรู้คดิ 
4. ความมีวินยัในตนเอง 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการท าวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตามล าดับ
หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
  1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
       แบบแนะให้รู้คดิ (CGI) 
      1.1  ความหมายการรู้คดิ 
        1.2  องค์ประกอบของการรู้คดิ 
        1.3  แนวทางในการสง่เสริมการรู้คดิ 
        1.4  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
        1.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
  2.  เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   2.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   2.2  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   2.3  สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.1  ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.2  ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.3  ขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.4  องค์ประกอบท่ีสง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.5  แนวทางในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความตระหนกัในการรู้คดิ 
   4.1  ความหมายของความตระหนกัในการรู้คิด 
   4.2  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความตระหนกั 
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   4.3  การวดัความตระหนกัในการรู้คดิ 
   4.4  แนวทางการสง่เสริมให้เกิดความตระหนกัในการรู้คิด 
   4.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความตระหนกัในการรู้คิด 
  5.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความมีวินยัในตนเอง 
   5.1  ความหมายของความมีวินยัในตนเอง 
   5.2  คณุลกัษณะของผู้ มีวินยัในตนเอง 
   5.3  ทฤษฎีการเกิดวินยัในตนเอง 
   5.4  ความส าคญัของความมีวินยัในตนเอง 
   5.5  การสง่เสริมความมีวินยัในตนเอง 
   5.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความมีวินยัในตนเอง 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
 1.1  ความหมายการรู้คิด 
    การรู้คิด (Metacognition) เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งนกัจิตวิทยาและนกัการ
ศกึษาหลายท่านได้ศกึษาค้นคว้ามาตัง้แตป่ลายปี ค.ศ.1970 และก าลงัเป็นท่ีกล่าวถึงอย่างมากในปัจจบุนั 
ดงัจะเห็นได้ว่ามีผู้ เขียนเป็นบทความ และศกึษาวิจยัเร่ืองนีไ้ว้เป็นจ านวนมาก “การรู้คิด” ในเอกสารและ
งานวิจยัของไทยพบวา่ มีช่ือเรียกท่ีแตกตา่งกนัไปเชน่ “ความรู้ทางอภิปัญญา” (เย่ียมจิต บรูณ์โภคา. 2533;      
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์. 2535) “เมตตาคอคนิชัน่” (อารีรักษ์ สืบถ่ิน. 2535; วฒันาพร ระงบัทกุข์. 2536;
ทองหล่อ วงษ์อินทร์. 2537; ณฎัฐี เจริญเกียรติบวร. 2539) “การคิดอภิมาน” (สทุิน คงโรจนวงศา. 2543)
และ “การรู้คดิ” (สรุางค์ โค้วตระกลู. 2533; จรรยา ภอูดุม. 2544) ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้เลือกใช้ค าว่า 
“การรู้คดิ” และในสว่นของความหมายของการรู้คิด มีนกัการศกึษาหลายทา่นจงึได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้
  ฟลาเวล (Flavell.1979: 906 -911) ได้ให้ความหมายของการคิดอภิมานไว้วา่ เป็นความรู้ของ
บคุคลเก่ียวกบัความคิดของตน และผลผลิตของการคิดหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักระบวนการคดิคอสต้า 
(Costa. 1984: 57) กลา่ววา่เมตตาคอคนิชัน่ คือ ความสามารถท่ีจะรู้วา่ เรารู้อะไร และไมรู้่อะไร เป็น
ความสามารถท่ีจะวางแผนเป็นขัน้ตอนส าหรับผลิตสิ่งท่ีตนต้องการ เป็นความรู้สกึตวัว่าก าลงัท าอะไรอยูข่ัน้
ใดระหวา่งการแก้ปัญหา สามารถสะท้อนผลการคดิ การประเมินผลการคดิของตนได้ 
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  เบเกอร์ และบราวน์ (Baker; & Brown. 1984: 22) ให้ความหมายของอภิปัญญาไว้วา่ 
หมายถึงความสามารถท่ีจะคดิ พิจารณา และควบคมุการเรียนรู้ของตนเองโอมลัเลย์ (Robin. 1987: 23; 
O’Malley. 1983) ให้ความหมายของอภิปัญญาไว้ดงันี ้
   1. เป็นความรู้เก่ียวกบักระบวนการตา่ง ๆ ท่ีน ามาซึง่ความรู้ความเข้าใจ 
   2. เป็นการควบคมุความรู้หรือการควบคมุการปฏิบตัิการ หรือการจดัการตนเอง โดยใช้
กระบวนการวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินผล โอมลัเลย์ ยงัสรุปว่า “นกัเรียนผู้ ไร้ซึ่งวิธีการทาง
อภิปัญญาเปรียบเสมือนผู้ เรียนท่ีปราศจากทิศทาง ความสามารถในการทบทวนความก้าวหน้าความส าเร็จ
และทิศทางการเรียนรู้ในอนาคตของตนเอง” 
  ครอส และปารีส (Cross; & Paris. 1988: 131) ได้ให้ความหมายของค าวา่อภิปัญญาวา่
หมายถึง ความรู้และการความคมุของผู้อ่านท่ีมีตอ่กระบวนคดิและกิจกรรมการเรียนรู้ 
  วลูโฟล์ก (Woolfolk. 1990: unpaged) ให้ความหมายวา่ การคดิอภิมาน หมายถึง สภาวะ
ของเฉพาะบคุคลในการตระหนกัรู้เก่ียวกบักระบวนการทางปัญญาหรือกลไกทางความคดิของตนเองและรู้
วา่น ามาใช้ในการปฏิบตังิานนัน้ ๆ ได้อย่างไร 
  สแวนสนั (Swanson. 1990: 306) ให้ความหมายว่า การคดิอภิมาน หมายถึง ความสามารถ
ของเฉพาะบคุคลในการรู้ตวัทางความคดิของตนเองและสามารถน ามาใช้ในการควบคมุกระบวนการคิด
และกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ ได้ 
  พินทริซและเดอกรุท (Pintrich; & DeGroot. 1990: 33-40) ให้ความหมายวา่ การรู้คิด 
หมายถึงยทุธวิธีในการวางแผน(Planning) การตรวจสอบ (Monitoring) และการปรับปรุงกระบวนการทาง
ความคดิของตนเอง (Modifying one’s cognitions) 
  เอเรียล (Ariel. 1992: 123) ได้อธิบายความหมายของค าวา่การคดิอภิมาน ออกเป็น         4 
ประเดน็ดงันี ้1) ความรู้ท่ีเก่ียวกบัความรู้ (Knowledge about Knowledge) คือการน าความรู้ตวัและ
ความรู้สกึมาใช้ควบคมุกระบวนการคดิ (Cognitive Process) ของตนเองได้ 2) การตระหนกัรู้หรือเช่ือในสิ่ง
ท่ีตนเองได้น ามาใช้ในกระบวนการทางความคดิกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนกระบวนการแก้ปัญหา 3)การ
น ายทุธวิธีทางความคดิมาใช้และน ามาซึง่ผลผลิตแหง่การใช้ยทุธวิธีนัน้ และ 4) การก ากบัทางด้าน
ความคดิ (Regulation of cognition) โดยใช้กลไกตา่งๆ มาใช้ควบคมุกระบวนการวางแผน (Planning) 
การบรูณาการ (Organizing) การตรวจสอบกระบวนการ (Monitoring) และการตรวจสอบผลลพัธ์ 
(Checking Outcomes) 
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  อาร์มบสัเตอร์ (Fledhusen, J.E. 1995: 255-268;  Armbruster. 1989: 107-119) ได้ให้
ความหมายวา่ การรู้คิด หมายถึง การควบคมุบงัคบัตนเองท่ีเก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมายการวางแผนการ
ใช้กระบวนการทางความรู้ความคิดอย่างเป็นระบบ การก ากบัตดิตามและประเมินกระบวนการและการ
ทบทวนขัน้ตอนการท างาน 
  โอนีลและอาเบดี (O’Neil; & Abedi. 1996: 235) ได้สรุปถึงการคิดอภิมานว่าเป็นความรู้สกึ
ตวัและตรวจสอบตนเองเป็นระยะ ๆ วา่สมัฤทธ์ิผลดงัเป้าหมายหรือไม ่และเม่ือถึงคราวจ าเป็นก็สามารถ
เลือกหรือใช้ยทุธวิธีท่ีแตกตา่งกนัได้ เขาได้แบง่องค์ประกอบของการรู้คิดเป็นส่ีด้าน คือ การวางแผน การ
ก ากบัติดตามหรือการตรวจสอบตนเอง ยทุธวิธีท่ีใช้ และการตระหนกัรู้ 
  มาซาโนและคณะ (Nitko. 1996: 113-114; Marzano; et al. 1987: 101-102)  ได้ให้
ความหมายวา่ การคดิแบบเมต้า หมายถึง การคิดของเฉพาะบคุคลในการตระหนกัรู้ (Awareness) ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ และจากนัน้จงึใช้การตระหนกัรู้มาใช้ควบคมุตนเองในการท่ีจะท ากิจกรรมหรืองาน
ตา่ง ๆ ให้เกิดผลส าเร็จตามมา ซึง่ได้แบง่ทกัษะของการรู้คิดออกเป็น สามกลุม่ คือ 1) ทกัษะการควบคมุ
ตนเอง (Self-regulation skills) ซึง่จะถกูน ามาใช้เม่ือนกัเรียนรู้สกึตวัวา่เขาสามารถควบคมุความตัง้ใจและ
ความพยายามในการปฏิบตัิงานนัน้ 2) ทกัษะด้านการใช้ความรู้ (Types of knowledge)         ซึง่นกัเรียน
จะน ามาใช้ได้อยา่งเหมาะสมกบังานท่ีต้องจดัการปฏิบตัิ ความรู้ดงักลา่วมีสามชนิด คือ ความรู้ใน
องค์ประกอบส าคญั ความรู้ในกระบวนการ และความรู้เชิงเง่ือนไข และ 3) ทกัษะการควบคมุสัง่การ
(Executive control skills) ท่ีจะน ามาใช้เม่ือต้องการประเมิน วางแผน และตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตังิาน 
  ไซมอน (สมจิตร์ ทรัพย์อปัระไมย. 2540: 21; อ้างอิงจาก Simons. 1994: 89)  ได้เสนอ
รายละเอียดของการก ากบัควบคมุในการคดิแบบเมต้า ออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ การเตรียมตวั การ
ตรวจสอบข้อมลูท่ีจ าเป็นอีกครัง้ (Reorientation) การวางแผนตอ่เน่ือง (On-line planning) การวินิจฉยั
การไตร่ตรอง (Reflection) และการประเมินผล 
  ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540: 82) ให้ความหมายของการคิดอภิมานไว้วา่ เป็นการรู้ตวัถึง
ความคดิของตนเองในการกระท าอะไรอย่างใดอยา่งหนึง่ หรือการประเมินการรู้คดิของตนเองและใช้ความรู้
นัน้ในการควบคมุหรือปรับการกระท าของตนเอง ซึง่ครอบคลมุการวางแผน การควบคมุ ก ากบัการกระท า
ของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล 
  สมจิตร์ ทรัพย์อปัระไมย (2540: 9) ให้ความหมายอภิปัญญาวา่ เป็นการตระหนกัรู้และ
ความสามารถของตนเองในอนัท่ีจะเข้าใจ ควบคมุ และจดัการกบักระบวนการทางพทุธิปัญญาของตนเอง 
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  เชิดศกัดิ์ โฆวาสินธุ์ (2540: 1-20) ให้ความหมายการคิดแบบเมต้าไว้วา่ เป็นความเข้าใจใน
กระบวนการคดิของตนเอง รู้วา่ตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร และยงัไมรู้่อะไร ตลอดจนสามารถควบคมุและ
ตรวจสอบการรู้คิดของตนเองได้ 
  สมศกัดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2543: 51) เรียกการรู้คดิว่า อภิปัญญา (Metacognition) เป็นความ
เข้าใจถึงกระบวนการปัญญา (Cognitive process) กลา่วคือ 1) ผู้ เรียนรู้ตวัว่าตนคิดอะไร คดิอยา่งไร 2) 
ผู้ เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของตนได้ และ 3) ผู้ เรียนสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดให้
เหมาะสมได้ 
  พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2544: 157) กลา่ววา่การคิดแบบเมต้า (Metacognition) เป็นสิ่งท่ีชว่ยให้
แตล่ะคนควบคมุก ากบักระบวนการทางปัญญาของตนได้ 
  มยรีุ บญุเย่ียม (2545: 47) ได้ให้ความหมายการรู้คิดไว้ว่า การรู้คิด หมายถึง ความรู้ความ
เข้าใจของบคุคลเก่ียวกบัการคดิของตนเอง และสามารถน าความรู้ดงักลา่วมาควบคมุกระบวนการคิดของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ ซึง่เก่ียวกบักระบวนการในตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้น การวางแผนเลือกใช้วิธีการท่ี
เหมาะสม การก ากบัควบคมุเพ่ือด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบผลลพัธ์ 

  ภทัรรัตน์ แสงเดือน (2553 : 55) ได้ให้ความหมายการรู้คิดไว้วา่ การรู้คดิ หมายถึง ความ
เข้าใจทางความคิดของตนในการควบคมุ และจดัการความคดิได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนและ
ทบทวนความคิดของตนเอง ผู้ เรียนสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนเองให้เหมาะสมกบักิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 
 จากการศกึษาแนวคิดและความหมายดงักลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ การรู้คิด หมายถึง การรู้ตวัถึง
ความคดิของตนเอง สามารถควบคมุและจดัการกระบวนการคิดให้มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบข้อมลู
เบือ้งต้นวา่ตนรู้อะไร ต้องการรู้อะไร และยงัไมรู้่อะไร เพ่ือใช้ในการวางแผนเลือกวิธีการได้อย่างเหมาะสม 
การควบคมุก ากบัการกระท าของตนเองให้ด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบผลลพัธ์ในกิจกรรมการ
เรียนรู้นัน้ๆ ได้ 
 
 1.2 องค์ประกอบของการรู้คิด 
  นกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงองค์ประกอบการรู้คดิ ซึง่บางองค์ประกอบก็มีสว่น
คล้ายกนั แตใ่นบางองค์ประกอบก็มีสว่นท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้
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  ฟลาเวล (Flavell. 1979: 906-911) ได้แบง่การคดิอภิมาน (Metacognition) เป็น 2 
องค์ประกอบ คือ ความรู้ในการรู้คิด (Metacognitive Knowledge) และประสบการณ์ในการรู้คดิ 
(Metacognitive Experience) ดงันี ้
   1. ความรู้ในการรู้คิด (Metacognitive Knowledge) เป็นสว่นของความรู้ทัง้หมดท่ีบคุคล
สะสมไว้ในระบบความจ าระยะยาว เป็นการท่ีบคุคลรู้วา่ตนเองรู้อะไรและคิดอย่างไรคดิถึงเป้าหมายและ
การบรรลเุป้าหมายอยา่งไร ความรู้ในการคดิอภิมานประกอบด้วยความรู้เบือ้งต้นหรือความเช่ือในเร่ืองของ
ตวัแปรหรือองค์ประกอบท่ีมีตอ่กิจกรรมการคิด แบง่ออกเป็น 3 ตวัแปร คือ 
    1.1 ตวัแปรด้านบคุคล (Person Variables) หมายถึงการท่ีบคุคลมีความรู้เก่ียวกบั
ลกัษณะท่ีบคุคลโดยทัว่ไปมีอยู่ ในด้านความสามารถทางปัญญา การเรียนรู้หรือการท างาน เชน่รู้ถึงความ
ถนดัและความสามารถของตนเอง รู้วา่ตนเองมีลกัษณะอยา่งไรจงึจะท างานนัน้ได้ดี 
    1.2 ตวัแปรด้านงาน (Task Variables) หมายถึง การตระหนกัรู้ลกัษณะของงานท่ีท า 
ซึง่มีผลตอ่การปฏิบตังิานของบคุคลนัน้ ๆ การรู้วา่สิ่งใดท าให้งานนัน้ยาก สิ่งใดท าให้งานนัน้ง่าย รวมถึง
ปัญหาและอปุสรรคของงานท่ีจะเกิดกบัตนเอง 
    1.3 ตวัแปรด้านยทุธวิธี (Stratege Variables) คือความรู้ของบคุคลเก่ียวกบัยทุธวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีจะใช้ในการท าให้งานนัน้บรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีท่ีชว่ยให้เกิดความเข้าใจ
การจดัระบบ การลงมือปฏิบตัแิละการประเมินผล ทัง้ในสิ่งท่ีท าไปแล้วและกบัสิ่งท่ีจะท าตอ่ไป ตวัแปรด้าน
นีท้ าให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดยทุธวิธีในการรู้คิดตลอดจนการตรวจสอบ 
   2. ประสบการณ์ในการรู้คดิ (Metacognitive Experience) เป็นประสบการณ์ทางการคิด
ท่ีบคุคลสามารถควบคมุและมีความส าคญัตอ่การก ากบัตนเองในกิจกรรมการคดิเร่ิมตัง้แตก่ารเข้าสู่
สถานการณ์ในการคิดจนกระทัง่บรรลเุป้าหมายหรือเลิกการกระท าประสบการณ์ในการรู้คิดมี 3 
องค์ประกอบ คือ 
    2.1 การวางแผน (Planning) เป็นการรู้วา่ตนเองคดิวา่จะท างานนัน้อยา่งไรตัง้แตก่าร
ก าหนดเป้าหมายจนถึงการปฏิบตังิานจนบรรลเุป้าหมาย 
    2.2 การก ากบั (Monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเก่ียวกบัแผนท่ีวางไว้วา่เป็นไป
ได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดบัขัน้ตอน และวิธีการท่ีเลือกใช้ 
    2.3 การประเมิน (Evaluating) เป็นการคดิเก่ียวกบัการประเมินการวางแผนวิธี
ตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ 



19 
 

  เบเกอร์และบราวน์ (Baker; & Brown. 1984: 353-394) ได้กลา่วเก่ียวกบั องค์ประกอบของ
อภิปัญญาว่า ประกอบด้วย 
   1. ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิ (Knowledge of Cognition) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมี
ความตระหนกัรู้ (Awareness) ในทกัษะ กลวิธี และรู้แหล่งข้อมลูท่ีจะชว่ยให้การปฏิบตังิานตา่งๆ ด าเนินไป
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2. การก ากบัตดิตามด้านความคดิ (Regulation of Cognition) หมายถึง การรับรู้กลไก
ภายในตวัของผู้ เรียนในขณะด าเนินการปฏิบตังิานตา่ง ๆ กลไกเหลา่นี ้ได้แก่ การส ารวจ (Checking) 
สภาพของกิจกรรมโดยทัว่ ๆ ไป การวางแผน (Planning) วา่จะท าอะไรในขัน้ตอ่ไปการตรวจสอบ 
(Monitoring) ยทุธวิธีขณะด าเนินงานหรือขณะปฏิบตังิาน การทดสอบ (Testing) การพิจารณาทบทวน 
(Revising) และการประเมินผล (Evaluating) วา่ยทุธวิธีตา่ง ๆ ท่ีใช้ไปแล้วนัน้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อยา่งไรบ้าง 
  ดคิคนิสนั(Dickinson.1987: 34) ได้แบง่องค์ประกอบของการรู้คิด ออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
ซึง่สอดคล้องกบัค าอธิบายของฟลาเวลล์ (Flavall. 1979 : 906) ท่ีวา่การก ากบัทางพทุธิปัญญา (Cognitive 
Monitoring) เกิดขึน้โดยอาศยัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปรากฎการณ์ 4 อยา่ง ดงันี ้ 
   1. ความรู้ในยทุธวิธีของการรู้คดิ (Metacognitive Knowledge) เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบั
สิ่งท่ีเรียนและการรู้จกัตนเอง 
   2. ประสบการณ์ในการรู้คดิ (Metacognitive Experience) เป็นการใช้ความคิดอยา่งมี
สตแิละรู้ตวั เชน่ รู้วา่ตนเองเข้าใจและไมเ่ข้าใจในสิ่งนัน้ ๆ อยา่งไร 
   3. เป้าหมายหรืองาน (Goals or Task) เป็นการก าหนดจดุประสงค์หรือก าหนดงานท่ีท า
ไว้ให้แนน่อน 
   4. การกระท าและยทุธวิธี (Action and Strategies) วิธีการท่ีบคุคลใช้เพ่ือไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  เรย์โนลด์ และคณะ (Wade; & Reynolds. 1989: 6-14: Reynolds; et al. 1989: 36-43) ได้
เสนอแนะวา่ องค์ประกอบท่ีส าคญัของการรู้คดิท่ีผู้ เรียนควรได้รับการพฒันา คือ ความตระหนกัรู้ 
(Awareness) ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
   1. ความตระหนกัรู้ในลกัษณะของงาน (Task Awareness) คือ การท่ีผู้ เรียนรู้ว่าตนเอง
จะต้องท าอะไรในการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ 
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   2. ความตระหนกัรู้ในยทุธวิธี (Strategy Awareness) คือการท่ีผู้ เรียนรู้วา่จะต้องใช้
ยทุธวิธีใด จงึจะเกิดความเข้าใจในการปฏิบตังิานนัน้ ๆ 
   3. ความตระหนกัรู้ในการปฏิบตัิ (Performance Awareness) คือ การท่ีผู้ เรียนสามารถ
ประเมินตนเองได้วา่เกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีปฏิบตัหิรือไม่ และมีความเข้าใจอยูใ่นระดบัใด 
  แชมอท และคบัเปอร์ (Chamot & Kupper. 1989 : 15 – 16) กลา่วถึง ยทุธวิธีของการรู้คิดวา่
เป็นการคิดเก่ียวกบักระบวนการเรียน การวางแผนการเรียน การตรวจสอบงาน และการประเมินผลวา่
สามารถเรียนได้เพียงใด ประกอบด้วย 
   1. การวางแผน (Planning) เป็นการเตรียมการลว่งหน้าในการรวบรวมความคดิรวบยอด 
(Concept) หรือหลกัการ (Principle) หรือการประมาณงานท่ีจะท า รวมไปถึงการเตรียมยทุธวิธีตา่งๆ 
เพ่ือท่ีจะใช้กบังานท่ีได้รับมอบหมาย เตรียมการจดัแผน ล าดบัขัน้ และข้อส าคญัตา่งๆ 
   2. การก าหนดแนวทางความสนใจ (Directed Attention) เป็นการตดัสินใจลว่งหน้าท่ีจะ
เลือกสนใจเฉพาะสิ่งท่ีเห็นว่าส าคญั ละเลยตอ่สิ่งท่ีไมส่ าคญัและแสดงความตัง้ใจในการท างาน 
   3. การรู้จกัเลือกสนใจ (Selective Attention) เป็นการตดัสินใจลว่งหน้าจะสนใจเฉพาะ
จดุส าคญั 
   4. การจดัการ (Self Management) เป็นการตรวจสอบและแก้ไขความเข้าใจในการเรียน
ของตนเองให้ถกูต้อง หรือการตรวจสอบการปฏิบตังิานในการเรียน ซึง่แบง่เป็น 
   5. การตรวจสอบตนเอง (Self Monitoring) เป็นการตรวจสอบและแก้ไขความเข้าใจใน
การเรียนของตนเองให้ถกูต้องหรือการตรวจสอบการปฏิบตังิานในการเรียน ซึง่แบง่เป็น 
    5.1 การตรวจสอบความเข้าใจ (Comprehension Monitoring) เป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจและแก้ไขให้เกิดความถกูต้อง 
    5.2 การตรวจสอบการใช้ภาษา (Production Monitoring) เป็นการตรวจสอบและ
แก้ไขการใช้ภาษาของตนเอง 
    5.3 การตรวจสอบการฟัง (Auditory Monitoring) เป็นการใช้ทกัษะการฟัง โดยการ
รู้จกัแยกแยะเสียงในภาษา เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ 
    5.4 การตรวจสอบการใช้สายตา (Visual Monitoring) เป็นการใช้สายตาสงัเกต
ลกัษณะของสิ่งตา่ง ๆ ตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้ 
    5.5 การตรวจสอบลกัษณะรูปแบบ (Style Monitoring) เป็นการตรวจสอบแก้ไข
ลกัษณะตา่งๆ ตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้ 
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    5.6 การตรวจสอบยทุธวิธี (Strategy Monitoring) เป็นการรู้จกัใช้ยทุธวิธีและรู้ว่า
ยทุธวิธีนัน้ๆ เหมาะสมกบัสถานการณ์ใด 
    5.7 การตรวจสอบแผน (Planning Monitoring) เป็นการรู้วา่แผนงานท่ีวางไว้ได้
ด าเนินไปได้ด้วยดีเพียงใด 
    5.8 การตรวจสอบซ า้สอง (Double Check Monitoring) เป็นการตรวจสอบงาน
ทัง้หมดท่ีได้ท าไปแล้ว 
   6. การค้นปัญหา (Problem Identification) เป็นการค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้วหาทาง
แก้ไขและการต้นหาจดุบกพร่องท่ีท าให้งานขาดความสมบรูณ์ 
   7. การประเมินตนเอง (Self Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลของการใช้ภาษาของ
ตนเองโดยพิจารณาถึงความสมบรูณ์แบบ และความถกูต้อง ตรวจสอบผลของความสามารถในการใช้
ภาษาและการใช้ยทุธวิธีหรือความสามารถในการท างาน ซึง่แบง่ออกเป็นลกัษณะตา่งๆ ดงันี  ้
    7.1 การประเมินผลงาน (Production Evaluation) เป็นการตรวจสอบงานท่ีส าเร็จ
แล้ว 
    7.2 การประเมินการปฏิบตังิาน (Performance Evaluation) เป็นการประเมิน
ความสามารถในการท างานของตน 
    7.3 การประเมินความสามารถ (Ability Evaluation) เป็นการประเมินความสามารถ
ในการท างานของตน 
    7.4 การประเมินยทุธวิธี (Strategy Evaluation) เป็นการประเมินยทุธวิธีท่ีใช้ไปแล้ว
เพ่ือดวูา่ใช้ได้ดีเพียงใด 
    7.5 การประเมินความสามารถในภาษา (Languane Repertorire Evaluation) เป็น
การประเมินว่าตนรู้และเข้าใจภาษาท่ี 2 ในลกัษณะรูปค า วลี ประโยค ความคดิรวบยอด มากน้อยเพียงใด 
  โอนีลและอะไบดิ (O’Neil; & Abedi. 1996: 234-245) แบง่องค์ประกอบของการคิดอภิมาน
เป็น 4 องค์ประกอบ 
   1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนท่ีจะท าให้ถึง
เป้าหมาย 
   2. การตรวจสอบตนเอง (Self Checking) เป็นการตรวจสอบตนเองเพ่ือผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 
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   3. ยทุธวิธีทางความคิด (Cognitive Strategy) เป็นการท่ีบคุคลใช้วิธีทางความคดิและ
ความรู้สกึในการตรวจสอบกิจกรรมทางปัญญาท่ีอิสระและไมอิ่สระของตนเอง 
   4. การตระหนกัรู้ (Awareness) เป็นกระบวนการรู้ตวัเองด้วยตวัเอง 
  เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ (2533: 86-88) เรียกความรู้ในการรู้คิด วา่ความรู้ทางอภิปัญญา 
ซึง่แบง่ได้ 3 ด้านคือ 
   1. ด้านท่ีเก่ียวกบัคน เป็นความรู้ความเช่ือท่ีมีตอ่คนวา่ คนมีลกัษณะอยา่งไรในฐานะผู้ใช้
ปัญญาและแบง่ยอ่ยออกไปเป็น ความรู้ความเข้าใจถึงความแตกตา่งและความคล้ายคลงึทางปัญญาในตวั
บคุคลและระหวา่งบคุคล 
   2. ด้านท่ีเก่ียวกบังาน แบง่ป็น สว่นท่ีเป็นธรรมชาตหิรือลกัษณะของข้อมลูท่ีเรารับมา เชน่ 
ข้อมลูท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน ไมคุ่้นเคยหรือข้อมลูท่ีน้อยเกินไป ลกัษณะของข้อมลูนีมี้ผลส าคญัตอ่การ
ประมวลผลข้อมลู อีกส่วนหนึง่เก่ียวข้องกบังานท่ีเราต้องท า แม้วา่จะมีข้อมลูเทา่กนัเป็นความยากง่ายของ
งาน เพราะงานบางสว่นท าง่ายบางอยา่งท ายาก 
   3. ด้านท่ีเก่ียวกบัวิธีการหรือยทุธวิธี คือ การเรียนรู้วา่วิธีการใดจะท าให้เราประสบ
ความส าเร็จในการท างานนัน้ ยทุธวิธีการคิดอภิมาน (Metacognitive Strategy) แตกตา่งจากยทุธวิธีทาง
ปัญญา(Cognitive Strategy) คือ ยทุธวิธีทางปัญญามีไว้เพ่ือให้เราท างานทางปัญญาได้ส าเร็จสว่นยทุธวิธี
ทางการคดิอภิมานจะท าให้เรารู้วา่เราท างานนัน้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว 
 จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของการรู้คิดดงักลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ องค์ประกอบ
ของการรู้คดิมี 2 องค์ประกอบ คือ 
  1. ความรู้ในการรู้คิด (Metacognitive Knowledge) เป็นความรู้ในด้านการคดิท่ีจะท าให้
สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ตวัแปรด้านบคุคล ตวัแปรด้านงาน และตวัแปรด้านยทุธวิธี 
  2. ประสบการณ์ในการรู้คดิ (Metacognitive Experience)  เป็นประสบการณ์ทางการคดิท่ี
บคุคลสามารถควบคมุและมีความส าคญัตอ่การก ากบัตนเองในกิจกรรมการคดิ ได้แก่ การวางแผน การ
ก ากบั และการประเมิน  
   2.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการรู้วา่ตนเองคิดวา่
จะท างานนัน้อยา่งไรตัง้แตก่ารก าหนดเป้าหมายจนถึงการปฏิบตังิานจนบรรลเุป้าหมาย 
   2.2 การก ากบั (Monitoring) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการทบทวนความคดิ
เก่ียวกบัแผนท่ีวางไว้วา่เป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดบัขัน้ตอน และวิธีการท่ีเลือกใช้ 



23 
 

   2.3 การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคิดเก่ียวกบั
การประเมินการวางแผนวิธีตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ 
 
 1.3 แนวทางในการส่งเสริมการรู้คิด 
  เดอร์ร่ี และเมอร์ฟ่ี (Derry; & Murphy. 1986: 9 – 10) ใช้กรอบแนวคดิของ ฟลาเวลล์ 
(Flavall. 1979: 906 – 909) เสนอวิธีการฝึกการรู้คิด ดงันี ้
   1. สอนยทุธวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนสะสมไว้ในคลงัยทุธวิธีของตน 
(Action or Strategies) 
   2. ฝึกให้ผู้ เรียนตระหนกัได้ว่า ตนต้องเรียนรู้อะไร มีเป้าหมายอะไร (Goal)  
   3. เพิ่มพนูความถ่ีและคณุภาพของประสบการณ์ อนัจะน าไปสูก่ารหยัง่เห็นในการเรียนรู้ 
(Metacognitive Experience) 
   4. ชว่ยให้ผู้ เรียนได้สะสมข้อความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของยทุธวิธีตา่งๆ รวมทัง้ข้อความรู้ 
เก่ียวกบัโอกาสและวิธีท่ีจะใช้ยทุธวิธีเหลา่นัน้ (Metacognitive Knowledge) 
  เน่ืองจากความสามารถในการเรียนรู้ จ าเป็นต้องอาศยัความรู้ในเชิงการรู้คดิด้วยเดอร์รี และ
เมอร์ฟ่ี (Derry; & Murphy. 1986: 11 – 13)  จงึได้น าเสนอแนวการฝึกความรู้เก่ียวกบัการรู้คิดไว้หลาย
ประการ ดงันี ้
   1. การฝึกให้มีความรู้ในด้านโครงสร้างทางพทุธิปัญญา (Schema Knowledge) 
เน่ืองจากเป็นโครงสร้างทางปัญญาท่ีเป็นพืน้ฐานของความเข้าใจในระดบัตอ่ไป และท่ีส าคญัคือ โครงสร้าง
ทางพทุธิปัญญานี ้ช่วยจ าแนกแนวคดิท่ีส าคญัซึง่ต้องจดจ า ความสามารถท่ีจะระบคุวามคดิส าคญัได้ เป็น
ทกัษะขัน้พืน้ฐานท่ีจะเป็นการประยกุต์ใช้ยทุธวิธีตา่งๆ ตอ่ไป รวมทัง้ยงัเป็นศกัยภาพพืน้ฐานส าหรับการ
ควบคมุระดบัสงู เชน่ การใช้ยทุธวิธีอย่างมีเป้าหมาย เป็นต้น ซึง่ความสามารถหรือทกัษะในการท่ีจะระบุ
แนวคิดส าคญัได้นี ้สามารถพฒันาขึน้ได้โดยอาศยัการฝึกโครงสร้างพทุธิปัญญา 
   2. การฝึกโดยตรง (Direct Training) เป็นการสอนยทุธวิธีโดยตรง เชน่ บอกผู้ เรียนว่าการ
จดับนัทึก และการถามตอบเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนผา่นคอมพิวเตอร์ (CAI) แตก่ารขีด
เส้นใต้หรือการสรุปใจความ เป็นยทุธวิธีท่ีเหมาะสมกวา่ หากการเรียนการสอนเป็นอิงต ารา 
   3. MAPS (Metamemory Acquisition Procedures) เป็นการสอนให้ผู้ เรียนประเมิน
อยา่งมีเหตผุลถึงผลของยทุธวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ เชน่ เม่ือสอนให้ผู้ เรียนใช้ยทุธวิธีการสร้างหวัข้อย่อยๆ ของ
เนือ้หา (Outlining) จากนัน้ ให้ผู้ เรียนประเมินโดยเปรียบเทียบผลของการเรียน โดยการใช้ยทุธวิธีดงักล่าว 
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และผลของการเรียนโดยไมใ่ช้ยทุธวิธี เป้าหมายของการสอนด้วย MAPS คือการให้ผู้ เรียนได้ค้นพบด้วย
ตนเองเก่ียวกบัยทุธวิธีตา่งๆ และการอ านวยประโยชน์ของยทุธวิธีเหลา่นัน้ 
   4. การควบคมุตนเอง (Self – regulation)  ในการฝึกการควบคมุตนเองนี ้เดอร์ร่ี และ
เมอร์ฟี เสนอให้มีการใช้กลไกการชีแ้นะ (Triggering Mechanism) เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถระลกึถึง
ยทุธวิธีท่ีจะชว่ยให้บรรลผุลส าเร็จในงานทางพทุธิปัญญาท่ีก าลงัท าอยู ่กล่าวคือ ถ้าเป็นงานด้านการอา่น  
ก็มีความเข้าใจในสิ่งท่ีก าลงัอา่นได้ (Comprehension) ถึงแม้กลไกการชีแ้นะนีจ้ะประสบผลส าเร็จ บคุคล 
ก็ควรจะก้าวเลยไปมากกว่านี ้กลา่วคือ ถ้าเป็นงานด้านผลส าเร็จ บคุคลก็ควรจะก้าวเลยไปมากกวา่นี ้
กลา่วคือ การเข้าสูข่ัน้การศกึษา (Studying) ในขัน้นีเ้น้นไปท่ีการใส่ใจกบัสาระส าคญัท่ียงัไมรู้่แล้วใช้ยทุธวิธี
การเรียนรู้กบัสาระนัน้ๆ ตรวจสอบผลของความพยายามในการเรียนรู้ และปรับเปล่ียนยทุธวิธีบางอยา่ง 
  ไซมอน (Simon. 1994: 3788 – 3792) ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัการสอน และการประเมิน 
การรู้คิด ดงันี ้
   1. ควรจะสอนแง่มมุใดของการรู้คิด การเลือกเนือ้หาท่ีเหมาะสมอาจท าได้โดย 
    1.1 ตรวจสอบความแตกตา่งของการรู้คดิในผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ แล้วเลือกสอน
กระบวนการท่ีไมพ่บในกลุม่ท่ีเรียนรู้ต ่า 
    1.2 ศกึษาจากผลการศกึษาในเชิงทฤษฎีหรือในงานวิจยั ซึง่จากวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องพบวา่ ยทุธวิธีและทกัษะทัง้ 3 ประเภทท่ีปรากฏเดน่ชดั ได้แก่ การตระหนกัรู้ หรือการมีสตใิน
กระบวนการก ากบั การมีทกัษะในการก ากบั และการมีความพร้อมท่ีจะใช้ทกัษะดงักลา่ว ทกัษะเหลา่นี ้
เป็นพืน้ฐานท่ีดีในการสร้างโปรแกรมการสอนการรู้คิด 
   2. ในการสอนการรู้คิด ใครจะเป็นผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์มากท่ีสดุ ในการวินิจฉยัความรู้
และภาวะทางอารมณ์ของผู้ เรียน อาจเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้การสอนการรู้คิดเกิดผลมากท่ีสดุ ผู้ เรียนท่ีน่าจะ
ได้ผลดีท่ีสดุ คือ คนท่ีขาดทัง้ทกัษะและยทุธวิธีท่ีได้รับการสอน เป็นต้น 
   3. หลกัการพืน้ฐานของการสอนการรู้คิดคืออะไร 
    3.1 กิจกรรมและกระบวนการควรได้รับการเน้นมากกวา่ผลการเรียนในตวัมนัเอง 
(Process Principle)  
    3.2  ผู้ เรียนต้องได้รับการชว่ยเหลือให้ตระหนกัรู้ในยทุธวิธีการเรียนรู้ของพวกเขา
ทกัษะการก ากบัตนเองและความสมัพนัธ์ของยทุธวิธีและทกัษะเหลา่นีก้บัเป้าหมายของการเรียนรู้ 
(Reflectivity Principle)  
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    3.3 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพทุธิปัญญา การรู้คดิ และองค์ประกอบของการเรียนรู้ในด้าน
อารมณ์นบัเป็นเร่ืองส าคญั (Affectivity Principle)  
    3.4 ผู้ เรียนต้องได้รับการสอนให้ตระหนกัในการใช้และหน้าท่ีของความรู้และทกัษะ 
(Functionality Principle)  
    3.5 ผู้สอนและผู้ เรียนควรมุง่ไปท่ีการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแผข่ยาย (Transfer 
Principle)  
    3.6 ต้องมีการฝึกยทุธวิธีการเรียนรู้ และทกัษะการก ากบัตนเองอย่างสม ่าเสมอโดยมี
เวลาให้เพียงพอ และให้การฝึกนัน้เกิดขึน้ตามบริบท (Context Princilple) 
    3.7  ผู้ เรียนควรได้รับการสอนให้รู้จกัวิธีการก ากบั การวินิจฉยัและการทบทวนหรือ
การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง (Self – Diagnosis Principle)  
    3.8 ควรออกแบบการสอนในแบบท่ีจะมีความสมดลุระหว่างคณุภาพและปริมาณของ
กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Principle) 
    3.9 ความรับผิดชอบในการเรียน ควรคอ่ยๆ เปล่ียนมาเป็นของผู้ เรียน (Scaffolding 
Principle) 
    3.10 ส าหรับเดก็เล็ก ควรมีการเน้นความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง และผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ 
เพ่ือท่ีวา่จะได้มีการเร่ิมฝึกการก ากบัตนเองตัง้แตเ่ล็ก (Supervision Principle) 
    3.11 การร่วมมือกนัและอภิปรายร่วมกนัในระหว่างผู้ เรียน นบัเป็นสิ่งจ าเป็น 
(Cooperation Principle) 
    3.12 เป้าหมายการเรียนรู้ทางปัญญาในระดบัท่ีสงูขึน้ ซึง่ต้องอาศยักระบวนการทาง
พทุธิปัญญาในระดบัท่ีลึกกว่า ควรได้รับการเน้น (Goal Principle) 
    3.13 การเรียนรู้สิ่งใหม ่กระท าโดยการเช่ือมโยงกบัความรู้หรือมโนทศัน์ท่ีมีอยูแ่ล้ว 
(Preconception Principle) 
    3.14 การสอนต้องเหมาะกบัภาวะ และความเข้าใจในมโนทศัน์ในปัจจบุนัของผู้ เรียน 
(Learning Conception Priciple) 
   4. เวลาทีเหมาะสมในการฝึกการรู้คิดควรเป็นเทา่ใด ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีระบไุด้ในเร่ืองนี ้
แตส่ าหรับเด็กเล็ก เดก็ทีเรียนช้าหรือผู้ ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เวลาท่ีสัน้เกินไปอาจจะไมเ่กิดผล 
   5. ควรใช้งานอะไรในการสอนการรู้คดิ งานท่ีใช้ควรเป็นงานท่ีผู้ เรียนเผชิญอยูเ่สมอทัง้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน หากเป็นไปได้งานนัน้ควรเป็นงานท่ีนกัเรียนคาดหวงัวา่ต้องการประสบ
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ความส าเร็จในโรงเรียน และเป็นงานท่ีก ากบัการเรียนรู้ได้ และประเมินผลได้ นอกจากนัน้งานท่ีจดัให้ผู้ เรียน
ควรมีระดบัความยากท่ีเหมาะสม และงานท่ีจดัให้ผู้ เรียนควรมีความคล้ายคลงึกบังานท่ีนกัเรียนได้รับใน
ชีวิตจริง 
   6. สถานท่ีใดเป็นท่ีซึง่เหมาะสมส าหรับการสอนการรู้คิด เน่ืองจากงานท่ีใช้สอนการรู้คิด
เป็นงานท่ีใกล้เคียงกบัสภาพจริงท่ีผู้ เรียนต้องเผชิญในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสดุ สถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ
ส าหรับผู้ เรียนก็นา่จะเป็นโรงเรียน แตอ่ปุสรรคก็คือ บางครัง้ก็ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสบัสนได้ เน่ืองจาก
ผู้ เรียนมิได้รับการสอนให้แก้ปัญหา หรือให้เรียนรู้เนือ้หาแตเ่พียงอยา่งเดียว แตย่ังถกูขอร้องให้ก ากบั
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการแก้ปัญหาด้วย วิธีการท่ีจะแก้ปัญหาดงักลา่ว ก็คือการท่ีครูกระตุ้น
ทกัษะการก ากบัการเรียนรู้ขึน้มา โดยไมต้่องให้ผู้ เรียนรู้ตวั ดงันัน้ ผู้ เรียนจะไมรู้่สกึว่ามีบางสิ่งบางอย่างมา
แขง่กบัการเรียนรู้ตามปกติของเขา 
 จากท่ีกลา่วศกึษาแนวทางในการสง่เสริมการรู้คดิข้างต้น สรุปได้วา่ ผู้ เรียนควรได้รับการสอนท่ี
หลากหลาย ฝึกให้ผู้ เรียนมีความตระหนกัในสิ่งท่ีเรียนและมีการตัง้เป้าหมาย มีการร่วมมือและอภิปราย
ร่วมกนัในระหวา่งผู้ เรียน จดัประสบการณ์ให้ตอ่เน่ือง เลือกเนือ้หาและก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึก
การรู้คิด  
 
 1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction : 
CGI) 
  1.4.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ชยัศกัดิ ์ลีลาจรัสกลุ (2543: 146 – 147) การออกแบบการสอนจะต้องเร่ิมจากการศกึษา
ทฤษฎี และหลกัการสอนก่อนแล้วก าหนดออกมาเป็นรูปแบบหรือระบบการสอน เม่ือได้รูปแบบการสอนท่ี
แนน่อนแล้ว ก็น ามาก าหนดแนวทางท่ีจะเข้าให้ถึงตวัผู้ เรียนแตล่ะคน ให้ได้ตามท่ีวางจดุมุง่หมายไว้เรียกวา่
การก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategy) ของการสอน ซึง่แนวทางนีจ้ะยงัไมล่ะเอียดมากนกั จากยทุธศาสตร์การ
สอน สามารถก าหนดกระบวนการสอน วิธีการสอนหรือกลวิธีสอนและสามารถก าหนดเทคนิคการสอนหรือ
กลยทุธการสอนท่ีจ าเป็นได้จากสิ่งตา่งๆ ทัง้หมดนี ้ผู้สอนสามารถน ามาเขียนเป็นระบบระเบียบ เป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
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 ภาพประกอบ 2  ประเดน็ด้านการเรียนการสอนท่ีผู้สอนควรค านงึถึงในการออกแบบกิจกรรม 
        การเรียนการสอน 
 
 ท่ีมา:  ชยัศกัดิ ์ลีลาจรัสกลุ. (2543: 147).  หลกัสตูรและการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียน
มธัยมศกึษา.  กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
  อมัพร ม้าคนอง (2546: 47) ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีนัน้ ควรมีการวางแผน
อยา่งเป็นระบบ โดยค านงึถึงสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการเรียนการสอน ภาพประกอบตอ่ไปนีแ้สดง
ประเดน็ท่ีผู้สอนควรค านงึในการวางแผนเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้ 
 
 
 
 
 

ทฤษฎกีารสอน , หลกัการสอน 
(Principle, Theories) 

 รปูแบบการสอน,ระบบการสอน,โมเดลการสอน 
(Models,System) 

ยุทธศาสตรก์ารสอน 
(Strategy) 

กระบวนการสอน 
(Process) 

 วธิกีารสอน 

กลวธิสีอน 
(Method,Styles) 

เทคนิคการสอน 

กลยุทธก์ารสอน 
(Techniques,Tactics) 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 

การออกแบบการสอน 
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ผู้สอน 
 

การวางแผนและเตรียมการสอน 
- ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
- ปรัชญาการเรียนการสอน 
- จิตวิทยาการเรียนการสอน 
- หลกัการสอน 
- แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

 

กระบวนการเรียนการสอน 
- วิธีสอน 
- แนวการเรียนการสอน 
- รูปแบบการสอน 
- เทคนิคการสอน 

 

ผลการสอนและการปรับปรุงแก้ไข 
 

 ภาพประกอบ 3  ประเดน็ด้านการเรียนการสอนท่ีผู้สอนควรค านงึถึงในการออกแบบ 
        กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ท่ีมา:  อมัพร ม้าคนอง. (2546: 47).  คณิตศาสตร์ : การสอนและการเรียนรู้.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ประเด็นด้านการเรียนการสอนท่ีผู้สอนควรค านงึถึงในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับการวิจยัครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ศกึษาทฤษฎีและแนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นผู้ เรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  การสอนแนะให้รู้คดิ 
(CGI) และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแนะให้รู้คดิ (CGI) 
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  1.4.2 แนวการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) 
      จากทฤษฎีการเรียนรู้และหลกัการสอนคณิตศาสตร์ดงัท่ีกลา่วข้างต้น น ามาซึง่แนวการ
สอนแนะให้รู้คิด การสอนแนะให้รู้คดิ (Cognitive Guided Instruction: CGI) เป็น แนวการสอนท่ีพฒันา
โดยคาร์เพนเทอร์และคณะ ในปี ค.ศ. 1980 (Carpenter et al. 2000: 1) ซึง่แนวการสอนแบบ CGI นีอ้ยู่
บนพืน้ฐานของความรู้และความเช่ือของครูท่ีเกิดจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนแล้วน ามาพิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ การเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีท่ีสดุต้อง
เรียนรู้ผา่นการแก้ปัญหา (Carpenter et al. 1989: 499-531; Fennema et al. 1993: 555-583) ซึง่แนว
การสอนแนะให้รู้คดิ CGI ประกอบด้วยหลกัการในการจดัการเรียนการสอน ขัน้ตอนของการจดัการเรียน
การสอนในชัน้เรียน บทบาทของครูในชัน้เรียน (เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร. 2551: 65 – 67) มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
  หลักการในการจัดการเรียนการสอนแบบ CGI  ดังนี ้
   1. การจดัการเรียนการสอนควรพฒันาความเข้าใจของนกัเรียนโดยเน้นท่ีความส าคญั
ระหวา่งทกัษะและการแก้ปัญหา ใช้การแก้ปัญหาเป็นศนูย์รวมของการเรียนการสอน 
   2. การจดัการเรียนการสอนควรจดัสถานการณ์ให้นกัเรียนลงมือท ากิจกรรมให้นกัเรียนได้
สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยความเข้าใจ 
   3. นกัเรียนควรสามารถเช่ือมโยงปัญหา มโนทศัน์หรือทกัษะ กบัความรู้เดมิท่ีมีอยู่ 
   4. เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนแบบนีอ้ยูบ่นพืน้ฐานของความรู้และความคิดของ
นกัเรียน จงึต้องมีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอๆ โดยไมไ่ด้ประเมินเพียงวา่นกัเรียนแก้ปัญหานัน้ๆได้ แต่
ประเมินด้วยวา่นกัเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร วิธีการประเมินการคิดของนกัเรียนท่ีได้ผลก็คือการถาม
ค าถามท่ีเหมาะสมและฟังค าตอบของนกัเรียน (Carpenter et al. 1989: 499-531) 
  คาร์เพนเทอร์ได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนการสอนแบบ CGI ไว้อีกวา่   
   1. เป็นการพฒันาความเข้าใจ และการคดิเชิงคณิตศาสตร์ของนกัเรียน   
   2. การจดัการเรียนรู้ของครูมีอิทธิพลตอ่การพฒันาความเข้าใจ และการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน   
   3. ความรู้และความเช่ือของครูมีผลตอ่การจดัการเรียนการสอน    
   4. ความรู้และความเช่ือของครูได้รับอิทธิพลมาจากการท าความเข้าใจการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน (Carpenter et al. 2000: 1)  
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 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น พบวา่ ชัน้เรียน CGI มีลกัษณะท่ีเน้นให้นกัเรียนสร้างความรู้เองด้วยความ
เข้าใจ เน้นการแก้ปัญหามากกวา่ชัน้เรียนเดมิๆ และชัน้เรียน CGI ครูจะต้องประเมินการคิดของนกัเรียนอยู่
เป็นประจ า รวมทัง้มีการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาแบบตา่งๆ 
  ขัน้ตอนของการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน CGI 
  คาร์เพนเทอร์และคณะ (Carpenter et al. 1999: 60-85; 2000: 4-5) และ ฮิลเบร์ิตและคณะ
(Hiebert et al. 1997) ได้อธิบายถึงขัน้ตอนท่ีส าคญั 4 ขัน้ตอนในกระบวนการจดัการเรียนรู้ของชัน้เรียน 
CGI ท่ีสอดคล้องกนั ดงันี ้
  ขัน้ตอนท่ีหนึง่ ครูน าเสนอปัญหา ในขัน้ตอนนีค้รูจะน าเสนอปัญหาตามวตัถปุระสงค์และ
ความมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ ถ้านกัเรียนมีความยุง่ยากในการแก้ปัญหา ครูควรมีการให้ปัญหาท่ีคล้ายกนั กบั
นกัเรียนอีกครัง้หนึง่ ในการเลือกปัญหาครูควรเลือกปัญหาท่ีนา่สนใจและท่ีให้นกัเรียนมีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ปัญหาท่ีเลือกมาควรมีความสอดคล้องกบับริบทในชีวิตจริงของนกัเรียน 
  ขัน้ตอนท่ีสอง ครูชว่ยแนะให้นกัเรียนมีความเข้าใจในปัญหา และ เปิดโอกาสให้นกัเรียน
แก้ปัญหาในขัน้ตอนนีค้รูควรให้เวลานกัเรียนเพ่ือท าความเข้าใจในปัญหาท่ีให้และชว่ยแนะน าจนครูมีความ
แนใ่จวา่นกัเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหานัน้ๆได้แล้ว ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการ
แก้ปัญหา นอกจากนีส้ิ่งส าคญัของชัน้เรียน CGI คือ ในระหวา่งนกัเรียนแก้ปัญหาครูต้องอ านวยความ
สะดวกเก่ียวกบัส่ือ อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีนกัเรียนต้องการ 
  ขัน้ตอนท่ีสาม นกัเรียนรายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา หลงัจากท่ีครูน าเสนอปัญหา 
และให้เวลานกัเรียนแก้ปัญหาแล้ว ครูจะเลือกถามนกัเรียนเป็นรายบคุคลถึงวิธีการท่ีพวกเขาใช้ในการ
แก้ปัญหาพร้อมเหตผุลเพ่ือน าเสนอตอ่นกัเรียนในชัน้เรียน และในระหวา่งท่ีนกัเรียนรายงานค าตอบนัน้ครู
อาจใช้ค าถามเพ่ือให้นกัเรียนแสดงแนวคดิของตนเองออกมา เชน่ ท าไมคณุถึงเร่ิมต้นด้วย... , คณุ
แก้ปัญหานัน้อยา่งไร, บอกได้ไหมวา่คณุได้ค าตอบมาได้อยา่งไร หรือ คณุบอกได้ไหมวา่ก าลงัคิดอะไรอยู่ 
เป็นต้น 
  ขัน้ตอนท่ีส่ี ครูและนกัเรียนช่วยกนัอภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้ หลงัจากท่ีนกัเรียน
รายงานค าตอบ วิธีการ และเหตผุลของตนเองแล้ว นกัเรียนทัง้ชัน้ชว่ยกนัอภิปรายถึงค าตอบและวิธีการท่ี
แตกตา่งโดยครูจะเป็นผู้น าให้เกิดการอภิปรายโดยใช้ค าถาม เชน่ ค าตอบทัง้สองนีเ้หมือนหรือตา่งกนั
อยา่งไร มีใครแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีแตกตา่งจากท่ีกลา่วมานีอี้กหรือไม่ เป็นต้น และครูควรเช่ือมการ
อภิปรายโดยถามค าถามท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของสิ่งท่ีนกัเรียนตอบ 
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  บทบาทของครูในชัน้เรียน CGI 
  บทบาทของครูในชัน้เรียน CGI มีดงันี ้(Carpenter et al. 1999: 60-85) 
   1. ครูควรใช้ค าถามหรือการชีแ้นะในขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมแล้วไมส่ามารถแก้ปัญหา
ได้ 
   2. ครูควรมีความกระตือรือร้นและมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองในการท าความเข้าใจถึง
ความคดิของนกัเรียนแตล่ะคน 
   3. ครูควรเตรียมส่ือ วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การแก้ปัญหาของนกัเรียน 
   4. ครูควรสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนรู้สึกดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเปิด
โอกาสให้นกัเรียนสามารถส่ือสารแนวคิดและเหตผุลได้หลากหลาย ไมว่า่จะเป็นการพดู การเขียน หรือการ
วาดภาพ ซึง่เป็นแนวทางท่ีให้นกัเรียนเข้าใจตนเองวา่ก าลงัคดิอะไรและท าอะไร รวมทัง้ครูก็จะสามารถ
ประเมินความคิดและเหตผุลของนกัเรียนได้ด้วย 
   5. ครูควรน าเสนอปัญหา สถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนทกุคน และ
สามารถพฒันาความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนได้ 
   6. ครูควรจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ให้นกัเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองแทนท่ีจะเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ 
   7. ครูควรสง่เสริมให้นกัเรียนท างานเป็นกลุม่ และมีการอภิปรายแนวคิดของตนเองกบั
ผู้ อ่ืนสง่เสริมให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัในชัน้เรียน 
   8. ครูควรให้เวลาท่ีเหมาะสมแก่นกัเรียนในการแก้ปัญหาตา่งๆ 
   9. ครูไมค่วรเตรียมแนวทางการสอนท่ีชดัเจน ตายตวั หรือใช้ส่ืออปุกรณ์การเรียนการสอน
ท่ีเฉพาะเจาะจง แตค่รูควรเตรียมการสอนอยา่งกว้างๆ และปรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
ต้องการหรือแนวการคิดของนกัเรียน 
  ส าหรับการประเมินผลของชัน้เรียน CGI นัน้ ครูควรมีการประเมินความรู้ ความเข้าใจของ
นกัเรียนบอ่ยๆ และใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เชน่ ประเมินโดยการสงัเกต การใช้ค าถาม การ
สมัภาษณ์รายบคุคล หรือ การฟังจากการน าเสนอแนวคิดและเหตผุลของนกัเรียน เป็นต้น โดยการประเมิน
นัน้ควรท าควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอน  
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น พบวา่ การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นการสอนท่ีอยู่บนพืน้ฐานการคิดของ
นกัเรียนเน้นให้นกัเรียนพฒันาความเข้าใจด้วยตนเอง และท าให้ได้แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบ
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แนะให้รู้คิด ดงันัน้ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของชัน้เรียน CGI ท่ีใช้ใน
การวิจยัครัง้นีอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่  
  ขัน้น าเสนอปัญหา  ครูน าเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ใน เร่ือง ความน่าจะเป็น จากนัน้ครู
และนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัปัญหา 
  ขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู  นกัเรียนเก็บรวบรวมข้อมลูตามสถานการณ์/ปัญหาหรือนกัเรียน
วิเคราะห์ข้อมลูจากสถานการณ์ /ปัญญาเพ่ือน ามาอภิปรายหาค าตอบ โดยในระหวา่งนกัเรียนท ากิจกรรม 
ครูจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกและใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนคดิ รวมทัง้ให้ค าแนะน าเม่ือนกัเรียนเกิดข้อ
ค าถามหรือปัญหา 
  ขัน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้  นกัเรียนน าเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมพร้อมทัง้เหตผุลท่ีใช้ 
จากนัน้ครูและนกัเรียนทัง้ชัน้ร่วมกนัถามให้นกัเรียนได้แสดงความคิดหรือเหตผุลท่ีใช้ เพ่ือให้เกิดการแสดง
เหตผุลท่ีครอบคลมุและสมบรูณ์ท่ีสดุ 
  ขัน้การบรูณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสูชี่วิตประจ าวนั นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียน
แนวคิดและเหตผุลท่ีใช้จากการน าเสนอของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ยอ่ย โดยครูเป็นผู้ใช้ค าถามน าให้เกิดการ
อภิปราย และสรุปเป็นประเด็นให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
 1.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
  คาร์เพนเทอร์และคณะ (Carpenter et al. 1989: 499-531) ท่ีศกึษาผลการใช้แนวการสอน
แบบ CGI กลุม่ตวัอยา่งเป็นครูชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 40 คน จาก 24 โรงเรียน โดยสุม่ครู 20 คนใช้
การสอนแบบ CGI และครูอีก 20 คนท่ีเหลือใช้การสอนแบบปกติ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 
12 คน ถกูเลือกอยา่งสุม่จากแตล่ะชัน้เรียนเพ่ือเป็นกลุม่เป้าหมายในการวิเคราะห์ผลจากแนวการสอนแบบ 
CGI การประเมินผลวดัจากความสามารถในการค านวณและการแก้ปัญหาซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแบบวดั
ทกัษะพืน้ฐานของไอโอวา (Iowa Test of Basic Scale: ITBS)  ซึง่อยูใ่นแนวทางเดียวกบักิจกรรมท่ีเน้นการ
แก้ปัญหาท่ีพฒันาโดยทีมวิจยั CGI และการทดลองครัง้นีมี้การสอบก่อนการทดลองและสอบหลงัการ
ทดลอง ผลการวิจยัพบวา่ 1. นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ CGI มีคะแนนความสามารถทางการบวกและ
การลบซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแบบทดสอบ ITBS สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกตอิย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ CGI เทา่กบั 8.6 คะแนนสว่นคะแนนเฉล่ียของ
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกตเิทา่กบั 7.8 คะแนน 2. นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบCGI มีคะแนน
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ความสามารถในการแก้ปัญหาของแบบทดสอบ ITBS สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกตอิยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ CGI เทา่กบั 5.61 คะแนนส่วน
คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกตเิท่ากบั 5.38 คะแนน  
  วิลเลสซีเนอร์และ เคปเนอร์ (Villasenor & Kapner. 1993: 62-69) ได้ท าการส ารวจการใช้
แนวการสอนแบบ CGI ของโรงเรียนขนาดใหญ่ในแถบตะวนัตกตอนกลาง กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียน
จ านวน 144 คนในชัน้เรียน CGI และนกัเรียนอีก 144 คนจากชัน้เรียนปกตเิป็นกลุม่ควบคมุ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมินนกัเรียน คือ แบบทดสอบวดัความสามารถทางเลขคณิต จากนัน้ท าการสมัภาษณ์นกัเรียน
เป็นรายบคุคลเพื่อประเมินขัน้ตอนและยทุธวิธีท่ีนกัเรียนใช้ในการแก้ปัญหาทัง้ปัญหาประเภทท่ีเป็นตวัเลข
และเป็นโจทย์ปัญหาผลการวิจยัพบวา่ 1. นกัเรียนในชัน้เรียน CGI ได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีมีลกัษณะเป็นโจทย์ปัญหาสงูกวา่นกัเรียนในกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนคือ 9.41 คะแนนตอ่ 3.18 คะแนนจากคะแนนเตม็ 14 คะแนน       
2. นกัเรียนในชัน้เรียน CGI ได้คะแนนจากการสมัภาษณ์ถึงขัน้ตอนและยทุธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็น
โจทย์ปัญหาสงูกวา่นกัเรียนในกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนคือ 
5.44 คะแนนตอ่ 2.93 คะแนนจากคะแนนเตม็ 6 คะแนน และ 3. นกัเรียนในชัน้เรียน CGI ได้คะแนนจาก
การสมัภาษณ์ถึงขัน้ตอนและยทุธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นตวัเลขสงูกวา่นกัเรียนในกลุม่ควบคมุอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนคือ 4.68 คะแนนตอ่ 3.00 คะแนนจากคะแนนเตม็ 5 
คะแนน 
  งานวิจัยในประเทศ 
  เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร (2551: 187 - 191).  ได้พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ
ให้รู้คิด (CGI) ท่ีใช้ทกัษะการให้เหตผุลและการเช่ือมโยงโดยบรูณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 
การวิเคราะห์ข้อมลู กบั สิ่งแวดล้อมศกึษา และศกึษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ในด้าน
ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมลู ทกัษะการให้เหตผุล ทกัษะการเช่ือมโยงเจตคตติอ่
วิชาคณิตศาสตร์ และการมีส านกึรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนแย้มวิทยการ จงัหวดัราชบรีุ จ านวน 45 คน จากผลการวิจยัพบวา่ด้านทกัษะการให้เหตผุล พบวา่ 
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบภายหลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลองท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.01 
  จากการสงัเกตพฤตกิรรมและการสมัภาษณ์ พบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการด้านการอธิบายการ
หาความสมัพนัธ์ การวิเคราะห์และแสดงข้อสรุปของข้อมลูอยา่งสมเหตสุมผลมากท่ีสดุ โดยท่ีนกัเรียน
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สามารถตอบค าถามถกูต้อง และแสดงเหตผุลได้เกือบสมบรูณ์ โดยเหตผุลท่ีแสดงนัน้ชีใ้ห้เห็นวา่นกัเรียนมี
การใช้การเปรียบเทียบหรือมีการมองแนวโน้มจากข้อมลูนอกเหนือจากการมองเพียงตวัเลขหรือความสงู
ของกราฟ เม่ือให้อ่านข้อมลู เปรียบเทียบข้อมลู วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมลูท่ีก าหนดให้ หรือเม่ือให้อธิบาย
ถึงค าตอบท่ีก าหนดให้ 
  ชยัวฒัน์ อุ้ยปาอาจ (2552: 104 – 108) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลของการใช้แนวการสอนแนะให้
รู้คดิในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีมีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และเจต
คติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์สงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่า คือร้อยละ 50 ท่ีก าหนดโดยกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมแบบปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัเรียนมีเจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนไมแ่ตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) ข้างต้น สรุปได้วา่  
เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัเิอง เพื่อพฒันาความสามารถของนกัเรียนในด้าน
ความสามารถในการคิดค านวณ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทกัษะการให้เหตผุล 
ทกัษะการเช่ือมโยงในเนือ้หาคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย  รวมถึงนกัเรียนมีเจตคตท่ีิมีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ ให้
สงูขึน้  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 2.1 ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  วิลสนั (Wilson. 1971: 643 – 696) กลา่วว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถทางสตปัิญญา (Cognitive domain) ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จากแนวคิด
ของวิลสนัพอจะกล่าวได้ว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก็คือ ผลส าเร็จของการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีประเมินเป็นระดบัความสามารถนัน่เอง และยงัได้จ าแนกพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ทางพทุธิ
พิสยั (Cognitive domain) ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาโดยอ้างอิงล าดบัชัน้ของ
พฤตกิรรมด้านพทุธิพิสยั ตามกรอบแนวคดิของบลมู (Bloom’s taxonomy) ไว้ 4 ระดบั ได้แก่  
   1. ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ (Computation) พฤตกิรรมในระดบันี ้ถือว่าเป็น
พฤตกิรรมท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสดุ แบง่ออกได้เป็น 3 ขัน้ ดงันี ้
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    1.1 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัข้อเท็จจริง (Knowledge of specific facts) ค าถามท่ีวดั
ระดบัความสามารถในระดบันีจ้ะเก่ียวข้องกบัข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้พืน้ฐาน ซึง่นกัเรียนได้สัง่สมมา
เป็นระยะนานแล้วด้วย 
    1.2 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัศพัท์และนิยาม (Knowledge of terminology) เป็น
ความสามารถในการระลกึหรือจ าศพัท์และนิยามตา่งๆ ได้ โดยค าถามอาจจะเป็นถามโดยตรงหรือโดยอ้อม
ก็ได้ แตไ่มต้่องอาศยัการคิดค านวณ 
    1.3 ความสามารถในการใช้กระบวนการคดิค านวณ (Ability to carry out 
algorithms) เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการท่ีได้เรียนมาแล้วมาคิด
ค านวณ ตามล าดบัขัน้ตอนท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว ข้อสอบวดัความสามารถด้านนีต้้องเป็นโจทย์ท่ีง่าย
คล้ายคลงึกบัตวัอยา่งนกัเรียนไมต้่องพบกบัความยุง่ยากในการตดัสินใจเลือกใช้กระบวนการ 
   2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤตกิรรมท่ีใกล้เคียงกบัพฤตกิรรมระดบัความรู้
ความจ าเก่ียวกบัการคิดค านวณแตซ่บัซ้อนกวา่ แบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
    2.1 ความเข้าใจเก่ียวกบัมโนคติ (Knowledge of concepts) เป็นความสามารถท่ี
ซบัซ้อนกวา่ความรู้ความจ าเก่ียวกบัข้อเท็จจริง เพราะมโนมตเิป็นนามธรรม ซึง่ประมวลจากข้อเท็จจริง
ตา่งๆ ต้องอาศยัการตดัสินใจในการตีความหรือยกตวัอย่างมโนมตนิัน้ โดยใช้ค าพดูของตนหรือเลือก
ความหมายท่ีก าหนดให้ ซึง่เขียนในรูปใหมห่รือยกตวัอยา่งใหมท่ี่แตกต่างไปจากท่ีเคยเรียน 
    2.2 ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ กฎทางคณิตศาสตร์และการสรุปอ้างอิงเป็นกรณี
ทัว่ไป (Knowledge of principles rules and generalization) เป็นความสามารถในการน าเอาหลกัการ 
กฎ และความเข้าใจเก่ียวกบัมโนคตไิปสมัพนัธ์กบัโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการแก้ปัญหาถ้าค าถามนัน้
เป็นค าถามเก่ียวกบัหลกัการและกฎท่ีนกัเรียนเพิ่งเคยพบเป็นครัง้แรก อาจจดัเป็นพฤติกรรมในระดบัการ
วิเคราะห์ก็ได้ 
    2.3 ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (Knowledge of mathematical 
structure) ค าถามท่ีวดัพฤติกรรมระดบันีเ้ป็นค าถามท่ีวดัเก่ียวกบัคณุสมบตัขิองระบบจ านวนและ
โครงสร้างทางพีชคณิต 
    2.4 ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบของปัญหา จากแบบหนึง่ไปเป็นอีกแบบหนึง่ 
(Ability to transform problem element from one mode to another) เป็นความสามารถในการแปล
ข้อความท่ีก าหนดให้เป็นข้อความใหมห่รือภาษาใหม่ เชน่ แปลภาษาพดูให้เป็นสมการ ซึง่มีความหมายคง
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โดยไมร่วมถึงกระบวนการแก้ปัญหา (Algorithms) หลงัจากแปลแล้ว อาจกลา่วได้วา่เป็นพฤตกิรรมท่ีง่าย
ท่ีสดุของพฤตกิรรมระดบัความเข้าใจ 
    2.5 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตผุล (Ability to follow a line of 
reasoning) เป็นความสามารถในการอา่นและเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์ ซึง่แตกตา่งจาก
ความสามารถในการอ่านทัว่ๆ ไป 
    2.6 ความสามารถในการอา่นและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Ability to 
read and interpret a problem) ข้อสอบท่ีวดัความสามารถในขัน้นี ้อาจดดัแปลงมาจากข้อสอบท่ีวดั
ความสามารถในขัน้อ่ืนๆ โดยให้นกัเรียนอ่านและความโจทย์ปัญหา ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปของข้อความตวัเลข 
ข้อมลูทางสถิตหิรือกราฟ 
   3. การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตดัสินใจแก้ปัญหาท่ีนกัเรียน
คุ้นเคยเพราะคล้ายกบัปัญหาท่ีนกัเรียนประสบอยูใ่นระหวา่งเรียน คือ แบบฝึกหดัท่ีนกัเรียนจะต้องเลือกใช้
กระบวนการแก้ปัญหาและด าเนินการแก้ปัญหาได้โดยไม่ยากพฤตกิรรมในระดบันีแ้บง่ออกเป็น 4 ขัน้ คือ 
    3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายกบัปัญหาท่ีประสบอยูใ่นระหวา่งเรียน 
(Ability to solve routine problem) นกัเรียนต้องอาศยัความสามารถในระดบัความเข้าใจและเลือก
กระบวนการแก้ปัญหาจนได้ค าตอบออกมา 
    3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to make comparisons) เป็น
ความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 2 ชดุ เพ่ือสรุปการตดัสินใจ ซึง่ในการแก้ปัญหานี ้
อาจต้องใช้วิธีการคิดค านวณและจ าเป็นต้องอาศยัความรู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ใช้ความสามารถในการคิด
อยา่งมีเหตผุล 
    3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู (Ability to analyze data) เป็น
ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งตอ่เน่ืองในการหาค าตอบจากข้อมลูท่ีก าหนดให้ ซึง่อาจต้องอาศยัการ
แยกข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้องมาพิจารณาวา่ อะไรคือข้อมลูท่ีต้องการเพิ่มเตมิมีปัญหาอ่ืน
ใดบ้างท่ีอาจเป็นตวัอย่างในการหาค าตอบของปัญหาท่ีก าลงัประสบอยูห่รือต้องแยกโจทย์ปัญหาออกมา
พิจารณาเป็นสว่น มีการตดัสินใจหลายครัง้อย่างตอ่เน่ืองตัง้แตต้่นจนได้ค าตอบหรือผลลพัธ์ท่ีต้องการ 
    3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลกัษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกนัและการ
สมมาตร     (Ability to recognize patterns isomorphisms and symmetries) เป็นความสามารถท่ีต้อง
อาศยัพฤติกรรมอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตก่ารระลกึถึงข้อมลูท่ีก าหนดให้ การเปล่ียนรูปปัญหาการจดักระท ากบั
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ข้อมลูและการระลึกถึงความสมัพนัธ์ นกัเรียนต้องส ารวจหาสิ่งท่ีคุ้นเคยกนัจากข้อมลูหรือสิ่งท่ีก าหนดจาก
โจทย์ปัญหาท่ีพบ 
   4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีนกัเรียนไมเ่คยเห็น
หรือไมเ่คยท าแบบฝึกหดัมาก่อน ซึง่สว่นใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง แตก็่อยูใ่นขอบเขตเนือ้หาวิชาท่ีเรียนการ
แก้โจทย์ปัญหาดงักลา่ว ต้องอาศยัความรู้ท่ีได้เรียนมารวมกบัความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกนัเพ่ือ
แก้ปัญหา พฤตกิรรมในระดบันีถื้อวา่เป็นพฤติกรรมขัน้สงูสดุของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึง่ต้องใช้
สมรรถภาพสมองระดบัสงู แบง่เป็น 5 ขัน้ คือ 
    4.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ท่ีไมเ่คยประสบมาก่อน (Ability to solve non-
routine problem) ค าถามในขัน้นีเ้ป็นค าถามท่ีซบัซ้อน ไมมี่ในแบบฝึกหดัหรือตวัอยา่งไมเ่คยเห็นมาก่อน 
นกัเรียนต้องอาศยัความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกบัความเข้าใจมโนคติ นิยามตลอดจนทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเรียน
มาแล้วเป็นอยา่งดี 
    4.2 ความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์ (Ability to discover relationships) 
เป็นความสามารถในการจดัสว่นตา่งๆ ท่ีโจทย์ก าหนดให้ แล้วสร้างความสมัพนัธ์ขึน้ใหมเ่พ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาแทนการจ าความสมัพนัธ์เดมิท่ีเคยพบมาแล้วมาใช้กบัข้อมลูชดุใหมเ่ท่านัน้ 
    4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสจูน์ (Ability to construct proofs) เป็น
ความสามารถท่ีควบคูก่บัความสามารถในการสร้างข้อพิสจูน์ อาจเป็นพฤติกรรมท่ีมีความซบัซ้อนน้อยกวา่
พฤตกิรรมในการสร้างข้อพิสจูน์ พฤตกิรรมในขัน้นีต้้องการให้นกัเรียนสามารถตรวจสอบข้อพิสจูน์ว่า
ถกูต้องหรือไม่ มีตอนใดผิดบ้าง 
    4.4 ความสามารถในการวิจารณ์การพิสจูน์ (Ability to criticize proofs) เป็น
ความสามารถในขัน้นีเ้ป็นการใช้เหตผุลท่ีควบคูก่บัความสามารถในการเขียนพิสจูน์ แตค่วามสามารถใน
การพิจารณาเป็นพฤติกรรมท่ียุง่ยากซบัซ้อนกวา่ ความสามารถในขัน้นีต้้องการให้นกัเรียนมองเห็นและ
เข้าใจการพิสจูน์นัน้วา่ถกูต้องหรือไม ่มีตอนใดผิดพลาดไปจาก มโนคติ หลกัการ กฎ นิยาม หรือวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ 
    4.5 ความสามารถในการสร้างสตูรและทดสอบความถกูต้องของสตูร (Ability to 
formulate and validate generalizations) นกัเรียนต้องสามารถสร้างสตูรขึน้มาใหมโ่ดยใช้ความสมัพนัธ์
กบัเร่ืองเดมิและต้องสมเหตสุมผลด้วย นัน่คือการถามให้หาและพิสจูน์ประโยคทางคณิตศาสตร์ หรืออาจ
ถามให้นกัเรียนสร้างกระบวนการคดิค านวณใหม่ พร้อมทัง้แสดงการใช้กระบวนการนัน้ 
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  อญัชนา โพธิพลากร (2545: 93) ได้กลา่ววา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึง่ประเมินได้จากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึง่แบบทดสอบนัน้สอดคล้องกบัพฤติกรรมด้าน
ความรู้ความคดิ(Cognitive Domain) 

  อารี แสงข า (2550: 22) ได้กลา่ววา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ระดบั
ความสามารถหรือความส าเร็จในด้านตา่งๆ เชน่ ความรู้ ทกัษะในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
น าไปใช้ และการวิเคราะห์ เป็นต้น รวมถึงประสิทธิภาพท่ีได้จากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือ
ประสบการณ์ตา่งๆ ซึง่สามารถวดัได้จากการตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  อ้อมฤดี  แชม่อบุล (2553: 49) ได้กลา่วว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ 
ความสามารถทางสมองของผู้ เรียนหลงัจากท่ีได้รับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วดัได้จาก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึง่เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้โดยรอบคลมุ
พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจ าด้านการคดิค านวณ ด้านความเข้าใจ ด้านการ
น าไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ 
  พรรณทิภา ทองนวล (2554: 143)  ได้กลา่ววา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาโดยใช้ส่ือ/แหลง่การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ประเมินได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสอดคล้องกบัพฤติกรรมด้าน
ความรู้และความคดิดงัท่ี วิลสนั (Wilson. 1971: 648-685) ได้จ าแนกไว้ 4 ระดบั คือ  
   1. ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ (Computation) 
   2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
   3. การน าไปใช้ (Application) 
   4. การวิเคราะห์ (Analysis) 
 จากการศกึษาแนวคิดและความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ระดบัความสามารถของบคุคลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ประเมินได้จากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เป็นแบบปรนยั จ านวน 20 ข้อโดยจะท าการ
ทดสอบหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สิน้สดุลงแล้ว และวดัให้
ครอบคลมุเนือ้หา เร่ือง ความนา่จะเป็น แบบทดสอบนีส้อดคล้องกบัพฤติกรรมด้านความรู้และความคิด 
(Cognitive domain) ตามท่ีวิลสนั (Wilson. 1971: 643 – 685) จ าแนกไว้ 4 ระดบั ดงันี ้
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  1. ความรู้ความจ าด้านการคิดค านวณ (Computation) เป็นความสามารถในสว่นของความรู้
ความจ าเก่ียวกบัข้อเท็จจริง ค าศพัท์ นิยามและความสามารถในการคิดค านวณ ตามล าดบัขัน้ตอนท่ีเคย
เรียนรู้มาแล้ว 
  2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในสว่นของความเข้าใจเก่ียวกบัมโนคติ 
หลกัการ กฎ การสรุปอ้างอิงและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบปัญหา
จากแบบหนึง่ไปเป็นอีกแบบหนึง่ การตดิตามหาเหตผุล การอา่นและตีความโจทย์ปัญหา 
  3. การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีคล้ายคลงึกบัท่ี
เรียนมา ตลอดจนความสามารถในการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมลู และการมองเห็นแบบลกัษณะ
โครงสร้างท่ีเหมือนและสมมาตรกนั 
  4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนไมมี่ในแบบฝึกหดั
หรือตวัอยา่ง แตอ่ยู่ในขอบเขตเนือ้หาท่ีเรียน และความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์โดยการจดัการ
สว่นตา่งๆ ท่ีโจทย์ก าหนดให้ใหม่ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา  
 
 2.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  เพรสคอตต์ (Prescott. 1961: 14-16) ได้ใช้ความรู้ทางชีววิทยา สงัคมวิทยา จิตวิทยาและ
การแพทย์ ศกึษาเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียน และสรุปผลการศกึษาวา่ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน มีดงัตอ่ไปนี ้
   1. องค์ประกอบทางร่างกาย ได้แก่ อตัราการเจริญเตบิโตของร่างกาย สขุภาพทางกาย
ข้อบกพร่องทางร่างกายและบคุลิกภาพ 
   2. องค์ประกอบทางความรัก ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของบดิามารดา ความสมัพนัธ์ของบิดา
มารดากบัลกู ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูๆ ด้วยกนั และความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกทัง้หมดในครอบครัว 
   3. องค์ประกอบทางวฒันธรรมและสงัคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่
ของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การอบรมทางบ้านและฐานะทางบ้าน 
   4. องค์ประกอบทางการพฒันาแหง่ตน ได้แก่ สตปัิญญา ความสนใจ เจตคตขิองนกัเรียน 
   5. องค์ประกอบทางการปรับตวั ได้แก่ ปัญหาการปรับตวั การแสดงออกทางอารมณ์ 
  แคร์รอล (Carrol. 1963 : 723-733) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัอิทธิพลขององค์ประกอบตา่งๆ ท่ี
มีตอ่ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยการน าเอาครู นกัเรียน และหลกัสตูรมาเป็น
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องค์ประกอบท่ีส าคญั โดยเช่ือวา่เวลาและคณุภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ปริมาณความรู้ท่ี
นกัเรียนจะได้รับ 
  อญัชนา โพธิพลากร (2545: 95) กลา่ววา่ มีองค์ประกอบหลายประการท่ีท าให้เกิดผลกระทบ
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ด้านตวันกัเรียน เชน่ สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติตอ่การเรียน 
ด้านตวัครู เชน่ คณุภาพของครู การจดัระบบ การบริหารของผู้บริหาร ด้านสงัคม เชน่ สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมของครอบครัวของนกัเรียน เป็นต้น แตปั่จจยัท่ีมีผลโดยตรงตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก็
คือ การสอนของครูนัน่เอง 
  ทินรัตน์ กาญจนกญุชร. (2550: 81).ได้กลา่ววา่องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีองค์ประกอบหลายประการท่ีท าให้เกิดผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยเฉพาะองค์ประกอบ ท่ีเก่ียวกบัตวันกัเรียนในด้านตา่งๆ เชน่ สตปัิญญา อารมณ์ ความสนใจ เจต
คติตอ่การเรียนรวมถึงองค์ประกอบทางวฒันธรรมและสงัคมของนกัเรียน และท่ีท าให้เกิดผลโดยตรง นัน่คือ 
การสอนของครู นัน่เอง 
  เจริญขวญั น าพา. (2554: 140) ได้กลา่ววา่องค์ประกอบท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านร่างกายและสตปัิญญาของผู้ เรียน องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การจดัการเรียนการสอน อปุกรณ์ส่ือการเรียนการสอนตา่ง ๆ ความพร้อมของครอบครัว 
ดงันัน้จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องจดัการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี ซึง่จะ
สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนสงูขึน้ 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
มีหลายประการท่ีท าให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ เรียน ได้แก่ ด้านผู้ เรียน เชน่ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ความ
สนใจ  เจตคติตอ่การเรียน ด้านตวัครู เชน่ คณุภาพของครู การสอนของครู การบริหารของผู้บริหาร ด้าน
สงัคม เชน่ สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัวของนกัเรียน และท่ีท าให้เกิดผลโดยตรง นัน่คือ การ
สอนของครู นัน่เอง 
 
 2.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  สาเหตขุองการสอบตกและการออกจากโรงเรียนระดบัประถมศกึษา ซึง่เรวตั และ คปุตะ 
(Rawat and Gupta. 1970: 7-9) ได้กลา่ววา่อาจมาจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่หรือมากกวา่นัน้ โดยมี
ด้วยกนัหลายประการ ได้แก่ 
   1. นกัเรียนขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน 
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   2. ความไมเ่หมาะสมของการจดัเวลาเรียน 
   3. ผู้ปกครองไมเ่อาใจใสใ่นการศกึษาของบตุร 
   4. นกัเรียนมีสขุภาพไมส่มบรูณ์ 
   5. ความยากจนของผู้ปกครอง 
   6. โรงเรียนไมมี่การปรับปรุงท่ีดี 
   7. การสอบตกซ า้ชัน้เพราะการวดัผลไมดี่ 
   8. อายนุ้อยเกินไป 
   9. สาเหตอ่ืุนๆ เชน่ การคมนาคมไมส่ะดวก 
  ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี (2542: 145) กลา่วถึง สาเหตหุรือท่ีมาท่ีท าให้นกัเรียนเรียนออ่นทาง
คณิตศาสตร์ ไว้ดงันี ้
   1. ข้อบกพร่องทางร่างกาย 
   2. ระดบัสตปัิญญาต ่า 
   3. มีประสบการณ์ท่ีไมดี่มาก่อน ท าให้ฝังใจ เกิดการตอ่ต้านไมย่อมรับ ปิดกัน้ตวัเองทัง้
แบบรู้ตวัและแบบไมรู้่ตวั 
   4. สิ่งแวดล้อมทางบ้าน การปลกูฝังนิสยัในการเรียน ตลอดจนนิสยัสว่นตวัในด้านตา่งๆ 
เชน่ ความกระตือรือร้น กล้าคดิ กล้าถาม กล้าแสดงออก ความอดทน ความเพียรพยายามการรู้จกัแบง่
เวลา ความมีระเบียบวินยัในตนเอง ความรับผิดชอบ การมีสมาธิ 
   5. วฒุิภาวะต ่า 
   6. พืน้ฐานความรู้เดมิไมเ่พียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนรู้เนือ้หาใหม่ ท าให้เรียนตาม
เพ่ือไมท่นั ไมเ่ข้าใจบทเรียนใหม่ 
  สมควร ปานโม (2545: 37) กลา่ววา่ สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
มีผลตอ่การเรียนของนกัเรียนนกัศกึษา คือ การจดัการเรียนการสอน เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์
สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและวฒุิภาวะ จากสาเหตดุงักลา่วจงึต้อง เป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะต้องจดัหา
กลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสดุ 
  วรรณศริิ หลงรัก (2553: 43) กลา่ววา่ สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์นัน้มีหลายประการทัง้การจดัการเรียนการสอน เจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์ สภาพแวดล้อม 
และวฒุิภาวะของตวัผู้ เรียนเอง ดงันัน้ครูต้องจดัการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมตอ่ผู้ เรียน เพ่ือให้เกิด
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การเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ซึง่จะสง่ผลให้มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีดีขึน้ 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาตอ่การเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ เรียนนัน้
มาจากหลายสาเหตดุ้วยกนั  ได้แก่ ตวัผู้ เรียนมีข้อบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา การจดัการเรียน
การสอน เจตคติท่ีดีวิชาคณิตศาสตร์ ดงันัน้ครูมีหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลท่ีสดุ 
 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
  วิลสนั (Wilson. 1971: 40-62) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลการใช้ชดุการสอนของ
ครู เพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนของเดก็เรียนช้าด้านคณิตศาสตร์เก่ียวกบั การบวก การลบผลการวิจยัพบวา่ 
ครูผู้สอนยอมรับวา่การใช้ชดุการสอนมีผลดีมากกวา่การสอนปกติ อนัเป็นวิธีการหนึง่ท่ีชว่ยให้ครูสามารถ
แก้ปัญหาการสอนท่ีอยูใ่นหลกัสตูรคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กนกัเรียนเรียนช้า 
  ฟินน์ และ คณะ. (Finn,et al. 2003 : 228 -A) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของครู กบัผลสมัฤทธ์ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้หลกัสตูรมาตรฐาน
หลกั โดยท าการศกึษากบัครู 40 คน นกัเรียน 1,466 คน จาก 26 โรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ สิ่งท่ีส าคญั
มากท่ีสดุ คือ การเตรียมการสอนตามหลกัสตูร รองลงมา คือ พฤตกิรรมการสอนของครู ซึง่มีผลในทางบวก
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
  บกัค์ (Buck. 2009: abstract) ได้ศกึษาผลกระทบของการใช้โปรแกรม GPS (Global 
Positioning System) ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีมีตอ่เจตคตแิละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ กลุม่ตวัอยา่งในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 75 คนท่ีเรียนวิชา
พีชคณิต 1A การเก็บรวบรวมข้อมลูในสว่นของเจตคตท่ีิมีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ใช้แบบสอบถามวดัเจตคติ
จ านวน 40 ข้อ สว่นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้โปรแกรม 
GPS มีความสขุและสนกุสนานในการปฏิบตักิิจกรรม และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน 
  โจนส์; โจนส์; และ เวอร์เมตต์ (Jones; Jones; & Vermette. 2009: 4) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการ
ใช้การเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และการเรียนรู้ทางด้านสงัคมเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในชัน้เรียน
คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา ผลการวิจยัพบวา่ การสอนทกัษะทางด้านอารมณ์และทกัษะทางด้านสงัคม
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มีสว่นชว่ยท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึน้ ทัง้ยงัท าให้เจตคตทิางบวกตอ่วิชาคณิตศาสตร์ พฤตกิรรม
ในชัน้เรียน และความส าเร็จของงานของนกัเรียนเพิ่มมากขึน้ด้วย 

  วอง (Wong. 2009: Abstract) ได้ท าการตรวจสอบคณุภาพของครูวา่สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนหรือไม่ โดยพวกเขาตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนเกรด 
5 ในวิชาคณิตศาสตร์กบัการอา่น และตวัชีว้ดัคณุภาพของครูตา่งๆ เชน่ การรับรองความเป็นครู 
ประสบการณ์การสอน และระดบัการศกึษาของครู การออกแบบงานวิจยันีท้ าให้เกิดผลดีตอ่ห้องเรียนใน
โรงเรียนอนบุาลท่ีจดัการศกึษาระยะยาวของเดก็นานาชาติ การวิเคราะห์พบวา่ การรับรองของโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษาสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนเกรด 5 ในวิชาคณิตศาสตร์และการอา่นขณะท่ี
ประสบการณ์การสอนของครูมีความส าคญัส าหรับการอ่านมากกวา่วิชาคณิตศาสตร์ด้านการศกึษาของครู 
พบวา่ มีผลอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติตอ่การเพิ่มของคะแนนทดสอบของนกัเรียน อยา่งไรก็ตาม
ผลการวิจยันีแ้สดงวา่ วงศ์ตระกลูของนกัเรียน ระดบัการศกึษาของผู้ปกครองและสถานะท่ีเก่ียวกบั
เศรษฐศาสตร์และสงัคมมีผลกระทบตอ่คะแนนทดสอบมากกวา่การศกึษาของครูประสบการณ์ หรือการ
รับรองอยา่งเป็นทางการโดยทัว่ไป 
  งานวิจัยในประเทศ 
  อารี แสงข า (2550: 55) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบระดม
สมอง ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนภายหลงัได้รับการสอนแบบ
ระดมสมองสงูกวา่ก่อนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบระดมสมองและสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
  บศุรา อ่ิมทรัพย์ (2551: 89-90) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลการใช้ส่ือประสม เร่ือง “การแปลงทาง
เรขาคณิต” ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตใินการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยใช้ส่ือประสมสงูกวา่เกณฑ์การเรียน 50% และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้ส่ือประสม เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต หลงัทดลองสงูกว่าก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 
  อ้อมฤดี แชม่อบุล (2553: 117 - 118)  ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนท่ีเน้นการใช้ค าถามหมวกความคิดหกใบ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปี
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การศกึษา 2552 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 42 คน กลุม่ตวัอยา่งได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling)นกัเรียนแตล่ะห้องจดัแบบคละความสามารถผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนท่ีเน้นการใช้ค าถาม
หมวกความคิดหกใบ สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนท่ีเน้น
การใช้ค าถามหมวกความคิดหกใบ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 75.97 

  พรรณทิภา ทองนวล (2554: 195 – 198)  ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา
โดยเน้นการใช้ตวัแทนท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการให้เหตผุลและความสามารถใน
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความสมัพนัธ์และฟังก์ชนัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนสตรีภเูก็ต ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัภเูก็ต จ านวน 48 คน ซึง่ได้มาจากวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้หนว่ยการสุม่ จากนกัเรียนทัง้หมด 3 ห้องเรียนแล้วจบัสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน ผลการวิจยัพบวา่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี4 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้อย่าง
มีชีวิตชีวาโดยเน้นการใช้ตวัแทนเร่ืองความสมัพนัธ์และฟังก์ชนัสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดย
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.50 
 จากงานวิจยัเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่  การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนควรจดัให้ตรงกบัความต้องการและความสนใจของนกัเรียนเพราะไมมี่วิธีการ
สอนใดท่ีดีส าหรับทกุเนือ้หา ครูผู้สอนเราควรเลือกใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือรับตอ่การพฒันา
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ 
 
3.  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 3.1 ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของปัญหาและปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ดงันี  ้
  แอนเดอร์สนัและพิงกรี (Aderson ; & Pingry.1973 : 228) ได้ให้ความหมายของ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ คือ เป็นสถานการณ์หรือค าถามท่ีต้องการหาข้อสรุปหรือเป็นค าตอบซึง่ผู้แก้ปัญหาท าได้โดย
จะต้องมีกระบวนการท่ีเหมาะสมซึง่ใช้ความรู้ ประสบการณ์ การวางแผน และการตดัสินใจประกอบกนั 
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  อดมัส์ เอลลิสและบีสนั (Adam, et al. 1977 : 173 – 174) ได้ให้ความหมายของ ปัญหา คือ 
สถานการณ์ท่ีเป็นประโยคภาษา ค าตอบจะเก่ียวข้องกบัปริมาณซึง่ปัญหานัน้ไมไ่ด้ระบวุิธีการหรือการ
ด าเนินการในการแก้ปัญหาไว้อยา่งชดัเจน ผู้แก้ปัญหาต้องค้นหาว่าจะใช้วิธีการใดในการหาค าตอบของ
ปัญหา นัน้คือ การได้มาซึง่ค าตอบของปัญหา 
  เรย์ ซุยดมั และลินด์ควิสท์ (Reys; Suydam; & Lindquist. 1995: 54) ได้ให้ความหมายของ 
ปัญหา คือ สถานการณ์ท่ีต้องการบางสิ่งบางอยา่งและไม่รู้วิธีแก้ปัญหาโดยทนัที ถ้ารู้วิธีแก้ปัญหาโดยง่าย
หรือรู้ค าตอบโดยทนัทีสิ่งนัน้ก็จะไมเ่ป็นปัญหา 
  มะลิวรรณ ผอ่งราษี (2549 : 43) ได้ให้ความหมายของ ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์
หรือค าถามท่ีต้องการวิธีแก้ไขหรือหาค าตอบ ผู้แก้ปัญหาต้องค้นหาว่า จะใช้วิธีการใดในการหาค าตอบนัน้
ให้ส าเร็จ 
  อรชร ภบูญุเตมิ (2550 : 9) ได้ให้ความหมายของ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์
หรือค าถามทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการค าตอบ ซึง่อาจอยู่ในรูปของปริมาณ วิธีการ ค าอธิบายหรือการให้
เหตผุลโดยท่ีผู้แก้นัน้จะต้องใช้ทกัษะ ความรู้ การตดัสินใจ และประสบการณ์หลายๆอยา่งเข้าด้วยกนัจงึจะ
หาค าตอบหรือข้อสรุปนัน้ได้ 
  สนฤดี ศรีสวสัดิ ์(2551: 46) ได้ให้ความหมายของ ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์หรือ
ค าถามท่ีต้องการค าตอบ ซึง่ยงัไมรู้่วิธีการท่ีจะได้รับค าตอบของปัญหาในทนัที ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุผสมผสานเป็นแนวทางแก้ปัญหานัน้ให้ส าเร็จ 
 จากความหมายปัญหาคณิตศาสตร์ข้างต้นสรุปได้วา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์
หรือค าถามทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการค าตอบซึง่อาจอยูใ่นรูปของปริมาณ วิธีการ ค าอธิบายหรือการให้
เหตผุลโดยท่ีผู้แตง่ต้องใช้ทกัษะ ความรู้ การตดัสินใจ ประสบการณ์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี
เหมาะสมเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบหรือข้อสรุปนัน้ได้ 
  นอกจากนีมี้นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดงันี  ้
  เบลล์ (Bell. 1978: 311) ได้ให้กลา่วว่า การแก้ปัญหา มีความส าคญัและเหมาะท่ีจะใช้ในการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทัง้นีเ้พราะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชว่ยให้นักเรียนพฒันาศกัยภาพในการ
วิเคราะห์และเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ประยกุต์ศกัยภาพเหลา่นัน้ไปสูส่ถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหาช่วยให้นกั
เรียนรู้ข้อเท็จจริง ทกัษะ มโนคตแิละหลกัการตา่งๆ โดยการแสดงการประยกุต์ใช้ในคณิตศาสตร์เองและท่ี
สมัพนัธ์กบัสาขาอ่ืนๆ 
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  เคนเนดี ้(Kennedy. 1984: 81) ได้ให้ความหมายของ การแก้ปัญหา วา่ เป็นการแสดงออก
ของแตล่ะบคุคลในการตอบสนองสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
  ครูลิค และ รูดนิค (Krulik; & Rudnick. 1987: 4) ให้ความหมายของ การแก้ปัญหา วา่เป็น
กระบวนการซึง่บคุคลใช้ทกัษะและความเข้าใจท่ีมีอยูใ่นการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีไมคุ่้นเคย  
  ชยัศกัดิ ์ลีลาจรัสกลุ (2539: 122) กลา่วว่า การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการท่ีต้องอาศยั
สตปัิญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดแบบวิเคราะห์ ความพร้อมในการท่ีจะคิดแก้ปัญหาท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ๆ  ทัง้ด้านเนือ้หาและวิธีการ เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีจะต้องปลกูฝังให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน โดยใช้
ประสบการณ์เดมิทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มาใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายท่ีต้องการ และกระบวนการแก้ปัญหา เป็นการ
ด าเนินการท่ีมีแบบแผนและขัน้ตอน 
  สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2544: 5) ได้กลา่วถึงทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า
เหตผุลหลกัของการศกึษาคณิตศาสตร์ก็เพ่ือน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีพบนกัเรียนต้อง
สามารถประยกุต์รูปแบบการคดิอยา่งสมเหตสุมผล เพ่ือน าไปสูข้่อสรุปท่ีถกูต้องสามารถอธิบายข้อมลูและ
สรุปผลจากข้อมลูท่ีปรากฏ ในชีวิตจริงนกัเรียนต้องพบปัญหาหลากหลายรูปแบบ ปัญหาข้อความหรือ
ปัญหาเร่ืองราวเป็นเพียงรูปแบบหนึง่ของการแก้ปัญหา 
  บงกชรัตน์ สมานสิทธุ์ (2551: 19) กลา่วว่า การแก้ปัญหา หมายถึง เป็นความสามารถในการ
น าความรู้ ทกัษะ และการด าเนินการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการหาค าตอบเม่ือก าหนดสถานการณ์หรือ
ค าถามท่ีเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์มาให้ 
  วาสนา ก่ิมเทิง้ (2553: 42) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถและความ
ช านาญในการใช้กระบวนการตา่ง ๆ ทางสมอง ประสบการณ์ การเข้าใจปัญหา ตลอดจนความพยายามใน
การคิดค้นหาค าตอบ เพ่ือให้ได้ค าตอบ โดยการน าความรู้ ทกัษะรวมถึงวิธีการตา่ง ๆ ในการหาค าตอบเม่ือ
ก าหนดสถานการณ์หรือค าถามท่ีเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ มาให้ ซึง่กระบวนการดงักลา่วมีการ
ด าเนินการเป็นล าดบัขัน้ตอนและจะต้องใช้ยทุธวิธีตา่งๆ เพ่ือน าไปสูค่วามส าเร็จในการแก้ปัญหา 
 จากความหมายดงักลา่วข้างต้น สรุปได้ว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ 
การใช้กระบวนการท่ีมีแบบแผนและขัน้ตอนโดยอาศยัสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความคดิแบบ
วิเคราะห์ด้านเนือ้หาและวิธีการทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์เดมิทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้หา
ค าตอบของสถานการณ์หรือค าถามทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดในบรรลจุดุมุง่หมายท่ีต้องการ  
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 3.2 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  โพลยา (Polya. 1985: 154) สามารถแบง่ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พิจารณาจากจดุประสงค์
ของปัญหา ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1. ปัญหาให้ค้นหาค าตอบ (Problem to find an answer) เป็นปัญหาท่ีต้องการให้
นกัเรียนค้นหาค าตอบซึง่อาจอยูใ่นรูปปริมาณหรือจ านวน หรือให้หาวิธีการและค าอธิบายเหตผุล 
   2. ปัญหาให้พิสจูน์ (Problem to prove) เป็นปัญหาท่ีต้องการให้นกัเรียนแสดงการให้
เหตผุลวา่ “ข้อความท่ีก าหนดให้เป็นจริง” หรือ “ข้อความท่ีก าหนดให้เป็นเท็จ” 
  บทิเทอร์ ฮาร์ทฟิลด์ และ เอดเวิดส์ (Bitter;Hartfield; & Edwards. 1989: 37) สามารถแบง่
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พิจารณาจากลกัษณะของปัญหา ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
   1. ปัญหาปลายเปิด (Open–ended problems) เป็นปัญหาท่ีมีค าตอบได้หลายค าตอบ 
ปัญหาลกัษณะนีจ้ะมองวา่กระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคญัมากกวา่ค าตอบ 
   2. ปัญหาให้ค้นพบ (Discovery problems) เป็นปัญหาท่ีมีค าตอบเดียว แตมี่วิธีการหา
ค าตอบหลายวิธี 
   3. ปัญหาแนะให้ค้นพบ (Guided discovery problems) เป็นปัญหาท่ีต้องมีการแนะ
แนวทางในการหาค าตอบ 
  บารูดี (Baroody. 1993: 260–261) ได้แบง่ปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
   1. ปัญหาปกติ (Routine Problem) เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนพบในแบบเรียน 
   2. ปัญหาไมป่กติ (Non-Routine Problem) เป็นปัญหาท่ีแสดงกระบวนการและปัญหาท่ี
เป็นปริศนา (Puzzle problem) 
  ชยัศกัดิ์ ลีลาจรัสกลุ (2539: 126) กลา่วว่า ประเภทของปัญหา แบง่เป็น ดงันี ้
   1. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พจิารณาจาก จดุประสงค์ แบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้
    1.1 ปัญหาให้ค้นหา 
    1.2 ปัญหาให้พิสจูน์ 
  สว่นส าคญัของปัญหาให้ค้นหาประกอบด้วย สิ่งท่ีต้องการหา สิ่งท่ีก าหนดให้เง่ือนไขเช่ือมโยง
ระหวา่งสิ่งท่ีต้องการหากบัสิ่งท่ีก าหนดให้สว่นส าคญัของปัญหาให้พิสจูน์อยูใ่นรูปตวั p แล้ว q คือสิ่งท่ี
ก าหนดให้ หรือสมมตฐิาน (p) และสิ่งท่ีต้องพิสจูน์หรือผลสรุป (q) 
   2. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พจิารณาจาก ผู้แก้ปัญหาและโครงสร้างของปัญหาแบง่เป็น 
    2.1 ปัญหาธรรมดา คือ ปัญหาท่ีคุ้นเคยหรือท่ีน ามาเป็นแบบฝึกหดั 
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    2.2 ปัญหาท่ีไมเ่ป็นธรรมดา คือ ปัญหาท่ีซบัซ้อน ผู้แก้ปัญหาต้องใช้ความรู้
ประสบการณ์ตลอดจนความสามารถมาประมวลเข้าด้วยกนัเพ่ือให้ได้ค าตอบ 
  ศนูย์พฒันาหลกัสตูร กรมวิชาการ  (2541: 2) กลา่ววา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถแบง่
ได้ 2 ลกัษณะคือ 
   1. ปัญหาปกติ (Routine Problem) เป็นปัญหาท่ีพบในหนงัสือเรียนและหนงัสือทัว่ ๆ ไป 
ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยในโครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา 
   2. ปัญหาท่ีไมป่กติ (Nonroutine Pronlem) เป็นปัญหาท่ีเน้นกระบวนการคิดและปริศนา
ตา่งๆ ผู้แก้ปัญหาต้องประมวลความรู้ความสามารถหลายอยา่งเข้าด้วยกนั เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
  บงกชรัตน์ สมานสินธุ์ (2551 : 21) ได้กลา่ววา่ ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์ สามารถแบง่
ได้ 2 ลกัษณะคือ แบง่โดยพิจารณาจากจดุประสงค์ของปัญหา และพิจารณาจากตวัผู้แก้ปัญหา ซึง่ถ้า
พิจารณาจากจดุประสงค์ของปัญหาจะสามารถแบง่ได้เป็น ปัญหาค้นพบ และปัญหาให้พิสจูน์ และถ้า
พิจารณาจากตวัผู้แก้ปัญหาจะสามารถแบง่ได้เป็น ปัญหาธรรมดา และปัญหาไมธ่รรมดา 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ ประเภทของปัญหา สามารถแบง่ได้ 3 ลกัษณะคือ  
  1. พิจารณาจากจดุประสงค์ของปัญหา ได้แก่ ปัญหาค้นพบ และปัญหาให้พิสจูน์ 
  2. พิจารณาจากตวัผู้แก้ปัญหา  ได้แก่ ปัญหาธรรมดา และปัญหาไมธ่รรมดา 
  3. พิจารณาจากลกัษะณะของปัญหา ได้แก่ ปัญหาปลายเปิด ปัญหาค้นพบ และปัญหาแนะ
ให้ค้นพบ 
 
 3.3  ขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  โพลยา (Polya. 1973:.5 - 40) ได้เสนอขัน้ตอนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ 4 ขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้
   ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) นัน้คือ เข้าใจวา่อะไร
คือสิ่งท่ีไมรู้่ อะไรคือข้อมลู โจทย์ก าหนดเง่ือนไขอะไรบ้าง และเพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาหรือไมห่ากเกิดความ
ก ากวม ลกัลัน่หรือขดัแย้ง ควรใช้การวาดรูป และแยกสภาพการณ์หรือเง่ือนไขออกเป็นสว่น ๆ โดยการ
เขียนลงบนกระดาษ จะท าให้เข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึน้ 
   ขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา (Devising a Plan) เป็นขัน้ค้นหาความเช่ือมโยง
ระหวา่งข้อมลูกบัสิ่งท่ีไมรู้่ ถ้าหากสามารถหาความเช่ือมโยงได้ ก็ควรอาศยัหลกัการวางแผนในการ
แก้ปัญหาดงันี ้
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    2.1 เป็นโจทย์ปัญหาท่ีเคยประสบมาก่อนหรือมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัโจทย์ท่ีเคยแก้
มาก่อนหรือไม่ 
    2.2 รู้จกัโจทย์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องหรือสมัพนัธ์กบัโจทย์ท่ีจะแก้หรือไมเ่พียงใด และรู้จกั
ทฤษฎีท่ีจะใช้แก้หรือไม่ 
    2.3 พิจารณาสิ่งท่ีไมรู้่ในโจทย์และพยายามคดิถึงปัญหาท่ีคุ้นเคย ซึง่มีสิ่งท่ีไมรู้่
เหมือนกนั และพิจารณาดวูา่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีเคยพบ มาใช้กบัโจทย์ปัญหาท่ีก าลงัจะแก้ได้หรือไม่ 
    2.4 ควรอ่านโจทย์ปัญหาอีกครัง้ และวิเคราะห์เพ่ือดวูา่แตกตา่งจากปัญหาท่ีเคยพบ
มาหรือไม่ 
   ขัน้ท่ี 3 ขัน้ด าเนินการตามแผน (Carrying out the Plan) เป็นขัน้ของการปฏิบตัิตามแผน
ท่ีวางไว้ และต้องตรวจสอบแตล่ะขัน้ตอนท่ีปฏิบตัวิา่ถกูต้องหรือไม่ 
   ขัน้ท่ี 4 ขัน้การตรวจสอบผล (Looking Back) เป็นการตรวจสอบผลท่ีได้ในแตล่ะขัน้ตอน
วา่ถกูต้องหรือไม่ หรืออาจใช้การประมาณค าตอบอยา่งคร่าว ๆ ในขัน้การตรวจสอบ นอกจากจะเป็นการ
ตรวจสอบผลท่ีได้วา่ถกูต้อง เหมาะสมแล้วอาจปรับเปล่ียนเง่ือนไขบางประการแล้วหาข้อสรุปและสรุปผล
การแก้ปัญหาในรูปทัว่ไปด้วย 
  ครูลิค และรูดนิค (Krulik and Rudnick. 1993: 39 – 57) กลา่วถึงล าดบัขัน้ตอนของการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่ามีล าดบัขัน้ตอนแบง่เป็น 5 ขัน้ดงัตอ่ไปนี ้
   ขัน้ท่ี 1  ขัน้การอา่นและคดิ (Read and Think) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนได้อา่นข้อปัญหาตีความ
จากภาษา สร้างความสมัพนัธ์ และระลกึถึงสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั ซึง่โดยทัว่ไปแล้วปัญหาจะ
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและค าถามอยูร่วมกนัอาจท าให้เกิดการไขว้เขวได้ ในขัน้นีน้กัเรียนจะต้องแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและข้อค าถาม มองเห็นภาพของเหตกุารณ์ บอกสิ่งท่ีก าหนดและสิ่งท่ีต้องการ และกลา่วถึง
ปัญหาในภาษาของเขาเองได้ 
   ขัน้ท่ี 2  ขัน้ส ารวจและวางแผน (Explore and Plan) ในขัน้นีผู้้แก้ปัญหาจะวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีมีอยูใ่นปัญหา รวบรวมข้อมลู พิจารณาวา่ข้อมลูท่ีมีอยูเ่พียงพอหรือไม่ เช่ือมโยงข้อมลู
เข้ากบัความรู้เดมิ เพ่ือหาค าตอบท่ีเป็นไปได้ แล้ววางแผนเพ่ือแก้ปัญหาโดยน าเอาข้อมลูท่ีมีอยูส่ร้างเป็น
แผนภาพหรือรูปแบบตา่งๆ เชน่ แผนผงั ตาราง กราฟ หรือวาดภาพประกอบ 
   ขัน้ท่ี 3  ขัน้การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Select a Strategy) ในขัน้นีผู้้แก้ปัญหาต้องเลือก
วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุ แตล่ะบคุคลจะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งกนัไป และในการแก้ปัญหาหนึง่
ปัญหาอาจจะมีการน าเอาหลายๆ วิธีการแก้ปัญหามาประยกุต์เพ่ือแก้ปัญหานัน้ก็ได้ ซึง่วิธีการแก้ปัญหา
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เหลา่นัน้ ได้แก่ การค้นหาแบบรูป (Pattern Recognition) การท าย้อนกลบั (Working Backwards) การ
คาดเดาและตรวจสอบ (Guess and Test) การแสดงบทบาทสมมตหิรือการทดลอง (Simulation or 
Experimentation) การสรุป รวบรวม หรือการขยายความ (Reduction /Expansion) การแจงรายกรณี
อยา่งเป็นระบบ (Organized Listing Exhaustive Listing) การให้เหตผุลเชิงตรรกศาสตร์ (Logical 
Deduction) 
   ขัน้ท่ี 4  การค้นหาค าตอบ (Find an Answer) เม่ือเข้าใจปัญหาและเลือกวิธีในการ
แก้ปัญหาได้แล้ว นกัเรียนควรจะประมาณค าตอบท่ีเป็นไปได้ ในขัน้นีน้กัเรียนควรลงมือปฏิบตัด้ิวยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ให้ได้มาซึง่ค าตอบท่ีถกูต้อง ซึง่จะต้องอาศยั การประมาณคา่การใช้ทกัษะการคิดค านวณ 
การใช้ทกัษะทางพีชคณิต และการใช้ทกัษะทางเรขาคณิต 
   ขัน้ท่ี 5  การมองย้อนและขยายผล (Reflect and Extend) ถ้าค าตอบท่ีได้ไมใ่ชผ่ลท่ี
ต้องการก็ต้องย้อนหลงัไปยงักระบวนการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาเพ่ือหาวิธีการท่ีใช้ในการหาค าตอบท่ีถกูต้อง
ใหม ่และน าเอาวิธีการท่ีได้มาซึง่ค าตอบท่ีถกูต้องไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนตอ่ไป ใน
ขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วย การตรวจสอบค าตอบ การค้นพบทางเลือกท่ีน าไปสูผ่ลลพัธ์ การมองความสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อเท็จจริงและค าถาม การขยายผลลพัธ์ท่ีได้ การพิจารณาผลลพัธ์ท่ีได้ และการสร้างสรรค์ปัญหาท่ี
นา่สนใจจากข้อปัญหาเดมิ 
  ชยัศกัดิ์ ลีลาจรัสกลุ (2543: 15 – 16) กลา่วถึงขัน้ตอนในกระบวนการแก้ปัญหาประกอบด้วย 
4 ขัน้ ดงัตอ่ไปนี ้
   1. ท าความเข้าใจปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีระบสุิ่งท่ีต้องการ ระบขุ้อมลูท่ีก าหนดให้และระบุ
เง่ือนไขเช่ือมโยงสิ่งท่ีต้องการกบัข้อมลูท่ีก าหนดให้ 
   2. วางแผนแก้ปัญหา ในขัน้นีเ้ป็นการระบขุ้อมลูท่ีจ าเป็นและไมจ่ าเป็นส าหรับการได้มา
ซึง่สิ่งท่ีต้องการ ระบปัุญหาย่อย และการเลือกใช้ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม ได้แก่ การสงัเกตกระสวนหรือ
รูปแบบการคิดจากปลายเหตยุ้อนสู่ต้นเหต ุการเดาและทดสอบ การทดลองและสร้างสถานการณ์จ าลอง 
การลดความซบัซ้อนของปัญหา การแบง่ปัญหาออกเป็นส่วนยอ่ยๆการใช้วิธีอนมุานทางตรรกวิทยา และ
การรายงานแจกแจงสมาชิกทัง้หมด 
   3. ด าเนินการตามแผน ในขัน้นีเ้ป็นการด าเนินการตามวิธีท่ีเลือกเพ่ือแก้ปัญหา 
   4. ตรวจสอบกระบวนการและค าตอบ ในขัน้นีเ้ป็นการตรวจสอบท่ีได้วา่ถกูต้องหรือไม่
ค าตอบสมเหตสุมผลหรือไม่ สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีกว่า สัน้กวา่วิธีการท่ีเลือกหรือไม่ และสามารถ
ดดัแปลงเพิ่มเตมิเง่ือนไขหรือข้อมลูเพื่อสร้างปัญหาใหมไ่ด้หรือไม่ 
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  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544: 191-192) ได้สรุปขัน้ตอนการ
แก้ปัญหาตลอดจนค าตอบท่ีได้ ในการเร่ิมต้นพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในกระบวนการแก้ปัญหา ผู้สอนต้อง
สร้างพืน้ฐานให้ผู้ เรียนเกิดความคุ้นเคยกบักระบวนการแก้ปัญหาซึง่มีอยู่ 4 ขัน้ตอนก่อน แล้วจงึฝึกทกัษะ
ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ตอน มีดงันี ้ 
   ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา หรือ วิเคราะห์ปัญหา  
   ขัน้ท่ี 2 วางแผนการแก้ปัญหา  
   ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการแก้ปัญหา  
   ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบ หรือมองย้อนกลบั  
  ในกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ตอน นีย้งัต้องอาศยัทกัษะอ่ืนๆ ประกอบด้วย  
   ขัน้ท่ี 1  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา หรือ วิเคราะห์ปัญหา ต้องอาศยัทกัษะท่ีส าคญัและ
จ าเป็นอีกหลายประการ เชน่ ทกัษะการอ่านโจทย์ปัญหา ทกัษะการแปลความหมายทางภาษา ซึง่ผู้ เรียน
ควรแยกแยะได้วา่โจทย์ก าหนดอะไรให้และโจทย์ต้องการหาอะไรหรือพิสจูน์ข้อความใด  
   ขัน้ท่ี 2  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสดุ ต้องอาศยัทกัษะในการน าความรู้
หลกัการหรือทฤษฏีท่ีเรียนรู้มาแล้ว ทกัษะในการเลือกใช้ยทุธวิธีท่ีเหมาะสม เชน่ เลือกใช้การเขียนรูป หรือ
แผนภาพ ตาราง การสงัเกตหาแบบรูปหรือความสมัพนัธ์ เป็นต้น ในบางปัญหาอาจใช้ทกัษะในการ
ประมาณคา่ คาดการณ์ หรือคาดคะเนค าตอบประกอบด้วยผู้สอนจะต้องหาฝึกวิเคราะห์แนวคิดในขัน้นีใ้ห้
มาก  
   ขัน้ท่ี 3  ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา ต้องอาศยัทกัษะในการคิดค านวณหรือการด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ทกัษะในการพิสจูน์หรือการอธิบายและแสดงเหตผุล  
   ขัน้ท่ี 4  ขัน้ตรวจสอบ หรือมองย้อนกลบั ต้องอาศยัทกัษะในการค านวณ การประมาณ 
ค าตอบ การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีหาได้โดยใช้ความรู้สึกเชิงจ านวน (Number Sense) หรือความรู้สกึเชิง
ปริภมูิ (Spatial Sense) ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์หรือ
ปัญหา 
 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ ขัน้ตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วย 4 
ขัน้ตอน คือ  
  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ผู้ เรียนสามารถแยกแยะได้วา่โจทย์
ก าหนดอะไรให้และโจทย์ต้องการหาอะไรหรือต้องการพิสจูน์ข้อความใด 
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  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา หมายถึง ผู้ เรียนสามารถใช้ทกัษะในการน าความรู้หลกัการหรือทฤษฎี
ท่ีเรียนรู้มาแล้วและทกัษะในการเลือกยทุธวิธีท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
  ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา หมายถึง ผู้ เรียนสามารถใช้ทกัษะในการค านวณหรือการด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการพิสจูน์หรือการอธิบายและแสดงเหตผุลในการด าเนินการตามท่ีวางไว้ จน
กระทัง้หาค าตอบได้  
  ขัน้ตรวจสอบผล หรือมองย้อนกลบั หมายถึง ผู้ เรียนสามารถพิจารณาความถกูต้อง ความ
สมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ ซึง่สามารถเคล่ือนท่ีการกระท าจากขัน้ตอนหนึง่ไปขัน้ตอนหนึง่ หรือพิจารณา
ย้อนกลบัไปขัน้ตอนก่อนหน้าเม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสยั 
 
 3.4 องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   บารูดี (Baroody. 1993: 2-8 – 2-10) กลา่วถึง องค์ประกอบหลกัของการแก้ปัญหา 3 
ประการ คือ 
   1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ความคดิ (Cognetive Factor) ประกอบด้วยความรู้เก่ียว 
กบัมโนมต ิและยทุธวิธีในการแก้ปัญหาส าหรับสถานการณ์ใหม่ๆ  
   2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สกึ (Effective Factor) เป็นแรงขบัในการแก้ปัญหาและ
แรงขบันีม้าจากความสนใจ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความพยายามหรือความตัง้ใจและความเช่ือของ
นกัเรียน  
   3. องค์ประกอบทางด้านการสงัเคราะห์ความคิด (Metacognitive Factor) เป็นความ 
สามารถในการสงัเคราะห์ความคดิของตนเองในการแก้ปัญหา ซึง่จะสามารถตอบตนเองได้วา่ทรัพยากร
อะไรบ้างท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และจะติดตามและควบคมุทรัพยากรเหล่านีไ้ด้อยา่งไร 
  ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537: 81-82) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
   1. ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา ปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลโดยตรงตอ่ความ 
สามารถด้านนี ้คือ ทกัษะการอา่นและการฟัง การท าความเข้าใจปัญหาต้องอาศยัความรู้เก่ียวกบัศพัท์ 
นิยาม มโนคติ และข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา ซึง่แสดงถึงศกัยภาพทางสมอง
ของนกัเรียนในการระลกึถึงและความสามารถน ามาเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่ ปัจจยัอีกประการ
หนึง่ท่ีชว่ยให้การท าความเข้าใจปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ การรู้จกัเลือกใช้กลวิธีมาชว่ยในการท า
ความเข้าใจปัญหา เชน่ การขีดเส้นใต้ข้อความส าคญั การแบง่วรรคตอน การจดบนัทึกเพ่ือแยกแยะ



53 
 

ประเดน็ส าคญั การเขียนภาพ หรือแผนภมูิ การสร้างแบบจ าลองการยกตวัอยา่งท่ีสอดคล้องกบัปัญหา 
และการเขียนปัญหาใหมด้่วยค าพดูของตนเอง 
   2. ทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหา ทกัษะเกิดขึน้จากการฝึกฝนท าบอ่ย จนเกิดความช านาญ 
มีประสบการณ์ในการเลือกกลวิธีตา่ง ๆ เพ่ือน าไปใช้ให้เหมาะสมกบัปัญหา ผู้แก้ปัญหาท่ีมีทกัษะในการแก้
โจทย์ปัญหาจะสามารถวางแผนเพื่อก าหนดกลวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 
   3. ความสามารถในการคดิค านวณและความสามารถในการให้เหตผุล การคิดค านวณ
นบัวา่เป็นองค์ประกอบส าคญัของการแก้ปัญหา เพราะถึงแม้วา่จะท าความเข้าใจได้อยา่งแจม่ชดั วาง
แผนการแก้ปัญหาได้เหมาะสมแตเ่ม่ือลงมือแก้ปัญหาแล้วคดิค านวณไมถ่กูต้อง การแก้ปัญหานัน้ก็ไม่
ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะพืน้ฐานในการบวก ลบ คณู และหารส าหรับปัญหาท่ีต้องการ
ค าอธิบายให้เหตผุล ต้องอาศยัพืน้ฐานในการเขียนและการพดู มีความเข้าใจในกระบวนการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ ความหมายของการพิสจูน์ และวิธีพิสจูน์แบบตา่ง ๆ เทา่ท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการน าไปใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหา 
   4. แรงขบั เน่ืองจากโจทย์ปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ ไมส่ามารถหาค าตอบได้
ในทนัทีทนัใด ผู้แก้ปัญหาจะต้องคิดวิเคราะห์อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือท่ีจะได้ให้ค าตอบ ผู้แก้ปัญหาจะต้องมีแรงขบั
ท่ีจะสร้างพลงัในการคิด ซึง่แรงขบันีไ้ด้แก่ เจตคติ ความสนใจ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิความส าเร็จตลอดจน
ความซาบซึง้ในการแก้ปัญหา ซึง่ปัจจยัเหลา่นีจ้ะต้องใช้ระยะเวลานานในการปลกูฝังให้เกิดขึน้ โดยผา่น
กิจกรรมตา่ง ๆ ในการเรียนการสอน 
   5. ความยืดหยุน่ ผู้แก้ปัญหาท่ีดีต้องมีความยืดหยุน่ในการคดิ คือ ไมย่ดึติดในรูปแบบท่ี
ตนเองคุ้นเคย แตจ่ะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ความยืดหยุน่เป็นความสามารถในการปรับ
กระบวนการการคิดแก้ปัญหาโดยบรูณาการความเข้าใจ ทกัษะและความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนแรงขบัท่ีมีอยูเ่ช่ือมโยงเข้ากบัสถานการณ์ของปัญหาใหม่ สร้างความรู้ท่ีสามารถปรับใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ศนูย์พฒันาหลกัสตูร กรมวิชาการ (2541: 2-3) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่าควรประกอบด้วย 
   1. การมองเห็นภาพ ผู้แก้ปัญหาควรมองทะลปัุญหา มีความคดิกว้างไกล และมองเห็น
แนวทางในการแก้ปัญหา 
   2. การจินตนาการ ผู้แก้ปัญหาควรรู้จกัจินตนาการวา่ปัญหานัน้เป็นอย่างไร เพ่ือหาแนว 
ทางในการคดิแก้ปัญหา 
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   3. การแก้ปัญหาอยา่งมีทกัษะ เม่ือมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาก็ลงมือท าอย่างมี
ระบบท าด้วยความช านาญ มีความรู้สกึท้าทายท่ีจะแก้ปัญหาแปลก ๆ ใหม ่ๆ 
   4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเก่ียวข้องระหวา่งข้อมลูท่ีมีอยูแ่ละหาความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูท่ีมีอยู่กบัประสบการณ์เดมิ 
   5. มีความสามารถในการจดัระบบข้อมลู จดัล าดบัขัน้ตอน วิเคราะห์หารูปแบบ และหา
ข้อสรุป 
   6. มีความใฝ่ใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น 
   7. มีศรัทธา มีก าลงัใจ และมีความอดทนในการคิดแก้ปัญหา 
  สิริพร ทิพย์คง (2544: 106–107) กลา่วว่า องค์ประกอบท่ีสง่เสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
   1. ความซบัซ้อนของโจทย์ปัญหา ข้อมลูท่ีก าหนดให้มีจ านวนมาก 
   2. วิธีการน าเสนอโจทย์ปัญหา 
   3. ความคุ้นเคยกบักระบวนการแก้ปัญหา 
   4. การใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีถกูต้อง 
   5. การเร่ิมต้นการแก้ปัญหา เชน่ นกัเรียนรู้วา่จะต้องท าอะไรก่อน และขัน้ตอนตอ่ไปท า
อยา่งไร 
   6. ข้อมลูท่ีก าหนดให้มีเพียงพอตอ่การแก้ปัญหา 
   7. เจตคตขิองนกัเรียนท่ีมีตอ่การแก้ปัญหา เม่ือนกัเรียนประสบความส าเร็จในการ
แก้ปัญหา นกัเรียนมีก าลงัใจท่ีจะแก้ปัญหาตา่ง ๆ 
   8. ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของนกัเรียนแตล่ะคนแตกตา่งกนั การท่ีจะเป็นผู้
แก้ปัญหาท่ีดีจะต้องได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
  ณฐัธยาน์ สงคราม (2547: 12) ได้กลา่วว่า องค์ประกอบท่ีสง่เสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์มี 2 ประการ คือ องค์ประกอบเก่ียวกบัผู้แก้ปัญหา ซึง่เก่ียวกบัความสามารถศกึษา
ปัญหาแล้วตีความปัญหา แปลงปัญหาจากรูปแบบหนึง่ไปอีกรูปแบบหนึง่ จดัล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะห์
หารูปแบบและข้อสรุป สว่นประกอบท่ีสองเป็นองค์ประกอบเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่
การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  ปิยะนาถ เหมวิเศษ (2551: 16) ได้กลา่วว่า องค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขึน้อยูก่บัตวันกัเรียน ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหา การจดั
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กิจกรรมการเรียนการสอนของครู และเจตคติของนกัเรียนท่ีมีตอ่วิชาคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ องค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มี 2 ประการ คือ  
  1. องค์ประกอบเก่ียวกบัผู้แก้ปัญหา พิจารณาเก่ียวกบัผู้แก้ปัญหาขึน้อยูก่บั ระดบัสติปัญญา 
ความรู้ ความคิด ทกัษะในการแก้ปัญหา รวมถึงความเช่ือและเจตคติตอ่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2. องค์ประกอบเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม พิจารณาเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมขึน้อยูก่บัสถานการณ์
ปัญหาท่ีน ามาเป็นส่ือ  บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา บทบาทของครูในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 
 
 3.5  แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   ในการพฒันาการคดิและความสามารถในการแก้ปัญหา ควรสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เผชิญกบั
ปัญหาหรือสถานการณ์จริงร่วมกนัคิดหาทางแก้ไขปัญหา เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถ
พฒันาทกัษะกระบวนการตา่งๆ อนัเป็นทกัษะจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 2) ซึง่ขึน้อยูก่บับทบาทของครูผู้สอน และบทบาทของผู้แก้ปัญหา มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  บทบาทของครูผู้สอน 
  สเตซีและโกรฟ (Schoenfeld. 1989: 83-103; Citing Stacey and Groves.n.d.) ได้สรุป
บทบาทของครูในการเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า  
   1. ชว่ยให้นกัเรียนยอมรับความท้าทายท่ีวา่ “ปัญหาจะไม่ใชปั่ญหาจนกวา่เขาต้องการจะ
แก้มนั”  
   2. สร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนนุการแก้ปัญหา กลา่วคือ บรรยากาศท่ีเดก็พร้อมจะแก้ 
ปัญหาท่ีไมคุ่้นเคยและไมต่กอยูใ่นความกลวัเม่ือตดิขดัขณะก าลงัท า  
   3. ให้เดก็ได้ท างานในแนวทางของตนเองเพ่ือหาค าตอบและครูจะชว่ยเม่ือจ าเป็นแตไ่มใ่ช่
ด้วยการบอกค าตอบ  
   4. ให้สอนการท างาน เชน่ ให้เดก็คิดกบัสิ่งท่ีท า สิ่งท่ีอภิปราย หรือเขียนออกมาเพ่ือให้เดก็
เข้าใจกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง  
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   5. อภิปรายกบัเดก็เก่ียวกบักระบวนการท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เพ่ือให้
เดก็ได้สะสมศพัท์ท่ีจะต้องใช้ในการแก้ปัญหาตอ่ไป เดก็จะเรียนรู้มากขึน้ ถ้าครูเบนความสนใจของเขาไปสู่
ยทุธวิธีหรือกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง  
  อาภา ถนดัชา่ง (2534: 23) ได้กลา่วถึงบทบาทของครูในการจดัการเรียนแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ไว้ ดงันี ้ 
   1. ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เดก็มีอิสระ กล้าคิด กล้าแสดงออก เพราะ
การคิดหรือกล้าแสดงออกเหลา่นี ้จะชว่ยให้ครูรู้จกันกัเรียนยิ่งขึน้ ทัง้ในแง่ของสตปัิญญาและอารมณ์หรือ
ปมทางจิตตา่งๆ ซึง่ครูควรหาวิธีสง่เสริมและชว่ยให้เหมาะสมตอ่ไป  
   2. การให้เดก็คดิและแก้ปัญหาได้อยา่งฉลาดนัน้ จะต้องอาศยัสิ่งเร้าหรือการกระตุ้นท่ีดี 
คือ มีการสอนปัญหาหรือประเดน็ให้คิดท่ีท้าทายนา่สนใจ และเหมาะสมกบัวยัของเดก็ครูอาจให้ความรู้ใน 
รูปของข้อมลู เพ่ือประกอบการพิจารณาหาทางเลือกได้แตใ่นขนาดตดัสินใจครูควรให้นกัเรียนตดัสินใจด้วย
ตนเอง แม้การตดัสินใจนัน้จะผิดพลาดครูก็ควรจะให้เดก็ได้เรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านัน้ด้วยตนเอง 
เพ่ือท่ีจะให้เดก็ได้รับผิดชอบตนเองและรู้จกัควบคมุตนเองตอ่ไป  
  สิริพร ทิพย์คง (2544: 80 – 81) ได้กลา่วถึงหน้าท่ีของครูในการสง่เสริมการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สรุปได้ดงันี ้ 
   1. ควรเลือกปัญหาท่ีชว่ยกระตุ้นความสนใจ และเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์ใน
เร่ืองเหลา่นัน้มาใช้สอนนกัเรียน  
   2. ควรทดสอบดวูา่นกัเรียนมีพืน้ฐานความรู้เพียงพอหรือไมท่ี่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ ถ้าไมมี่เพียงพอนัน้ครูต้องสอนเสริมหรือทบทวนในสิ่งท่ีเคยเรียนไปแล้ว  
   3. ควรให้อิสระแก่นกัเรียนในการใช้ความคิดแก้ปัญหา  
   4. ควรให้แบบฝึกหดัท่ีมีข้อยาก ปานกลางและง่าย เพ่ือให้นกัเรียนทกุคนประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหา เป็นการเสริมสร้างก าลงัใจให้กบันกัเรียน  
   5. ควรทดสอบดวูา่นกัเรียนเข้าใจปัญหาในข้อนัน้ๆ หรือไม ่โดยการถามวา่โจทย์ถามอะไร 
และโจทย์ก าหนดอะไรมาให้  
   6. ควรฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการหาค าตอบ โดยการประมาณก่อนท่ีจะคดิค านวณเพ่ือให้ได้
ค าตอบท่ีถกูต้อง  
   7. ควรชว่ยนกัเรียนคิดหาความสมัพนัธ์ของปัญหา โดยการแนะน าให้วาดภาพหรือเขียน
แผนผงั ในกรณีท่ีไมส่ามารถคดิแก้ปัญหาได้  
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   8. ควรชว่ยให้นกัเรียนในการคดิแก้ปัญหา เชน่ การถามว่าเคยแก้ปัญหานีห้รือปัญหาท่ีมี
ลกัษณะคล้ายข้อนีม้าก่อนหรือไม่ ลองแยกแยะปัญหาข้อนัน้ๆ ออกเป็นปัญหาย่อยๆ  
   9. ควรให้นกัเรียนคิดหาวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อนัน้ๆ รวมทัง้
สนบัสนนุให้ตอบวิธีการท่ีคดิและท า ในการแก้ปัญหาข้อนัน้ๆ ตลอดจนให้ทบทวนวิธีการคดิแก้ปัญหาแต่
ละขัน้ตอน  
   10. ควรให้นกัเรียนชว่ยกนัแก้ปัญหาเป็นกลุม่ย่อยๆ หรือให้น าปัญหามาเองเพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ แนวทางในการพฒันาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในสว่น
บทบาทของครูผู้สอน มีดงันี ้ 
  1. ควรมีความรู้ในเนือ้หา ยทุธวิธีและวิธีการท่ีแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเพ่ือ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมความสามารถตา่งๆ ได้แก่ความสามารถในการอ่านและท าความเข้าใจ
ปัญหา ความสามารถในการคดิค านวณ ความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา 
  2. ควรเลือกปัญหาท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนและเหมาะกบัผู้ เรียน  
  3. ควรตรวจสอบความรู้พืน้ฐาน กระบวนการท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  4. ควรสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนนุการแก้ปัญหา  
  5. ควรให้ผู้ เรียนมีอิสระในการท างานตามแนวทางของตนเอง โดยครูเป็นผู้ ท่ีคอยให้ค าแนะน า
เม่ือจ าเป็นแตไ่มใ่ชก่ารบอกค าตอบ 
  6. ควรให้ผู้ เรียนมีอธิปรายวิธีการแก้ปัญหาของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคน
อ่ืนๆ 
  บทบาทของผู้แก้ปัญหา  
  ซุยแดม (Suydam. 1980: 36) ได้กลา่วถึงบทบาทของนกัเรียนแก้ปัญหาท่ีดีไว้ 10 ประการ
ดงันี ้ 
   1. มีความสามารถในการเข้าใจในความคิดรวบยอด (Concepts) และข้อความทาง
คณิตศาสตร์  
   2. มีความสามารถในการแยกแยะความคล้ายคลงึกนัหรือความแตกตา่งกนั  
   3. มีความสามารถในการเลือกใช้ข้อมลูและวิธีการท่ีถกูต้อง  
   4. มีความสามารถแยกแยะข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  
   5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมาณคา่  
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   6. มีความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธ์ และตีความหมายของข้อเท็จจริงเชิง
ประมาณ  
   7. มีความสามารถในการกล่าวถึงสว่นส าคญัของตวัอยา่งท่ีก าหนดให้  
   8. มีความสามารถในการเปล่ียนวิธีคิดได้อยา่งถกูต้อง  
   9. มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูและมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน  
   10. มีความวิตกกงัวลต ่า 
  สลุดัดา ลอยฟ้า และคณะ (2530: 12-13) ได้เสนอแนะบทบาทของผู้แก้ปัญหาควรจะมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
   1. สงัเกตและวิเคราะห์สถานการณ์วา่อะไรคือปัญหา  
   2. พิจารณาและท าปัญหาให้ง่ายในการแก้ปัญหา เชน่ ตดัสว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องออกเขียน
หรือวาดภาพประกอบ 
   3. เปล่ียนให้อยูใ่นรูปสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  
   4. คดิค านวณหาผลลพัธ์หรือค าตอบจากประโยคสญัลกัษณ์  
   5. น าผลลพัธ์ไปตอบปัญหา แปลความหมายของผลลพัธ์ไปสูปั่ญหา  
   6. น าปัญหาท่ีแก้ได้ ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริง  
  ส าหรับงานวิจยันีก้ารจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์บทบาทของครู
มีสว่นชว่ยพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนได้ดีขึน้ โดยมีการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริม
ความสามารถตา่ง ๆ ได้แก้ความสามารถในการอา่นและท าความเข้าใจปัญหา ความสามารถในการคิด
ค านวณ ความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา เพ่ือให้นกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพ่ือ
สามารถน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวนัและนกัเรียนจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจ มีความคดิรวบยอด
สามารถเลือกข้อมลูและวิธีการท่ีถกูต้อง  
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ แนวทางในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ในส่วนบทบาทของแก้ปัญหา มีดงันี ้
  1. มีความสามารถในการเข้าใจ มีความคดิรวบยอด 
  2. มีความสามารถเลือกข้อมลูและวิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีถกูต้องท่ีใช้ในการแก้ปัญหา  
  3. มีเจตคตท่ีิดีตอ่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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 3.6 งานจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
  เทอร์เกอร์ (Tougaw.1994: 2934 - A) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัผลท่ีเกิดขึน้จากการสอนโดยใช้
การแก้ปัญหาแบบเปิดกว้างในการสอนคณิตศาสตร์ โดยศกึษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาและเจตคติ
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา การแก้ปัญหาแบบเปิดกว้างหมายถึง การสร้างข้อคาด
เดา การสืบค้น การค้นพบ การอภิปราย การพิสจูน์ และการหารูปทัว่ไปในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นกัเรียนต้องใช้ความรู้ ทกัษะ กระบวนการคดิ และเจตคติทางบวกเป็นพืน้ฐาน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ี
ผา่นการทดสอบโดยการใช้ปัญหาแบบเปิดกว้างมีเจตคติทางบวกตอ่การเรียนและเพศไมมี่ความแตกตา่ง
ตอ่พฤตกิรรมในการแก้ปัญหา 
  วิลเล่ียมส์ (Williams. 2003: 185 - 187)  ได้ศกึษาถึงการเขียนตามขัน้ตอนกระบวนการ
แก้ปัญหาวา่สามารถชว่ยสง่เสริมการท างานแก้ปัญหาได้ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัเร่ิมต้นเรียน
พีชคณิตจ านวน  42  คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง 22 คน และกลุม่ควบคมุ 20 คน กลุม่ทดลองเรียนโดยใช้การ
เขียนตามขัน้ตอนของกระบวนการแก้ปัญหา สว่นกลุม่ควบคมุเรียนโดยใช้การแก้ปัญหาตามขัน้ตอนแตไ่ม่
ต้องฝึกเขียน มีการทดสอบทัง้ก่อนและหลงัเรียน ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ทดลองสามารถทางานแก้ปัญหา
ได้ดีกว่ากลุม่ควบคมุ การเขียนตามขัน้ตอนกระบวนการแก้ปัญหาช่วยให้นกัเรียนในกลุม่ทดลองเรียนรู้การ
ใช้ขัน้ตอนตามกระบวนการแก้ปัญหาได้เร็วกวา่นกัเรียนในกลุม่ควบคมุ จากการสมัภาษณ์นกัเรียนในกลุม่
ทดลองพบวา่ นกัเรียนจ านวน 75% มีความพอใจในกิจกรรมการเขียนและนกัเรียนจ านวน 80% บอกวา่ 
กิจกรรมการเขียนจะชว่ยให้เขาเป็นนกัแก้ปัญหาท่ีดีขึน้ได้ 
  ลี (Lee. 2007: Abstract) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบั ความรู้ของครูท่ีเก่ียวกบัแนวคิดของนกัเรียน
ท่ีอาย ุ9-13 ปี ในการแก้โจทย์ปัญหาทางพีชคณิต โดยการใช้แบบสอบถามแจกให้ครู 9 คน ให้รวบรวมการ
อธิบายท่ีเป็นแนวคิดของนกัเรียนกบัโจทย์ปัญหาท่ีเก่ียวกบัพีชคณิตโดยเฉพาะ จากการวิเคราะห์ ครู 4 คน 
ท่ีมีสว่นร่วมในการติดตามสมัภาษณ์และการสงัเกตชัน้เรียนซึง่ระบไุด้วา่มีครู 2 คน ท่ีมีความเข้าใจแนวคิด
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของนกัเรียน กบัโจทย์ปัญหาพีชคณิต และมีความสามารถในการบรรยายได้อยา่ง
ชดัเจน ครูได้ใช้ความรู้จากสิ่งเหลา่นีส้ าหรับการวางแผนท่ีจะสอนในเนือ้หาตา่ง ๆ จากการแสดงออก การ
สงัเกตจากห้องเรียนสามารถขยายและน าไปพฒันาให้ละเอียดลึกซึง้ได้ ขณะท่ีครูอีก 2 คน แสดงการเข้าใจ
อยา่งชดัเจนของยทุธวิธีการแก้ปัญหาของบทเรียนส าหรับโจทย์ปัญหาพีชคณิต ครูแสดงแตล่ะแนวทางของ
การใช้ความเข้าใจในการวางแผนและสอนบทเรียนของครูเอง ครูมีความระมดัระวงัในการเลือกปัญหาท่ี
ง่ายตอ่วิธีการและการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย โดยครูอาศยัเค้าโครงจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาก่อนหน้า
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นัน้ แล้วก็ท าการแก้ไขใหมจ่ากแนวคดิท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ครูได้บนัทึกความพยายามถึง
ยทุธวิธีของนกัเรียนท่ีท าให้ครูสามารถวางแผนบทเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
   1. การขยายเวลาท่ีจะชว่ยนกัเรียนได้มีเวลาในการแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัพีชคณิต 
   2. การใช้แนวคิดของนกัเรียนท่ีจะบรรยายยทุธวิธีแก้ปัญหา 
   3. เช่ือมัน่ในค าถามท่ีจะรวบรวมแนวคิดของนกัเรียน 
   4. ใช้ยทุธวิธีของนกัเรียนท่ีจะสรุปบทเรียน 
 จากสิ่งเหลา่นีเ้ป็นการแนะน านกัเรียนถึงวิธีการอยา่งเป็นกลาง ครูคนหนึง่ ซึง่ใช้ตวัเองเป็น
ศนูย์กลางในการท่ีจะพาชัน้เรียนตวัเองเข้าถึงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา สว่นครูคนอ่ืน ๆ จะใช้นกัเรียนเป็น
ศนูย์กลางโดยการท างานเป็นกลุม่เล็ก ๆ ซึง่ทัง้สองวิธีการนีป้รากฎวา่ ท าให้นกัเรียนสนใจการท างานท่ี
สมบรูณ์ของปัญหา เพราะวา่ความรู้และแนวคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชว่ยให้ครูเตรียมการสอน
และบทเรียนทัง้หลายและในการสอนแตล่ะครัง้นัน้ครูจะถกูกระตุ้นให้จดัเตรียมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
ในการวิเคราะห์แนวคิดของนกัเรียนกบัปัญหาตา่ง ๆ ในการเตรียม ส าหรับการออกแบบบทเรียนของครูใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางพีชคณิต 
  วิบาวาต ิ(Wibawati. 2009: 1 – 6) ได้ศกึษาผลการเรียนการสอนแบบ SSCS ท่ีมีตอ่ผลการ
เรียนรู้ และการเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ีปรากฏขึน้ในชัน้เรียนของนกัเรียนระดบัเกรด 7 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียน
มธัยมศกึษาเอกชน อลัอิสลาม 1 สรุาการ์ตา เร่ืองระบบนิเวศน์ ปีการศกึษา 2551/2552 ผลการวิจยัพบวา่ 
การสอนแบบ SSCS สามารถชว่ยยกระดบัขีดความสนใจของนกัเรียนในการเรียนจนกระทัง่สามารถท่ีจะ
พฒันายกระดบัผลการเรียนของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และชว่ยพฒันายกระดบัความคดิสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนในการเรียนท่ีเน้นไปท่ีความรู้ความสามารถและทกัษะในการแก้ไขปัญหาด้วยตวัเองเป็นหลกั 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  มาเลียม พินิจรอบ (2549: 72 – 76) ได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัผลการจดักิจกรรมคณิตศาสตร์
ด้วยกระบวนการกลุม่ท่ีมีตอ่ทกัษะการแก้ปัญหา เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2 โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2548 จ านวน 
50 คน โดยใช้การจดักิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุม่ ผลการศกึษาพบวา่ การจดักิจกรรม
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุม่ เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัการ
สอนมีทกัษะการแก้ปัญหาสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  บงกชรัตน์ สมานสินธุ์ (2551: 75 – 77) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบอริยสจั 4 ท่ี
ม่ีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาและทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
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ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศกึษา 2550 ของโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่ได้มา
จากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียนทัง้หมด 28 คน ใช้เวลา
ในการสอน 19 คาบ ผลการวิจยัพบวา่ 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาและทกัษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัจากได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบอริยสจั 4 สงู
กวา่ก่อนได้รับการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   2. ความสามารถในการแก้ปัญหาและทกัษะ
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัจากได้รับการจดัการเรียนการสอน
แบบอริยสจั 4 ผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
  วาสนา ก่ิมเท้ง (2553: 113 – 115)  ได้ศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานท่ีมีตอ่ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อ าเภอ
พระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่ (Sampling Unit) จากการจบัฉลาก 1 ห้องเรียนจากนกัเรียนทัง้หมด 12 
ห้องเรียน ซึง่ทางโรงเรียนได้จดัผู้ เรียนของแตล่ะห้องแบบคละความสามารถ ได้กลุม่ตวัอยา่ง 1 ห้องเรียน 
จ านวน 36 คนผลการวิจยัพบวา่ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
หลงัได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง การเสริมทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สงูกวา่ก่อนได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 และสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 65 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
  สนันิสา สมยัอยู ่(2554: 129–132) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ SSCS ท่ีมีตอ่
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เร่ืองการ
ประยกุต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนละงพูิทยาคม อ าเภอละง ู
จงัหวดัสตลู จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุม่ด้วยการจบัสลากมา 1 ห้องเรียน จากห้องเรียนทัง้หมด ซึง่นกัเรียนแต่
ละห้องมีผลการเรียนไมต่า่งกนั เน่ืองจากทางโรงเรียนได้จดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ ผลการวิจยั
พบวา่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบ SSCS เร่ือง การประยกุต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.01 
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 จากการศกึษางานวิจยัข้างต้น จะเห็นได้วา่ การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สว่นใหญ่ครูใช้เทคนิคการเรียนรู้และวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลาย เชน่ การจดัการเรียน
การสอนแบบอริยสจั 4  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การจดัการเรียนรู้แบบ SSCS 
เป็นต้น  โดยยดึผู้ เรียนเป็นส าคญัในการจดัการเรียนรู้ ดงันัน้ ผู้วิจยัมีแนวคิดท่ีจะใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การสอนแนะให้รู้คดิ เพ่ือพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความตระหนักในการรู้คิด 
 4.1 ความหมายของความตระหนัก 
  ได้มีผู้ศกึษาและแปลความหมายของค าวา่ Awareness ไว้หลายค า ส าหรับงานวิจยัฉบบันีไ้ด้
ใช้ความหมายของค า Awareness วา่ ความตระหนกั ซึง่ได้มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของความ
ตระหนกัไว้ ดงันี ้
  วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523: 133)  ได้ให้ความหมายของ “ความตระหนกั” วา่ ความตระหนกัเป็น
พฤตกิรรมด้านต ่าสดุของทางด้านความรู้ (Cognitive Domain) แตค่วามตระหนกันัน้ไมไ่ด้เก่ียวกบัความจ า
หรือความระลกึได้ ความตระหนกั หมายถึง ความสามารถนกึคิด ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในสภาวะของจิตใจ 
  ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 428) ได้ให้ความหมายของความตระหนกั (กิริยา) วา่ รู้ ประจกัษ์
ชดั รู้แจ้ง 
  โวลแมน (สชุาดา ศริิล้น. 2540: 13 ; อ้างอิงจาก Wolman. 1973: 38) กลา่วถึงความ
ตระหนกัวา่ หมายถึง ภาวการณ์ท่ีบคุคลเข้าใจหรือส านกึถึงบางสิ่งบางอยา่งของเหตกุารณ์ ประสบการณ์
หรือวตัถสุิ่งของได้ 
  แครทโฮลต์ และคนอ่ืนๆ (จนัทนี เกียรตโิพธา. 2542: 10 ; อ้างอิงจาก Krathwohi and other. 
Nd) กลา่วถึงความตระหนกัไว้วา่ ความตระหนกัเกือบจะเหมือนพฤติกรรมด้านความจ า เป็นความรู้สึก
รับผิดชอบของบคุคล ท่ีส านึกถึงสิ่งตา่ง ๆ ในสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ท่ีเขาอยู ่และความตระหนกัท่ี
เกิดขึน้นัน้เกิดได้ตัง้แตค่วามตระหนกัอยา่งผิวเผินจนถึงความตระหนกัอยา่งลกึซึง้ 
  มยรีุ บญุเย่ียม (2545: 60) กลา่วไว้วา่ ความตระหนกั หมายถึง การท่ีบคุคลแสดงถึงการรับรู้
การคิดได้ และแสดงออกซึง่ความรับผิดชอบเม่ือเผชิญกบัปัญหา เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึง่ 
  อนสุรณ์ กาลดิษฐ์ (2548: 51) ได้ให้ความหมายว่า ความตระหนกั หมายถึง ความส านกึซึง่
บคุคลเคยมีการรับรู้ หรือเคยมีความรู้มาก่อน เม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจงึเกิดความส านึกหรือความตระหนกั
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ขึน้ ความตระหนกัมีความหมายเหมือนกบัค าวา่ความส านกึ เป็นสภาวะจิตใจท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สึก 
ความคดิ ความปรารถนาตา่งๆ อนัเกิดจากความรู้และความส านกึตา่งๆ มาแล้ว โดยมีการประเมินคา่และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของตนเองท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ 
  รัชนก ทมุชาต ิ(2551: 20) ได้ให้ความหมายวา่ ความตระหนกั หมายถึง ความส านึก การรับรู้ 
คดิได้ เข้าใจอยา่งแจม่แจ้ง และความรู้นัน้มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม 
  กรนภา วชัระธ ารงกลุ (2552: 25 – 26)  ได้ให้ความหมายวา่ ความตระหนกัรู้ หมายถึง ความ
ส านกึซึง่บคุคลมีการรับรู้ หรือเคยมีความรู้มาก่อน โดยเม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะท าให้เกิดความส านึกขึน้
หรือเกิดความตระหนกัรู้ขึน้ ความตระหนกัรู้จงึเป็นภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึ ความคิด และ
ความปรารถนาตา่งๆ อนัเกิดจากการรับรู้และความส านึก ซึง่เป็นภาวะท่ีบคุคลได้รับรู้ หรือได้รับ
ประสบการณ์ตา่งๆมาแล้ว โดยมีการประเมินคา่และตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของตนเองท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ๆ 
ความตระหนกัรู้จงึเป็นการต่ืนตวัทางจิตใจตอ่เหตกุารณ์ หรือสถานการณ์นัน้ๆ ซึง่หมายความวา่ ระยะเวลา
หรือประสบการณ์และสภาพแวดล้อมจะท าให้เกิดการรับรู้ ขึน้ และน าไปสูก่ารเกิดความคดิรวบยอด การ
เรียนรู้และความตระหนกัรู้ ตามล าดบั 
  ภทัรรัตน์ แสงเดือน (2553: 61) ได้ให้ความหมายว่า  ความตระหนกั หมายถึง การกระท า
หรือการแสดงออกท่ีเกิดจากความส านึกของบคุคล เป็นความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในสภาวะของจิตใจท่ีเก่ียวกบั
ความรู้สกึ ความคิด และความปราถนาตา่งๆ สามารถประเมินคา่ความส าคญัในสิ่งท่ีตนเองมีอยูไ่ด้ ซึง่
ประสบการณ์ สภาวะแวดล้อม ถือเป็นสิ่งเร้าภายนอกท่ีจะท าให้บคุคลเกิดความตระหนกั 
 จากความหมายท่ีกลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ ความตระหนกั หมายถึง ความสามารถในการนกึคดิ 
ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในสภาวะของจิตใจท่ีถกูกระตุ้นเม่ือเผชิญกบัปัญหา เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึง่ เกิดขึน้ได้ตัง้แตค่วามระหนกัอยา่งผิวเผินจนถึงความตระหนกัอยา่งลกึซึง้ 
 
 4.2 ความหมายของความตระหนักในการรู้คิด 
  ฟอร์ทนูาโต และคนอ่ืนๆ (Fortunato and others. 1991: 38) กลา่วไว้วา่ ความตระหนกัใน
การรู้คิดหมายถึง ความตระหนกัของบคุคลในกระบวนการคิดเก่ียวกบัการวางแผน การควบคมุตรวจสอบ 
และการประเมินผลงานท่ีท าและผลลพัธ์ท่ีได้ 
  อารีรักษ์ สืบถ่ิน (2535: 8) ได้ให้ความหมายของการตระหนกัในการรู้คิดไว้ว่า เป็นความ
เข้าใจท่ีบคุคลมีตอ่กระบวนการคิดในกิจกรรมการเรียนรู้ของตน ซึง่จะท าให้เขาสามารถวางแผน ควบคมุ
ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2536: 14) กลา่วสรุปไว้ว่า การตระหนกัในการรู้คิด เป็นการรับรู้
เก่ียวกบัการน าทกัษะการรู้คิดซึง่ประกอบด้วยการวางแผน การควบคมุตรวจสอบ และการประเมินผลไปใช้ 
เพ่ือให้สิ่งท่ีกระท าได้บรรลผุลตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 
  มยรีุ บญุเย่ียม (2545: 60) กลา่วไว้วา่ ความตระหนกัในการรู้คิด เป็นวิธีการท่ีแสดงถึงความรู้
ความเข้าใจของบคุคลท่ีมีตอ่กระบวนการคดิในกิจกรรมการเรียนรู้ของตนและใช้ความรู้ความเข้าใจ 
ดงักลา่ว เพ่ือเป็นข้อมลูส าหรับการก ากบัและควบคมุตนเองในการแก้ปัญหาเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาตา่งๆ 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยกระบวนการประเมินสภาพเบือ้งต้น การวางแผน การก ากบั
ควบคมุเพ่ือด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบผลลพัธ์ 
  ภทัรรัตน์ แสงเดือน (2553: 61) ได้ให้ความหมายว่า  ความตระหนกัในการรู้คิด หมายถึง 
ความเข้าใจของบคุคลท่ีมีตอ่กระบวนการคดิของตนเองในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่จะท าให้การ
ประเมินสภาพเบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผน การควบคมุตรวจสอบ และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ
สามารถกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลตุามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 
  จนัทร์ขจร มะลิจนัทร์ (2554: 78) ได้ให้ความหมายว่า ความตระหนกัในการรู้คิด หมายถึง 
การท่ีบคุคลแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงสิ่งท่ีตนเองคิด ซึง่รู้วา่จะใช้ทกัษะกลวิธี และแหลง่ข้อมลู
อะไรบ้างท่ีจ าเป็นตอ่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้วา่จะท าอยา่งไร และควรจะประกอบด้วยสิ่ง
ใดบ้างจงึจะท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยสามารถแสดงออกในสิ่งท่ีรู้ออกมาด้วยการ
อธิบายให้ผู้ อ่ืนฟังได้ 
 จากการศกึษาแนวคิดและความหมายความตระหนกั ความหมายการรู้คิด ความตระหนกัในการ
รู้คดิท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ความตระหนกัในการรู้คิด หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ
ของบคุคลท่ีมีตอ่กระบวนการคดิของตนเองเพ่ือให้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และท ากิจกรรมการเรียนรู้
บรรลจุดุมุง่หมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 4 ประการ คือ 
  1. การตระหนกัรู้  (Awareness)  หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการรู้ถึงความจ าเป็น
ของการใช้กระบวนการตา่งๆ ทางด้านยทุธวิธีทางความคิด การวางแผน การตรวจสอบตนเอง ท่ีจะมีผลตอ่
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและตดัสินใจเลือกค าตอบ 
  2. การวางแผน (Planning) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการรู้วา่ตนเองคิดวา่จะ
ท างานนัน้อยา่งไรตัง้แตก่ารก าหนดเป้าหมายจนถึงการปฏิบตังิานจนบรรลเุป้าหมาย 
  3. การก ากบั (Monitoring) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการทบทวนความคดิ
เก่ียวกบัแผนท่ีวางไว้วา่เป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดบัขัน้ตอน และวิธีการท่ีเลือกใช้ 
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  4. การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคดิเก่ียวกบัการ
ประเมินการวางแผนวิธีตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ 
 
 4.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตระหนัก 
   ความตระหนกั (Awareness) เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรู้สกึ (Affective 
domain) ซึง่คล้ายกบัความรู้ (Knownledge) ซึง่เป็นพฤติกรรมขัน้ต ่าสดุของความรู้ ความคิด (Cognitive 
domain) ปัจจยัด้านความรู้สึกหรืออารมณ์นัน้ จะมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านความรู้ความคดิเสมอ 
(ประสาท อิศรปรีดา. 2523: 177)  ดงัท่ีกล่าวมาแล้ววา่ความรู้เป็นเร่ืองท่ีเกิดจากข้อเท็จจริง การสมัผสั และ
การใช้จิตไตร่ตรองแล้ว จงึเกิดส านกึตอ่ปรากฎการณ์ หรือสถานการณ์นัน้ๆ และในเร่ืองของความตระหนกั
รู้นี ้จะไมเ่ก่ียวข้องกบัความจ าหรือการระลกึมากนกั เพียงแตรู้่สกึว่ามีสิ่งนัน้อยู ่(Consciousof something) 
จ าแนกและรับรู้ในการประเมินเข้าร่วมด้วย และยงัไมส่ามารถแขง่ออกมาวา่ลกัษณะอยา่งไร หรืออาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่าความรู้หรือการศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่ความตระหนกัรู้นัน่เอง 
  ทนงศกัดิ ์ประสบกิตติคณุ (2534: 22 – 23) กลา่ววา่ เน่ืองจากความตระหนกัรู้ของแตล่ะ
บคุคลขึน้อยูก่บัการรับรู้ของแตล่ะบคุคล ดงันัน้ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้จงึมีผลตอ่ความตระหนกัรู้ด้วย
เชน่กนั ซึง่ได้แก่ 
   1. ประสบการณ์ท่ีมีตอ่การรับรู้ 
   2. ความเคยชินตอ่สภาพแวดล้อม ถ้าบคุคลใดท่ีมีความเคยชินตอ่สภาพแวดล้อมนัน้ ก็
จะท าให้บคุคลนัน้ไมต่ระหนกัรู้ตอ่สิ่งท่ีเกิดขึน้ 
   3. ความใสใ่จและการเห็นคณุคา่ ถ้ามนษุย์มีความใสใ่จเร่ืองใดมากก็จะมีความตระหนกัรู้
ในเร่ืองนัน้มาก 
   4. ลกัษณะและรูปแบบของสิ่งเร้านัน้สามารถท าให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจ ย่อมท าให้ผู้
พบเห็นเกิดการรับรู้และความตระหนกัรู้ขึน้ 
   5. ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู้ ถ้ามนษุย์ได้รับการรับรู้บอ่ยครัง้เทา่ใดหรือนานเทา่ไร
ก็ยิ่งท าให้มีโอกาสเกิดความตระหนกัรู้ได้มากขึน้เทา่นัน้ 
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความตระหนกั ท่ีท าให้ความตระหนกัของแต่
ละบคุคลแตกตา่งกนันัน้เกิดจากประสบการณ์ ข้อเท็จจริง ความใสใ่จ การเห็นคณุคา่ ลกัษณะและรูปแบบ
ของสิ่งเร้า รวมถึงระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู้ 
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 4.4 การวัดความตระหนักในการรู้คิด 
  4.4.1  การวัดความตระหนัก 
    เน่ืองจากความตระหนกั (Awareness) เป็นพฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัการรู้ส านกึว่าสิ่งนัน้มี
อยู่ (Conscious of something) จ าแนกและรับรู้ (Recognitive) ซึง่เป็นพฤติกรรมท่ีละเอียดออ่นเก่ียวกบั
ด้านความรู้สึกและอารมณ์ ดงันัน้การท่ีจะท าการวดัและการประเมิน จงึต้องมีหลกัการและวิธีการตลอดจน
เทคนิคเฉพาะ จงึจะวดัความรู้สกึและอารมณ์นัน้มีหลายประเภทด้วยกนั ซึง่จะน ามากลา่วไว้ดงันี ้คือ 
(ชวาล แพรัตกลุ. 2526: 201) 
  1. วิธีการสมัภาษณ์ (Interview) อาจเป็นการสมัภาษณ์ชนิดท่ีโครงสร้างแน่นอน (Structure 
item) โดยสร้างค าถามและมีค าตอบท่ีเลือกเหมือนๆกนั แบบสอบถามชนิดเลือกตอบและค าถาม จะต้อง
ตัง้ไว้ก่อน เรียงล าดบัก่อนหลงัไว้อยา่งดี หรืออาจเป็นแบบไมมี่โครงสร้าง (Unstructureitem) ซึง่เป็นการ
สมัภาษณ์ท่ีมีไว้แตห่วัข้อใหญ่ๆให้ผู้ตอบมีเสรีภาพในการตอบมากๆ 
  2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจจะเป็นชนิดปิดหรือเปิดก็ได้ 
  3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเคร่ืองมือวดัชนิดท่ีตรวจสอบว่าเห็นด้วยไม่เห็น
ด้วย หรือมีไมมี่สิ่งท่ีก าหนดตามรายการ อาจอยู่ในรูปของการท าเคร่ืองหมายตอบ หรือเลือกวา่ใช่ ไมใ่ชก็่ได้ 
  4. มาตรวดัอนัดบัคณุภาพ (Rating scale) เคร่ืองมือนีเ้หมาะส าหรับวดัอารมณ์และ
ความรู้สกึท่ีต้องการทราบความเข้าใจ (Intensity) วา่มีมากน้อยเพียงไรในเร่ืองนัน้ 
  5. การเข้าใจความหมายภาษา (Semantic differential technique หรือ S.D.) เทคนิคการวดั
โดยใช้ความหมายของภาษาของ ชาลล์ ออสกดู เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัได้ครอบคลมุชนิดหนึง่เคร่ืองมือชนิดนี ้
จะประกอบด้วยเร่ืองซึง่ถือเป็น “สงักปั” และจะมีคณุศพัท์ท่ีตรงข้ามกนัเป็นคูป่ระกอบสงักปันัน้หลายคู่ แต่
ละคูจ่ะมี 2 ขัว้ ชอ่งจะหา่งระหวา่ง 2 ขัว้นี ้บง่ด้วยตวัเลข ถ้าใกล้ข้างใดมากก็จะมีคณุลกัษณะตามคณุศพัท์
ของขัว้นัน้มากคณุศพัท์ท่ีประกอบเป็น 2 ขัว้นี ้แยกออกเป็น 3 พวกใหญ่ๆ คือ พวกท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประเมินคา่ (Evaluation) พวกท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพ (Potential) และพวกท่ีเก่ียวกบักิจกรรม (Activity) 
  วนัพร ผลาวลัย์ (2528: 33 – 34)  กลา่ววา่ ความตระหนกั (Awareness) เป็นการแสดง
พฤตกิรรมท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกบัด้านความรู้สึกและอารมณ์ ดงันัน้เคร่ืองมือท่ีจะน ามาวดัจะต้องมีหลกัการ
และวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะเพื่อจะได้ผลออกมาเท่ียงตรง และเช่ือถือได้ มีผู้ เสนอแนะเคร่ืองมือท่ีใช้
วดัความตระหนกัหลายประเภท ดงันี ้คือ 
  1. วิธีการสมัภาษณ์ (Interviwe) อาจเป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างอยา่งแนน่อน 
(Structured Item) คือมีการสร้างค าถามและมีค าตอบให้เลือกเหมือนๆกนั หรือแบบสอบถามชนิดท่ี
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เลือกตอบ เป็นต้น ส่วนอีกชนิดหนึ่งเป็นแบบไมมี่โครงสร้าง (Unstructured Item) เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีมีไว้
แตข้่อใหญ่ๆ ให้ผู้ตอบมีเสรีภาพในการตอบมากๆ และค าตอบก็เป็นไปตามโอกาสจะอ านวยให้ 
  2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นชนิดปลายเปิดหรือปลายปิดหรือ
อาจผสมกนัทัง้สองแบบก็ได้ 
  3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเคร่ืองมือวดัชนิดท่ีให้ตรวจสอบวา่เห็นด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย หรือ มี ไมมี่ สิ่งท่ีก าหนดในรายการอาจอยูใ่นรูปของการท าเคร่ืองหมายตอบหรือเลือกวา่ ใช ่ไมใ่ช ่ก็
ได้ 
  4. มาตราวดัอนัดบัคณุภาพ (Rating Scale) เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะส าหรับการใช้วดัอารมณ์ 
และความรู้สกึ วา่มีความเข้มมากน้อยเพียงใด 
  5. การใช้ความหมายทางภาษา (Semantic Differential Techmique) เป็นเคร่ืองมือวดัชนิด
หนึง่ท่ีสามารถวดัเก่ียวกบัการประเมินคา่ (Evaluation) ศกัยภาพและท่ีเก่ียวกบักิจกรรม (Activity) เป็น
เทคนิคการวดัเก่ียวกบัความตระหนกั เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัได้ครอบคลมุมากชนิดหนึง่ ประกอบด้วยเร่ืองซึง่
ถือเป็นสงักปัและจะมีคณุศพัย์ท่ีตรงข้ามกนัเป็นคู่ๆ  แตล่ะคูจ่ะมีขัว้ ชอ่งจะหา่งระหวา่ง 2 ขัน้นี ้บง่ด้วย
ตวัเลข ถ้าใกล้ข้างใดมากก็จะมีคณุลกัษณะตามคณุลกัษณะตามคณุศพัท์ของขัว้นัน้มาก 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ การวดัความตระหนกั มีหลกัการและวิธีการหลากหลายวิธี มีผู้
เสนอแนะเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความตระหนกัหลายประเภท เช่น วิธีการสมัภาษณ์ แบบสอบถาม แบบ
ตรวจสอบรายการ มาตราวดัอนัดบัคณุภาพ และการเข้าใจความหมายภาษา เป็นต้น 
 
  4.4.2 การวัดการรู้คิด 
       การวดัการรู้คดิได้มีการศกึษาวิจยัอย่างมากมาย เพ่ือให้ได้ผลของการวดัการรู้คิดมีความ
แมน่ย า เท่ียงตรง เช่ือถือได้ เคร่ืองมือแลเทคนิควิธีการท่ีน ามาใช้ก็ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เชน่ 
การสมัภาษณ์ การใช้แบบทดสอบ การรายงานตนเองเป็นต้น 
  การ์เนอร์และ อเลกซานเดอร์ (Gassner; & Alexander. 1989: 143-158) ได้เสนอแนะวิธีการ
วดัการรู้คิดวา่ เป็นการอธิบายวิธีการเรียนรู้ของคนในด้านความสามารถท่ีเป็นความรู้และการควบคมุ
กระบวนการคดิของตนเอง จากการศกึษางานวิจยัสรุปวิธีการวดัการรู้คิดได้ ดงันี ้
   1. การสมัภาษณ์ (Interview Method) เป็นการรายงานย้อนหลงัถึงกระบวนการคิดและ
สิ่งท่ีได้กระท า หลงัจากการคิดและการกระท าดงักลา่วเสร็จสิน้ งานวิจยัท่ีใช้การสมัภาษณ์เพ่ือศกึษา
ความรู้ทางด้านการรู้คดิเก่ียวกบัการอา่น เชน่ งานวิจยัของไมเยอร์และปารีส (Myers; & Paris. 1978: 
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680-690)ตวัอยา่งค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ได้แก่ “อะไรท าให้เราเป็นนกัอา่นท่ีดี” “ทา่นเคยย้อนกลบัไป
อา่นประโยคแรกๆ ของบทความเพ่ือท าความเข้าใจกบัความหมายของประโยคใดประโยคหนึง่หรือไม่ 
เพราะเหตใุด” กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 2 และเกรด 6 ผลการวิจยัพบวา่ ความรู้ในการรู้คดิของเด็กทัง้
สองกลุม่แตกตา่งกนั เดก็โตจะมีความรู้ในการรู้คดิมากกวา่เดก็เล็ก การ์เนอร์ชีใ้ห้เห็นปัญหาส าคญับาง
ประการของการสมัภาษณ์ กลา่วคือ บางครัง้การสมัภาษณ์กระท าภายหลงักิจกรรมการคิดนานเกินไป ท า
ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ไมส่ามารถจ ารายละเอียดตา่งๆ ได้ครบ หรือจ าผิดพลาด หรือรายงานได้น้อยกวา่ความ
เป็นจริง บางครัง้ค าถามท่ีใช้เป็นตวัชีแ้นะให้ผู้ตอบ ตอบตามสมมตฐิานของผู้วิจยั ผู้ถกูสมัภาษณ์อาจ
รายงานกระบวนการคดิท่ีตนมิได้ใช้จริงก็ได้ 
   2. การคดิออกเสียง (Think Aloud Method) เป็นวิธีท่ีสมัภาษณ์ เป็นวิธีท่ีผู้วิจยัเสนองาน
ให้กลุม่ตวัอยา่ง จากนัน้ให้กลุม่ตวัอยา่งคิดออกเสียงในทกุสิ่งท่ีคดิและทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้ในห้วงความคิด
ในขณะท างานท่ีก าหนดให้ แม้จะเป็นเร่ืองไร้สาระ แตส่ิ่งท่ีกลุม่ตวัอยา่งคดิออกเสียงจะได้รับบนัทกึเสียงไว้
เพ่ือวิเคราะห์ มีการสงัเกตพฤตกิรรมท่ีไมใ่ชภ่าษาประกอบข้อมลูท่ีได้จากการคิดออกเสียงต้องได้รับการ
วิเคราะห์และตีความ ต้องมีการจดัประเภทและแยกแยะสิ่งส าคญัและไมส่ าคญัออกจากกนัได้ วิธีการนีมี้
ข้อจ ากดัคือ กระบวนการคดิท่ีต้องพดูออกมาจะเป็นกระบวนการคิดท่ีด้อยประสิทธิภาพกวา่กระบวนการ
คดิท่ีผู้คิดนัง่คิดคนเดียว หรือต้องใช้สมาธิมากๆ ก็ไมส่ามารถพดูออกมาได้ การเก็บข้อมลูโดยการรายงาน
ด้วยถ้อยค ามีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย 
   3. การใช้แบบสอบถาม มีทัง้ข้อค าถามปลายเปิด ข้อค าถามเลือกตอบ และมาตราสว่น
ประมาณคา่ ตวัออยา่งข้อค าถามปลายเปิดท่ีใช้วดัการรู้คิด เชน่ งานวิจยัของสแวนสนั (Swanson. 1990: 
306-314) ได้ศกึษาผลของการรู้คิดและความถนดัทางการเรียนตอ่การแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษา โดยสแวนสนัแบง่การรู้คดิออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านงาน ด้านบคุคล และด้านยทุธวิธี ตวัอยา่ง
ข้อค าถามปลายเปิดด้านงาน เชน่ ในชัน้เรียนนกัเรียนต้องแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีนกัเรียนท่ีมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีบ้าน 1 คน คณุคดิวา่ ผู้ ท่ีไมมี่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบ้าน จะแก้ปัญหาได้ง่ายหรือยากกวา่
ท าไม โดยให้คะแนน 1 – 5 ตามน า้หนกัการแสดงความคิดในการตอบปัญหา ตวัอย่างการวดัความรู้คิดท่ี
ใช้มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) เชน่ งานวิจยัของโอนิลและอะไบด ิ(O’Neil; & Abedi. 1996: 
234-245) โดยแบง่การรู้คิดออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการตระหนกัรู้ (Awareness) ยทุธวิธีทางความคิด 
(Cognitive Strategy) การวางแผน (Planning) และการตรวจสอบตนเอง (Self Checking) ตวัอยา่ง
ข้อความในด้านการวางแผน เชน่ “ข้าพเจ้าพยายามท าความเข้าใจปัญหาก่อนท่ีจะแก้โจทย์ปัญหา” 
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  เว็บเพจ “Learning to learn” (ศภุลกัษณ์ สินธนา. 2545: 36-37; อ้างอิงจาก Learning to 
learn. 2000: 8) ได้กลา่วว่าการวดัการคิดอภิมานในปัจจบุนั สว่นใหญ่จะใช้วิธีการรายงานตนเอง (Self-
report) ซึง่ประกอบด้วย 
   1. การรายงานตนเองด้วยค าพดูในขณะปฏิบตังิาน (Concurrent Verbal Reports) เป็น
การให้บคุคลรายงานความคิดของตนเองออกมาโดยการพดูในขณะท่ีก าลงัเกิดความคดินัน้ ซึง่เป็นชว่ง
ขณะท่ีก าลงัปฏิบตังิานอยู่ 
   2. การรายงานตนเองด้วยค าพดูภายหลงัการปฏิบตังิาน (Retrospective Verbal 
Reports) เป็นการให้บคุคลระลกึถึงความคดิของตนเองในขณะปฏิบตังิาน แล้วรายงานออกมาโดยการพดู 
เม่ือสิน้สดุการปฏิบตังิานแล้ว วิธีนีอ้าจท าให้ได้ข้อมลูท่ีเบี่ยงเบนไปจากความจริงบ้าง 
   3. การรายงานตนเองด้วยการเขียน (Written Report) เป็นการให้บคุคลรายงานความคดิ
ของตนเองโดยการเขียน ด้วยการตอบค าถามภายหลงัการปฏิบตังิาน ซึง่วิธีการนีมี้จดุอ่อนเชน่เดียวกบัวิธีท่ี 
2 และถ้ามีค าตอบเตรียมไว้ให้ด้วยแล้วบคุคลอาจจะตอบโดยมุง่ท่ีจะเอาใจผู้ถามหรือท าตามความคาดหวงั
ของสงัคมได้ นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัเน่ืองจากค าถามท่ีตัง้ไว้อีกด้วย 
   4. การรายงานตนเองโดยการประมาณคา่ (Self-estimate) เป็นการให้บคุคลท าการ
ประมาณคา่ผลการปฏิบตังิานของตนเองวา่อยูใ่นระดบัใด ทัง้ก่อนและหลงัการท างาน วิธีการนีเ้ป็นการวดั
เพียงบางองค์ประกอบของการคิดอภิมานเท่านัน้ 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่การวดัการรู้คิดสามารถใช้วิธีและเคร่ืองมือวดัได้หลากหลาย เชน่ 
การสมัภาษณ์ การใช้แบบทดสอบ การคิดออกเสียง การรายงานตนเองในรูปแบบตา่งๆ ประกอบด้วย การ
รายงานตนเองด้วยค าพดูในขณะปฏิบตังิานหรือหลงัปฏิบตังิาน การรายงานตนเองด้วยการเขียน การ
รายงานตนเองด้วยการประมาณคา่ เป็นต้น  
 
  4.4.3 การวัดความตระหนักในการรู้คิด 
  เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความตระหนกัในการรู้คิดมีหลายรูปแบบได้แก่ การสมัภาษณ์ การคิดออก
เสียง การรายงานด้วยการพดู การรายงานด้วยการเขียน แบบเลือกตอบ มาตรสว่นประมาณคา่ นอกจากนี ้
ยงัมีนกัการศกึษาหลายทา่นได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความตระหนกัในการรู้คิด ดงันี  ้
  มอคทาริ และรีชาร์ด (Mokhtari; &Reichard. 2002: 249 – 259) ได้ท าการศกึษาพฒันาแบบ
วดัความตระหนกัในการรู้ในยทุธศาสตร์การอ่าน (Metacognitive Awareness of Reading Strategies) 
ซึง่แบบวดัท่ีสร้างขึน้ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบ มี
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ลกัษณะเป็นการเขียนตอบสัน้ๆ โดยถามเก่ียวกบั อาย ุเพศ เชือ้ชาต ิและการประเมินตนเองเก่ียวกบั
ความสามารถในการอ่านและความสนใจในการอา่น ส่วนตอนท่ี 2 เป็นแบบวดัความตระหนกัในการรู้คิด
ในยทุธศาสตร์การอา่น จ านวน 60 ข้อ ซึง่เป็นแบบมาตรสว่น ประมาณคา่ 5 ระดบั โดยยทุธศาสตร์การอา่น
ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ คือ 1) ยทุธศาสตร์การอา่นแบบรู้รอบ 2) ยทุธศาสตร์การแก้ปัญหา และ 3) 
ยทุธศาสตร์การอ่านแบบสนบัสนนุ 
  กาสส์เนอร์ (Gassner. 2009: 5 – 9)  ได้ประเมินความตระหนกัในการรู้คิดจากการสมัภาษณ์
เชิงคณุภาพ ประสบการณ์ของนกัเรียน ซึง่เป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยนกัเรียนทัง้หมดจะถกู
ถามค าถามเดียวกนั ในการตอบค าถามจะไมก่ารจ ากดัเวลา เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเครียด ใช้เวลาใน
การสมัภาษณ์ระหว่าง 15 – 40 นาที ซึง่ระหวา่งการสมัภาษณ์แล้วนกัเรียนจะถกูวดัด้วยแบบประเมินความ
ตระหนกัในการรู้คิด (MAI) อีกครัง้หนึง่ ซึง่ได้รับการออกแบบและทดสอบโดย ชรอว์ และเดนนิสนั 
(Schraw; Dennision. 1994) ซึง่ครอบคลมุด้านการวางแผน การตรวจสอบ การแก้จดุบกพร่อง และการ
ประเมินผล 
  มยรีุ บญุเย่ียม (2545: 82) ได้ประเมินความตระหนกัในการรู้คิดจากแบบสอบวดัความ
ตระหนกัในการรู้คิดให้ครอบคลมุความตระหนกัในการรู้คิดด้านการก ากบัควบคมุ ซึง่ประกอบด้วย
กระบวนการท่ีส าคญั 4 ประการ คือ การประเมินสภาพเบือ้งต้น การวางแผน การด าเนินการตามแผน และ
การตรวจสอบผลลพัธ์ โดยอิงรูปแบบการสร้างตามวิธีของลิเกิร์ท จ านวน 40 ข้อ แตล่ะข้อมีระดบัคะแนน
การปฏิบตั ิ5 ระดบั คือ คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบตัมิากท่ีสดุ 3 คะแนน หมายถึงปฏิบตัมิาก 2 
คะแนน หมายถึงปฏิบตัน้ิอย 1 คะแนน หมายถึงปฏิบตัน้ิอยท่ีสดุ และ 0 คะแนน หมายถึงไมเ่คยปฏิบตัเิลย 
ตวัอยา่งค าถามเชน่ “ในการแก้ป ญหา นกัศกึษาพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้” 
  วนิดา ทองดอนอ ่า (2551: 90 – 91)  ได้ประเมินการคดิอภิมานจาก แบบสอบถามการคดิอภิ
มาน จ านวน 4 ด้าน รวมทัง้สิน้ 60 ข้อ ซึง่มีรายละเอียดรายด้าน ดงันี ้ ด้านการตระหนกัรู้  ด้านการวางแผน 
ด้านยทุธวิธีทางความคิด  ด้านการตรวจสอบตนเอง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้จริง หมายถึง 
ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สึก ความคิด และการกระท าของนกัเรียนมากท่ีสดุ คอ่นข้างจริง หมายถึง 
ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สึก ความคิด และการกระท าของนกัเรียนมาก คอ่นข้างไมจ่ริง หมายถึง ข้อความ
นัน้ตรงกบัความรู้สกึ ความคิด และการกระท าของนกัเรียนน้อย ไมจ่ริง หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบั
ความรู้สกึ ความคิด และการกระท าของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ ตวัอยา่งค าถามเชน่ “ข้าพเจ้ารู้วา่การตรวจสอบ
เป็นสิ่งจ าเป็น” 



71 
 

  ภทัรรัตน์ แสงเดือน (2553: 7 – 8)  ได้ประเมินความตระหนกัในการรู้คิดจากแบบสอบถาม
ความตระหนกัในการรู้คิด ซึง่ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การตระหนกัรู้ ยทุธวิธีทางความคดิ การวางแผน 
และการตรวจสอบตนเอง โดยก าหนดระดบัคะแนนของการปฏิบตัเิพ่ือสะท้อนความตระหนกัในการรู้คิด
ของผู้ เรียนไว้ 5 ระดบั คือ คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ข้อความตรงกบัความรู้สึกความคดิ และการปฏิบตัิ
มากท่ีสดุ , 4 คะแนน หมายถึง ข้อความตรงกบัความรู้สึก ความคิด และการปฏิบตัมิาก , 3 คะแนน 
หมายถึง ข้อความตรงกบัความรู้สกึ ความคดิ และการปฏิบตัปิานกลาง , 2 คะแนน หมายถึง ข้อความตรง
กบัความรู้สกึ ความคิด และการปฏิบตัน้ิอย และ 1 หมายถึง ข้อความตรงกบัความรู้สกึ ความคิด และการ
ปฏิบตัน้ิอยท่ีสดุ จ านวน 40 ข้อ  ตวัอยา่งค าถามเชน่ “หากโจทย์ใดซบัซ้อนข้าพเจ้าจะวิเคราะห์ออกเป็น
ประเดน็ยอ่ยๆ” 
  รัชฎาภรณ์ นะมาเส (2553: 79 – 80) ได้สร้างแบบวดัการคดิอภิมาน ซึง่ประกอบด้วย 3 ด้าน 
ด้านๆละ 15 ข้อ คือ การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินซึง่ประกอบด้วย การวางแผน การ
ตรวจสอบ และการประเมิน โดยข้อค าถามท่ีสร้างขึน้นัน้จะสร้างตามนิยามศพัท์เฉพาะ และมีข้อความทัง้
ทางบวกและลบ มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ได้แก่ จริงมาก จริงคอ่นข้างมาก จริงปาน
กลาง จริงคอ่นข้างน้อย จริงน้อยตวัอยา่งค าถาม เชน่ “ในการท าข้อสอบข้าพเจ้าประเมินเวลาและจ านวน
ข้อสอบท่ีใช้ในการสอบ” 
 จากการศกึษาการวดัความตระหนกัในการรู้คิดนัน้สามารถวดัได้หลายแบบ ได้แก่ การสมัภาษณ์ 
การคิดออกเสียง การรายงานด้วยการพดู การรายงานด้วยการเขียน แบบเลือกตอบ มาตรสว่นประมาณคา่ 
แบบสอบถาม แบบรายงานตนเอง ซึง่ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัเลือกใช้แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating 
Scale) 5 ระดบั ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะส าหรับการใช้ 
 
 4.5  แนวทางการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการรู้คิด 
    ความตระหนกัในการรู้คดิ หรือความรู้ในการคดิ เป็นความรู้ชนิดหนึง่ซึง่จะต้องมีการสอน 
การอธิบาย ให้ความกระจา่ง และมีการฝึกฝน เชน่เดียวกบัความรู้อ่ืนๆ แตจ่ะฝึกอยา่งไรเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ ย่อมขึน้อยูก่บับริบทอ่ืนๆ ดงัท่ีนกัการศกึษาหลายทา่น ได้เสนอแนะวา่การสง่เสริมให้
ผู้ เรียนมีการฝึกฝนการรู้คิด จะชว่ยใช้ผู้ เรียนได้มีการพฒันาและเกิดความตระหนกัในการรู้คิด แตจ่ะฝึกโดย
วิธีการใดนัน้ก็แล้วแตก่รณี  ดงันี ้(มยรีุ บญุเย่ียม. 2545: 60 – 66) 
  คอสต้า (Costa. 1984: 59 – 62) ได้เสนอยทุธวิธีตา่ง ๆ ท่ีจะใช้สอน เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิด
ความตระหนกัในการรู้คิด โดยพิจารณาให้สอดคล้องเหมาะสมกบัระดบัชัน้และเนือ้หาวิธี ดงันี  ้
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 1. การวางแผนยทุธวิธี (Planning Strategy) ก่อนจะมีกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรจะชีแ้นะ
ให้นกัเรียนได้รู้จกัยทุธวิธี หรือขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา บอกให้นกัเรียนรู้จกั
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีควรจดจ า และแนวทางท่ีจะปฏิบตัิตาม รวมไปถึงการก าหนดเวลาท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย ซึง่การแนะแนวทางให้นกัเรียนได้เข้าใจอยา่งชดัเจนเชน่นี ้เป็นการชว่ยให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึง
ข้อคิดเหลา่นีใ้นระหวา่งท่ีเรียน และชว่ยให้นกัเรียนมองเห็นทางท่ีจะประเมินตนเองได้อีกด้วย 
  ในระหวา่งท ากิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ ครูสามารถเลือกให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็น
เก่ียวกบัความก้าวหน้าในการเรียน กระบวนการคดิของตน ครูอาจบอกให้นกัเรียนชีแ้จงถึงการใช้ยทุธวิธี
ตา่งๆ โดยการอธิบายรายละเอียดของขัน้ตอนการคดิ ซึง่ครูเองก็จะทราบถึงวิธีเรียนของนกัเรียนคนนัน้ด้วย 
เพ่ือท่ีจะได้ให้ค าแนะน าชว่ยเหลือเป็นรายบคุคลตอ่ไป 
  ในชว่งหลงัจากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิน้ลง ครูแนะน าผู้ เรียนให้ประเมินผลวา่ตนได้
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดท่ีได้ตัง้ไว้ก่อนท่ีจะท ากิจกรรมได้มากน้อยเพียงใด ยทุธวิธีท่ีใช้นัน้ได้ผลดีเพียงใด ควร
ปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง 
 2. การตัง้ค าถาม (Generating Question) การสอนให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ทกัษะการตัง้ค าถามก่อนท่ี
จะเร่ิมกิจกรรม และในระหว่างท่ีปฏิบตัิกิจกรรม จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนเป็นอยา่งยิ่งชว่ยให้ผู้ เรียนเกิด
ความเข้าใจ หยดุคิดและตรึกตรอง ช่วยให้รู้วา่ตนเข้าใจความคดิรอบยอดได้หรือไมห่รือตวัผู้ เรียนเองนัน้
สามารถท่ีจะเช่ือมความรู้หรือความคิดรอบยอดนีเ้ข้ากบัความรู้เดมิท่ีมีอยูไ่ด้หรือไมอ่ยา่งไร คาดคะเนวา่จะ
เกิดอะไรขึน้ตอ่ไปได้หรือไม ่ผู้ เรียนต้องรู้จกัตดัสินใจเลือกใช้ยทุธวิธีเพ่ือท่ีจะน าไปแก้ปัญหา สิ่งเหลา่นีช้ว่ย
ให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัถึงความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และใช้สตคิวบคมุการเรียนของตนเอง 
 3. การรู้จกัเลือกอยา่งมีสติ (Choosing Consciously) ครูสามารถสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดความ
ตระหนกัในการรู้คิด โดยชว่ยให้นกัเรียนรู้จกัส ารวจ การเลือกและการตดัสินใจอยูน่ัน้ ผู้ เรียนจะเกิดความ
เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของรายละเอียด หรือข้อมลูท่ีใช้ชว่ยในการตดัสินใจ ลกัษณะการตดัสินใจ ของต้น
เองตลอดจนผลท่ีได้รับท่ีเป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจความคดิและพฤตกิรรมของตนเอง 
 4. การประเมินผลโดยการเทียบกบัเกณฑ์ท่ีหลากหลาย (Evaluating with Multiple Criteria) ครู
สามารถสนนัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนกัในการรู้คิด โดยการให้ผู้ เรียนรู้จกัตัง้เกณฑ์ท่ีจะใช้ประเมิน
ตนเอง ตวัอยา่งเชน่ การแนะน าให้ผู้ เรียนรู้จกัแยกแยะวา่ สิ่งใดท่ีจะชว่ยให้เกิดประโยชน์และสิ่งใดท่ีจะไม่
เป็นประโยชน์ สิ่งใดท่ีตวัผู้ เรียนชอบและไมช่อบ ซึง่เป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนตัง้เกณฑ์ไว้ในใจแล้วเปรียบเทียบ
ดวูา่ตนเองสามารถจะท าสิ่งตา่ง ๆ ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไมเ่พียงใด 
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 5. การให้ความเช่ือถือ (Taking Credit) ครูอาจชว่ยให้ผู้ เรียนค้นหาวา่ตนเองท าสิ่งใดได้ดี และขอ
ความคดิเห็นจากเพ่ือน ครูอาจถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนเคยท าอะไรแล้วรู้สกึภมูิใจ” หรือจะท าอยา่งไรให้
คนอ่ืนจดจ าเราได้” ซึง่นกัเรียนจะให้ความสนใจและใช้สติตระหนกัถึงพฤตกิรรมและใช้เกณฑ์ประเมิน
พฤตกิรรมเหล่านี ้
 6. การแจ้งความผิดพลาด (Outlawing) ครูควรบอกให้ผู้ เรียนรู้วา่การพดูวา่ “ท าไมไ่ด้” “ไมรู้่วา่จะ
ท าอย่างไร” เป็นสิ่งท่ีไมค่วรท า เน่ืองจากไมแ่สดงรายละเอียดชดัเจน แตค่รูควรจะบอกให้ผู้ เรียนรู้จกัค้นหา
ข้อมลูเพิ่มเตมิ เพื่อจะชว่ยให้เกิดความเข้าใจ หรือค้นหาว่าจะใช้ทกัษะคามสามารถใดมาชว่ย ซึง่จะเป็น
การชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งท่ีรู้แล้ว และสิ่งท่ีจ าเป็นต้องรู้ และชว่ยให้นกัเรียนมีความ
พยายามท่ีจะหาข้อมลู ตลอดจนเป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการคดิค้นหาวิธีท่ีจะ
แสวงหาข้อมลูท่ีต้องการ 
 7. การกลา่วทบทวนความคิดของผู้ เรียน (Paraphrasing or Reflecting Back Students’ Ideas) 
ตวัอยา่งของการกลา่วซ า้ประโยคของผู้ เรียนเชน่ “สิ่งท่ีนกัเรียนต้องการจะพดู..” “ขัน้ตอนท่ีนกัเรียนจะท ามี
ดงันี.้.. “การบอกให้ผู้ เรียนกลา่วซ า้ แปล หรือเปรียบเทียบ หรือกลา่วทบทวนความคิดของผู้ อ่ืน ไมเ่พียงท า
ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนเทา่นัน้ แตย่งัท าให้เป็นคนท่ีรู้จกัฟังความคิดเห็นของตนเองอีกด้วย 
 8. การระบพุฤตกิรรมของผู้ เรียน (Labeling Students’Behaviors) เม่ือครูระบถุึงกระบวนการ
ทางความรู้ของนกัเรียน จะท าให้ผู้ เรียนจดจอ่อยูก่บัพฤติกรรมของตน เชน่ การท่ีครูกลา่ววา่ “ท่ีนกัเรียนท า
อยูน่ัน้ เราเรียกวา่การท าการทดลอง” นกัเรียนเป็นคนรู้จกัชว่ยเหลือเพ่ือน ซึง่เป็นตวัอย่างท่ีดีของการใช้
ความร่วมมือซึง่กนัและกนั 
 9. การตีความหมายของค าท่ีผู้ เรียนบญัญัตขิึน้ให้ชดัเจน (Clarifying Students’ Terminology) 
ผู้ เรียนมกัจะใช้ค าศพัท์ท่ีเป็นค าง่ายๆ ไมล่ะเอียด ไมเ่ฉพาะเจาะจงชดัเจนเทา่ท่ีครูจะเป็นผู้คอยแนะน า
นกัเรียนในการอธิบายความหมายให้ชดัเจนลกึซึง้ขึน้ เชน่ เม่ือผู้ เรียนกลา่วว่า “เร่ืองนัน้ไมดี่” ครูต้องย้อน
ถามผู้ เรียนตอ่ไปวา่ “ท่ีวา่ไมดี่นัน้ไมดี่อยา่งไรให้อธิบาย” การใช้ค าถามในลกัษณะเชน่นี ้ท าให้ผู้ เรียนรู้จกัให้
ความหมายได้ชดัเจนลกึซึง้ขึน้ นัน่คือ ผู้ เรียนต้องคิดมากขึน้นัน้เอง 
 10. บทบาทสมมตแิละสถานการณ์จ าลอง (Role Playing and Simulations) การใช้บทบาท
สมมตชิว่ยสนบัสนนุให้เกิดความตระหนกัการรู้คิด เน่ืองจากเม่ือผู้ เรียนสวมบทบาทตวัละครอยู่นัน้จะท าให้
ผู้ เรียนคิดถึงลกัษณะของรายละเอียดเก่ียวกบัตวัละครนัน้ ชว่ยให้รู้ด้วยการคาดคะเน หรือตัง้สมมตฐิานไว้
วา่บคุคลนัน้จะปฏิบตัอิยา่งไรหากอยูใ่นสถานการณ์นัน้ๆ 
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 11. การจดบนัทกึ (Journal Keeping) การจดบนัทกึชว่ยให้ผู้ เรียนได้ฝึกการสงัเคราะห์ความคดิ
และการกระท า และบนัทกึไว้เป็นสญัลกัษณ์ การบนัทึกเป็นการเตรียมไว้เพ่ือทบทวนสิ่งท่ีผา่นมา ท าให้
ทราบถึงการเรียนรู้และความคดิว่าพฒันาขึน้มาบ้างหรือไมอ่ยา่งไร 
 12. การแสดงแบบอยา่ง (Modeling) การท่ีครูท าตวัเป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน นบัวา่เป็นสิ่งท่ี
ส าคญัแก่ผู้ เรียน เพราะนกัเรียนก็จะเลียนแบบจากผู้ใหญ่รอบตวัเขานัน่เอง ครูท่ีสาธิตวิธีการเรียนตามแนว
การรู้คิดให้ผู้ เรียนด ูนกัเรียนก็จะกลายเป็นผู้ มีการรู้คิดไปด้วย เช่น ผู้ เรียนรู้จกัการวางแผนบรรยายถึง
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ให้เหตผุลตอ่การกระท าของตนเอง บอกข้อผิดพลาดของตนเอง และรวมไปถึงการแก้ไข
ข้อผิดพลาดนัน้ๆ และยอมรับวา่ตนเองไมรู้่หรือไมเ่ข้าใจ แล้วพยายามหาหนทางท่ีจะท าให้รู้โดยขอ
ความเห็นจากผู้ อ่ืนให้ชว่ยประเมินการกระท าของตนเอง เป็นต้น 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ แนวทางการสง่เสริมให้เกิดความตระหนกัในการรู้คิดให้กบั
ผู้ เรียนสามารถฝึกฝนยทุธวิธีตา่งๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทตา่งๆของผู้ เรียน เชน่ การวางแผน
ยทุธวิธี การตัง้ค าถาม การรู้จกัเลือกอยา่งมีสติ การประเมินผลท่ีหลายหลาย การให้ความเช่ือถือ การแจ้ง
ความผิดพลาด การกลา่วทบทวนความคิดของผู้ เรียน การระบพุฤตกิรรมของผู้ เรียน การตีความหมาย การ
ใช้บทบาทสมมตหิรือสถานการณ์จ าลอง การจดบนัทึก การแสดงแบบอยา่ง เป็นต้น 
 
 4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความตระหนักในการรู้คิด 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
  ฮิคแมน (Hickman. 1999: 173A)  ได้ศกึษาเปรียบเทียบความคดิรวบยอดและความ
ตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนเกรด 9 เมืองบอสตนั รัฐแมสสาจเูซตต์ ในวิชาฟิสิกส์ ใช้ระยะเวลา 5 
สปัดาห์ โดยแบง่นกัเรียนเป็นสองกลุม่ คือ กลุม่แรกให้ท างานร่วมกนัโดยให้เขียนบนัทึกในกระดาษอีกกลุ่ม
หนึง่บนัทกึในคอมพิวเตอร์ พบวา่กลุม่ท่ีใช้คอมพิวเตอร์มีความคดิรวบยอดสงูกวา่มีความตระหนกัในการ
เรียนรู้คิดมากกวา่ และมีเหตผุลมากกวา่กลุม่ท่ีเขียนบนัทึกในกระดาษ 
  มอคทาริ และรีชาร์ด (Mokhtair; & Reichard. 2002: 249 – 259) ได้ท าการศกึษาพฒันา
แบบวดัความตระหนกัในการรู้คดิและการรับรู้เก่ียวกบัการใช้ยทุธศาสตร์การอ่าน ในการอา่นงานด้าน
วิชาการหรือส่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน โดยในการศกึษาครัง้นีย้ทุธศาสตร์การอา่นประกอบด้วย 3 
ยทุธศาสตร์ย่อย คือ 1) การอ่านแบบรู้รอบ 2) การอ่านการแก้ปัญหา และ 3) การอ่านแบบสนบัสนนุ 
การศกึษาครัง้นีมี้จดุประสงค์เพ่ือสร้างและพฒันาเคร่ืองมือส าหรับประเมินระดบัความตระหนกัรู้ใน
ยทุธศาสตร์การอ่านของนกัเรียน ซึง่กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ ป.6 – ม.6 จ านวน 825 คน ผลการวิจยั
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พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านตา่งกนั มีการใช้ยทุธศาสตร์การอ่านแบบรู้รอบและแบบ
แก้ปัญหาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ ส าหรับการใช้ยทุธศาสตร์การอา่นแบบสนบัสนนุนัน้
แตกตา่งอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิเม่ือท าการเปรียบเทียบรายคู ่พบวา่นกัเรียนท่ีระบวุา่ตนเองมี
ความสามารถในการอ่านสงูใช้ยทุธศาสตร์การอ่านแบบรู้รอบสงูกว่านกัเรียนท่ีระบมีุความสามารถในการ
อา่นปานกลางและต ่า และนกัเรียนท่ีระบวุา่มีความสามารถปานกลางมีการใช้ยทุธศษสตร์การอา่นแบบ
รอบรู้สงูกวา่นกัเรียนท่ีระบมีุความสามารถในการอ่านต ่า เชน่เดียวกนันกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน
สงูมีการใช้ยทุธศาสตร์แบบแก้ปัญหาสงูกวา่นกัเรียนท่ีระบวุา่มีความสามารถในการอ่านปานกลางและต ่า 
  คาเมซาน และแฮมมอนด์ (Khamesan; & Hammond. 2004) ได้ท าการศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ของการเรียนและการตระหนกัรู้ของบคุลลและระหว่างบคุคลโดยการใช้ผงัมโนทศัน์ในการเรียนแบบร่วมมือ
กนัแก้ปัญหาผา่นระบบ ICT ในเวลาเดียวกนั โดยศกึษาจากกลุม่ทดลอง 3 กลุม่ คือกลุม่แรกเรียนชัน้เรียน
ปกติ กลุม่ท่ีสองเรียนด้วยตวัเองผา่นระบบ ICT และใช้ต ารา และกลุม่ท่ีสามเรียนด้วยตนเองด้วยส่ือ
ประเภทเสียงผา่นระบบ ICT และใช้ต ารา ผลการวิจยัพบว่าในการตระหนกัรู้ระหวา่งบคุคลของกลุม่ท่ีใช้ส่ือ
ประเภทเสียงมีความตัง้ใจเรียนต ่าและมีผลการเรียนต ่าเม่ือเทียบกบักลุม่ท่ีเรียนในชัน้เรียนปกต ิและมีการ
ตอบสนองต ่ากวา่กลุม่เรียนด้วยตนเองผา่นระบบ ICT และใช้ต ารา 
  ซนัน่ี คเูปอร์ (Sunny Cooper. 2006: Online) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการคดิอภิมานในผู้ เรียนท่ี
เป็นผู้ใหญ่เป็นงานวิจยัท่ีมุง่ศกึษาวา่การคิดอภิมานมีการพฒันาตามอาย ุโดยใช้อายแุละประสบการณ์ใน
การสอน(ปี) เป็นตวัแปรทดสอบความสมัพนัธ์กบัทกัษะการคิดอภิมาน ผลการวิจยัพบวา่ไมมี่ความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งครูท่ีสอนระดบัชัน้ท่ีตา่งกนั แตอ่ย่างไรก็ตามผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า
คะแนนการคิดอภิมาน (metacognition) มีการพฒันาตามอาย ุและประสบการณ์ในการสอน 
  เชน ทซู ชยุ (Chen, Tzu Hsiu. 2006: Online) ได้ศกึษา ความแตกตา่งระหวา่งรูปแบบการ
เรียนรู้ และยทุธศาสตร์การเรียนรู้ภาษาของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศระดบัชัน้ 7 -
9 ในไต้หวนั ผลการศกึษาพบวา่ ความสมัพนัธ์อยา่งไมมี่นยัส าคญัระหวา่งระดบัชัน้กบัรูปแบบการเรียนรู้
แบบการด ู(Visual) การฟัง (Auditory) และรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุม่ (Group) แตพ่บ ความสมัพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งระดบัชัน้กบัรูปแบบการเรียนรู้แบบเคล่ือนไหว (kinesthetic) และรูปแบบการเรียน
แบบรายบคุคล (Individual) 
  เรห์มาน และคนอ่ืนๆ (Rahman; et al: 2010) ได้ท าการศกึษาผลของความสามารถในการ
ตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนในวิชาเคมี กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนเกรด 10 ซึง่เป็น
นกัเรียนชายจ านวน 525 คน และนกัเรียนหญิงจ านวน 375 คน ผลการวิจยัพบว่า ความตระหนกัในการรู้
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คดิมีความสมัพนัธ์กนักบัความสามารถของนกัเรียนอย่างมีนยัส าคญั นกัเรียนท่ีมีความตระหนกัในการรู้คิด
สงูจะมีความสามารถในการท าแบบทดสอบดี ผลการวิจยัยงัพบวา่นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีความ
ตระหนกัในการรู้คิดไมแ่ตกตา่งกนั 
  งานวิจัยในประเทศ 
  ธวลัพร หอมวงษ์ (2541: 56) ได้ศกึษาวิจยัและพฒันาความเข้าใจในการอา่นโดยใช้เทคนิค
เมตาคอคนิชัน่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) หลงัการทดลอง นกัเรียนท่ีใช้เทคนิคเมตาคอคนิชัน่ ในการอา่นมีความ
เข้าใจในการอา่นสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) มีความเข้าใจ
ในการอา่นสงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และนกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอน
ปกตมีิความเข้าใจในการอา่นหลงัการทดลองและก่อนการทดลองไมแ่ตกตา่งกนั 
  มยรีุ บญุเย่ียม (2545: 92 – 100)  ได้ศกึษาประสิทธภาพชดุการเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน และความตระหนกัในการรู้คิดของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูท่ีเรียนด้วยชดุการ
เรียน เร่ือง “ความนา่จะเป็น” โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือสง่เสริมความตระหนกัในการรู้คดิ กลุม่ตวัอยา่ง
นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ เขต
ดนิแดง กรุงเทพมหานคร จ านวน 39 คน ผลการวิจยัพบว่าความตระหนกัในการรู้คิดของกลุม่ตวัอยา่งหลงั
ทดลองใช้ชดุการเรียน เร่ือง “ความนา่จะเป็น” โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือสง่เสริมความตระหนกัในการรู้
คดิสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  สมยศ ชิดมงคล (2545: 150 – 168)  ได้พฒันากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมผลการ
เรียนทางคณิตศาสตร์และความตระหนกัรู้ในการรู้คิดของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้การ
ผสานแนวคดิการประมวลสารสนเทศและการรู้คดิ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 
2 ห้องเรียน แบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 52 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นกัเรียนกลุม่ทดลองมีเจตคติตอ่การเรียนคณิตศาสตร์และความตระหนกัรู้
ในการรู้คดิหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แตน่กัเรียนกลุม่ควบ
คมมีเจตคติตอ่การเรียนคณิตศาสตร์และความตระหนกัในการรู้คดิก่อนและหลงัการทดลองไมแ่ตกตา่งกนั 
  วนิดา ทองดอนอ ่า (2551: 108 -115) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบั
การคิดอภิมานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครปฐม เขต 1 มี
ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์และคา่น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรปัจจยั ได้แก่ การควบคมุ
ตนเอง ความเช่ืออ านาจภายในตน สมรรถภาพทางสมองด้านภาษา สมรรถภาพทางสมองด้านเหตผุล การ
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รับรู้ความคาดหวงัของผู้ปกครองด้านการศกึษา และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญักบั
การคิดอภิมานในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ด้านความตระหนกัรู้ การวางแผน ยทุธวิธีทางความคิด และ
การตรวจสอบตนเอง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 350 คน
ผลการวิจยัพบวา่ 1. ด้านการตระหนกัรู้ กลุม่ตวัแปรท่ีสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ได้แก่ 
สมรรถภาพทางสมองด้านภาษา สมรรถภาพทางสมองด้านเหตผุล และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ได้แก่ ความเช่ืออ านาจภายในตน        
2. ด้านการวางแผน กลุม่ตวัแปรท่ีสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ได้แก่ สมรรถภาพทางสมอง
ด้านภาษา และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05 ได้แก่ สมรรถภาพทางสมองด้านเหตผุล การควบคมุตนเองและความเช่ืออ า นาจภายในตน     
3. ด้านยทุธวิธีทางความคดิ กลุม่ตวัแปรท่ีสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ได้แก่ สมรรถภาพ
ทางสมองด้านภาษา การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สมรรถภาพทางสมองด้านเหตผุล 
และการรับรู้ความคาดหวงัของผู้ปกครองด้านการศกึษา 4. ด้านการตรวจสอบตนเอง กลุม่ตวัแปรท่ีสง่ผล
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ได้แก่สมรรถภาพทางสมองด้านภาษา การควบคมุตนเอง 
สมรรถภาพทางสมองด้านเหตผุล และความเช่ืออ านาจภายในตน และสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ได้แก่ การรับรู้ความคาดหวงัของผู้ปกครองด้านการศกึษา และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญัจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้คิดจะเห็นว่าโดยสว่นใหญ่จะเป็นการศกึษา
ผลจากการใช้การรู้คดิตอ่ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหรือความสามารถในการอา่น ซึง่ท าให้ยืนยนั
ได้วา่การรู้คิดเป็นการชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของวิชาตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี นอกจากนีย้งัจะท า
ให้ผู้ เรียนสามารถประเมินสภาพเบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผน การควบคมุตรวจสอบ และการประเมินผลมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลตุามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 
  ภทัรรัตน์ แสงเดือน (2553: 89 – 91) ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรม
สากจัฉาท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และ
ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 
ของโรงเรียนเทศบาล 4 วดัเมืองใหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 34 คน
เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณ ผลการวิจยัพบวา่ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉาสงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  จนัทร์ขจร มะลิจนัทร์ (2554: 138 – 141) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคดิเชิงเมตาคอกนิชนัท่ีมีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการ
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รู้คดิ และการก ากบัตนเองในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนบงึสามพนัวิทยาคมอ าเภอ
บงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวนนกัเรียน 42 คน เร่ืองวิธีเรียง
สบัเปล่ียนและวิธีจดัหมู ่ผลการวิจยัพบว่าความตระหนกัในการรู้คดิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงั
ได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคดิเชิงเมตาคอกนิชนัสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคดิเชิงเมตาคอกนิชนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่ การศกึษาความตระหนกัในการรู้คิดมีทัง้
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ซึง่เป็นการพฒันาความตระหนกัในการรู้คดิในด้านการ
อา่นและการแก้ปัญหา โดยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้น ารูปแบบการสอนตา่งๆ มาใช้เพ่ือสง่เสริม
ความตระหนกัการรู้คดิ เชน่ การเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา การใช้การผสานแนวคิดการประมวลสารสนเทศ
และการรู้คิด การใช้ผงัมโนทศัน์ การใช้ชดุการเรียนโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาสง่เสริมความตระหนกัในการรู้
คดิ นอกจากนีย้งัมีการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในการรู้คิดกบัความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึง่พบวา่ความตระหนกัในการรู้คิดมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ดงันัน้เพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้และสามารถในการแก้ปัญหาได้อยา่ง
ประสิทธิภาพ จงึควรพฒันาความตระหนกัในการรู้คิดให้เกิดแก่ผู้ เรียน นอกจากนีน้กัเรียนยงัสามารถน า
ยทุธวิธีตา่งๆ ท่ีชว่ยให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัในการรู้คดิไปประยกุตใช้กบัการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ได้
อีกด้วย 
 

5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) 
 5.1 ความหมายของความมีวินัยในตนเอง 
  การท่ีบคุคลจะมีวินยันัน้ นกัทฤษฎีทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยาเช่ือวา่ต้องมีพืน้ฐานมาจาก
วยัแรกเร่ิมของชีวิต วินยัในตนเองเป็นลกัษณะท่ีมีความส าคญัตอ่การแสดงออกทางจริยธรรมและคณุธรรม
ของบคุคลค าวา่ “วินยั” มีความหมายท่ีอธิบายกนัหลากหลายดงันี ้
  ค าวา่ “วินยั” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Discipline” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน 
(2542 : 1077) หมายถึงการอยูใ่นระเบียบแบบแผนและข้อบงัคบั ข้อปฏิบตั ิอนัได้แก่ การปฏิบตัิตนตาม
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีได้บญัญัตไิว้แล้ว นอกจากนีมี้นกัจิตวิทยา และนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของวินยั
เหมือนกนัได้แก่ 
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  โชต ิบญุนิธีวนิช (2541: 18) ได้กลา่วว่า วินยั เป็นระเบียบข้อบงัคบัท่ีวางไว้เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบตัใิห้บคุคลใช้ควบคมุความประพฤตขิองตนในการปฏิบตัติามแบบแผนข้อบงัคบั เพ่ือฝึกให้บคุคลอยู่
ในความถกูต้อง มีเหตผุล ท่ีจะท าให้บคุคลเป็นคนดีเพ่ือความสงบสขุในชีวิตตน 
  กรมวิชาการ (2542ก: 7) ได้ให้ความหมายค าวา่ วินยั หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อตกลงท่ี
ก าหนดขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้บคุคล ประพฤติปฏิบตัใินการด ารงชีวิตร่วมกนั เพ่ือให้อยูอ่ยา่ง
ราบร่ืนมีความสขุ ความส าเร็จ โดยอาศยัการฝึกอบรมให้รู้จกัปฏิบตัิตน รู้จกัควบคมุตวัเอง 
  ธิตมิา จกัรเพชร (2544: 9) ได้ให้ความหมายค าวา่ วินยั หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อบงัคบั
ท่ีสงัคมก าหนดขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัสิ าหรับบคุคลในสงัคม เป็นสิ่งควบคมุให้บคุคลอยู่ในระเบียบ
แบบแผนเดียวกนั ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นระเบียบ ความสงบสขุของสงัคม 
 จากความหมายท่ีกลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ วินยั หมายถึง ระเบียบ แบบแผน และข้อบงัคบั ข้อ
ปฏิบตัท่ีิวางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัใิห้บคุคล ประพฤติปฏิบตัใินการด ารงชีวิตร่วมกนัเพ่ือความเป็น
ระเบียบ ความสงบสขุของสงัคม โดยอาศยัการฝึกอบรมให้รู้จกัปฏิบตัติน รู้จกัควบคมุตวัเอง  
  การให้ความหมายของวินยัข้างต้น จงึอาจประเภทของวินยัได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  ส านกัคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(2537: 4 – 5 , 2540: 18) ได้แบง่วินยั ออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 
   1.  วินยัภายนอก หมายถึง การท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่ประพฤตปิฏิบตัโิดยเกรงกลวั
อ านาจหรือการถกูลงโทษ เป็นการปฏิบตัท่ีิบคุคลดงักลา่วไมมี่ความเตม็ใจตกอยูใ่นภาวะจ ายอมถกู
ควบคมุ วินยัภายนอกเกิดขึน้จากการใช้อ านาจบางอยา่งบงัคบัให้บคุคลปฏิบตัิตาม ซึง่บคุคลอาจกระท า
เพียงชัว่ขณะเมื่ออ านาจนัน้คงอยู ่แตห่ากอ านาจบงัคบันีห้มดไปวินยัก็จะหมดไปด้วยเชน่กนัและคน
สว่นมากเห็นวา่วินยัเกิดจากการดแูล ควบคมุ 
   2.  วินยัในตนเอง หมายถึง การท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่เลือกข้อประพฤติปฏิบตัสิ าหรับตน
ขึน้โดยสมคัรใจไมมี่ใครบงัคบัหรือถกูควบคมุจากอ านาจใดๆ และข้อประพฤตปิฏิบตัินีต้้องไมข่ดักบัความ
สงบสขุของสงัคม วินยัในตนเองเกิดขึน้จากความสมคัรใจของบคุคลท่ีผ่านการเรียนรู้อบรมและเลือกสรรไว้
เป็นหลกัปฏิบตัิประจ าตน 
  ธิตมิา จกัรเพชร (2544: 9) แบง่ประเภทของวินยั เป็น 2 ประเภท คือ 
   1.  วินยัในตนเอง (Self – discipline) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการท่ีปฏิบตัเิพ่ือ
บงัคบัตนเองให้ปฏิบตัติาม ถ้านกัเรียนมีวินยัในตนเองแล้ว ก็จะลดปัญหาในด้านการปกครองนกัเรียนได้
อยา่งมากโรงเรียนไมจ่ าเป็นต้องออกข้อบงัคบัระเบียบให้มากมาย การควบคมุและการปกครองก็
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สะดวกสบาย เพราะตวัเองจะต้องรู้จกัควบคมุพฤตกิรรมของตนเองให้บรรลจุดุมุง่หมายปลายทางได้อยา่ง
สขุสบาย รู้จกัความรับผิดชอบ ปฏิบตัิตามหน้าท่ีตนรับผิดชอบ 
   2.  วินยัส่วนรวมหรือวินยัส าหรับหมูค่ณะ (External Authority Discipline) หมายถึงวินยั
ท่ีออกมาจากอ านาจภายนอกเพ่ือบงัคบัให้สว่นรวมปฏิบตัติามให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้ วินยั
สว่นรวมนีจ้ะต้องตัง้กฎเกณฑ์เป็นแนวทางกลางๆ ให้ทกุคนสามารถปฏิบตัิตามได้ เช่น วินยัในการแตง่กาย
และวินยัในเคร่ืองความเคารพซึง่มีข้อดี คือ 
    2.1  สามารถรักษาความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัให้อยูใ่นระดบัท่ีดีและควรสง่เสริมให้ดี
ยิ่งขึน้ 
    2.2  รู้จกัด าเนินงานอยา่งได้ผลแก่สว่นรวม 
    2.3  สามารถด าเนินงานเป็นหมูค่ณะโดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน ซึง่
คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ มีวินยัท่ีดี จงึจะท างานของหมู่คณะได้ส าเร็จ 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ประเภทของวินยั แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ วินยัภายนอกและ
วินยัในตนเอง สามารถอธิบายได้ดงันี ้
  1. วินยัภายนอก หมายถึง การท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่ประพฤตปิฏิบตัโิดยเกรงกลวัอ านาจหรือ
การถลูงโทษจากภายนอก ท่ีน ามาบงัคบัให้บคุคลปฏิบตัิตามให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้ ซึง่
บคุคลอาจกระท าเพียงชัว่ขณะเม่ืออ านาจนัน้คงอยู ่แตห่ากอ านาจหมดไปวินยัก็จะหมดไปด้วยเชน่กนั 
  2. วินยัในตนเอง หมายถึง การท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่เลือกข้อประพฤติปฏิบตัเิพ่ือบงัคบัตนเอง
จากความสมคัรใจไมมี่ใครบงัคบัหรือถกูควบคมุจากอ านาจใดๆ เพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายปลายทางได้อย่าง
สขุสบายโดยไมข่ดักบัความสงบสขุของสงัคม 
  สว่นความหมายของความมีวินยัในตนเองมีนกัการศกึษาให้ความหมายไว้ ดงันี ้คือ 
  วินเซนต์ (อรวรรณ พาณิชปฐมพงศ์ 2542: 8; อ้างอิงจาก Vincent. 1961)  ได้กลา่ววา่ ความ
มีวินยัในตนเอง หมายถึงว การท่ีบคุคลจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นผลท าให้เกิดความยุง่ยากแก่ตนเองใน
อนาคต หรือการไมเ่ข้าไปยุง่เก่ียวเร่ืองสว่นตวั หรือสิทธิของผู้ อ่ืนรวมทัง้การท่ีบคุคลนัน้กระท าสิ่งท่ีตนไม่
อยากกระท า แตก่ารกระท านัน้ชว่ยให้ความต้องการและสิทธิของผู้ อ่ืนได้รับการตอบสนองหรือกระท าสิ่งใด
อนัเป็นผลท าให้ผู้นัน้ประสบผลส าเร็จในอนาคต 
  อิงลิชและอิงลิช (สินีนาฎ สทุธจินดา. 2543: 16; อ้างอิงจาก English and English. 
1958:487) ให้ความหมายว่า วินยัในตนเองเป็นลกัษณะของการน าตนเอง การควบคมุหรือการบงัคบั
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ตนเองโดยอาศยัแรงจงูใจท่ีสมัพนัธ์กบัอดุมคตท่ีิบคุคลสร้างขึน้ส าหรับตนเอง หรือเป็นการควบคมุ
พฤตกิรรมของตนเองให้เป็นไปตามความตัง้ใจ 
  รังษิพร จนัทร์กลม (2547: 38) ได้ให้ความหมายค าว่า วินยัในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบคุคลในการควบคมุอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามท่ีตนมุง่หวงัซึง่จะต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบของสงัคม โดยเกิดจากความส านกึตวัขึน้มาเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจากภายนอก เชน่ บคุคลอ่ืนหรือ
สิ่งเร้าภายในตนเองเป็นอปุสรรค ก็ยงัคงไมเ่ปล่ียนแปลง พฤตกิรรมท่ีมุง่หวงัไว้ ลกัษณะของบคุคลท่ีมีวินยั
ในตนเอง 
  ชยัวิชิต เชียรชนะ (2548: 11) ได้ให้ความหมายค าวา่ วินยัในตนเอง หมายถึง ลกัษณะทาง
จิตใจท่ีสง่เสริมให้บคุคลควบคมุตนเองโดยไมต้่องอาศยัอิทธิพลจากภายนอกมาควบคมุการกระท าของตน
ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและประเพณีอนัดีงามเพ่ือประโยชน์สขุของตนเอง สว่นรวมและ
สงัคม ซึง่ประกอบด้วย คณุลกัษณะของความอดทน ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรับผิดชอบ การควบคมุ
อารมณ์และการปฏิบตัติามกฎระเบียบของสงัคม 
  กู๊ด (ศวิพงศ์ ไชยพร. 2548: 15 อ้างอิงจาก Good. 1959: 185 – 186) ให้ความหมายค าวา่
วินยัหมายถึงกระบวนการหรือผลของการควบคมุหรือการบงัคบัความต้องการ แรงกระตุ้น ความปรารถนา
หรือความสนใจเพ่ือให้เป็นไปตามอดุมคติ หรือให้ได้มาซึ่งพฤตกิรรมท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือถือได้ และ
กลา่วถึงความมีวินยัในตนเองวา่หมายถึงการบงัคบัควบคมุพฤตกิรรมบคุคล ไมใ่ชโ่ดยการเรียนรู้ หรือการ
ยอมรับในคณุคา่อนัหนึง่อนัใดซึง่สามารถท าให้บคุคลสามารถท าให้บคุคลสามารถควบคมุบงัคบัพฤตกิรรม
ของตนเองได้ 
  พชัรี แพนลิน้ฟ้า (2549: 52) ได้ให้ความหมายค าว่า วินยัในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ในการควบคมุตนเองทัง้ด้านอารมณ์และพฤตกิรรมให้ปฏิบตัิตนในทางท่ีถกูต้อง โดยไมไ่ด้เกิดจาก
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของสงัคมแตเ่กิดจากการเห็นคณุคา่ในสิ่งท่ีท า และไมก่่อให้ความเดือดร้อนให้ตนเอง
และสงัคม 
  กมลจนัทร์ ช่ืนฤทธ์ิ (2550: 12) ได้ให้ความหมายค าว่า วินยัในตนเอง หมายถึง 
ความสามารถของบคุคลในการควบคมุอารมณ์หรือพฤตกิรรมของตนเอง เด็กสามารถประพฤติปฏิบตัิตน
ให้เป็นไปในลกัษณะท่ีสงัคมยอมรับและเกิดความส านกึว่าเป็นคา่นิยมท่ีดีในด้านตา่งๆ ได้แก่ ความ
รับผิดชอบ การรู้จกัเวลา ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความซ่ือสตัย์ ความเป็นผู้น า 
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  ธิดารัตน์ ธนะค าดี (2552: 10) ได้ให้ความหมายค าว่า วินยัในตนเอง หมายถึง คณุลักษณะ
ของบคุคลท่ีสามารถควบคมุ อารมณ์ และพฤตกิรรมของตนให้เป็นไปตามท่ีตนมุง่หวงัไว้ โดยเกิดความ
ส านกึวา่เป็นคา่นิยมท่ีดีงาม 
 จากความหมายท่ีกลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ ความมีวินยัในตนเอง หมายถึง ความสามารถของ
บคุคลในการควบคมุตนเองทัง้ด้านอารมณ์และพฤตกิรรมให้เป็นไปตามความต้องการและระเบียบ
กฎเกณฑ์ของสงัคม โดยเกิดจากความส านกึตวัขึน้เอง อนัก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและตอ่
สงัคม ซึง่ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความซ่ือสตัย์ และความตัง้ใจ 
 
 5.2 คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง 
  มีผู้กลา่วถึงคณุลกัษณะของผู้ มีวินยัในตนเอง ไว้ดงันี ้  
  ออซูเบล (อรวรรณ  พาณิชปฐมพงศ์. 2542:17; อ้างอิงจาก Ausubel. 1968: 459 – 460) ได้
เสนอผู้ ท่ีมีวินยัในตนเองจะมีคณุลกัษณะดงันี ้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคม, เช่ือมัน่ในตนเอง, 
พึง่ตนเองได้, ควบคมุอารมณ์ได้, อดทน 
  วิคกินส์ (สินีนาฎ สทุธจินดา. 2543:19; อ้างอิงจาก Wiggins. 1971: 289) ได้อ้างถึง
การศกึษาของกอฟ (Gough) ซึง่ศกึษาความมีวินยัในตนเอง พบวา่ผู้ ท่ีมีวินยัในตนเองสงูจะมีคณุสมบตัิ
ดงันี ้มีความรับผิดชอบ, มีความวิตกกงัวลน้อย, มีความอดทน, ประพฤตตินอย่างมีเหตผุล 
  สมศกัดิ์ สินธุระเวชญ์ (2545: 110) ได้สรุปพฤติกรรมท่ีบง่ชีค้วามมีวินยัไว้ดงันี ้สนใจใฝ่รู้, มี
สตคิวบคมุตนเอง, รับผิดชอบ, มีเหตผุล, ซ่ือสตัย์, ขยนั 
  ณฐัรดี โพธ์ิทิพย์ (2547: 9 – 10) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะและพฤตกิรรมของผู้ มีวินยัในตนเอง 
ดงันี ้ความรับผิดชอบ, ความเช่ือมัน่ในตนเอง, ความเป็นผู้น า, ความซ่ือสตัย์, ความตัง้ใจ 
  ชยัวิชิต เชียรชนะ (2548: 14) ได้สรุปคณุลกัษณะความมีวินยัในตนเอง คือ ความอดทน, 
ความเช่ือมัน่ตนเอง, ความรับผิดชอบ, ประพฤตตินอย่างมีเหตผุล, ควบคมุตนเอง 
  ธิดารัตน์ ธนะค าดี (2552: 24) ได้สรุปคณุลกัษณะความมีวินยัในตนเอง คือ ด้านความ
รับผิดชอบ, ด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง, ด้านความอดทน, ด้านความซ่ือสตัย์, ด้านความเป็นผู้น า, ด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคม 
 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ คณุลกัษณะของผู้ มีวินยัในตนเอง คือ 
  1. ความรับผิดชอบ  
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  2. ความอดทน 
  3. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
  4. ความซ่ือสตัย์ 
  5. ความตัง้ใจ 
 ในงานวิจยัครัง้นีว้ดัคณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีวินยัในตนเองในแตล่ะด้าน ดงันี ้
  1. ความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความส านึกท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความเอาใจใส ่มีความละเอียดรอบคอบ ตรงตอ่เวลา ไมล่ะเลยทอดทิง้หรือหลีกเล่ียงการ
งานนัน้ มีความพากเพียรพยายามปรารถนาท่ีจะท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสดุ ยอมรับผลการ
กระท าของตนทัง้ท่ีเป็นผลดีและผลเสียตลอดจนตดิตามผลงาน พร้อมทัง้พยายามปรับปรุงการปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ดียิ่งขึน้ 
  2. ความอดทน หมายถึง การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถของร่างกาย ความคดิ
และจิตใจท่ีจะอดกลัน้ตอ่สู้กบัสิ่งตา่งๆ โดยไมค่ านงึถึงอปุสรรค และควบคมุการกระท าของตนให้อยูใ่น
ขอบเขตท่ีสงัคมยอมรับโดยใช้สตปัิญญาควบคูไ่ปด้วย จนสามารถท าให้งานนัน้ประสบความส าเร็จ 
  3. ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความมัน่ใจท่ีจะกระท าสิ่ง
ตา่งๆ ให้ส าเร็จลลุว่งตามท่ีตนตัง้ใจไว้โดยไมมี่ความลงัเล หรือหวัน่วิตกในความสามารถของตน กล้า
แสดงออกในความคดิ การพดู การกระท า การออกความคดิเห็นในการท างานใดๆ  
  4. ความซ่ือสตัย์ หมายถึง การแสดงออกของบคุคลท่ีปฏิบตัิตนท่ีตรงตอ่ความเป็นจริง 
ประพฤติปฏิบตัิอยา่งตรงไปตรงมา มีความละอายและเกรงกลวัตอ่การกระท าความผิด ทัง้กาย วาจา ใจ 
ทัง้ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั  
  5. ความตัง้ใจ หมายถึง การแสดงออกของบคุคลท่ีมุง่หมัน่ผลกัดนัให้บคุคลพยายามประกอบ
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ด้วยความสนใจ เตม็ใจอย่างสม ่าเสมอ มีการวางแผนลว่งหน้าก่อนลงมือท า
เพ่ือให้งานท่ีบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 
 5.3 ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง 
  ธิตมิา จกัรเพชร (2544: 13 – 16) ได้อธิบายการเกิดวินยัในตนเอง คือ 
   1. ทฤษฎีการเกิดวินยัในตนเองของเมาเรอร์ (Mowrer) การเกิดความมีวินยัในตนเองนัน้
จะต้องมีพืน้ฐานมาตัง้แตร่ะยะแรกจนกระทัง่ เตบิโตขึน้มา สิ่งส าคญัก็คือ ความสมัพนัธ์ของผู้ เป็นบดิา 
มารดา หรือผู้ปกครองเลีย้งด ูอนัจะน าไปสู่ความสามารถในการให้รางวลักบัตนเอง หรือสามารถควบคมุ
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ตนเองเม่ือโตขึน้ ซึง่เมาเรอร์ได้อธิบายว่าทารกหรือเดก็ต้องการจะเรียนรู้จากผู้ ท่ีเลีย้งดตูน มีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้
     1.1  บคุคลท่ีส าคญัตอ่การเรียนรู้ของเดก็ทารก คือ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองดแูลท่ี
เป็นผู้ ท่ีบ าบดั ตอบสนองความต้องการของทารก เชน่ได้กินนมเม่ือหิว มีผู้ ปัดยงุให้เม่ือถกูยงุกดั ฯลฯ เม่ือ
ทารกได้รับบ าบดัหรือตอบสนองความต้องการก็จะรู้สึกสบายพอใจและมีความสขุความรู้สกึเหล่านี ้เกิด
จากการเรียนรู้ท่ีได้รับการตอบสนองความต้องการของตวัเดก็เอง ดงันัน้บคุคลส าคญัตอ่การเรียนรู้ของเดก็ 
คือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดแูลนัน่เอง 
    1.2  ความรัก ความพอใจ ความผกูพนัของเดก็ท่ีมีตอ่บดิา มารดา ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดแูล น าไปสูก่ารปฏิบตัติามสัง่สอน หรือใช้เป็นตวัอยา่งท่ีเดก็จะเลียนแบบทัง้ค าพดูและการกระท าท าให้
เขาเกิดความสขุความพอใจ อนัเป็นลกัษณะของการให้รางวลัแก่ตนเอง การเลียนแบบเหลา่นัน้จะท าตามท่ี
ดีและไมดี่ตราบท่ีลกัษณะเหลา่นัน้อยูใ่นตนเองของผู้ ท่ีตนเองรักและพอใจความสามารถในการให้รางวลั
ตนเองโดยการเลียนแบบนีเ้มาเรอณ์เช่ือวา่ จะปรากฎในเดก็ท่ีอายปุระมาณ 8 – 10 ขวบและจะพฒันา
ตอ่ไปจนสมบรูณ์เม่ือเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ ดงันัน้ผู้ ท่ีมีวฒุิภาวะทางจิตอยา่งสมบรูณ์จงึเป็นผู้ มีความสามารถท่ี
จะควบคมุตนเอง ให้ปฏิบตัิตนอยา่งมีเหตผุลในสถานการณ์ตา่งๆ เชน่ การตอบโต้เม่ือเกิดความรู้สกึคบั
ข้องใจ ความกลวั ฯลฯ ส าหรับผู้ ท่ีขาดวินยัในตนเองหรือขาดการควบคมุตนเองก็เพราะไมไ่ด้ผา่นการเรียนรู้
ตัง้แตว่ยัทารกจงึกลายเป็นบคุคลขาดการยบัยัง้ชัง่ใจในการกระท ากลายเป็นผู้ ท่ีท าผิดกฎเกณฑ์และ
กฎหมายบ้านเมืองอยูเ่สมอ ดงันัน้ทฤษฎีนีจ้งึสรุปได้ว่า การเกิดวินยัในตนเองจนเป็นผู้บรรลวุฒุิภาวะทาง
จิตนัน้ จะต้องเร่ิมจากการเลีย้งดใูนวยัเดก็อย่างมีความสขุ อบอุน่และผา่นการอบรมสัง่สอน หรือจากการ
เลียนแบบท่ีดีงามจากผู้ ท่ีเลีย้งดเูดก็เอง และจะพฒันามาเป็นลกัษณะเดน่ชดัในจิตส านึกของบคุคลและ
กลายเป็นพฤตกิรรมท่ีถกูต้องมีเหตผุลของบคุคลตอ่ไป จากทฤษฎีของเมาเรอร์ท่ีกลา่วมาสรุปเป็นรูปได้ 
ดงันี ้
 ขัน้ท่ี 1 

มารดา หรือผู้ เลีย้งด ู

 เดก็      การบ าบดัความต้องการทางกาย  รู้สกึสบายพอใจมีความสขุ 

                 การเรียนรู้ 

 เดก็มีปฏิสมัพนัธ์กบัมารดาหรือผู้ เลีย้งดโูดยท่ีมารดาหรือผู้ เลีย้งดมูาพร้อมกบัการบ าบดัความ
ต้องการทางกาย และทางจิตใจ เชน่ อาหาร การท าความสะอาดร่างกายให้เดก็ การสมัผสั 
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 ขัน้ท่ี 2  

 เดก็      มารดาหรือผู้ เลีย้งด ู   รู้สกึสบายพอใจมีความสขุ 

                 การเรียนรู้ 

 เม่ือเดก็มีปฏิสมัพนัธ์กบัมารดาเด็กจะมีความรู้สกึสบายใจมีความสขุเพราะเด็กเคยเรียนรู้มาวา่
มารดาน าความสขุความพอใจมาให้ 

 ขัน้ท่ี 3 

        มารดา 

 เดก็              การบ าบดัความต้องการทางร่างกาย  รู้สกึสบายพอใจมีความสขุ 

                      ค าอบรมสัง่สอน 

        การเรียนรู้ 

 เดก็มีปฏิสมัพนัธ์กบัมารดาท่ีมารดาท่ีมาพร้อมกบัการบ าบดัความต้องการทางกาย และค าอบรม
สัง่สอนตา่งๆ ท าให้เดก็เกิดการเรียนรู้ว่าค าสอนและการกระท าตา่งๆ เป็นตวัแทนของมารดา 

 ขัน้ท่ี 4 

 เดก็      ท าตามค าอบรมสัง่สอนตา่งๆ  รู้สกึสบายพอใจมีความสขุ 

        การเรียนรู้ 

  เดก็กระท าสิ่งตา่งๆ ตามท่ีมารดาเคยอบรมสัง่สอนไว้ถึงแม้จะไมมี่มารดาอยู่ด้วยเพราะค า
อบรมสัง่สอนตา่งๆ เสมือนเป็นตวัแทนของมารดา จงึท าให้เดก็ท่ีท าตามค าอบรมสัง่สอนของมารดาเกิด
ความรู้สกึสบายใจพอใจและมีความสขุ 
  การเกิดวินยัในตนเองนีต้ามทฤษฎีของเมาเรอร์นี ้เพียงจดุเร่ิมต้นในตวับคุคลเท่านัน้ยงัต้อง
อาศยัการฝึกอบรมเพ่ือเตมิอีกมาก ลกัษณะวินยัในตนเองจงึจะพฒันาขึน้มา เดน่ชดัจนกลายเป็นสาเหตุ
ของพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอของบคุคล 
   2.  ทฤษฎีแรงจงูใจทางจริยธรรม หรือความมีวินยัในตนเอง ของเพค และฮาวิกเฮอร์ส  
(Pack And Havighurst) เช่ือวา่การควบคมุของอีโก้ (Ego control) และการควบคมุของซุปเปอร์อีโก้ 
(Super Ego Control)ร่วมกนัชว่ยให้เกิดความต้องกรแสดงพฤตกิรรมเพ่ือผู้ อ่ืนได้อยา่งสมเหตสุมผลพลงั
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ควบคมุของอีโก้และซุปเปอร์อีโก้ของแตล่ะบคุคลไมเ่ทา่กนัเน่ืองจากได้รับความรู้จากจริยศกึษาท่ีท าให้
บคุคลรู้ผลการกระท าของตนนัน้ไมเ่ทา่กนั ซึง่จะสง่ผลไปสู่ความมีวินยัในตนเองหรือการควบคมุของอีโก้ 
และซุปเปอร์อีกโก้ในระดบัท่ีตา่งกนั กลา่วโดยสรุปคือ จ าเป็นต้องใช้ความรู้ทางจริยธรรมมาชว่ยในการ
สร้างพลงัควบคมุอีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ให้ได้ในระดบัท่ีเหมาะสมซึง่จะเร่ิมในเดก็ เป็นต้น มาจนกระทัง้
สามารถพฒันาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีภาวะจิตท่ีสมบรูณ์นัน้คือมีการควบคมุตนเองหรือมีวินยัในตนเองอยา่ง
เหมาะสม 
   3. ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจย์ (Piaget) 
  วราภรณ์ รักวิจยั (2533: 108 – 109) ได้สรุปทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ ดงันี  ้
  เพียเจย์เป็นบคุคลแรกท่ีศกึษาเร่ืองจริยธรรมของเดก็ เขาอธิบายวา่ จริยธรรมจะแฝงอยู่ใน
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ทกุชนิด และในการเลน่เกมส์ตา่งๆ ของเด็กจะต้องมีเกณฑ์ท่ีเป็นระบบซบัซ้อนแอบแฝงอยู่
ในการเลน่เกมส์นัน้พฒันาการทางจริยธรรมมี 2 ขัน้ท่ีเป็นพืน้ฐาน คือ 
   1. การฝึกหดัตามกฎเกณฑ์ ซึง่อยูใ่นชว่งอายกุ่อน 8 ปี ระยะนีเ้ดก็จะยึดเกณฑ์ภายนอก
นัน่คือ พอ่แม ่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัเดก็ จะมีอิทธิพลตอ่การพฒันาการทางจริยธรรมของเดก็ กฎเกณฑ์จะมี
ลกัษณะตายตวั เด็กจะไมค่ านงึถึงแรงจงูใจตา่งๆ หรือเหตขุองการกระท า แบง่ได้เป็นขัน้ คือ 
    ขัน้ท่ี 1  เดก็พยายามท าตามอยา่งคนอ่ืน เพราะยงัไมรู้่กฎเกณฑ์การเลน่ 
    ขัน้ท่ี 2  เดก็จะยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง พฤติกรรมจะเกิดมาจากตนเองรวมกบัการ
ตามอยา่งคนอ่ืนท่ีเลน่เป็น การเลน่จะมุง่เอาชนะ 
    ขัน้ท่ี 3  เดก็เกิดความร่วมมือในระหวา่งผู้ เลน่ ความสนใจอยูท่ี่การเลน่ตามกฎเกณฑ์ 
ไมมุ่ง่แตเ่อาชนะ 
    ขัน้ท่ี 4  เดก็นอกจากจะมีความร่วมมือในการเลน่ตามกฎเกณฑ์แล้วยงัท าตาม
กฎเกณฑ์ด้วยความรู้สกึรับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
   2. ความส านกึในกฎเกณฑ์ เดก็เร่ิมมีกฎเกณฑ์ของตนเอง ระยะนีพ้ฒันาการทาง
จริยธรรมเร่ิมก้าวไปสู่ระยะท่ีมีความคิดเป็นของตนเอง ในลกัษณะของการคิดถึงความยตุธิรรมและผลของ
การกระท า 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ทฤษฎีการเกิดวินยัในตนเองของเมาเรอร์และทฤษฎีแรงจงูใจ
ทางจริยธรรมของเพคและแฮวิคเฮิสต์ จะเห็นความสอดคล้องกนัของทฤษฎีทัง้สอง นัน่ก็คือทฤษฎีของเมา
เรอร์จะแสดงให้เห็นวา่ การวางพืน้ฐานให้เกิดวินยัในตนเองจะเร่ิมมาจากการเลีย้งดทูารกจนเกิดความ
ผกูพนักนั และเดก็เกิดความพงึพอใจท่ีจะปฏิบตัิตนตามค าอบรมสัง่สอนของผู้ เลีย้งด ูหรือเลียนแบบ
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พฤตกิรรมของผู้ เลีย้งด ูเดก็จะเกิดการเรียนรู้และพฒันาจนกลายเป็นผู้ มีวินยัในตนเอง ซึง่ทฤษฎีแรงจงูใจ
ทางจริยธรรมของเพคและแฮวิคเฮิสต์ จะแสดงให้เห็นวา่เม่ือเดก็เตบิโยมาแล้วก็จะได้ร้บประสบการณ์และ
ความรู้ทางจริยธรรมจากสงัคม และรับเข้าไปจนกลายเป็นพลงัในการควบคมุตนเองหรือเกิดวินยัในตนเอง 
จงึสามารถสรุปได้วา่ก าเนิดของวินยัในตนเองมีท่ีมาตัง้แตว่ยัทารกและจะคอ่ยๆ สะสมประสบการณ์ การ
เรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากครอบครัวและสงัคม มาพฒันากลายเป็นพลงัควบคมุตนเองหรือมีวินยั
ในตนเองท่ีจะแสดงพฤติกรรมอยา่งเหมาะสมคือเป็นผู้บรรลวุฒุิภาวะทางจิตอยา่งสมบรูณ์ 
 
 5.4 ความส าคัญของความมีวินัยในตนเอง 
  ในการพฒันาสงัคมให้เจริญก้าวหน้า จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันาคณุภาพของประชากรท่ี
จะเป็นผู้ ท่ีท าให้ประเทศเจริญตอ่ไปในอนาคต สิ่งส าคญัท่ีสดุในการพฒันาคณุภาพประชากรก็คือ ต้อง
สร้างให้บคุคลในสงัคมมีวินยัในตนเอง เพราะวินยัในตนเองนีเ้ป็นหวัใจของการมีคณุธรรมอ่ืน มีผู้กล่าวถึง
ความส าคญัของการมีวินยัในตนเองไว้หลายทา่น ดงันี ้
  บารุช (ชยัวิชิต เชียรชนะ. 2548: 18; อ้างอิงจาก Baruch. 1949: 4 – 5) ท าการศกึษาพบวา่
ผู้น า จะต้องมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง วินยัท าให้บคุคลอยูร่่วมกนัได้
ด้วยความสงบสขุ วินยัจงึเกิดขึน้กบัคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
  เฮอลอค (ชยัวิชิต เชียรชนะ. 2548: 18; อ้างอิงจาก Hurlock. 1984 : 393) มีความเห็นวา่การ
ปลกูฝังระเบียบวินยันัน้มีความส าคญั ดงันี ้
   1. ชว่ยให้เดก็รู้สกึมัน่ใจโดยบอกวา่สิ่งใดควรท าและสิ่งใดไมค่วรท า 
   2. ชว่ยให้เดก็หลีกเล่ียงตอ่ความรู้สกึผิดหรืออบัอายตอ่สิ่งท่ีผิด ความรู้สกึท่ีหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้นี ้จะท าให้ไมมี่ความสขุและเกิดการปรับตวัท่ียาก วินยัจะชว่ยให้เดก็อยูใ่นมาตรฐานของสงัคม 
   3. ชว่ยให้เดก็ได้เรียนรู้การประพฤตตินท่ีจะเป็นทางไปสูก่ารเป็นผู้น าท่ีนา่ยกย่องนบัถือ
เป็นข้อบง่ชีข้องความรักและการยอมรับท่ีส าคญัคือการปรับตวัประสบผลส าเร็จและมีความสขุ 
   4. ชว่ยรักษาแรงจงูใจในการเสริมแรงของตน ซึ่งจะกระตุ้นให้เดก็ได้รับสิ่งท่ีเป็นความ
ต้องการของเขา 
   5. ชว่ยให้เกิดการพฒันาจิตส านกึ ศีลธรรมซึง่เป็นแนวทางในการท าให้เด็กมีการตดัสินใจ
และควบคมุพฤติกรรมด้วยตนเอง 
  บญุชม ศรีสะอาด และคนอ่ืนๆ (2528: 111) กลา่วถึงคณุคา่ของวินยัในตนเองไว้ดงันี ้ 
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   1. วินยัในตนเองชว่ยสร้างและรักษาไว้ซึง่สภาพการณ์อนัจ าเป็นตอ่ความเจริญก้าวหน้า
ของสงัคม 
   2. วินยัในตนเองเป็นเคร่ืองเตรียมตวัเด็กส าหรับการด าเนินชีวิตในภายหน้า ซึง่เม่ือเติบ
ใหญ่มีเสรีภาพอยา่งเตม็ท่ีก็จะมีอิสระท่ีจะต้องผกูพนักบัความรู้สกึรับผิดชอบอยา่งใกล้ชิดด้วย 
   3. วินยัในตนเองเป็นเคร่ืองปลกูฝังการรู้จกัควบคมุตนเองทีละน้อยจะได้เป็นนิสยัติดตวัไป
ภายหน้า 
  ส านกัคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(2537: 5 – 6) ได้กลา่วถึงความส าคญัของวินยัได้
ดงันี ้
   1. ด้านครอบครัว การท่ีสมาชิกในครอบครัวมีวินยัไมว่า่จะเป็นวินยัภายนอกหรือวินยัใน
ตนเอง ยอ่มก่อให้เกิดความไว้วางใจเช่ือมัน่ระหว่างสมาชิก ท าให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว 
โดยเฉพาะสมาชิกผู้ เยาว์ของครอบครัวเม่ือเตบิโตขึน้จากครอบครัวท่ีมีสมัพนัธภาพท่ีดียอ่มเป็นผู้ มี
บคุคลิกภาพดี มีความมัน่คงทางจิตใจ กล้าท่ีจะเรียนรู้และปรับตวัในสิ่งใหม่ๆ  อนัจะเป็นก าลงัคนท่ีส าคญั
ในการชว่ยพฒันาประเทศสืบไป 
   2. ด้านสงัคม เม่ือกลุม่คนในสงัคมมีการรักษาระเบียบวินยั เคารพกฎเกณฑ์ของสงัคม
ร่วมกนั เชน่การชว่ยกนัรักษาสาธารณสมบตั ิการเคารพและไมล่ว่งเกินสิทธิของผู้ อ่ืน การปฎิบตัติาม
ประเพณีแบบแผนปฏิบตัขิองสงัคม ก็จะท าให้การด าเนินอยูร่่วมกนัของบคุคลในสงัคมเป็นไปอย่างสงบสขุ 
   3. ด้านเศรษฐกิจ ในสภาพสงัคมไทยปัจจบุนัท่ีมีการด าเนินงานทางภาคธุรกิจอย่าง
รวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ เวลาจงึเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่ง ซึง่ผู้ด าเนินการทางธุรกิจ
จะต้องรักษาและใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มคา่ท่ีสดุ ดงันัน้การมีวินยัตรงตอ่เวลาจงึเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่การพฒันา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนัน้การมีวินยัในตนเองเก่ียวกบัความซ่ือสตัย์ในการด าเนินงานทาง
ธุรกิจก็มีสว่นส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
   4. ด้านการเมือง การท่ีประชาชนในสงัคมไทยมีความเคารพยอมรับความคดิเห็นของ
บคุคลอ่ืนท่ีแตกตา่งไปจากตน และตระหนกัในสิทธิหน้าท่ีของตนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ในฐานะประชาชนอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้การบริหารราชการแผน่ดนิด้วย ความซ่ือสตัย์สจุริตของ
นกัการเมืองฝ่ายรัฐบาล และการหมัน่ตรวจสอบการบริหารงานของคณะรัฐบาลอยา่งใกล้ชิดด้วยความ
ตระหนกัในหน้าท่ีของพรรคฝ่ายค้านอยา่งแท้จริง สิ่งเหลา่นีเ้ป็นวินยัในตนเองท่ีส าคญัท่ีจะชว่ยให้การ
พฒันาทางการเมืองของประเทศเป็นไปได้โดยง่าย 



89 
 

  ชยัวิชิต เชียรชนะ (2548: 20) ได้กลา่ววา่ ความส าคญัของวินยัในตนเองเป็นสิ่งท่ีมี
ความส าคญัยิ่ง วินยัในตนเองเป็นสิ่งท่ีปลกูฝังสิ่งดีๆ ให้กบัตนเองและสงัคม วินยัในตนเองชว่ยเป็นกรอบ
ของการแสดงพฤติกรรมให้มีความเหมาะสม ถ้าเรามีวินยัในตนเองแล้วไมว่า่จะไปอยูใ่นสงัคมใด การ
ด ารงชีวิต การปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมก็จะสามารถท าได้ง่าย นอกจากนีแ้ล้วความมีวินยัในตนเองยงัเป็น
แบบแผนการด าเนินการของแตล่ะบคุคล ท่ีจะน าไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีประสบความส าเร็จตามท่ีแตล่ะบคุคล
คาดหวงัไว้ 
  พชัรี แพนลิน้ฟ้า (2549: 60) ได้กลา่วว่า ความส าคญัของความมีวินยัในตนเองเป็นสิ่งท่ีวดั
ความดีของบคุคล และผู้ ท่ีมีวินยัในตนเองนัน้จะเป็นผู้ ท่ีสามารถด ารงชีพได้อยา่งมีความสขุ และเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตอ่ไปในอนาคต 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ความส าคญัของความมีวินยัในตนเอง เป็นสิ่งท่ีพฒันาจิตส านึก 
ศีลธรรมซึง่เป็นแนวทางท าให้บคุคลมีการตดัสินใจและควบคมุพฤตกิรรมด้วยตนเอง เป็นแบบแผนการ
ด าเนินการของแตล่ะบคุคลบรรลถุึงความมุง่หมายท่ีตนมุง่หวงัอยา่งมีเหตผุลทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงัผู้ อ่ืน รู้
วา่สิ่งใดควรท าและสิ่งใดไมค่วรท าในการด ารงชีวิตร่วมกนัในสงัคม สงัคมใดก็ตามท่ีมีผู้ มีวินยัในตนเองสงู
เป็นจ านวนมากสงัคมนัน้ก็ย่อมสงบสขุและเจริญก้าวหน้า  
 
 5.5 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง 
  ในการจะพฒันาการมีวินยัในตนเองให้เกิดขึน้ในตวัเด็กนัน้ ก่อนอ่ืนควรจะทราบว่าวินยัท่ีจะ
ปลกูฝังให้เกิดขึน้ในตวัเดก็ควรจะมีลกัษณะเชน่ไร ซึง่เชเวียคอฟและฟริทซ์ (Sheviakov and Fritz. 1955 : 
4) ได้เสนอแนะลกัษณะวินยัท่ีดีท่ีควรปลกูฝังไว้ดงันี ้คือ 
   1. ตัง้อยู่บนรากฐานของการเสียสละเพ่ือมนษุยธรรม เช่น มีอิสรภาพ ความยตุธิรรม และ
ความเสมอภาคในหมูข่องคนทัง้หลาย 
   2. ตัง้อยู่บนรากฐานแหง่การยอมรับนบัถือศกัดิ์ศรีและสิทธิของทกุคน 
   3. มีผลให้งานท่ีท ามีประสิทธิภาพมากขึน้ 
   4. สง่เสริมให้เดก็มีลกัษณะเป็นผู้น า คือ พร้อมท่ีจะบริการและปฏิบตังิานร่วมกบัหมูค่ณะ
เป็นอย่างดี 
   5. วินยัควรก าหนดมาจากความเข้าใจวา่ต้องท าหรือไมท่ าด้วยเหตผุลใด ดีกวา่วินยัท่ีท า
ตามค าสัง่ 
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  กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2537: 12) ได้แนะแนวทางในการสง่เสริมความมีวินยัใน
ตนเอง ดงันี ้
   1. สร้างบรรยากาศท่ีมีการผ่อนคลาย 
   2. ให้โอกาสเดก็ริเร่ิมท ากิจกรรมอยา่งอิสระ 
   3. สนบัสนนุให้เดก็มีโอกาสคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล 
   4. เปิดโอกาสให้เดก็ชว่ยกนัสร้างข้อตกลง 
   5. แสดงความช่ืนชมเม่ือเดก็ปฏิบตัิตามข้อตกลง ให้ก าลงัใจ 
   6. ทบทวนสิ่งท่ีเดก็ได้กระท า โดยการถามหรือชมเชย 
  กลุยา ตนัตผิลาชีวะ (2542: 80 – 81) กลา่วถึงหลกัการสร้างวินยัให้แก่เด็ก ดงันี ้ 
   1. มีเจตคตท่ีิดีกบัเดก็ การสอนวินยัต้องคอ่ยเป็นคอ่ยไป ใสใ่จและพยายามในการสร้าง
ด้วยการใช้สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเดก็ ให้ค าแนะน าชีแ้จงถึงการประพฤตปิฏิบตัท่ีิถกูต้อง ฝึกเดก็ให้รู้จกัการ
บงัคบัตนเองอยา่งมีเหตผุล ให้ก าลงัใจเม่ือเด็กท าถกูต้องและชมเชย ใช้วิธีการชกัจงูใจให้มีสว่นร่วมในการ
ปฏิบตัิ มากกวา่การบงัคบั โดยค านงึถึงความรู้สกึจิตใจเดก็ และความสามารถของเด็กในการพฒันาตาม
ระดบัอาย ุการสอนวินยัเด็กด้วยความรักและให้สิ่งท่ีดีท่ีสดุกบัเดก็ จะชว่ยให้เดก็มีความรู้สกึท่ีดีกบัการมี
วินยั 
   2. ให้อิสระแก่เดก็ในการมีความคดิเป็นของตนเอง ด้วยการให้ค าแนะน าปรึกษาเม่ือเด็ก
เลน่กบัเพ่ือนหรือมีปัญหาในการเลน่ เดก็ควรได้รู้วา่ ท าไมต้องมีวินยั พฤติกรรมใดท่ียอมรับได้และ
พฤตกิรรมใดท่ีผิด เม่ือผิดแล้วต้องแก้ไข เพราะหากเกิดซ า้แล้วไปแก้ไข จะท าให้เด็กคบัข้องใจ 
   3. สร้างให้เดก็มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยการตดิตามให้
ข้อมลูย้อนกลบั ชีแ้นะ ไมต่ิหรือวา่กลา่วให้เดก็เสียใจ ไมเ่ปรียบเทียบเดก็กบัผู้ อ่ืนให้เด็กรู้สกึวา่เป็นปมด้อย 
แตป่ระเมินให้เดก็เห็นถึงการพฒันาพฤตกิรรมของตนเองและข้อควรต้องแก้ไข 
   4. ให้การยกย่องชมเชยในทนัทีท่ีเดก็กระท าหรือปฏิบตัิดี อยา่พดูถึงสิ่งท่ีไกลตวัเดก็จะไม่
เข้าใจ 
   5. การฝึกวินยัต้องสม ่าเสมอ เราไมส่ามารถเปล่ียนพฤตกิรรมเดก็ได้ในทนัทีทนัใดต้องฝึก
ซ า้ๆ อย่างตอ่เน่ือง เพื่อให้เด็กซมึซบัไปเป็นนิสยั เม่ือผิดต้องลงโทษทนัทีเพ่ือแก้ไขให้ถกูต้องถ้าเด็กท าดีต้อง
ชมเชย 
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  ชไนเดอร์ (สินีนาฎ สทุธจินดา. 2543: 30 – 31; อ้างอิงจาก Snyder. 1986 : 124) ได้ท าการ 
ศกึษาเร่ือง “Three Differing Systems of Discipline and Their Impact on Conscience and Culture” 
และเสนอวิธีการพฒันาวินยัให้แก่เด็ก 3 วิธีคือ 
   วิธีท่ี 1  ใช้วิธีการให้นกัเรียนเช่ือฟังโดยยกย่อง ชมเชย และให้รางวลั แตถ้่าเดก็ไมท่ าตาม
ก็ใช้วิธีลงโทษ 
   วิธีท่ี 2  ใช้วิธีการผอ่นผนักรุณาหรือปกป้องบคุคลนัน้ ทัง้นีผู้้ ท่ีได้รับความเอาใจใสห่รือ
ได้รับการยอมรับ จะท าให้เป็นผู้ ท่ีขาดความเอาใจใส่ หรือการยอมรับ 
   วิธีท่ี 3  การให้ความยตุธิรรม เท่ียงตรง โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้มัน่คงปลอดภยั 
  ชไนเดอร์ สรุปวา่ การใช้วิธีการแตล่ะวิธีนัน้มีหลกัการแนวความคดิตา่งกนั แตว่ิธีการทัง้ 3 วิธี
จะท าให้เดก็รู้จกัมโนทศัน์หลายๆ รูปแบบท่ีเก่ียวกบัความยตุธิรรมในสงัคมและพฒันาทกัษะในด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล แตก่ารจะเลือกแบบใดมาปฏิบตัจิะต้องพิจารณารายละเอียดหลายประการ
ประกอบ มิใชย่ึดหลกัปฏิบตัิตามวินยัเทา่นัน้ 
  ธิตมิา จกัรเพชร (2544: 27) ได้กลา่วว่า ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนนัน้จะเกิดขึน้ได้ครู
มีบทบาทส าคญัในการช่วยสร้างวินยัในตนเองให้กบัเดก็ โดยในการสร้างวินยัในตนเองให้กบัเดก็นัน้จะต้อง
ยดึทฤษฎีการเกิดวินยัในตนเองด้วยเสมอ เชน่ สร้างกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความชอบ ต้องการมาเป็น
ตวักระตุ้นให้เดก็เกิดความมีวินยัในตนเอง ไมใ่ช้การบงัคบัให้ท าในสิ่งท่ีเดก็ไมต้่องการ และเม่ือเดก็
ตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของความมีวินยัในตนเอง เด็กก็จะคงลกัษณะของความมีวินยัในตนเองไว้เป็น
ลกัษณะประจ าตวัตอ่ไป ท าให้บคุคลนัน้สามารถอยูใ่นสงัคมได้อยา่งเป็นสขุ และเป็นส่วนหนึง่ในการ
สร้างสรรคส์งัคมตอ่ไป 
  กมลจนัทร์ ช่ืนฤทธ์ิ (2550: 34) การสง่เสริมความมีวินยัในตนเอง คือการท่ีครูสร้าง
บรรยากาศท่ีมีการผ่อนคลายให้เดก็ได้มีโอกาสคิดและตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนบัสนนุ และช่ืนชม
เดก็เม่ือเกิดการปฏิบตัิตาม ให้ก าลงัใจ เม่ือเกิดการผิดพลาด ครูไมค่วรลงโทษหรือดเุด็ก ให้เด็กเห็นว่าตนมี
ความส าคญัตอ่สว่นรวม 
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ การสง่เสริมความมีวินยัในตนเอง คือ 
  1. ต้องสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เรียน 
  2. มีความนบัถือในตวัผู้ เรียน และยกย่องชมเชยเดก็บ้างในโอกาสอนัสมควร 
  3. ชว่ยให้ผู้ เรียนรู้จกัการปกครองตนเองให้เข้ากบักฎเกณฑ์ตา่งๆ  
  4. ต้องยินยอมให้เดก็มีอิสระในการพฒันาตนเองตามสมควร 
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  5. ควรยกบคุคลท่ีมีระเบียบวินยัดีมาให้เดก็ดเูป็นตวัอย่าง 
  5.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความมีวินัยในตนเอง 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
  บารุค (ธิตมิา จกัรเพชร. 2544: 30; อ้างอิงจาก Baruch. 1949: 4 – 5) สตอรทเธอร์ แจ็ค และ
เพจ โดย บารุค ได้ศกึษาพบวา่ วินยัในตนเองจะเกิดขึน้กบับคุคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และยงัพบวา่
ผู้น าจะต้องมีระเบียบวินยัมีความรับผิดชอบ และมีความมัน่ใจในตนเอง  
  ออซูเบล (สินีนาฎ สทุธจินดา. 2543: 35; อ้างอิงจาก  Ausubel, 1965: 167) ได้ศกึษาพบวา่ 
แบบของวินยัท่ีได้ผลและมัน่คง ซึง่เราต้องการให้เกิดในตวัเดก็ คือวินยัในตนเองท่ีมีรากฐานมาจาการ
ควบคมุภายในและภายนอกตนการควบคมุภายในตนเอง เชน่ การอบรมเลีย้งดอูยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับการ
บงัคบัการลงโทษ เป็นการควบคมุภายนอก จะชว่ยปลกูฝังวินยัในตนเองได้เพียงเล็กน้อย 
  มสุเสน (รังษิพร  จนัทร์กลม.  2547: 45; อ้างอิงจาก Mussen. 1969: 341) ศกึษาพบว่า การ
ฝึกวินยัโดยการให้เหตผุล และให้ความรักเป็นการฝึกวินยัท่ีได้ผลดีท่ีสดุ และชว่ยสง่เสริมพัฒนาการทาง
สมองของเดก็ เพราะชว่ยให้เดก็เข้าใจเหตผุลหรือมาตรฐานสงัคมท่ีพอ่แม่ต้องการ วิธีนีจ้ะชว่ยให้เดก็มีวินยั
ในตนเองสงูขึน้ ซึง่มสุเสนให้ข้อคิดวา่ การฝึกวินยัโดยการใช้เหตผุลการให้ความรักและสง่เสริมพฒันาการ 
ความรับผิดชอบควรใช้จนกว่าเดก็จะเลิกกระท าพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึปรารถนา เพราะเป็นการกระตุ้นให้เดก็
ยอมรับอยา่งแท้จริงวา่การกระท าของเขาไมเ่หมาะสม 
  จอร์แดน (Jordan. 1984: Online)  ได้ท าการศกึษาหาเกณฑ์ความเท่ียงตรงของมาตรา
ประมาณคา่ของความมีวินยัในตนเอง โดยใช้เกณฑ์ในการวดั 3 เกณฑ์ คือ เพ่ือนร่วมห้อง การท างานสง่
ตามก าหนด และคา่เฉล่ียของเกรดท่ีเพิ่มขึน้ พบวา่ระดบัความมีวินยัในตนเองท่ีมีเกณฑ์เพ่ือนร่วมห้อง
ประสบผลส าเร็จในการวดัความมีวินยัในตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นเกณฑ์ท่ีเหลือ
สมัพนัธ์กนักบัความมีวินยัในตนเองอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
  ยงั (Young. 1995: Online)  ได้ประยกุต์โมเดลความมีวินยัของ Grusec และ Goodnow 
เก่ียวกบัการประเมินในห้องเรียน พบว่าโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้ของนกัเรียน โดยได้ข้อมลูจากครูมี 
4 แบบประเมิน คือ นกัเรียนมีความภาคภมูิใจในตนเอง การจดัการตนเอง การใช้ความมีวินยัในทางอ้อม 
และการใช้นโยบายท่ีสม ่าเสมอ 
  ลอร์เซน (Laursen. 2003: Online)  ได้ศกึษาหลกัการของความมีวินยัท่ีส าคญั พบวา่ 
หลกัการของความมีวินยัท่ีท าให้มีประสิทธิภาพนัน้ จะอยู่บนพืน้ฐานท่ีมีความสมัพนัธ์ถึงการพฒันาความมี
วินยัในตนเองและการนบัถือตนเองโดยให้ความมีวินยัเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบันกัเรียน 
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  งานวิจัยในประเทศ  
  ธิตมิา จกัรเพชร (2544: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลของการใช้ชดุการแนะแนวและการใช้
ข้อสนเทศท่ีมีตอ่ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสเุหร่าแสนแสบ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีวินยัในตนเองต ่ากว่าเปอร์เซนไทบ์ท่ี 25 และสมคัรใจเข้าร่วมการทดลองจ านวน 20 
คน แล้วสุม่อย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 20 คน แล้วสุม่อยา่งง่ายเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
กลุม่ๆ ละ 10 คน กลุม่ทดลองได้รับการใช้ชดุการแนะแนว กลุม่ควบคมุได้รับข้อสนเทศ ผลการวิจยัพบวา่ 
1. นกัเรียนมีวินยัในตนเองสงูขึน้หลงัจากใช้ชดุการแนะแนว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  2. 
นกัเรียนมีวินยัในตนเองสงูขึน้หลงัจากได้รับข้อสนเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ 3. 
นกัเรียนท่ีได้รับการใช้ชดุการแนะแนว กบันกัเรียนท่ีรับการให้ข้อสนเทศมีวินยัในตนเองสงูขึน้แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  สมศกัดิ์ นาคนาม (2545: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลของการใช้กิจกรรมกลุม่
และการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่ความมีวินยัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัทุง่
สวน) จงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 32 คนท่ีมีความมีวินยัต ่ากวา่เปอร์เซนไทล์ท่ี 50 ผลการวิจยัพบว่า 1. 
นกัเรียนมีความมีวินยัดีขึน้หลงัได้รับการใช้กิจกรรมกลุม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2. นกัเรียน
มีความวินยัดีขึน้หลงัได้รับการเรียนแบบร่วมมือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  3. นกัเรียนได้รับการใช้
กิจกรรมกลุม่และนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือมีความมีวินยัไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
  รังษิพร จนัทร์กลม (2547: 67 - 70) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนเร่ืองพทุธธรรมเพื่อชีวิตและสงัคมโดยการสอนแบบเทคนิค 
ที จี ที และการสอนแบบเทคนิคศกึษากรณีตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองพทุธธรรมเพื่อ
ชีวิตและสงัคม โดยการสอนแบบเทคนิค ที จี ที กบัการสอนแบบเทคนิคศกึษากรณีตวัอยา่ง มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองพทุธรรมเพ่ือชีวิต
และสงัคม โดยการสอนแบบเทคนิค ที จี ที กบัการสอนแบบเทคนิคศกึษากรณีตวัอย่างมีวินยัในตนเอง
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
  ณฐัรดี โพธ์ิทิพย์ (2547: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาการมีวินยัในตนเองกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคตะวนัออก เป็นนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 5 และชัน้ปีท่ี 
6 ท่ีก าลงัศกึษาในเขตภาคตะวนัออก จ านวน 365 คน ผลการวิจยัพบวา่ การมีวินยัในตนเองของนกัเรียน
โรงเรียนมธัยมศกึษาเขตภาคตะวนัออกอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู และการมีวินยัในตนเองของนกัเรียน
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แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) เม่ือจ าแนกตามเพศ สว่นอาชีพผู้ปกครองของนกัเรียนท่ี
ตา่งกนั การมีวินยัในตนเองของนกัเรียนแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p<.05) เม่ือจ าแนกตามเพศ และอาชีพผู้ปกครองการมี
วินยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษาเขตภาคตะวนัออก มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคตะวนัออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p<.05) การมี
วินยัในตนเองของนกัเรียนด้านความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ และความตัง้ใจ เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตภาคตะวนัออก 
  พชัรี แพนลิน้ฟ้า (2549: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
การมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนเร่ืองหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาโดยการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนภมูิมโนทศัน์กบัการสอนแบบซินดเิคทโดยใช้
การศกึษากรณีตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบว่า  
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
เทคนิคการสร้างแผนภมูิมโนทศัน์กบัการสอนแบบซินดเิคทโดยใช้เทคนิคศกึษากรณีตวัอยา่งแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  2. การมีวินยัในตนเองของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เทคนิค
การสร้างแผนภมูิมโนทศัน์กบัการสอนแบบซินดเิคทโดยใช้เทคนิคศกึษากรณีตวัอย่างแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ 
  ธิดารัตน์ ธนะค าดี (2552: 84 – 87) ได้ศกึษาเพ่ือแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงและความ
เช่ือมัน่ของแบบวดัความมีวินยัในตนเองและเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน โดยจ าแนก
ตามเพศและระดบัชัน้ของนกัเรียน กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศกึษา 2551 จ านวน 506 คนท่ีได้มาจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบวดัความมีวินยัในตนเองท่ีมีรูปแบบการวดัตา่งกนั 2 ฉบบั คือด้านความรับผิดชอบ ด้านความเช่ือมัน่
ในตนเอง ด้านความอดทน ด้านความซ่ือสตัย์ ด้านความเป็นผู้น าและด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
สงัคม ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีมีเพศตา่งกนั และระดบัชัน้ตา่งกนั มีวินยัในตนเองแตกตา่งกนั โดย
นกัเรียนเพศหญิงมีวินยัในตนเองสงูกวา่นกัเรียนเพศชาย นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีวินยัในตนเองสงู
กวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 4 ไมพ่บวา่มีผลปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดจาก
ความแตกตา่งระหวา่งระดบัชัน้และเพศสง่ผลร่วมกนัตอ่ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน 
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 จากการศกึษางานวิจยัข้างต้น สรุปได้วา่ งานวิจยัเก่ียวกบัความมีวินยัในตนเองสว่นใหญ่ แสดง
ให้เห็นวา่การมีวินยัในตนเองของผู้ เรียนสามารถท่ีจะพฒันาให้เกิดขึน้ได้ในทกุระดบัชัน้ทกุเพศทกุวยั ท่ีเกิด
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายซึง่จะสง่ผลตอ่ความมีวินยัในตนเองและยงัสง่ผลไปถึง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอีกด้วย 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
  1.  การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
  2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4.  การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน  
275 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่จากการจบัฉลาก 1 ห้องเรียนจากนกัเรียน
ทัง้หมด 7 ห้องเรียน ซึง่โรงเรียนจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถของนกัเรียนได้กลุ่มตวัอยา่ง 1 
ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
 
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง ความนา่จะเป็น ในกลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชว่งชัน้ท่ี 4 (ม.4 – ม.6) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ตามหลกัสตูรสถานศกึษา
ของโรงเรียนโยธินบ ารุง ประกอบด้วย 
   1.  กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั  จ านวน    2   คาบ 
   2.  วิธีเรียงสบัเปล่ียน    จ านวน    4   คาบ 
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   3.  วิธีจดัหมู่     จ านวน    1   คาบ 
   4.  ทฤษฏีบททวินาม    จ านวน   1   คาบ 
   5.  ความนา่จะเป็นของกฎท่ีส าคญั 
        บางประการของความนา่จะเป็น  จ านวน    5   คาบ 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการทดลองครัง้นีด้ าเนินการในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2555  ใช้เวลาทัง้หมด 17 คาบ 
คาบละ 50 นาที  โดยทดลองสอน 13 คาบและท าการสอบก่อนเรียน 2 คาบ และหลงัเรียน 2 คาบ 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 
  1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI)  
  2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
   3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  4.  แบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิด 
  5.  แบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเอง 
 
 รายละเอียดในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ มีดงันี ้
 1.  ขัน้ตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจยัมีวิธีด าเนินการ
ดงันี ้
  1.1  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของสถาบนัสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรมวิชาการ และหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชว่งชัน้ท่ี 4 (ม.4-ม.5) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เก่ียวกบัผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี แนวทางในการจดัการเรียนรู้ เนือ้หา และกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง ความนา่จะเป็น   
  1.2  ศกึษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) จากต าราและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
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  1.3  ศกึษาเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากต าราและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  1.4  ศกึษาเก่ียวกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากต าราและเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 
  1.5  ศกึษาเก่ียวกบัความตระหนกัในการรู้คิดจากต าราและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  1.6  ศกึษาเก่ียวกบัความมีวินยัในตนเองจากต าราและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  1.7  วิเคราะห์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงักลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ชว่งชัน้ท่ี 4 (ม.4-ม.6) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง ความนา่จะเป็น เพ่ือก าหนด
จดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีมีความสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  
  1.8  วิเคราะห์และก าหนดสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจ าวนัท่ีเน้นความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดคล้องกบัเนือ้หาเร่ือง ความนา่จะเป็น 
  1.9  ด าเนินการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนโดยผู้วิจยัได้ประยกุต์แนวคิดการสร้าง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในกลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ซึง่มีองค์ประกอบดงันี ้
    1.9.1  รหสัวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู้/ชว่งชัน้/ภาคเรียน/ปีการศกึษา/ช่ือหนว่ยการ
เรียนรู้ช่ือเร่ือง/เวลาท่ีใช้ 
    1.9.2  สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ 
    1.9.3  ผลการเรียนรู้ 
    1.9.4  สาระส าคญั 
    1.9.5  จดุประสงค์การเรียนรู้ 
      1.9.5.1  ด้านความรู้ 
      1.9.5.2  ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
      1.9.5.3  ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
    1.9.6  สาระการเรียนรู้ 
    1.9.7  กิจกรรมการเรียนรู้ (โดยใช้หลกัการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด CGI) 
    1.9.8  ส่ือการเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู้ 
    1.9.9  ชิน้งาน / ภาระงาน 
    1.9.10 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
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      -  วิธีการวดั 
      -  เคร่ืองมือ 
      -  เกณฑ์การประเมิน 
    1.9.11  การบนัทกึผลหลงัการเรียนรู้ 
       -  บนัทกึหลงัการสอน 
      -  ปัญหาและอปุสรรค 
      -  แนวทางแก้ไข 
 ซึ่งขัน้ตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีดงันี ้การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นการสอนท่ี
อยู่บนพืน้ฐานการคิดของนกัเรียนเน้นให้นกัเรียนพฒันาความเข้าใจด้วยตนเอง  และท าให้ได้แนวทางการ
จดัการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด ดงันัน้ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของชัน้เรียน CGI ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่  
  ขัน้น าเสนอปัญหา  เป็นการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุม่ใหญ่ทัง้ชัน้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
ตา่งๆ ดงันี ้
   1.  ครูสร้างความสนใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัความนา่จะเป็นเพ่ือให้
นกัเรียนตระหนกัถึงปัญหาและโน้มน้าวให้นกัเรียนมีความรู้สกึอยากแก้ปัญหา 
   2.  ครูน าเสนอปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัความนา่จะเป็นจากนัน้
นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นผ่านค าถามท่ีนา่สนใจ 
  ขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู  เป็นการปฏิบตักิิจกรรมเป็นกลุม่ยอ่ย โดยมีขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
   1.  นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบของปัญหาโดยวิเคราะห์ถึงการวางแผน
แก้ปัญหา หรือวิธีการท่ีจะน าข้อมลูท่ีมีอยูม่าใช้โดยอาศยัพืน้ฐานความรู้เดมิ 
   2.  แบง่นกัเรียนเป็นกลุม่ย่อย กลุม่ละ 4 – 6 คน จากนัน้ครูชีแ้จงให้นกัเรียนเข้าใจถึง
วิธีการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย 
   3.  นกัเรียนสร้างความรู้เองด้วยความเข้าใจจากการเก็บรวบรวมข้อมลูตามสถานการณ์ / 
ปัญหา หรือวิเคราะห์ข้อมลูจากสถานการณ์ / ปัญหาเพ่ือน ามาอภิปรายหาค าตอบภายในกลุม่ของตนเอง 
   4.  ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกและประเมินนกัเรียนระหวา่งนกัเรียนปฏิบตักิิจกรรม 
หมนุเวียน สงัเกตการท ากิจกรรมของแตล่ะกลุม่ ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเทา่ท่ีจ าเป็น พร้อมทัง้ใช้
ค าถามกระตุ้นตามกลุม่ตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการอภิปรายด้วยเหตผุล 
 



100 
 

  ขัน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นการปฏิบตักิิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ โดยมีขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
   1.  นกัเรียนในกลุม่ย่อยแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนมาน าเสนอผลการปฏิบตักิิจกรรมพร้อมทัง้
เหตผุลท่ีใช้ของกลุม่ตนเอง ครัง้ละ 2 – 3 กลุม่ 
   2.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากนัน้ครูและเพ่ือนร่วมกนัถามให้
นกัเรียนได้แสดงความคิดหรือเหตผุลท่ีใช้เพ่ือให้เกิดการแสดงเหตผุลท่ีครอบคลมุและสมบรูณ์ท่ีสดุ รวมทัง้
เป็นการประเมินการคิดของนกัเรียนด้วย 
  ขัน้การบรูณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสูชี่วิตประจ าวนั เป็นการปฏิบตักิิจกรรมเป็นกลุม่ใหญ่
โดยมีขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
   1.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพ่ือบรูณาการแนวคิดและเหตผุลท่ีใช้จากการน าเสนอของ
นกัเรียนแตล่ะกลุม่ โดยครูเป็นผู้ใช้ค าถามน าให้เกิดการอภิปราย จากนัน้นกัเรียนชว่ยกนัขยายแนวคดิเพ่ือ
เช่ือมโยงไปสูส่ถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัความนา่จะเป็น และสรุปเป็นประเด็นให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
   2.  ครูมอบหมายงานเพ่ือตรวจสอบและตดิตามผลการเรียนรู้ 
  1.9  น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็น ท่ีผู้วิจยัสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอตอ่
ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 
ทา่น คือ ผศ.ดร.เอมอร สิทธรักษ์  ผศ.ถนอม เลขาพนัธ์ และศกึษานิเทศก์พีระ รัศมีสว่าง เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา ความชดัเจนและความถกูต้องของจดุประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู้ ระยะเวลาท่ีใช้ และความสอดคล้องระหวา่งผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงักบัการวดัผลประเมินผล เพ่ือน าข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไข 
  1.10  น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็น ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วเสนอตอ่ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบพิจารณาอีกครัง้ 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยเพ่ือน าไปใช้ในการวิจยักบักลุม่ตวัอยา่ง 
 
 2. ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
      แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น ชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้

  2.1  ศกึษาหนงัสือเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐาน เลม่ 2 เร่ือง ความน่าจะเป็น  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัผลและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.2  ศกึษาจดุประสงค์การเรียน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง ความนา่จะเป็น 

  2.3  สร้างตารางวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้เนือ้หาวิชา
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน เร่ือง ความนา่จะเป็น 

  2.4  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น จ านวน 
40  ข้อ โดยให้สอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือให้ได้ข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา แล้วน าไปเสนอประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้องและความ
เหมาะสม และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

  2.5  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น จ านวน 
40 ข้อ ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์แล้วเสนอตอ่
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และด้านการวดัและประเมินผลการศกึษา จ านวน 3 ทา่น คือ  
ผศ.ถนอม เลขาพนัธ์  ศกึษานิเทศก์พีระ รัศมีสวา่ง และอาจารย์เพ็ญศรี วงศ์แก้ว ตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนือ้หา จดุประสงค์การเรียนรู้ และความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถาม โดยพิจารณาจากคา่ IOC   
.50 เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข  ผลการพิจารณา IOC มีคา่ตัง้แต ่0.67 – 1.00  จ านวน 36 ข้อ 

  2.6  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองกบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น มาแล้ว 
จ านวน 80 คน เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบ 

  2.7  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบท่ีนกัเรียนท าได้โดยให้ 1 คะแนน ส าหรับข้อท่ีนกัเรียนตอบ
ถกู และให้ 0 คะแนน ส าหรับข้อท่ีตอบผิด ไมต่อบ หรือตอบเกิน 1 ข้อ 
         2.8  น าคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ี
ได้มาวิเคราะห์หาคา่ความยาก (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r)  จ านวน 36 ข้อ  โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ 
Item  Analysis Program (TAP: Item Analysis Program) 

  2.9  คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีมีคา่ความยาก (p)  ตัง้แต ่
.20 – .80 และคา่อ านาจจ าแนก (r)  ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป มีคา่ความยาก (p) ตัง้แต ่ .30 - .70  และคา่อ านาจ
จ าแนก (r) ตัง้แต ่ .28 – .73  คดัเลือกให้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ คดัเลือกไว้จ านวน  20 ข้อ โดยใช้
วิธีของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers 
  2.10  น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีเรียน เร่ือง ความนา่จะเป็น มาแล้ว จ านวน 80 คน เพ่ือหา
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ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบแบบปรนยัโดยการค านวณจากสตูร KR – 20 ของคเูดอร์ –  ริชาร์ดสนั (ล้วน 
สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538 : 197 – 199) โดยได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ .87  แล้วน า
แบบทดสอบท่ีหาคา่ความเช่ือมัน่ท่ีได้ไปเสนอตอ่ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือน าไป
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 
 ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ข้อ  (0)  มีนกัเรียน 6 คน ในจ านวนนีมี้ นาย ก และนาย ข รวมอยูด้่วย ถ้าต้องการน านกัเรียน
เหลา่นีจ้ านวน 4 คน มายืนเรียงแถวหน้าชัน้เรียน จะมีวิธีเรียงสบัเปล่ียนของคนทัง้ส่ีคนก่ีวิธี เม่ือต้องการให้ 
  (1)  คนทัง้ส่ีคนเป็นใครก็ได้ มีคา่เทา่กบั  P6,4 = 360 วิธี 
  (2)  ในจ าวน 4 คน มีนาย ก และนาย ข รวมอยูด้่วยมีคา่เทา่กบั P4,2 = 12 วิธี 
 ก.  ข้อ (1) และ (2) เป็นจริง 
 ข.  ข้อ (1) เทา่นัน้เป็นจริง 
 ค.  ข้อ (2) เทา่นัน้เป็นจริง 
 ง.  ข้อ (1) และ (2) เป็นเท็จ 
 ข้อ (00)  จากการส ารวจประชากรของหมูบ้่านแหง่หนึง่ ปรากฎวา่ความน่าจะเป็นของครอบครัวท่ี
ท าสวนทุเรียนเท่ากับ 0.5 ความน่าจะเป็นของครอบครัวมังคุดเท่ากับ 0.7 และความน่าจะเป็นของ
ครอบครัวท่ีท าสวนทุเรียนและสวนมงัคดุเท่ากบั 0.3 ถ้าหมู่บ้านแห่งนีป้ระชากรอยู่ 200 ครอบครัว แล้ว
จ านวนครอบครัวท่ีท าสวนทเุรียนหรือสวนมงัคดุก่ีครอบครัว 
 ก. 200 ครอบครัว   ข. 180 ครอบครัว   
 ค. 140 ครอบครัว   ง. 120 ครอบครัว 
 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนยั 4  ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้
คะแนน  คือ ข้อท่ีตอบถกูให้ 1 คะแนน สว่นข้อท่ีตอบผิด หรือไมต่อบ หรือตอบเกิน 1 ตวัเลือก ให้ 0 คะแนน 
 
 
 3.  ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เร่ืองความน่าจะเป็น  มีจ านวน 5 ข้อ  ซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้
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  3.1  ศกึษาเนือ้หาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ หนงัสือคูมื่อครูวิชาคณิตศาสตร์ (สสวท) เร่ือง ความนา่จะเป็น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา   
ปีท่ี 5  
  3.2  สร้างตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้สอดคล้องกบัเนือ้หากลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
  3.3  สร้างแบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 5 ข้อ เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 และสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score)  ซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
   1.  ศกึษาหลกัสตูร คูมื่อครู แบบเรียนและวิธีสร้างแบบทดสอบจากเอกสารและต ารา
เก่ียวกบัเทคนิคการสร้างแบบทดสอบอตันยั 
   2.  สร้างตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้สอดคล้องกบัเนือ้หาเร่ือง ความนา่จะ
เป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเน้นความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   3.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความ
นา่จะเป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ซึง่เป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน 10 ข้อ และเกณฑ์การให้คะแนน 
   4.  น าแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น คือ   
ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์   ศกึษานิเทศก์พีระ รัศมีสวา่ง และอาจารย์พรทิพย์  มีสวน เพ่ือตรวจสอบความ
ถกูต้องและความเหมาะสม ความสอดคล้องกบัเนือ้หา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากคา่ IOC 
ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป แล้วน าข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไข ผลจากการพิจารณา IOC มีคา่ 1.00 ทกุข้อ 
   5.  น าแบบทดสอบท่ีผา่นการคดัเลือกแล้วมาทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั ท่ีเคยเรียน เร่ือง ความนา่จะ
เป็นมาแล้ว จ านวน 80 คน เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบ  
   6.  ตรวจแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีน าไปทดลอง
แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ความยาก (PE)  และหาคา่อ านาจจ าแนก (D) โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อสอบแบบอตันยัของวิทนีย์และซาเบอร์ส (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 199 – 201) 
   7.  คดัเลือกข้อสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจาก
คา่ความยาก (PE) อยูร่ะหวา่ง .20 – .80  และคา่อ านาจจ าแนก (D) ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป โดยมีคา่ความยาก 
(PE) ตัง้แต ่.42 – .61 และคา่อ านาจจ าแนก (D) ตัง้แต ่.40 – .48  คดัเลือกให้ครอบคลมุจดุประสงค์การ
เรียนรู้ โดยคดัเลือกไว้จ านวน 5 ข้อ 
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   8.  น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกแล้วไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียน
โยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีเคยเรียนเร่ือง ความนา่จะเป็นมาแล้ว จ านวน 80 คน เพ่ือหาคา่ความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบแบบอตันยัโดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟา ( α - Coefficient)    ของครอนบคั (ล้วน  สาย
ยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 248) โดยได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ .80  แล้วน าแบบทดสอบท่ี
หาคา่ความเช่ือมัน่ท่ีได้เสนอตอ่ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 
   9.  น าแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง
ตอ่ไป  

 
 ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ค าชีแ้จง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 
สถานการณ์ (0)  :  ประดับธงชาตอิาเซียน 
 ทางโรงเรียนต้องการติดธงชาติประเทศอาเซียนประดบัล้อมรอบสระน า้รูปวงกลม  จ านวน 10  

ประเทศ ประกอบด้วย  ประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์  ประเทศลาว  ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศกมัพชูา  
ประเทศบรูไน  ประเทศเวียดนาม  ประเทศพมา่  ประเทศฟิลิปปินส์  และประเทศมาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
จ านวนวิธีในการประดบัธงชาตขิองแตล่ะประเทศ                                                                        . 

อยากทราบวา่จ านวนวธีิในการประดบัธงชาติของแตล่ะประเทศสามารถท าได้ก่ีวิธี 
โดยมีเง่ือนไขธงชาติประเทศไทย ประเทศลาวประเทศพมา่ต้องอยูต่ิดกนัเสมอ 
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ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
- ธงชาตอิาเซียนแตล่ะประเทศ จ านวน 10 ประเทศ   
- ประดบัธงล้อมรอบสระน า้รูปวงกลม              .   
- ธงชาตปิระเทศไทย ประเทศลาว และประเทศพมา่ต้องอยูต่ิดกนัเสมอ                                          . 
ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหา คือ 
- พิจารณาการติดธงชาตล้ิอมรอบสระน า้โดยท่ีธงชาติประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศพมา่อยู่ตดิกนั
เสมอ คิดเป็น 1 ต าแหนง่  รวมกบัธงชาติอีก 7 ประเทศ ดงันัน้คดิเป็น 8 ประเทศ 
- ใช้วิธีเรียงสบัเปล่ียนของสิ่งท่ีแตกตา่งกนัแบบเชิงวงกลม(ประดบัธงรอบสระน า้) และวิธีเรืยงสบัเปล่ียน
ของสิ่งท่ีแตกตา่งกนัแบบเชิงเส้น (สลบัต าแหนง่ธงชาตปิระเทศไทย ประเทศลาว ประเทพศพมา่)-ข 

   .  

ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) .   .

      
- พิจารณาการติดธงชาตล้ิอมรอบสระน า้ ใช้วิธีเรียงสบัเปล่ียนของสิ่งท่ีแตกตา่งกนัแบบเชิงวงกลม  คือ   
    

 
   =  (n-1)!  วิธี  

- พิจารณาการติดธงชาตล้ิอมรอบสระน า้ ใช้วิธีเรียงสบัเปล่ียนของสิ่งท่ีแตกตา่งกนั  แบบเชิงวงกลม   คือ   
    

 
   =  (8-1)! =  7!  =  5,040  วิธี 

- จ านวนวิธีท่ีธงชาตปิระเทศไทย ประเทศลาว และประเทศพมา่อยู่ติดกนัสามารถสลบัท่ีกนั คือ n!  
- จ านวนวิธีท่ีธงชาตปิระเทศไทย ประเทศลาว และประเทศพมา่อยู่ติดกนัสามารถสลบัท่ีกนั คือ 3!  
- จ านวนวิธีในการจดัแถวขบวนพาเหรดตามเง่ือนไข คือ  n! x (n – 1)! 
- จ านวนวิธีในการติดธงชาติประดบัล้อมรอบสระน า้ตามเง่ือนไข  คือ  3! X 7! =  30,240 วิธี 

.ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
-  ใช้กฎการนบัเบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั (7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1) x (3 x 2 x 1) = 30,240 วิธี 

สระน า้ 

ไทย 
ลาว 

พม่า 

   

สระน า้ 

ไทย 
ลาว 

พม่า 

   

สระ 

สระ 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 แบบทดสอบตอ่ไปนีมี้ทัง้หมด 5 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  ผู้ เข้าจะได้คะแนนตามกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึง่ก าหนดคะแนนในแตล่ะขัน้  ดงันี  ้
1.  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 

 ให้  2  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้มาและสิ่งท่ีโจทย์ให้หาค าตอบถกูต้อง 
                          ทัง้หมด 
 ให้  1  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้มาและสิ่งท่ีโจทย์ให้หาถกูต้องบางสว่น 
 ให้  0  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้มาและสิ่งท่ีโจทย์ให้หาไมถ่กูต้อง 

2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
 ให้  2  คะแนน    เม่ือเขียนแสดงความสมัพนัธ์และวิธีการแก้ปัญหาถกูต้องทัง้หมด 
 ให้  1  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงความสมัพนัธ์และวิธีการแก้ปัญหาถกูต้องบางสว่น  
  ให้  0  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงความสมัพนัธ์และวิธีการแก้ปัญหาไมถ่กูต้อง 

3.  ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา 
 ให้  5  คะแนน   เม่ือด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพอธิบายถึงเหตผุลในการ  
                          วิธีการดงักลา่วได้เข้าใจชดัเจน 
 ให้  4  คะแนน   เม่ือด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ แตน่่าจะอธิบายถึงเหตผุลในการใช้วิธีการ 
                          ดงักลา่วได้ชดัเจนกวา่นี ้
 ให้  3  คะแนน   เม่ือการด าเนินแก้ปัญหาส าเร็จเพียงบางสว่น อธิบายเหตผุลในการใช้วิธีการ 
                          ดงักลา่วได้เพียงบางสว่น 
 ให้  2  คะแนน   ใช้การด าเนินการแก้ปัญหาได้บ้างเล็กน้อย แตอ่ธิบายเหตผุลในการใช้วิธีการ 
                          ดงักลา่วไมไ่ด้ 
 ให้  1  คะแนน   มีร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหาบางสว่น เร่ิมคิดวา่ท าไมต้องใช้วิธีการนัน้  
                          แล้วหยดุ อธิบายไมไ่ด้แก้ปัญหาไมส่ าเร็จ 
 ให้  0  คะแนน   ท าได้ไมถ่ึงเกณฑ์ข้างต้นหรือไมมี่ร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหา 

4.  ขัน้ตรวจสอบผล 
 ให้  1  คะแนน   เม่ือตอบถกูต้อง 

  ให้  0  คะแนน   เม่ือตอบผิดหรือไมต่อบ 
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เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีดงันี ้
 ได้คะแนนร้อยละ   80 – 100 อยูใ่นเกณฑ์ดีเย่ียม 
 ได้คะแนนร้อยละ    70 – 79 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
 ได้คะแนนร้อยละ    60 – 69 อยูใ่นเกณฑ์ดี 
 ได้คะแนนร้อยละ    50 – 59 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (ผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่า) 
 ได้คะแนนต ่ากวา่ร้อยละ  50     อยูใ่นเกณฑ์ปรับปรุง 
 
 4.  ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามวัดความตระหนักในการรู้คิด  มีจ านวน 40 ข้อ ผู้วิจยั
ด าเนินการสร้าง ดงันี ้
  4.1  ศกึษาทฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความตระหนกัในการรู้คิดจากเอกสารและต าราตา่งๆ 
ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม 
  4.2  ศกึษางานวิจยั และปรับปรุงแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกบัความตระหนกัในการรู้คดิของ   
ล าพนู ทองอินทร์ (2547: 112 – 113)  วนิดา ทองดอนอ ่า (2551: 141 – 148) และ รัชฎาภรณ์ นะมาเส  
(2553: 122 – 125)   
  4.3  ก าหนดขอบเขตของการวิจยัครัง้นี ้มุง่ท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัความตระหนกัในการรู้คดิ        
4 ด้าน คือ การตระหนกัรู้ (Awareness) การวางแผน (Planning)  การก ากบั (Monitoring)  และการ
ประเมิน (Evaluating) 
  4.4  สร้างแบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิดตามค านิยามพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความตระหนกัในการรู้คิด โดยลกัษณะของแบบสอบถามความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียน มีข้อความ
เชิงนิมานและข้อความเชิงนิเสธ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale)         
5 ระดบั คือ  มากท่ีสดุ  มาก  น้อย  น้อยท่ีสดุ ไมมี่เลย จ านวน 80 ข้อ โดยแบง่แตล่ะด้าน ๆ ละ 20 ข้อ 
  4.5  น าแบบสอบถามความตระหนกัในการรู้คิด ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอตอ่ประธานและ
กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น คือ ผศ.ถนอม เลขาพนัธ์  ศกึษานิเทศก์
พีระ รัศมีสวา่ง และนางเพ็ญศรี วงศ์แก้ว  ตรวจสอบหาคา่ความเท่ียงตรง ความชดัเจน ภาษาและความ
เหมาะสมของข้อค าถาม  แล้วน ามาค านวณหาคา่ IOC  และคดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่.50 
ขึน้ไป แล้วผู้วิจยัน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยผู้วิจยัคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.67 – 1.00  
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  4.6  น าแบบสอบถามความตระหนกัในการรู้คิด จ านวน  80  ข้อ ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียนโยธินบ ารุง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน  80 คน แล้วน าผลมาหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ t – test         
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2536: 139 – 140)   
  4.7  น าผลการทดลองมาวิเคราะห์เป็นรายข้อพร้อมคดัเลือก โดยพิจารณาจากคา่อ านาจ
จ าแนกท่ีมีคา่ t ตัง้แต ่1.70 ขึน้ไป และคดัเลือกไว้ด้านละ  10  ข้อ รวมทัง้หมดจ านวน  40 ข้อ ซึง่ได้คา่
อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (t) อยูร่ะหวา่ง  2.41 – 8.74  
  4.7  ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความตระหนกัในการรู้คิดท่ีคดัเลือกไว้ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอย่าง จ านวน 80 คน เพ่ือหา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (ล้วน สายยศ; และ
องัคณา สายยศ. 2538: 200) ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิด เทา่กบั 
0.92  แล้วน าเสอนตอ่ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ก่อนน าไปใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
  4.8  จดัท าเป็นเคร่ืองมือฉบบัสมบรูณ์เพ่ือใช้ในการวิจยัตอ่ไป 
 
ตัวอย่าง  แบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิด 
ค าชีแ้จง  :  กรุณาตอบแบบสอบถามทกุข้อโดยท าเคร่ีองหมาย  ในชอ่งท่ีนกัเรียนปฏิบตัติามความ  
                   จริงมากท่ีสดุ      

ระดบัการปฏิบตัิ ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สึก ความคิด 
และการปฏิบตัขิองนกัเรียน 

    มากท่ีสดุ  ประมาณ 75 - 100 
    มาก  ประมาณ 50 - 74 
    น้อย  ประมาณ 25 - 49 
    น้อยท่ีสดุ  ประมาณน้อยกว่า 25 
    ไมมี่เลย  ไมต่รงกบัความรู้สกึและการปฎิบตัเิลย 
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ข้อ ข้อความ 
ระดบัการปฎิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

 ความรับผิดชอบ      
0. นักเรียนส่งงานท่ีได้รับมอบหมายจากครูตรงตาม

ก าหนดเวลาทกุครัง้.............................................. 
 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

00. นกัเรียนเตรียมอปุกรณ์ท่ีครูสัง่ให้น ามาพร้อมก่อนถึง
ชัว่โมงเรียน.......................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
0. 

ความอดทน 
นกัเรียนจะไมร้่องไห้หรือเสียใจเม่ือท างานผิดพลาด 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

00. เม่ือมีผู้มาแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแย้ง นักเรียนจะ
รับฟังจนจบ ก่อนท่ีจะแสดงเหตผุล........................ 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
0. 

 

ความเช่ือม่ันในตนเอง 
นกัเรียนจะซกัถามครูเพ่ือให้มัน่ใจว่าเข้าใจท่ีครูสอน
ได้ถกูต้อง............................................................. 

 
 
......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

00. เม่ือตัง้ใจท าสิ่งใดแล้วจะไมล่งัเลหรือเปล่ียนใจง่ายๆ ......... .......... .......... .......... .......... 

 
0. 

 

ความซ่ือสัตย์ 
นักเรียนจะหาโอกาสลอกข้อสอบของเพ่ือนเวลา
สอบ.................................................................... 

 
 
......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
00. 

นกัเรียนมีความละอายท่ีจะให้เพ่ือนท างานแทนตน
เพ่ือไปสง่ครู......................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
0. 

 

ความตัง้ใจ 
นกัเรียนตัง้ใจท่ีจะขยนัมากขึน้ เม่ือรู้ตวัว่าได้คะแนน
น้อยกวา่เพ่ือน...................................................... 

 
 
......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

00. นักเรียนอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนก่อนเข้า
นอนทกุวนั........................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 
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  5.3.8 เกณฑ์การให้คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ 
การให้คะแนนในข้อค าถามเชิงนิมาน การให้คะแนนในข้อค าถามเชิงนิเสธ 
มากท่ีสดุ      ให้  4 คะแนน มากท่ีสดุ      ให้  0 คะแนน 
มาก      ให้  3 คะแนน มาก      ให้  1 คะแนน 
น้อย            ให้   2 คะแนน น้อย            ให้   2 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ     ให้  1 คะแนน น้อยท่ีสดุ     ให้  3 คะแนน 
ไมมี่เลย       ให้   0 คะแนน ไมมี่เลย       ให้   4 คะแนน 

 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน 

  แบบสอบถามแตล่ะตวัแปร มีจ านวน  40  ข้อ คะแนนเต็ม  160  คะแนน จงึได้ก าหนด 
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียรายด้านเป็น ดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห์. 2538 : 9) 
คะแนนเฉล่ียรายด้าน   คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั   การแปลความหมาย 
     3.50 – 4.00    140.00 – 160.00          มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัสงู 
      2.50 – 3.49     100.00 – 139.99          มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 
      1.50 – 2.49       60.00 – 99.99          มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
      0.50 – 1.49       20.00 – 59.99          มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่า 
           0 – 0.49        0 – 19.99          มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัต ่า 
  
 5.  ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามวัดความมีวินัยในตนเอง  มีจ านวน 30 ข้อ ผู้ วิจัย
ด าเนินการสร้าง ดงันี ้
  5.1  ศกึษาทฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความมีวินยัในตนเองจากเอกสารและต าราตา่งๆ ทัง้
ในและตา่งประเทศเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม 
  5.2  ศกึษางานวิจยั และปรับปรุงแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกบัความมีวินยัในตนเองของ        
สินินาฎ สทุธจินดา (2543: 92 – 96)  ณฐัรด ีโพธ์ิทิพย์ (2547: 84 – 88) และพชัรี แพนลิน้ฟ้า  
(2549: 115 – 118)   
  5.3  ก าหนดขอบเขตของการวิจยัครัง้นี ้มุง่ท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัความมีวินยัในตนเอง 5 ด้าน 
คือ  ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความซ่ือสตัย์ และความตัง้ใจ 
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  5.4  สร้างแบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเองตามค านิยามพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงความ
มีวินยัในตนเอง โดยลกัษณะของแบบสอบถามความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน มีข้อความเชิงนิมานและ
ข้อความเชิงนิเสธ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั คือ  
มากท่ีสดุ  มาก  น้อย  น้อยท่ีสดุ  ไมมี่เลย จ านวน 60 ข้อ โดยแบง่แตล่ะด้าน ๆ ละ 12 ข้อ 
  5.5  น าแบบสอบถามความมีวินยัในตนเองท่ีสร้างเสร็จแล้ว ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น คือ  
ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์  ผศ.ถนอม เลขาพนัธ์ และศกึษานิเทศก์พีระ รัศมีสวา่งตรวจสอบหาคา่ความ
เท่ียงตรง ความชดัเจน ภาษาและความเหมาะสมของข้อค าถาม แล้วผู้วิจยัน าไปปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
  5.6  น าแบบสอบถามความมีวินยัในตนเอง จ านวน 60 ข้อ ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนโยธินบ ารุง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน  80 คน แล้วน าผลมาหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ t – test (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์. 2536: 139 – 140)  แล้วคดัเลือกไว้จ านวน 30 ข้อ โดยแบง่ออกเป็นแตล่ะด้าน ๆ ละ 6 ข้อ ซึง่ได้
อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (t) อยูร่ะหวา่ง 4.84 – 10.87  
  5.7  ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความมีวินยัในตนเองท่ีคดัเลือกไว้ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอย่าง จ านวน  80 คน เพ่ือหา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (ล้วน สายยศ; และ
องัคณา สายยศ. 2538: 200) ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเอง เทา่กบั 0.87 
แล้วน าเสอนตอ่ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ก่อนน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
  5.8  จดัท าเป็นเคร่ืองมือฉบบัสมบรูณ์เพ่ือใช้ในการวิจยัตอ่ไป 
ตัวอย่าง แบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเอง 
ค าชีแ้จง  :  กรุณาตอบแบบสอบถามทกุข้อโดยท าเคร่ีองหมาย  ในชอ่งท่ีนกัเรียนปฏิบตัติามความ  
                   จริงมากท่ีสดุ      

ระดบัการปฏิบตัิ ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สึก ความคิด 
และการปฏิบตัขิองนกัเรียน 

    มากท่ีสดุ  ประมาณ 75 - 100 
    มาก  ประมาณ 50 - 74 
    น้อย  ประมาณ 25 - 49 
    น้อยท่ีสดุ  ประมาณน้อยกว่า 25 
    ไมมี่เลย  ไมต่รงกบัความรู้สกึและการปฏิบตัเิลย 
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ข้อ ข้อความ 
ระดบัการปฎิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

 ความรับผิดชอบ      
0. นักเรียนส่งงานท่ีได้รับมอบหมายจากครูตรงตาม

ก าหนดเวลาทกุครัง้.............................................. 
 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

00. นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์ท่ีครูสั่งให้น ามาพร้อมก่อน
ถึงชัว่โมงเรียน..................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
0. 

ความอดทน 
นกัเรียนจะไมร้่องไห้หรือเสียใจเม่ือท างานผิดพลาด 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

00. เม่ือมีผู้มาแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแย้ง นักเรียนจะ
รับฟังจนจบ ก่อนท่ีจะแสดงเหตผุล........................ 

 
......... 

 
........... 

 
........... 

 
.......... 

 
.......... 

 
0. 

 

ความเช่ือม่ันในตนเอง 
นกัเรียนจะซกัถามครูเพ่ือให้มัน่ใจว่าเข้าใจท่ีครูสอน
ได้ถกูต้อง............................................................ 

 
 
......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

00. เม่ือตัง้ใจท าสิ่งใดแล้วจะไมล่งัเลหรือเปล่ียนใจง่ายๆ ......... .......... .......... .......... .......... 

 
0. 

 

ความซ่ือสัตย์ 
นักเรียนจะหาโอกาสลอกข้อสอบของเพ่ือนเวลา
สอบ.................................................................... 

 
 
......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
00. 

นกัเรียนมีความละอายท่ีจะให้เพ่ือนท างานแทนตน
เพ่ือไปสง่ครู......................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
0. 

 

ความตัง้ใจ 
นกัเรียนตัง้ใจท่ีจะขยนัมากขึน้ เม่ือรู้ตวัว่าได้คะแนน
น้อยกวา่เพ่ือน...................................................... 

 
 
......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

00. นักเรียนอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนก่อนเข้า
นอนทกุวนั........................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 
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 5.3.8 เกณฑ์การให้คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ 
การให้คะแนนในข้อค าถามเชิงนิมาน การให้คะแนนในข้อค าถามเชิงนิเสธ 
มากท่ีสดุ      ให้  4 คะแนน มากท่ีสดุ      ให้  0 คะแนน 
มาก      ให้  3 คะแนน มาก      ให้  1 คะแนน 
น้อย            ให้   2 คะแนน น้อย            ให้   2 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ     ให้  1 คะแนน น้อยท่ีสดุ     ให้  3 คะแนน 
ไมมี่เลย       ให้   0 คะแนน ไมมี่เลย       ให้   4 คะแนน 

 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน 

  แบบสอบถามความมีวินยัในตนเอง มีจ านวน  30  ข้อ คะแนนเตม็  120  คะแนน จงึได้
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียรายด้านเป็น ดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห์. 2538: 9) 
 
คะแนนเฉล่ียรายด้าน   คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั   การแปลความหมาย 
     3.50 – 4.00    105.00 – 120.00           มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัสงู 
     2.50 – 3.49      75.00 – 104.99           มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 
     1.50 – 2.49      45.00 – 74.99           มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     0.50 – 1.49      15.00 – 44.99           มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่า 
          0 – 0.49             0 – 14.99           มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัต ่า 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิดและความมีวินัยใน
ตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ในการวิจยัเชิงทดลองเพ่ือพฒันาและทดลองแบบกลุ่มเดียว คือ 
เลือกกลุ่มตวัอย่างมา 1 กลุ่ม แล้วท าการท าทดสอบก่อนท าการทดลอง แล้วหาคา่เฉล่ีย จึงทดลองแล้วจึง
ท าการทดสอบอีกครัง้และหาคา่คะแนนเฉล่ีย จากนัน้น ามาทดสอบสมมติฐานหาคา่ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียด้วยคา่สถิติ  t-test ซึ่งผู้วิจยัใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538:249) มีลกัษณะดงัตาราง 1 
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ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
   E  แทน กลุม่ทดลอง 
    X  แทน การสอนโดยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  
        เร่ืองความนา่จะเป็น 
    T1  แทน การสอบก่อนการทดลอง (Pre – test) 
    T2  แทน การสอบหลงัการทดลอง (Post – test) 
 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอน ดงันี ้
  1.  ขอความร่วมมือกบัโรงเรียนโยธินบ ารุง จ านวน 1 ห้อง เป็นกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้
และผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเองโดยใช้การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ เร่ือง ความนา่จะเป็น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
  2.  ชีแ้จงให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบถึงรูปแบบการเรียนการสอน โดยจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด เร่ือง ความนา่จะเป็น เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบตัไิด้ถกูต้อง 
  3.  น าแบบทดสอบ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มาทดสอบเพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการรู้คิดและความมีวินยัในตนเอง ของ
นกัเรียนก่อนเรียน (Pretest) กบักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 30 คน โดยใช้
เวลาทัง้หมด 100 นาที 
  4.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เร่ืองความนา่จะเป็น ท่ีสร้าง
ขึน้เป็นระยะเวลา 13 คาบ  
  5.  เม่ือด าเนินการสอนครบตามแผนการจดัการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ท าการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยแบบทดสอบ ความตระหนกัใน
การรู้คิดและความมีวินยัในตนเองด้วยแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ซึง่เป็นแบบทดสอบชดุเดียวกบัท่ี
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ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) อีกครัง้ ใช้เวลา 100 นาที และบนัทกึผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลงัเรียน 
(Postest)  
   6.  เม่ือตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ แล้วจะน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตเิพ่ือ
ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 1.  สถิตพืิน้ฐาน 
  1.1  คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสตูร (ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ.  
2543: 306) 
 

        

x
x  =  

N

  

 
เม่ือ       x  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 

      x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
          N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 
  1.2  หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ค านวณจากสูตร ( ล้วน สายยศ และอังคณา       
สายยศ.  2538: 79) 
 

          
 

22n x x
s  =  

n n-1

    

 
   เม่ือ      s  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      2

x  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
    

     
n  

 
แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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 2.  สถิตท่ีิใช้ในการตรวจคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  2.1  สถิตท่ีิใช้ตรวจคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   2.1.1  การหาคา่ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ โดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง
ข้อสอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เร่ืองความนา่จะเป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 (ล้วน สายยศและองัคณา 
สายยศ. 2543: 248-249) 
 

         
R

IOC  =  
N

   

 
    เม่ือ   IOC  แทน ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัผลการเรียนรู้ 
      R  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
          เนือ้หาวิชาทัง้หมด 
    

     
N  แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 
   2.1.2  วิเคราะห์หาคา่ความยาก (p)  และคา่อ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบแบบ
ปรนยั ค านวณโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Test Analysis Program (TAP) 
   2.1.3  หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยัโดย
ค านวณจากสตูร KR– 20  ของคเูดอร์ – ริชาร์ดสนั (ล้วน สายยศ;  และองัคณา สายยศ. 2538: 197 – 199) 
 

         tt 2

t

pqn
r   =  1

n - 1 s

 
 

 


 

 
    เม่ือ ttr  แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
      n  แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
      p  แทน สดัสว่นของผู้ท าถกูในข้อหนึ่ง ๆ 
      q  แทน สดัสว่นของผู้ ท่ีท าผิดในข้อหนึง่ ๆ หรือ 1 - p  
      2

ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
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   2.1.4  การหาดชันีความยาก ( EP )  และหาคา่อ านาจจ าแนก (D) เพ่ือวิเคราะห์
แบบทดสอบ รายข้อแบบทดสอบแบบอตันยั  จะต้องแบง่กลุม่นกัเรียนท่ีเข้าสอบออกเป็นกลุม่เก่งและกลุม่
ออ่น โดยใช้เทคนิค 25% ของนกัเรียนท่ีเข้าสอบทัง้หมด  โดยค านวณจากสตูรของวิทนีย์และซาเบอร์ส 
(Whitney and Sabers) (ล้วน สายยศและองัคณา สายยศ. 2543:199-201) 
 

  ดชันีคา่ความยาก  (PE) ;  
 

 
U L min

E

max min

S +S - 2NX
P   =  

2N X - X
 

 
   เม่ือ EP   แทน คา่ดชันีความยาก 
      US   แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนกลุม่เก่ง 

      LS    แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนกลุม่ออ่น 

      maxX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 

     
  

minX   แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 

      N   แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 
 

 ดชันีคา่อ านาจจ าแนก (D)  ;  
 

U L

max min

S S
D  =  

N X X




  

 
    เม่ือ 

   
D  แทน คา่อ านาจจ าแนก 

      
   

US  แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนกลุม่เก่ง 

      
   

LS  แทน ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนกลุม่อ่อน 

      maxX   แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 

       minX   แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 

        N   แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 

 
   2.1.5  การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั โดยใช้การค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (  -Coefficient) 
โดยใช้สตูรของครอนบคั (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 218) 
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2

i

2

σk
  =  1 - 

k-1 σ


  
 
  

  

 

   เม่ือ     แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
   k  แทน จ านวนข้อในแบบทดสอบ 
   2

iσ  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
   2

tσ  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบวดัความสามารถในการ 
     แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มือทัง้ฉบบั 
 

   โดยท่ี   
22

i i2

i 2

N x x
σ   =  

N

   

 
  เม่ือ 2

iσ  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
   ix  แทน ผลทัง้หมดของคะแนนในข้อท่ี i 
   2

ix   แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสองในข้อท่ี i 
   N         แทน  จ านวนคนเข้าสอบ 
 

  และ    
22

2

2

N x x
σ   =  

N

   

 
  เม่ือ 2σ  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
   x  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนของข้อสอบทัง้ฉบบั 
   2x   แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสอง 
       N         แทน     จ านวนคนเข้าสอบ 
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   2.2  สถิตท่ีิใช้ตรวจคณุภาพของแบบทดสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิดและความมีวินยั
ในตนเอง 
   2.2.1  หาคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายด้านของแบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิด
และความมีวินยัในตนเองโดยใช้ t-test (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2536: 139: 140)  
 

        

H L

2 2

H L

H L

X  - X
t  =  

S S
+

n n

   

 
    เม่ือ  t   แทน คา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบประเมิน 

      HX  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่สงู 

      LX  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่ต ่า  
      2

HS     แทน ความแปรปรวนของคะแนนของกลุม่สงู 
      2

LS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของกลุม่ต ่า 
   

   
Hn  แทน จ านวนคนในกลุม่สงู  

   
   

Ln    แทน จ านวนคนในกลุม่ต ่า 
 

   2.2.2  หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิดและการมีวินยั
ในตนเอง ค านวณโดยใช้สตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา ( α  – Coefficient) ค านวณจากสตูรของ 
Cronbach (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. (2538: 200 – 202) 
 

        
2

i

2

k
α  =  1 - 

k-1





  
 
  

   

 
    เม่ือ  α    แทน สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 

k   แทน จ านวนข้อสอบ 
      2

i     แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
      2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของข้อสอบทัง้ฉบบั 
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  โดยท่ี   
22

i i2

i 2

N x x
σ   =  

N

   

 
  เม่ือ 2

iσ  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
   ix  แทน ผลทัง้หมดของคะแนนในข้อท่ี i 
   2

ix   แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสองในข้อท่ี i 
   N         แทน  จ านวนคนเข้าสอบ 
 

  และ    
22

2

2

N x x
σ   =  

N

   

 
  เม่ือ 2σ  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
   x  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนของข้อสอบทัง้ฉบบั 
   2x   แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสอง 
         N       แทน      จ านวนคนเข้าสอบ 
 
 3. สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการรู้คดิและการมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ืองความนา่จะเป็น โดยใช้สตูร t – test for Dependent Samples ทดสอบ 
(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2540: 248) 
 

 
22

D
t  =       ;   df = n - 1

n D

n - 1

D



 
 

 
   เม่ือ       t         แทน    คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t – Distribution 
     2D      แทน    ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัและ 
                     ก่อนได้รับการจดัการเรียนการสอนแตล่ะคูย่กก าลงัสอง 
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2

D    แทน    ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อน 
           และหลงัได้รับการจดัการเรียนการสอนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
               n         แทน    จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 
  3.2  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ร้อยละ 70) 
ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด โดยใช้สตูร  t – test for one 
sample (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2546: 146) 
 

      0x μ
t  =  ; df = n-1

s

n


 

 

   เม่ือ t      แทน    คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t – Distribution 
     x      แทน    คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
     0μ     แทน    คา่เฉล่ียท่ีใช้เป็นเกณฑ์  (ร้อยละ 70) 
     s       แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
      n       แทน    จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผลจากการทดลองและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกนั  ผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  ้

   N       แทน   จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

  x   แทน คา่เฉล่ียคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 

  s   แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  k   แทน คะแนนเตม็ 

  0μ   แทน คา่เฉล่ียมาตรฐานท่ีใช้เป็นเกณฑ์  (ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็) 

  t   แทน คา่สถิตท่ีิน ามาใช้ในการพิจารณาใน  t – distribution  

  df   แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 

  **  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจยั
น าเสนอตามล าดบั  ดงันี ้

 1.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิต ิ t – test for  
Dependent Sample 
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 2.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ร้อยละ  70  โดยใช้สถิต ิ t – test for  
One Sample 

 3.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิต ิ t – test for  
Dependent Sample 

 4.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  โดยใช้สถิต ิ t – test for  
One Sample 

 5.  เปรียบเทียบความตระหนกัในการรู้คิดก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิติ  t – test for Dependent Sample 

 6.  เปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
แนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิติ  t – test for Dependent Sample 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาทดลอง  ตามแบบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pretest – 
Posttest Design  ข้อมลูท่ีได้สามารถแสดงคา่สถิต ิโดยจ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา ได้ดงันี  ้
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 1.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิต ิ t – test for  
Dependent Sample  ผลปรากฏดงัตาราง  2 
 
ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับ 
       การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น 
 

การทดสอบ N . k . x . s t . 

ก่อนการทดลอง 30 20 8.77 1.63 
24.30** 

หลงัการทดลอง 30 20 14.70 1.47 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01   

 .01; df 29
t   =  2.462  

 
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าก่อนได้รับการจดักิจกรรม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) ท าให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สงูขึน้ 
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 2.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ ร้อยละ 70 โดยใช้สถิต ิ t – test for  
One Sample ผลปรากฏดงัตาราง  3 
 
ตาราง  3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรม 
       การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) กบัเกณฑ์ 
 

กลุม่ตวัอยา่ง  N    k    x   s  x ()  0μ (70) t ” 

หลงัทดลอง 30 20 14.70 1.47 73.50 14 2.61** 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01   

 .01; df 29
t   =  2.462  

 
 จากตาราง 3 พบว่า  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  โดยมีคะแนนเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 73.50 
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 3.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิต ิ t – test for  
Dependent Sample  ผลปรากฏดงัตาราง  4 
 
ตาราง  4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั 
       ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น 
 

การทดสอบ N  k  x  s  t  

ก่อนการทดลอง 30 50 21.30 1.95 
37.45** 

หลงัการทดลอง 30 50 37.43 2.66 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01   

 .01; df 29
t   =  2.462  

 
 จากตาราง 4  พบว่า  คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าก่อนได้รับการจดักิจกรรม  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  แสดงว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) ท าให้
นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงูขึน้ 
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 4.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  โดยใช้สถิต ิ t – test for  
One Sample  ผลปรากฏดงัตาราง  5 
 
ตาราง  5  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดักิจกรรม 
      การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI)   กบัเกณฑ์ 
 

กลุม่ตวัอยา่ง  N    k    x   s  x ()   0μ (70)  t  

หลงัทดลอง 30 50 37.47 2.61 74.94 35 5.18** 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01   

 .01; df 29
t   =  2.462  

 
 จากตาราง 5 พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลัง
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 74.94 
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 5.  เปรียบเทียบความตระหนกัในการรู้คิดก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิติ  t – test for Dependent Sample  ผลปรากฏดงั
ตาราง  6 
 
ตาราง  6  ผลการเปรียบเทียบความตระหนกัในการรู้คดิก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการ 
     สอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น  
 

การทดสอบ N  k  x  s  t  

ก่อนการทดลอง 30 160 84.50 6.87 
27.24** 

หลงัการทดลอง 30 160 117.13 6.03 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01   

 .01; df 29
t   =  2.462  

 
 จากตาราง 6 พบว่า คะแนนความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกว่าก่อนได้รับการจดักิจกรรม  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  แสดงว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) ท าให้นกัเรียนมีความตระหนกัใน
การรู้คดิสงูขึน้ 
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 6.  เปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
แนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิติ  t – test for Dependent Sample 
 
ตาราง  7  ผลการเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการ 
     สอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น  
 

การทดสอบ N  k  x  s  t  

ก่อนการทดลอง 30 120 66.80 6.38 
19.37** 

หลงัการทดลอง 30 120 83.00 5.83 

 
**  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01   

 .01; df 29
t   =  2.462  

 
 จากตาราง 7 พบวา่ คะแนนความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าก่อนได้รับการจดักิจกรรม  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
แสดงว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) ท าให้นกัเรียนมีความมีวินยัในตนเอง
สงูขึน้ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลองมีความมุง่หมายเพ่ือศกึษาผลของการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการรู้คิด และความมีวินยัในตนเอง 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ซึง่สรุปสาระส าคญัและผลการศกึษาได้ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง 
ความนา่จะเป็น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยมีความมุง่หมายเฉพาะดงันี ้
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 
หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  
 6. เพ่ือเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 



131 
 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
 5. ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัเรียนใน  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีจ านวนห้องเรียน   
7 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 275  คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีก าลงัเรียนใน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบ
กลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่ (Sampling Unit) จากการจบัฉลาก   
1 ห้องเรียนจากนกัเรียนทัง้หมด 7 ห้องเรียนซึง่โรงเรียนจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถของนกัเรียนได้
กลุม่ตวัอยา่ง 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี  ้
  2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) 
เร่ืองความนา่จะเป็น ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
  2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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   2.3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2.4 แบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิด 
  2.5 แบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเอง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอน ดงันี ้
  3.1 ขอความร่วมมือกบัโรงเรียนโยธินบ ารุง อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีท าการ
ทดลองสอนซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองด้วยการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
  3.2 ชีแ้จงให้กลุม่ตวัอยา่งทราบถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
เร่ือง  ความนา่จะเป็น  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิตนถกูต้อง 
  3.3 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความตระหนกัในการรู้คิด และแบบสอบถามความมีวินยัใน
ตนเอง ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มาทดสอบกบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่างแล้วบนัทึกคะแนนกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับจากการ
ทดสอบครัง้นีเ้ป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้เวลา 2 คาบ 
  3.4 ด าเนินการจดักิจกรรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด เร่ือง ความนา่จะเป็น ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ โดยใช้เวลาในการสอน 13 คาบ 
  3.5 เม่ือด าเนินการสอนครบตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ท าการ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยแบบทดสอบ ความ
ตระหนกัในการรู้คิด และความมีวินยัในตนเองด้วยแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ซึง่เป็นแบบทดสอบชดุ
เดียวกบัท่ีทดสอบก่อนเรียน (Pretest) อีกครัง้ ใช้เวลา 2 คาบ และบนัทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลงั
เรียน (Posttest) 
  3.6 เม่ือตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตเิพ่ือ
ตรวจสมมตฐิาน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัมีล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้
  4.1 ใช้คา่สถิต ิt – test for Dependent Sample เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนกัในการรู้คิด และความมีวินยั
ในตนเอง ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น   
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  4.2 ใช้คา่สถิต ิt – test for One Sample เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
   
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด(CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด(CGI) สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด(CGI) สงูกว่าก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด(CGI) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01 
 5. ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ(CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั  .01 
 6. ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ(CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั  .01 
 
อภปิรายผล 
 ผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น ท่ีมีตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนกัใน
การรู้คิดและความมีวินยัในตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
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 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ืองความนา่จะเป็น ปรากฏว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 1 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
  1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
โดยจดักลุม่นกัเรียนแบบคละความสามารถให้นกัเรียนในกลุม่มีสว่นร่วมในการคดิและแก้ปัญหาร่วมกนั 
นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กนัและกนัอนัจะน าไปสูก่ารเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ เพรสคอตต์ (Prescott. 1961: 14 – 16) กลา่วไว้วา่องค์ประกอบทางความสมัพนัธ์ในเพ่ือนวยัเดียวกนั 
ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของนกัเรียนกบัเพ่ือนวยัเดียวกนัทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และสอดคล้องกบัวิชยั วงษ์ใหญ่ (2542: 9) ท่ีกลา่วว่านกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากกลุม่
เพ่ือนและคนรอบด้าน เม่ือมีการชว่ยเหลือเอือ้อาทร ร่วมมือร่วมใจ และมีความสขุในการเรียนเม่ือมี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีไมก่่อนให้เกิดความเครียด ความต่ืนเต้น ความคาดหวงัและการเอาชนะ  
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของชานนท์ ศรีผอ่งงาม (2549: 77)  พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการเรียนแบบ
แบง่กลุม่สมัฤทธ์ิมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  
  1.2  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นกิจกรรมท่ีครูจะน าเสนอปัญหา 
ตามวตัถปุระสงค์และความมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ โดยเลือกปัญหาท่ีนา่สนใจและท่ีให้นกัเรียนมีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ปัญหาท่ีเลือกมีความสอดคล้องกบัในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน ซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคิดของ อบัเบร์ิตและแอนโตส (Albert & Antos. 2000: 530) ท่ีกลา่ววา่ การเรียนการสอนท่ีกบัชีวิต
จริงจะชว่ยพฒันามโนทศัน์และความคิดของนกัเรียน  และสอดคล้องกบัปรีชา เนาว์เย็นผล (2544: 56) 
กลา่วไว้วา่ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีได้พบเห็นมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั เป็นการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้จากตวัอยา่งท่ีสมัผสัได้จริง ท าให้รู้สกึว่าวิชา
คณิตศาสตร์มีประโยชน์ มีคณุคา่ สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ฟอร์แมน
และสตีน (Forman; & Steen. 2000: 140) ท่ีกลา่ววา่ ปัญหาท่ีมาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงกระตุ้นให้มี
การคิดท่ีซบัซ้อนขยายความเข้าใจของนกัเรียน และท าให้นกัเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ว่ามีความเก่ียวพนักนั
อยา่งสมเหตสุมผลสง่ผลให้นกัเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลกึซึง้ขึน้ 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานข้อท่ี 2 โดยมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 73.50 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
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กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ได้ผา่นการปรับปรุงแก้ไข ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรม ท าเอกสารแนะแนวทาง ท าแบบฝึก
ทกัษะระหวา่งเรียน และเม่ือเรียนจบแตล่ะเนือ้หา นกัเรียนจะได้มีการอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเห็น 
ท าให้นกัเรียนได้ทราบความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่องของตนเอง ท าให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทนัที 
สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จรรยา 
ภอูดุม (2544: 110) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้มีความเข้าใจมโนมตแิละสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ดีกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามปกติ รวมทัง้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงกบัประสบการณ์หรือชีวิตประจ าวนั 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ บพิธ กิจมี (2551: บทคดัย่อ) พบวา่ การใช้การเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน
สง่ผลให้นกัเรียนเกิดความสนใจในคณิตศาสตร์และตระหนกัถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์อยา่งนา่พอใจ 
โดยท าให้นกัเรียนมีความรู้สึกสนกุและอยากศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์มากขึน้และนกัเรียน
สามารถมองเห็นความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียนมานัน้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จริง 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ 
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ืองความน่าจะเป็น ปรากฏวา่ นกัเรียนมีคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่
ก่อนได้รับการจดักิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3  
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) ผู้วิจยัก าหนดมีขัน้ตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของชัน้เรียน CGI ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอน ท่ีชว่ยสง่เสริม
พฒันาทกัษะการแก้ปัญหาของนกัเรียน ดงันี ้ขัน้น าเสนอปัญหา ขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู ขัน้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้  ขัน้การบรูณาการ ซึง่สอดคล้องกบั หลกัการในการจดัการเรียนการสอนแบบ ของคาร์เพนเทอร์และ
คณะ (Carpenter et al. 1989: 499-531) ท่ีกลา่ววา่ การจดัการเรียนการสอนควรพฒันาความเข้าใจของ
นกัเรียนโดยเน้นท่ีความส าคญัระหวา่งทกัษะและการแก้ปัญหา ใช้การแก้ปัญหาเป็นศนูย์รวมของการเรียน
การสอน การจดัการเรียนการสอนควรจดัสถานการณ์ให้นกัเรียนลงมือท ากิจกรรมให้นกัเรียนได้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเองด้วยความเข้าใจ นกัเรียนควรสามารถเช่ือมโยงปัญหา มโนทศัน์หรือทกัษะ กบัความรู้
เดมิท่ีมีอยู่  เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนแบบนีอ้ยูบ่นพืน้ฐานของความรู้และความคดิของนกัเรียน  
จงึต้องมีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอๆ โดยไมไ่ด้ประเมินเพียงวา่นกัเรียนแก้ปัญหานัน้ๆได้ แตป่ระเมินด้วย
วา่นกัเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร วิธีการประเมินการคดิของนกัเรียนท่ีได้ผลก็คือการถามค าถามท่ี
เหมาะสมและฟังค าตอบของนกัเรียน  สอดคล้องกบังานวิจยั ของ คาร์เพนเทอร์และคณะ  
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(Carpenter et al. 1989: 499 – 531) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  มี
คะแนนความสามารถทางการบวก การลบ และความสามารถในการแก้ปัญหาสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิลเลสซีเนอร์และ เคปเนอร์ 
(Villasenor & Kapner. 1993: 62-69) ได้ท าการส ารวจการใช้แนวการสอนแบบ CGI ของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ในแถบตะวนัตกตอนกลาง ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนในชัน้เรียน CGI ได้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีมีลกัษณะเป็นโจทย์ปัญหา คะแนนขัน้ตอนและยทุธวิธีท่ีใช้
ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นโจทย์ปัญหา รวมถึงคะแนนขัน้ตอนและยทุธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นตวัเลข สงู
กวา่นกัเรียนในกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 4.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ 
เรียนการสอนแบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01    
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 4 โดยมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เฉล่ียร้อยละ  
74.94  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีผู้วิจยัสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ให้ท างานเป็นกลุม่ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัติามขัน้ตอน ได้
ร่วมกนัฝึกปฏิบตัจิริง ร่วมกนัท ากิจกรรม ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน เกิดความสนใจและเรียนรู้
อยา่งมีความสขุ สนกุสนาน เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน
ในชัน้เรียน ชอบชว่ยเหลือเพ่ือน ชอบอธิบายความรู้ให้เพ่ือนฟังหรือน าเสนอผลงานของตนเองหรือของกลุม่
หน้าชัน้เรียน สอดคล้องกบั เดวินสนั (Davison. 1990: 4) ได้กลา่ววา่ การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์จะต้อง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ซกัถามปัญหากนัอยา่งอิสระ อธิบายให้สมาชิกในกลุม่ได้เข้าใจถึงแนวคดิและ
มโนคตขิองตนเองให้กระจา่งชดัขึน้ตลอดจนได้สร้างความรู้สกึเก่ียวกบัการเรียนรู้ของเขา สอดคล้องกบัค า
กลา่วของคาร์เพนเทอร์และเลซเซอร์ (Carpenter & Lehrer. 1999: 20 -23) ท่ีกลา่ววา่ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นการเขียนหรือการอภิปรายเพ่ือสะท้อนสิ่งท่ีนกัเรียนรู้ชว่ยสง่เสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั อดมัและแฮมม์ (Adam & Hamm. 1990: 33) ท่ีกลา่ววา่การแก้ปัญหา
ร่วมกนัเป็นกลุม่จะท าให้นกัเรียนประสบความส าเร็จมากวา่การแก้ปัญหาเพียงล าพงัคนเดียว ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ชยัวฒัน์ อุ้ยปาอาจ (2553: 104 – 108) ได้ท าการวิจยัเปรียบเทียบผลของการใช้แนวการ
สอนแนะให้รู้คิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีมีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต ่า คือร้อยละ 50 ท่ีก าหนดโดยกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมแบบปกติ อยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ มาเลียม พินิจรอบ (2549: 76) ได้ศกึษาวิจยั
เก่ียวกบัผลการจดักิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุม่ท่ีมีตอ่ทกัษะการแก้ปัญหา เร่ืองอตัราสว่น
และร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการศกึษาพบวา่ การจดักิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการกลุม่ เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัการสอนทกัษะการ
แก้ปัญหาสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 5.  ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้ 
คดิ (CGI) เร่ืองความนา่จะเป็น ปรากฏวา่ นกัเรียนมีคะแนนความตระหนกัในการรู้คิดหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 6 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
  5.1  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจยั
เปิดโอกาสให้นกัเรียนเก็บรวบรวมข้อมลูตามสถานการณ์/ปัญหาหรือนกัเรียนวิเคราะห์ข้อมลูจาก
สถานการณ์/ปัญญาเพ่ือน ามาอภิปรายหาค าตอบ โดยในระหวา่งนกัเรียนท ากิจกรรม ครูจะเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนคดิ รวมทัง้ให้ค าแนะน าเม่ือนกัเรียนเกิดข้อค าถามหรือปัญหา  
เม่ือแก้ปัญหาแล้วนกัเรียนน าเสนอผลการปฏิบตักิิจกรรมพร้อมทัง้เหตผุลท่ีใช้ จากนัน้ครูและนกัเรียนทัง้ชัน้
ร่วมกนัถามให้นกัเรียนได้แสดงความคิดหรือเหตผุลท่ีใช้ เพ่ือให้เกิดการแสดงเหตผุลท่ีครอบคลมุและ
สมบรูณ์ท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัค ากลา่วของ ชนาธิป พรกลุ (2554: 204) ท่ีกลา่ววา่ การคดิดงัๆ เป็นเทคนิค
ท่ีน ามาใช้เพ่ือพฒันาการคิดของผู้ เรียน การคดิดงัๆ เป็นวิธีท าให้ความคิดถกูเปิดเผย หรือมองเห็นได้ การ
คดิดงัๆ เกิดขึน้ในขณะท่ีก าลงัปฏิบตักิารคิดอยู ่ถ้าเกิดขึน้ภายหลงัเป็นการจ าสิ่งท่ีคิดได้ บางคนให้
ความหมายวา่การคดิดงัๆ เป็นการกระท าของการคิดของคนท่ีรู้ตวัว่าคิดอยา่งไร และคิดอะไร  ฉะนัน้ การ
คดิดงัๆ จงึเป็นการบนัทกึสิ่งท่ีเกิดขึน้ขณะคิด เพ่ือน าออกมาตรวจสอบ และวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นความรู้
และกระบวนการ ซึง่การใช้เทคนิคการคิดดงัๆ เป็นการบรรยาย หรือบอกสิ่งท่ีก าลงัปฏิบตักิารในสมองขณะ
ท าการคดิเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ประโยชน์ของการคดิดงัๆ คือการชว่ยผู้ เรียนพฒันา หรือปรับปรุงการคิด การคิด
ดงัๆ เป็นวิธีท่ีผู้ เรียนเปิดเผยวิธีคดิ โดยบรรยายการคดิทีละขัน้วา่ก าลงัคดิอะไร เก่ียวกบัอะไร จะคิดแบบใด 
เหตใุดจงึคดิแบบนัน้ 
         5.2  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจยั 
มุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกการตระหนกัรู้เก่ียวกบักระบวนการคิดและการแก้ปัญหาของตน ฝึกการก ากบั
ควบคมุตนเองในขณะท างานหรือในขณะท่ีแก้ปัญหา อนัจะสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการแก้ปัญหาของ
ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบัแนวคิดของเบเกอร์และบราวน์ (Baker; & Brown. 1984: 21 – 24)      
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ท่ีกลา่วว่าการคิดแก้ปัญหาซึ่งเป็นทกัษะท่ีจะท าให้บคุคลท างานอยา่งมีแผน เพราะจะท าให้รู้วา่งานนัน้
จะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ท่ีจะท าให้งานนัน้เกิดประสิทธิภาพ และท าให้สถานการณ์นัน้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ มยรีุ บญุเย่ียม (2545: 96 – 97) พบวา่การเรียนด้วยชดุการเรียน 
เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้วิธีการแก้ปัญหา เพ่ือสง่เสริมความตระหนกัในการรู้คิด ผลการวิจยัพบวา่ 
ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนหลงัการศกึษาหลงัการทดลองใช้ชดุการเรียนสงูกวา่ก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฎัฐี  เจริญเกียรติบวร.  
(2539: 100 – 110) พบวา่ความตระหนกัในการรู้คิด มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
 6.  ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด  
(CGI) เร่ืองความน่าจะเป็น ปรากฏวา่ นกัเรียนมีคะแนนความมีวินยัในตนเองหลงัได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  
.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 6 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ 
ให้รู้คิด (CGI)  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมให้นกัเรียนจดัแบง่และวางแผนการท างานเป็นกลุม่ท่ีต้อง
รับผิดชอบตอ่ตนเอง และหน้าท่ีของตน เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดให้และน าเสนอข้อมลูท่ีได้
หน้าชัน้เรียน ท าให้เกิดความมีวินยัในตนเองได้ดี สอดคล้องกบั มสุเสน (รัตนา นภารัตน์. 2531: 59; อ้างอิง
จาก Mussen. 1975: 335)  นกัเรียนเกิดพฤตกิรรมความมีวินยัในตนเองดงันี ้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
นกัเรียนประพฤติตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่เป็นอยา่งดีท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ด้วยการปฏิบตัตินตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายภายในกลุม่ สามารถควบคมุตนเองได้ นกัเรียน
สามารถตดัสินใจกระท าหรือไมก่ระท าตอ่กิจกรรมท่ีได้รับ กิจกรรมเหลา่นีส้ง่ผลให้นกัเรียนได้มีพฤติกรรมท่ี
ต้องควบคมุดแูลตนเองให้มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนท่ีมีตอ่กลุม่ การออกความเห็น การเข้าร่วม
อภิปราย รวมทัง้รู้จกัเคารพกตกิาในสงัคม เชน่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถสงูจะให้ความชว่ยเหลือนกัเรียนท่ี
มีความสามารถต ่าภายในกลุ่มของตนเพ่ือให้เกิดความส าเร็จอนัเป็นส่วนหนึง่ท่ีท าให้เกิดความมีวินยัใน
ตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัการวิจยัของ ดอยล์ (Doyle. 1961: 301) ท่ีพบวา่เด็กท่ีได้รับการสง่เสริมให้ท างาน 
หรือรับการศกึษาตามก าลงัความสามารถ ยอมรับข้อบกพร่อง ไมเ่กิดความขดัแย้งมีความภาคภมูิใจใน
ตนเองซึง่ท าให้เกิดความมีวินยัในตนเองขึน้ 
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ข้อสังเกตจากการวิจัย 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เร่ืองความนา่จะเป็น ท่ีมีตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนกัใน
การรู้คิด และความมีวินยัในตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ผู้วิจยัได้พบข้อสงัเกตบางประการ
จากการวิจยั  ซึง่พอสรุป ได้ดงันี ้
 1. ในคาบท่ี 1 – 2 ของการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจยัให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น นกัเรียนสว่นใหญ่จะไมค่อ่ยกล้าแสดงออก ไมก่ล้าพดู หรือแสดงความคิดเห็น แต่
เม่ือผู้วิจยัใช้ค าถาม และสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เป็นกนัเองจงึท าให้การเรียนการสอนด าเนินไป
ด้วยดี 
 2. ในการทดลองให้นกัเรียนจบักลุม่ระดมความคดิ ในชว่งแรกจะเสียเวลาในการเข้ากลุม่ของ
นกัเรียน ครูควรให้นกัเรียนเข้ากลุม่กบัเพ่ือนท่ีนัง่ใกล้กนั เพ่ือไมใ่ห้เสียเวลาในการจดัเปล่ียนท่ีนัง่ของ
นกัเรียน 
 3. การใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนสามารถคดิและแก้ปัญหาไปตามล าดบั จะท าให้นกัเรียน
เร่ิมคุ้นเคยกบัการแก้ปัญหา ท าให้การใช้ค าถามเพ่ือชีแ้นะนกัเรียนน้อยลง 
 4. ในระหวา่งการสอน ผู้วิจยัได้เดนิดกูารท างานของนกัเรียน ท าให้ผู้วิจยัทราบว่านกัเรียนแตล่ะ
คนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นอยา่งไร และมีสิ่งใดท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุง อีกทัง้ยงัชว่ยให้ค าปรึกษา ชีแ้นะ 
ข้อสงสยัของนกัเรียน นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้วิจยักบันกัเรียนอีกด้วย 
 5. เนือ้หาเร่ือง ความนา่จะเป็น เป็นเนือ้หาท่ีนกัเรียนได้เรียนมาแล้วบ้างสว่นในชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 – 4 จงึท าให้เนือ้หาในบางสว่นสามารถสอนไปได้อย่างรวดเร็ว ดงันัน้ผู้วิจยัจงึปรับค าถามท่ีจะใช้ในการ
ชีน้ าเพ่ือหาค าตอบในการถามเพ่ือทบทวนความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนมาแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. ครูผู้สอนควรศกึษาความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) ให้
เข้าใจอยา่งถ่องแท้ เพ่ือท่ีจะได้น าความรู้ไปใช้ในการจดักาเรียนการสอนให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการ
แก้ปัญหาตา่ง ๆ ในชัน้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2. ครูผู้สอนควรจดับรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการเรียนรู้ความเข้าใจ
แก่นกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความรู้สกึและเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเอือ้อาทรและ
เข้าใจในความแตกตา่งในความสามารถของแตล่ะบคุคล 
  3. ครูผู้สอนต้องอดทนในการรอฟังการอภิปรายแสดงความคดิเห็นของนกัเรียนเพ่ือสง่เสริมให้
เกิดการส่ือสารอย่างเตม็ท่ี และให้ผู้ เรียนค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง 
  4. กิจกรรมบางกิจกรรมต้องใช้เวลาคอ่นข้างมาก ครูควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมกบัแตล่ะ
กิจกรรม หรืออาจมอบหมายบางกิจกรรมเป็นการบ้านหรืองานนอกเวลาเรียน 
  5. การจดักิจการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดมีข้อจ ากดัส าหรับห้องเรียนท่ีมีนกัเรียนเรียน
ออ่นทัง้ชัน้เรียนหรือเก่งทัง้ชัน้เรียน ควรมีการปรับเวลาและเนือ้หาให้เหมาะสมตามศกัยภาพของนกัเรียนใน
ชัน้เรียน 
   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI)  ในเนือ้หา
คณิตศาสตร์อ่ืน ๆ  เชน่ เซต ล าดบัและอนกุรม สถิต ิแคลลลูสั ฯลฯ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเช่ือมโยงสิ่งท่ี
เรียนกบัชีวิตจริง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
  2. ควรศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) แบบบรูณาการกบั
หลกัสตูรท้องถ่ิน โดยสามารถปรับเปล่ียนสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนและ
ชมุชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่ 
  3. ควรศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) ท่ีมีตอ่ตวัแปร
อ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ก 

 

 -  คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
                ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น 
 -  คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบ 
                ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 -  คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ  (IOC)  ของแบบสอบถามวดั 
                ความตระหนกัในการรู้คิด 
 -  คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ  (IOC)  ของแบบสอบถามวดั 
                ความมีวินยัในตนเอง 
 -  ผลการวิเคราะห์คา่ความยาก (p)  และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 
                สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney and  
                Sabers) เร่ือง ความนา่จะเป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 -  คา่ความยาก (PE) , คา่อ านาจจ าแนก (D)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ     
               แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 -  คา่   , คา่   และคา่    ในการหาคา่ความเช่ือมัน่ (  – coefficient) ของ 
                แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น ชัน้ 
                มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 -  คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิด ด้วยวิธีแจกแจง 
                คา่ที (t – Distribution)  และคา่ความเช่ือมัน่ 
 -  คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเอง ด้วยวิธีแจกแจงคา่ที  
               (t – Distribution)  และคา่ความเช่ือมัน่ 
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ตาราง 8  คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
       ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น  จ านวน  40  ข้อ 
 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็น 
ผู้ เช่ียวชาญ IOC 

การ
พิจารณา 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็น 
ผู้ เช่ียวชาญ IOC 

การ
พิจารณา 

1 2 3 1 2 3 
1 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 21 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
2 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 22 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
3 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 23 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
4 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 24 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
5 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 25 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
6 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 26 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
7 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 27 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
8 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 28 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
9 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 29 -1 1 1 0.33 ตัง้ทิง้ 
10 1 -1 1 0.33 ตัง้ทิง้ 30 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
11 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 31 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
12 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 32 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
13 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 33 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
14 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 34 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
15 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 35 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
16 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 36 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
17 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 37 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
18 1 1 -1 0.33 ตัง้ทิง้ 38 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
19 1 -1 1 0.33 ตัง้ทิง้ 39 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
20 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 40 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 

 

 คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC)  โดยพิจารณาจากคา่ IOC > 0.5  จงึคดัเลือกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.67 – 
1.00  จ านวน  36  ข้อ 
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ตาราง 9  คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบ 
       ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  จ านวน  10  ข้อ 
 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

1 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
2 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
3 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
4 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
5 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
6 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
7 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
8 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
9 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
10 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 

 
 คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันี
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา(IOC)  โดยพิจารณาจากคา่ IOC > 0.5  ผลการพิจารณามีคา่ IOC  เทา่กบั 1 
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ตาราง 10  คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ  (IOC)  ของแบบสอบถามวดั 
       ความตระหนกัในการรู้คิด  จ านวน  60  ข้อ 
 

ความตระหนกั 
ในการรู้คดิ 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

1.  การตระหนกัรู้ 1 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
2 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
3 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
4 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
5 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
6 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
7 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
8 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
9 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
10 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
11 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
12 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
13 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
14 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
15 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
16 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
17 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
18 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
19 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
20 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 

2.  การวางแผน 21 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
22 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
23 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
24 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 10  (ตอ่) 
 

ความตระหนกั 
ในการรู้คดิ 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

 25 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
26 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
27 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
28 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
29 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
30 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
31 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
32 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
33 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
34 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
35 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
36 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
37 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
38 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
39 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
40 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 

3.  การก ากบั 41 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
42 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
43 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
44 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
45 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
46 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
47 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
48 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
49 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 10  (ตอ่) 
 

ความตระหนกั 
ในการรู้คดิ 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

 

50 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
51 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
52 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
53 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
54 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
55 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
56 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
57 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
58 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
59 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
60 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 

4.  การประเมิน 61 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
62 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
63 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
64 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
65 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
66 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
67 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
68 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
69 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
70 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
71 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
72 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
73 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
74 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 10  (ตอ่) 
 

ความตระหนกั 
ในการรู้คดิ 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

 

75 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
76 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
77 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
78 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
79 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
80 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 

 
 คดัเลือกแบบสอบถามความตระหนกัในการรู้คิด  เฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (IOC)  โดยพิจารณาจากคา่ IOC > 0.5  จงึคดัเลือกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.67 – 1.00  จ านวน 
80 ข้อ 
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ตาราง 11  คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ  (IOC)  ของแบบสอบถามวดั 
       ความมีวินยัในตนเอง  จ านวน  60  ข้อ 
 

ความมีวินยั          
ในตนเอง 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

1.  ความรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
2 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
3 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
4 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
5 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
6 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
7 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
8 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
9 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
10 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
11 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
12 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 

2.  ความอดทน 13 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
14 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
15 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
16 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
17 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
18 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
19 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
20 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
21 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
22 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
23 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
24 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 11  (ตอ่) 
 

ความมีวินยั          
ในตนเอง 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

3.  ความเช่ือมัน่ใน 25 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
26 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
27 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
28 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
29 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
30 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
31 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
32 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
33 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
34 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
35 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
36 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 

4.  ความซ่ือสตัย์ 37 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
38 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
39 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
40 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
41 1 0 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
42 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
43 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
44 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
45 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
46 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
47 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
48 0 1 1 0.67 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 11  (ตอ่) 
 

ความมีวินยั          
ในตนเอง 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นผู้ เช่ียวชาญ 

IOC การพิจารณา 
1 2 3 

5.  ความตัง้ใจ 49 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
50 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
51 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
52 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
53 1 1 0 0.67 คดัเลือกไว้ 
54 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
55 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
56 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
57 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
58 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
59 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 
60 1 1 1 1 คดัเลือกไว้ 

 
 คดัเลือกแบบทดสอบวดัความมีวินยัในตนเอง เฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(IOC)  โดยพิจารณาจากคา่ IOC > 0.5  จงึคดัเลือกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.67 – 1.00  จ านวน 60 ข้อ 
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ตาราง 12  ผลการวิเคราะห์คา่ความยาก (p)  และคา่อ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบวดั 
       ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความนา่จะเป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน  
       36 ข้อ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Item  Analysis Program (TAP: Item Analysis Program) 
 

ข้อท่ี p r การพิจารณา ข้อท่ี p r การพิจารณา 
1 .50 .33 คดัเลือกไว้ 19 .59 .55 คดัเลือกไว้ 
2 .81 .37 ตดัทิง้ 20 .66 .28 คดัเลือกไว้ 
3 .81 .23 ตดัทิง้ 21 .56 .47 คดัเลือกไว้ 
4 .59 .37 คดัเลือกไว้ 22 .70 .55 คดัเลือกไว้ 
5 .69 .42 คดัเลือกไว้ 23 .60 .51 คดัเลือกไว้ 
6 .85 .05 ตดัทิง้ 24 .85 .27 ตดัทิง้ 
7 .57 .73 คดัเลือกไว้ 25 .74 .45 ตดัทิง้ 
8 .75 .28 ตดัทิง้ 26 .69 .42 คดัเลือกไว้ 
9 .89 .27 ตดัทิง้ 27 .44 .60 คดัเลือกไว้ 
10 .55 .42 คดัเลือกไว้ 28 .33 .47 คดัเลือกไว้ 
11 .54 .42 คดัเลือกไว้ 29 .74 .46 ตดัทิง้ 
12 .70 .28 ตดัทิง้ 30 .82 .41 ตดัทิง้ 
13 .46 .42 คดัเลือกไว้ 31 .30 .34 คดัเลือกไว้ 
14 .71 .23 ตดัทิง้ 32 .82 .45 ตดัทิง้ 
15 .41 .38 คดัเลือกไว้ 33 .66 .55 คดัเลือกไว้ 
16 .39 .29 คดัเลือกไว้ 34 .40 .65 คดัเลือกไว้ 
17 .11 .26 ตดัทิง้ 35 .78 .41 ตดัทิง้ 
18 .76 .19 ตดัทิง้ 36 .72 .64 ตดัทิง้ 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทัง้ฉบบั .87 
 

 คดัเลือกข้อท่ีมีคา่ความยาก (p) ระหวา่ง .20 – .80  และคา่อ านาจจ าแนก (r)  .20  ขึน้ไป 
จ านวน 20 ข้อ  ซึง่ได้คา่ความยาก (p) ตัง้แต ่.30 –  .70 และคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่.28 – .73 
เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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ตาราง 13  ผลการวิเคราะห์คา่ความยาก  (PE) และคา่อ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวดั 
       ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น จ านวน 10 ข้อ โดยใช้วิธี
ของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney and Sabers)  
 

  ข้อท่ี PE D ผลการพิจารณา 
1 .51 .48 คดัเลือกไว้ 
2 .30 .33 ตดัทิง้ 
3 .72 .50 ตดัทิง้ 
4 .42 .47 คดัเลือกไว้ 
5 .58 .23 ตดัทิง้ 
6 .48 .47 คดัเลือกไว้ 
7 .35 .45 ตดัทิง้ 
8 .61 .48 คดัเลือกไว้ 
9 .56 .40 คดัเลือกไว้ 
10 .34 .41 ตดัทิง้ 

  
 การค านวณคา่ความยากง่าย (PE) และคา่อ านาจจ าแนก (D) แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นแบบสอบถามแบบอตันยั   โดยค านวณจากสูตรของวิทนีย์และ 
ซาเบอร์ส  

        

 
U L min

E

max min

S  + S  - 2NX
P   =  

2N X -  X
 

        

 

140 + 102 - 2 20 4
      =  

2 20 8 - 4

 

   
             =   0.51  
       

 
U L

max min

S S
D   =  

N X X




 

    
 

140 - 102
      =  

20 8 4
 

             =   0.48  
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 คดัเลือกข้อท่ีมีคา่ความง่าย (PE) ระหวา่ง .20 – .80 และคา่อ านาจจ าแนก (D)  .20  ขึน้ไป 
จ านวน  5  ข้อ  ซึง่ได้คา่ความง่าย (PE) อยูร่ะหว่าง .42 – .61  และคา่อ านาจจ าแนก (D) อยูร่ะหวา่ง 
.40 – .48 
 
ตาราง 14  คา่ ix  , คา่ 2

ix   และคา่  2

iσ   ในการหาคา่ความเช่ือมัน่ (  – coefficient) ของ    
       แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  จ านวน  5  ข้อ 

 

ข้อท่ี 
ix  2

ix  2

iσ  
1 561 3949 0.75 
2 571 4093 0.87 
3 553 3839 0.82 
4 537 3621 0.90 
5 545 3733 1.01 

 2

iσ = 4.35  
           
 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง
ความนา่จะเป็น โดยใช้สตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (  – coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 
 
 เน่ืองจาก  2 2

i tk = 5 ;  σ = 4.35   ;  σ  = 12.09   
 

 ดงันัน้   
2

i

2

t

σk
  =  1 - 

k-1 σ


  
 
  

  

   

 

 

5 4.35
     =  1 - 

5 - 1 12.09

5
     =  1 - 0.36

4

     =  0.80

 
 
 

 

 
 คา่ความเช่ือมัน่ (  – coefficient) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ทัง้ฉบบั  =  .80   
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ตาราง  15  คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิด ด้วยวิธี 
       แจกแจงคา่ที (t – Distribution) จ านวน  80  ข้อ  
 

การตระหนกัรู้ การวางแผน 
ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา 

1 2.72 คดัเลือกไว้ 21 1.77 ตดัทิง้ 
2 1.38 ตดัทิง้ 22 1.03 ตดัทิง้ 
3 3.27 คดัเลือกไว้ 23 7.41 คดัเลือกไว้ 
4 1.74 ตดัทิง้ 24 0.29 ตดัทิง้ 
5 1.12 ตดัทิง้ 25 1.29 ตดัทิง้ 
6 2.76 คดัเลือกไว้ 26 1.74 ตดัทิง้ 
7 2.41 ตดัทิง้ 27 2.46 ตดัทิง้ 
8 3.05 คดัเลือกไว้ 28 5.90 คดัเลือกไว้ 
9 2.41 คดัเลือกไว้ 29 4.06 คดัเลือกไว้ 
10 3.0 คดัเลือกไว้ 30 3.05 คดัเลือกไว้ 
11 2.61 คดัเลือกไว้ 31 3.43 คดัเลือกไว้ 
12 1.47 ตดัทิง้ 32 1.58 ตดัทิง้ 
13 0.57 ตดัทิง้ 33 3.09 คดัเลือกไว้ 
14 1.03 ตดัทิง้ 34 8.74 คดัเลือกไว้ 
15 0.29 ตดัทิง้ 35 1.97 ตดัทิง้ 
16 5.46 คดัเลือกไว้ 36 3.24 คดัเลือกไว้ 
17 4.06 คดัเลือกไว้ 37 4.14 คดัเลือกไว้ 
18 -1.84 ตดัทิง้ 38 6.18 คดัเลือกไว้ 
19 6.84 คดัเลือกไว้ 39 2.34 ตดัทิง้ 
20 1.58 ตดัทิง้ 40 -1.25 ตดัทิง้ 
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ตาราง  15 (ตอ่) 
 

การก ากบั การประเมิน 
ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา 
41 0.29 ตดัทิง้ 61 0.27 ตดัทิง้ 
42 2.81 ตดัทิง้ 62 2.04 ตดัทิง้ 
43 3.49 คดัเลือกไว้ 63 3.05 ตดัทิง้ 
44 1.06 ตดัทิง้ 64 2.53 ตดัทิง้ 
45 1.8 ตดัทิง้ 65 3.56 คดัเลือกไว้ 
46 3.10 คดัเลือกไว้ 66 1.51 ตดัทิง้ 
47 2.69 ตดัทิง้ 67 4.18 คดัเลือกไว้ 
48 5.08 คดัเลือกไว้ 68 2.76 ตดัทิง้ 
49 2.41 คดัเลือกไว้ 69 3.41 คดัเลือกไว้ 
50 0.29 ตดัทิง้ 70 2.69 ตดัทิง้ 
51 4.51 คดัเลือกไว้ 71 4.03 คดัเลือกไว้ 
52 1.57 ตดัทิง้ 72 5.71 คดัเลือกไว้ 
53 0.33 ตดัทิง้ 73 2.13 ตดัทิง้ 
54 3.47 คดัเลือกไว้ 74 4.86 คดัเลือกไว้ 
55 2.12 ตดัทิง้ 75 4.40 คดัเลือกไว้ 
56 1.77 ตดัทิง้ 76 0.36 ตดัทิง้ 
57 4.33 คดัเลือกไว้ 77 4.10 คดัเลือกไว้ 
58 4.86 คดัเลือกไว้ 78 2.70 ตดัทิง้ 
59 7.62 คดัเลือกไว้ 79 3.36 คดัเลือกไว้ 
60 5.73 คดัเลือกไว้ 80 4.71 คดัเลือกไว้ 

 
 คดัเลือกคา่  t  ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05  จ านวน  40  ข้อ  ซึง่คา่  t  ท่ีได้อยูร่ะหวา่ง  
2.41 – 8.74  เป็นแบบวดัความตระหนกัในการรู้คิด   
 คดัเลือกแบบวดัความตะหนกัในการรู้คิดนีจ้ านวน  40  ข้อ  เพ่ือไปใช้ในการวิเคราะห์ความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบตามสตูรของครอนบคั (Cronbach)  ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั  0.92 
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ตาราง  16  คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเอง ด้วยวิธี 
       แจกแจงคา่ที (t – Distribution) จ านวน  60  ข้อ  
 

ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา 
1 3.63 ตดัทิง้ 26 8.89 คดัเลือกไว้ 
2 4.50 ตดัทิง้ 27 5.19 คดัเลือกไว้ 
3 2.14 ตดัทิง้ 28 4.60 ตดัทิง้ 
4 6.21 คดัเลือกไว้ 29 6.60 คดัเลือกไว้ 
5 2.79 ตดัทิง้ 30 5.25 คดัเลือกไว้ 
6 8.50 คดัเลือกไว้ 31 7.46 คดัเลือกไว้ 
7 6.65 คดัเลือกไว้ 32 1.61 ตดัทิง้ 
8 4.17 ตดัทิง้ 33 6.98 คดัเลือกไว้ 
9 4.84 คดัเลือกไว้ 34 3.68 ตดัทิง้ 
10 2.68 ตดัทิง้ 35 6.62 คดัเลือกไว้ 
11 3.27 ตดัทิง้ 36 8.08 คดัเลือกไว้ 
12 2.20 ตดัทิง้ 37 8.79 คดัเลือกไว้ 
13 7.21 คดัเลือกไว้ 38 7.58 คดัเลือกไว้ 
14 2.79 ตดัทิง้ 39 8.17 คดัเลือกไว้ 
15 5.15 คดัเลือกไว้ 40 5.92 คดัเลือกไว้ 
16 8.22 คดัเลือกไว้ 41 3.69 ตดัทิง้ 
17 3.25 ตดัทิง้ 42 6.62 คดัเลือกไว้ 
18 4.24 ตดัทิง้ 43 6.51 คดัเลือกไว้ 
19 3.54 ตดัทิง้ 44 10.87 คดัเลือกไว้ 
20 6.62 คดัเลือกไว้ 45 8.17 คดัเลือกไว้ 
21 -1.18 ตดัทิง้ 46 6.79 คดัเลือกไว้ 
22 4.52 ตดัทิง้ 47 5.63 คดัเลือกไว้ 
23 3.26 ตดัทิง้ 48 9.29 คดัเลือกไว้ 
24 6.55 คดัเลือกไว้ 49 7.28 คดัเลือกไว้ 
25 4.66 ตดัทิง้ 50 1.71 ตดัทิง้ 
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ตาราง  16 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา 
51 7.77 คดัเลือกไว้ 56 4.61 ตดัทิง้ 
52 2.02 ตดัทิง้ 57 3.51 ตดัทิง้ 
53 2.24 ตดัทิง้ 58 2.73 ตดัทิง้ 
54 2.92 ตดัทิง้ 59 3.80 ตดัทิง้ 
55 1.93 ตดัทิง้ 60 2.91 ตดัทิง้ 

 
 คดัเลือกคา่  t  ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05  จ านวน  30  ข้อ  ซึง่คา่  t  ท่ีได้อยูร่ะหวา่ง  
4.84 – 10.87  เป็นแบบวดัความมีวินยัในตนเอง 
 คดัเลือกแบบวดัความมีวินยัในตนเองนีจ้ านวน  30  ข้อ  เพ่ือไปใช้ในการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบตามสตูรของครอนบคั (Cronbach)  ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.87 
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ภาคผนวก  ข 
 

-   เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรม 
    การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้สถิติ  t – test  for   
    Dependent  Sample 
-   เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน  
    การสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ร้อยละ  70  โดยใช้สถิต ิ t – test   
    for  One  Sample 
-   เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรม 
    การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้สถิติ  t – test  for   
    Dependent Sample 
-   เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน 
    การสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI)  เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  โดยใช้สถิต ิ t – test   
    for  One  Sample 
-   เปรียบเทียบความตระหนกัในการรู้คิดก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
    แนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิต ิ t – test  for Dependent  Sample 
-   เปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
    แนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิต ิ t – test  for  Dependent  Sample 
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ตาราง 17  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั 
       ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิติ   
       t – test  for  Dependent  Sample 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน (x1) คะแนนหลงัเรียน (x2) D D2 
1 8 14 6 36 
2 7 14 7 49 
3 7 15 8 64 
4 10 16 6 36 
5 8 13 5 25 
6 7 14 7 49 
7 9 16 7 49 
8 8 18 10 100 
9 9 14 5 25 
10 11 15 4 16 
11 10 15 5 25 
12 8 14 6 36 
13 9 15 6 36 
14 7 14 7 49 
15 12 19 7 49 
16 13 17 4 16 
17 8 13 5 25 
18 9 14 5 25 
19 8 13 5 25 
20 8 15 7 49 
21 10 16 6 36 
22 6 13 7 49 
23 9 14 5 25 
24 8 14 6 36 
25 9 13 4 16 
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ตาราง 17  (ตอ่)    
     

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน (x1) คะแนนหลงัเรียน (x2) D D2 
26 7 14 7 49 
27 8 14 6 36 
28 9 15 6 36 
29 12 16 4 16 
30 9 14 5 25 

 . 263 441 178 1108 

x  8.77 14.70   

s 1.63 1.47   

 
 ทดสอบสมมตฐิานวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) โดยใช้สถิต ิ t – test Dependent 

 เน่ืองจาก    
22D =178 , D =1,108 , D = 31,684 , n = 30    

 ดงันัน้ 

      
 

22

D
t  =     ; df = n - 1

n D - D

n-1



 
 

      178
   =  ; df = 30 - 1

(30)(1,108)-31,684

30-1

 

     

 

   =  24.30   ; df = 29  
 

 จากตารางคา่    .01, 29
t 2.462  ท าให้ได้วา่   .01, 29

t > t  

 (เปิดตาราง  t  จะได้คา่วิกฤตของ  t  จากการแจกแจงแบบ  t  เทา่กบั  2.462   ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  เม่ือ  df = 30 – 1 = 29) 
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ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับ 
       การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น กบัเกณฑ์ 
       ร้อยละ  70  โดยใช้สถิติ  t – test  for  One  Sample 

 

คนท่ี คะแนนหลงัเรียน ( x 2) 2

2x . 
1 14 196 
2 14 196 
3 15 225 
4 16 256 
5 13 169 
6 14 196 
7 16 256 
8 18 324 
9 14 196 
10 15 225 
11 15 225 
12 14 196 
13 15 225 
14 14 196 
15 19 361 
16 17 289 
17 13 169 
18 14 196 
19 13 169 
20 15 225 
21 16 256 
22 13 169 
23 14 196 
24 14 196 
25 13 169 
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ตาราง 18  (ตอ่)     
   

คนท่ี คะแนนหลงัเรียน ( x 2) 2

2x . 
26 14 196 
27 14 196 
28 15 225 
29 16 256 
30 14 196 

  441 6545 

x  14.70  
s 1.47  

 
 ทดสอบสมมตฐิานวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) โดยใช้สถิต ิ One sample t – test  Dependent 
 เน่ืองจาก   

0x =14.70 , μ =14 , s =1.47 , n = 30  

 ดงันัน้ 

      0x μ
t  =        ; df = n-1

s

n

  

      14.70 14
   =  ; df = 30 - 1

1.47

30

  

         =  2.61          ; df = 29  
 

 จากตารางคา่    .01, 29
t 2.462  ท าให้ได้วา่   .01, 29

t > t  

 (เปิดตาราง  t  จะได้คา่วิกฤตของ  t  จากการแจกแจงแบบ  t  เทา่กบั  2.462   ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  เม่ือ  df = 30 – 1 = 29) 
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ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
       ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น  
       โดยใช้สถิติ  t – test  for  Dependent  Sample 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D2 
1 20 39 19 361 
2 23 36 13 169 
3 19 35 16 256 
4 22 40 18 324 
5 19 38 19 361 
6 20 35 15 225 
7 24 41 17 289 
8 21 44 23 529 
9 21 37 16 256 
10 20 39 19 361 
11 21 38 17 289 
12 18 34 16 256 
13 23 37 14 196 
14 19 34 14 196 
15 26 43 17 289 
16 22 39 17 289 
17 20 40 20 400 
18 21 36 15 225 
19 20 37 17 289 
20 22 38 16 256 
21 22 38 16 256 
22 19 33 14 196 
23 21 37 16 256 
24 20 35 15 225 
25 22 35 13 169 
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ตาราง 19  (ตอ่)    
     

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D2 
26 24 37 13 169 
27 21 34 13 169 
28 21 37 16 256 
29 26 39 13 169 
30 22 39 17 289 

  639 1124 484 7970 

x  21.30 37.47   

s 1.95 2.61   

 
 ทดสอบสมมตฐิานวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) โดยใช้สถิต ิ t – test Dependent 

 เน่ืองจาก    
22D = 485 , D = 7,999 , D = 235,225 , n = 30    

 ดงันัน้  

      
 

22

D
t  =     ; df = n - 1

n D - D

n-1



 
 

      485
   =  ; df = 30 - 1

(30)(7,999)-235,225

30-1

 

     

 

   =  37.91   ; df = 29  
 

 จากตารางคา่    .01, 29
t 2.462  ท าให้ได้วา่   .01, 29

t > t  

 (เปิดตาราง  t  จะได้คา่วิกฤตของ  t  จากการแจกแจงแบบ  t  เทา่กบั  2.462   ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  เม่ือ  df = 30 – 1 = 29) 
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ตาราง 20  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  
       หลงัได้รับการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น กบั  
       เกณฑ์ร้อยละ  70  โดยใช้สถิต ิ t – test  for  One  Sample 
 

คนท่ี คะแนนหลงัเรียน ( 2x ) 2

2x . 
1 39 1521 
2 36 1296 
3 35 1225 
4 40 1600 
5 38 1444 
6 35 1225 
7 41 1681 
8 44 1936 
9 37 1369 
10 39 1521 
11 38 1444 
12 34 1156 
13 37 1369 
14 34 1156 
15 43 1849 
16 39 1521 
17 40 1600 
18 36 1296 
19 37 1369 
20 38 1444 
21 38 1444 
22 33 1089 
23 37 1369 
24 35 1225 
25 35 1225 
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ตาราง 20  (ตอ่)     
   

คนท่ี คะแนนหลงัเรียน ( 2x ) 2

2x . 
26 37 1369 
27 34 1156 
28 37 1369 
29 39 1521 
30 39 1521 

  1124 42310 

x  37.47  
s 2.61  

 
 ทดสอบสมมตฐิานวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) โดยใช้สถิต ิ One sample t – test  Dependent 
 เน่ืองจาก   

0x = 37.47 , μ = 35 , s = 2.61 , n = 30  

 ดงันัน้ 

      0x μ
t  =        ; df = n-1

s

n

  

      37.47 35
   =  ; df = 30 - 1

2.61

30

  

         =  5.18           ; df = 29  
 

 จากตารางคา่    .01, 29
t 2.462  ท าให้ได้วา่   .01, 29

t > t  

 (เปิดตาราง  t  จะได้คา่วิกฤตของ  t  จากการแจกแจงแบบ  t  เทา่กบั  2.462   ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  เม่ือ  df = 30 – 1 = 29) 
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ตาราง 21  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับ 
       การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิต ิ  
       t – test  for  Dependent  Sample 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D2 
1 75 109 34 1156 
2 89 116 27 729 
3 76 109 33 1089 
4 90 127 37 1369 
5 81 118 37 1369 
6 86 116 30 900 
7 83 120 37 1369 
8 74 122 48 2304 
9 82 112 30 900 
10 79 115 36 1296 
11 74 113 39 1521 
12 75 106 31 961 
13 81 108 27 729 
14 77 107 30 900 
15 86 122 36 1296 
16 89 124 35 1225 
17 82 130 48 2304 
18 86 116 30 900 
19 79 113 34 1156 
20 88 120 32 1024 
21 85 119 34 1156 
22 92 115 23 529 
23 85 117 32 1024 
24 97 125 28 784 
25 91 124 33 1089 
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ตาราง  21 (ตอ่)    
     

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D2 
26 88 118 30 900 
27 91 113 22 484 
28 95 118 23 529 
29 99 120 21 441 
30 80 122 42 1764 

  2535 3514 979 33197 

x  84.50 117.13   

s 6.87 6.03   

 
 ทดสอบสมมตฐิานวดัความตระหนกัในการรู้คิดก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) โดยใช้สถิต ิ t – test Dependent 

 เน่ืองจาก    
22D = 979 , D = 33,197 , D = 958,441 , n = 30    

 ดงันัน้ 

      
 

22

D
t  =     ; df = n - 1

n D - D

n-1



 
 

      979
   =  ; df = 30 - 1

(30)(33,197)-958,441

30-1

 

     

 

   =  27.24   ; df = 29  
 

 จากตารางคา่    .01, 29
t 2.462  ท าให้ได้วา่   .01, 29

t > t  

 (เปิดตาราง  t  จะได้คา่วิกฤตของ  t  จากการแจกแจงแบบ  t  เทา่กบั  2.462   ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  เม่ือ  df = 30 – 1 = 29) 
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ตาราง 22  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดั 
       กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยใช้สถิต ิ t – test  for   
       Dependent  Sample 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D2 
1 54 76 22 484 
2 63 82 19 361 
3 60 78 18 324 
4 74 92 18 324 
5 76 84 8 64 
6 69 79 10 100 
7 67 82 15 225 
8 65 89 24 576 
9 58 77 19 361 
10 61 82 21 441 
11 63 78 15 225 
12 64 76 12 144 
13 67 79 12 144 
14 65 78 13 169 
15 72 87 15 225 
16 77 94 17 289 
17 84 102 18 324 
18 73 81 8 64 
19 69 83 14 196 
20 65 84 19 361 
21 59 81 22 484 
22 60 79 19 361 
23 71 82 11 121 
24 66 87 21 441 
25 69 89 20 400 
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ตาราง  22  (ตอ่)    
     

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D2 
26 65 85 20 400 
27 64 77 13 169 
28 70 81 11 121 
29 72 82 10 100 
30 62 84 22 484 

  2004 2490 486 8482 

x  66.8 83   

s 6.38 5.83   

 
 ทดสอบสมมตฐิานวดัความความมีวินยัในตนเองก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) โดยใช้สถิต ิ t – test Dependent 

 เน่ืองจาก    
22D = 486 , D = 8,482 , D = 236,196 , n = 30    

 ดงันัน้ 

      
 

22

D
t  =     ; df = n - 1

n D - D

n-1



 
 

      484
   =  ; df = 30 - 1

(30)(8,482)-236,196

30-1

 

     

 

   =  19.37   ; df = 29  
 

 จากตารางคา่    .01, 29
t 2.462  ท าให้ได้วา่   .01, 29

t > t  

 (เปิดตาราง  t  จะได้คา่วิกฤตของ  t  จากการแจกแจงแบบ  t  เทา่กบั  2.462   ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  เม่ือ  df = 30 – 1 = 29) 
 
 

 



192 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

 

-   ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คดิ (CGI) 

    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ  รหัสวิชา  ค 32202  ชัน้  มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

หน่วยการเรียนรู้  กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั   เวลา  2  คาบ 

 

1.  สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้  
      สาระท่ี 5   การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น 
       มาตรฐานการเรียนรู้   
 ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิตแิละความรู้เก่ียวกบัความนา่จะเป็นในการคาดการณ์ได้อยา่ง 
                         สมเหตสุมผล 
 ค 5.3   ใช้ความรู้เก่ียวกบัสถิตแิละความนา่จะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแก้ปัญหาได้ 
      สาระท่ี 6   ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
       มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 6.1    มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตผุล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง 
                         คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
                         เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ได้ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 
2.  ผลการเรียนรู้ 
     นกัเรียนสามารถหาผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ของเหตกุารณ์โดยใช้กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบัและ
แผนภาพต้นไม้อยา่งง่ายได้ 
 
3.  สาระส าคัญ 
     กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั 
 1.1  หลกัการคณู 
   ถ้าการท างานอยา่งหนึง่ประกอบด้วยการท างาน  k  ขัน้ตอน  คือ  ขัน้ตอนท่ี 1  ถึง
ขัน้ตอนท่ี  k  ตามล าดบั โดยท่ี   
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   การท างานขัน้ตอนท่ี  1  มีวิธีท า  n1 วิธี 
   การท างานขัน้ตอนท่ี  2  มีวิธีท า  n2 วิธี 
   การท างานขัน้ตอนท่ี  3  มีวิธีท า  n3 วิธี 

            
   การท างานขัน้ตอนท่ี  k  มีวิธีท า  nk วิธี 
  และวิธีการท างานแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั  แล้วจ านวนวิธีท างานนีเ้ทา่กบั  n1n2n3 . . . nk  วิธี 
 
 1.2  หลกัการบวก 
   ถ้าการท างานหนึง่มีวิธีการท างาน  k  วิธี คือ  วิธีท่ี 1  ถึงวิธีท่ี k  โดยท่ี 
   การท างานวิธีท่ี 1  มีวิธีท า  n1 วิธี 
   การท างานวิธีท่ี 2  มีวิธีท า  n2 วิธี 

            
   การท างานวิธีท่ี k  มีวิธีท า  nk วิธี 
  โดยแตล่ะขัน้จะกระท าตอ่เน่ืองกนัไมไ่ด้ และวิธีการท างานแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั แล้ว
จ านวนวิธีท างานนีเ้ทา่กบั  n1

 + n2+ . . . + nk  วิธี 
 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K)  นกัเรียนสามารถ 
  1.  ใช้หลกัการค านวณด้วยวิธีเขียนแผนภาพต้นไม้ในการแก้ปัญหาได้ 
  2.  ใช้กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบัในการแก้ปัญหาได้ 
 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)  นกัเรียนมีความสามารถ 
  1.  แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้แผนภาพต้นไม้และกฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบัได้ 
  2.  ให้เหตผุลเก่ียวกบัวิธีการค านวณโดยใช้กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบัได้ 
  3.  ส่ือความหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจกระบวนการคดิ 
 
 ด้านคุณลักษณะ (A)  นกัเรียนมี 
  1.  ความรับผิดชอบ  
  2.  ระเบียบวินยั  
  3.  ความร่วมมือ  
  4.  ความกระตือรือร้น  
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 สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (C)  นกัเรียนมี 

        1.  ความสามารถในการคดิ 
        2.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
5.  สาระการเรียนรู้ 
     กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกับการนับ 

 ปัญหาเบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบัเป็นปัญหาหนึง่ท่ีมกัจะพบอยูเ่สมอในชีวิตประจ าวนั วิธีการ
นบัวิธีหนึง่ในการชว่ยหาค าตอบก็คือ การใช้แผนภาพต้นไม้ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตัวอย่างที่ 1   
  

ในการแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน : ชกัเย่อสามัคคี ทีมเข้าแข่งขนัมีสมาชิกแต่ละทีมเป็นนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 15 คน  โดยท่ีแตล่ะรอบจะมีผลการแข่งขนั 2 แบบ คือ ชนะและแพ้  
ผู้ เข้ารอบจะต้องชนะ 2 ใน 3 ถ้าในการแข่งขนัครัง้นีที้ม A ได้แข่งกบั ทีม B อยากทราบผลการแข่งขนั
ของทีม A ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ทัง้หมดมีก่ีวิธี 

 

 
 

วิธีท า ขัน้ตอนในการแขง่ขนัชกัเยอ่สามคัคีจากข้อมลูท่ีก าหนดให้  

 สามารถเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้ได้ ดงันี ้
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    เกมท่ี 1           เกมท่ี 2  เกมท่ี 3  วิธีท่ี 

           แพ้      1 
       แพ้         แพ้    2 
           ชนะ 
              ชนะ    3 
              แพ้    4 
           แพ้ 
       ชนะ        ชนะ    5 
           ชนะ      6 
  จากแผนภาพต้นไม้ ผลของการแขง่ขนัของแก้มอาจจะเกิดขึน้ได้ทัง้หมด 6 วิธี 

 

ตัวอย่างที่ 2   
 ชิสาต้องเลือกเสือ้ผ้าไปทศันศกึษา ซึ่งชิสามี กางเกงอยู่ 2 ตวั คือ กางเกงขาสัน้ และกางเกง
ขายาว ส่วนเสือ้มีอยู่ 3 ตวั คือ เสือ้สีม่วง สีเขียว และสีฟ้า ถามว่า ชิสาจะมีวิธีเลือกกางเกงและเสือ้มา
ใสเ่ป็นชดุท่ีแตกตา่งกนัได้ก่ีวิธี 

 

 
 

วิธีท า  งานท่ีท าคือการแต่งตวันัน้เสร็จสิน้สมบรูณ์  ถ้านบัจ านวนวิธีท่ีสามารถเลือกท าได้ทัง้หมดดู
แล้ว จะพบวา่สามารถเลือกท าได้ 6 วิธี ซึง่แตล่ะวิธีได้ผลไมเ่หมือนกนั ดงัแผนภาพต้นไม้ตอ่ไปนี ้
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   ขัน้ตอนท่ี 1   ขัน้ตอนท่ี 2         การแตง่ตวั 

        เสือ้สีมว่ง  วิธีท่ี 1 

   กางเกงขาสัน้  เสือ้สีเขียว  วิธีท่ี 2 

   (แตล่ะวิธีของขัน้ตอนท่ี 1)  เสือ้สีฟ้า   วิธีท่ี 3 

        เสือ้สีมว่ง  วิธีท่ี 4 

   กางเกงขายาว  เสือ้สีเขียว  วิธีท่ี 5 

    (แตล่ะวิธีของขัน้ตอนท่ี 1) เสือ้สีฟ้า   วิธีท่ี 6 

 จากแผนภาพต้นไม้  จะได้วา่วิธีเลือกกางเกงและเสือ้มาใสเ่ป็นชดุท่ีแตกตา่งกนัได้  6  วิธี 

 จะเห็นวา่การใช้แผนภาพต้นไม้ชว่ยในการหาค าตอบท าได้โดยง่าย เม่ือจ านวนวิธีท่ีจะน ามา
เขียนแผนภาพต้นไม้มีจ านวนไมม่ากนกั แตส่ าหรับปัญหาท่ีมีจ านวนวิธีท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก การ
เขียนแผนภาพต้นไม้อาจท าได้ไมส่ะดวก 

 ดงันัน้ เพ่ือให้การหาค าตอบท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว จะใช้วิธีการค านวณโดยอาศยั
หลกัการท่ีเก่ียวกบัการนบั 
  1.  หลกัการคณู 
  2.  หลกัการบวก 
หลักการคูณ 
 ถ้าการท างานอยา่งหนึง่ประกอบด้วยการท างาน  k  ขัน้ตอน  คือ  ขัน้ตอนท่ี 1  ถึงขัน้ตอนท่ี  
k  ตามล าดบั โดยท่ี   
 การท างานขัน้ตอนท่ี  1  มีวิธีท า  n1 วิธี 
 การท างานขัน้ตอนท่ี  2  มีวิธีท า  n2 วิธี 
 การท างานขัน้ตอนท่ี  3  มีวิธีท า  n3 วิธี 

           
 การท างานขัน้ตอนท่ี  k  มีวิธีท า  nk วิธี 
 และวิธีการท างานแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั  แล้วจ านวนวิธีท างานนีเ้ทา่กบั  n1n2n3 . . . nk  วิธี 
วิธีเรียงสบัเปล่ียน 
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ตัวอย่างที่ 2   
 ชิสาต้องเลือกเสือ้ผ้าไปทศันศกึษา ซึ่งชิสามี กางเกงอยู่ 2 ตวั คือ กางเกงขาสัน้ และกางเกง
ขายาว ส่วนเสือ้มีอยู่ 3 ตวั คือ เสือ้สีม่วง สีเขียว และสีฟ้า ถามว่า ชิสาจะมีวิธีเลือกกางเกงและเสือ้มา
ใสเ่ป็นชดุท่ีแตกตา่งกนัได้ก่ีวิธี 

วิธีท า     

 จากแผนภาพต้นไม้ท่ีได้แสดงไว้ข้างต้น จะพบว่าแต่ละวิธีของขัน้ตอนท่ี 1 คือใส่กางเกง 
สามารถ เลือกกระท าในขัน้ตอนท่ี 2 คือ ใส่เสือ้ได้จ านวน 3 วิธีเท่าๆ กัน ถ้าใช้หลกัการค านวณเรา
สามารถ หาจ านวนวิธีท่ีเกิดขึน้ได้ทัง้หมด โดยน าจ านวนวิธีในแตล่ะขัน้ตอนมาคณูกนัได้ ดงันี ้

 เพราะวา่  ขัน้ตอนท่ีหนึง่มีอยู ่2 วิธี 

 แตล่ะวิธีของขัน้ตอนท่ีหนึง่ สามารถเลือกท าขัน้ตอนท่ีสองได้ 3 วิธี 

 ดงันัน้ จ านวนวิธีสามารถเลือกท าได้ทัง้หมด  =  2 x 3  = 6  วิธี 

 ในท านองเดียวกนั ถ้าการแต่งตวันีต้้องใส่รองเท้าด้วย โดยท่ีรองเท้าของนกัเรียนมีให้เลือกใส ่ 
2 คู ่คือรองเท้าหนงักบัรองเท้าผ้าใบ ดงันัน้ นกัเรียนต้องมีการกระท าขัน้ตอนท่ี 3 ขึน้มา และจากการ
เลือกใส่กางเกงและเสือ้ข้างต้น ซึ่งสามารถเลือกท าได้ 6 วิธี ในแต่ละวิธี นักเรียนสามารถเลือกใส่
รองเท้าได้อีก 2 วิธี ซึง่รวมแล้วนกัเรียนจะเลือกท าได้ทัง้หมด 12 วิธี ดงัแผนภาพต้นไม้ดงัตอ่ไปนี ้

   ขัน้ตอนท่ี 1   ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้ตอนท่ี 3        การแตง่ตวั 

          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 1 
        เสือ้สีมว่ง รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 2 
          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 3 
   กางเกงขาสัน้  เสือ้สีเขียว รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 4 
          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 5 
        เสือ้สีฟ้า  รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 6 
          รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 7 
        เสือ้สีมว่ง รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 8 
          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 9 
   กางเกงขายาว  เสือ้สีเขียว รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 10 
          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 11 
        เสือ้สีฟ้า  รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 12 



199 
 

 จากแผนภาพต้นไม้ข้างต้น นกัเรียนจะพบว่า แตล่ะวิธีท่ีเลือกท าได้ในขัน้ตอนท่ี 2 สามารถ
เลือกท าขัน้ตอนท่ี 3 ตอ่ไปอีก 2 วิธีเทา่ ๆ กนั 
 ในท านองเดียวกนั ถ้าใช้หลกัการค านวณ เราก็สามารถหาจ านวนวิธีท่ีสามารถเลือกท าได้โดย
การเอาจ านวนวิธีท่ีเลือกท าได้ในแตล่ะขัน้ตอนมาคณูกนั นัน้คือ ในการแตง่ตวัของนกัเรียน ถ้านกัเรียน
แตง่ตวัโดยประกอบด้วย กางเกง เสือ้ และรองเท้า ตามเง่ือนไขข้างต้น  
 ในการแตง่ตวัให้กบัชิสา  มี  3 ขัน้ตอน  คือ 
  ขัน้ตอนท่ี  1   เลือกกางเกงได้   2  วิธี 
  ขัน้ตอนท่ี  2 เลือกเสือ้ได้  3  วิธี 
  ขัน้ตอนท่ี  3    เลือกรองเท้าได้ 2  วิธี 
 ดงันัน้  วิธีแตง่ตวัท าได้ทัง้หมด   2 x 3 x 2 = 12  วิธี 
 นัน่คือ  จะแตง่ตวัเป็นชดุตา่งๆ กนัได้  12   ชดุ 
 
ตัวอย่างที่ 3   
 ในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศกึษา 2555  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/1  จ านวน  40  คน 
ต้องการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า รองหัวหน้า เลขานุการ และเหรัญญิก 
ต าแหนง่ละ 1 คน โดยท่ีกรรมการคนเดียวกนัจะท าหน้าท่ี 2 ต าแหน่งไม่ได้  จะมีวิธีเลือกคณะกรรมการ
ได้  ก่ีวิธี 

 
วิธีท า  ในการเลือกกรรมการ  จะเลือกต าแหนง่ใดก่อนก็ได้  ซึง่แบง่ได้เป็น  4  ขัน้ตอน  ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1  เลือกหวัหน้าได้       40  วิธี 

 ขัน้ตอนท่ี 2  เลือกรองหวัหน้าได้   39  วิธี (เลือกไปแล้ว 1 คน  เหลือ 39 คน) 

 ขัน้ตอนท่ี 3  เลือกเลขานกุารได้    38  วิธี (เลือกไปแล้ว 2 คน  เหลือ 38 คน) 

 ขัน้ตอนท่ี 4  เลือกเหรัญญิก       37  วิธี (เลือกไปแล้ว 3 คน  เหลือ 37 คน) 

 ดงันัน้  เลือกคณะกรรมการได้ทัง้หมด  40 x 39 x 38 x 37  =  2,193,360  วิธี 

 

เลือกหวัหน้า เลือกรองหวัหน้า 

เลขานกุาร เหรัญญิก 
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หลักการบวก 
 ถ้าการท างานหนึง่มีวิธีการท างาน  k  วิธี คือ  วิธีท่ี 1  ถึงวิธีท่ี k  โดยท่ี 
 การท างานวิธีท่ี 1  มีวิธีท า  n1 วิธี 
 การท างานวิธีท่ี 2  มีวิธีท า  n2 วิธี 

          
 การท างานวิธีท่ี k  มีวิธีท า  nk วิธี 
 และวิธีการท างานแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั แล้วจ านวนวิธีท างานนีเ้ทา่กบั  n1

 + n2+ . . . + nk  วิธี 
 
ตัวอย่างที่ 4   

    
 รุจวางแผนในการอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมสอบ O-Net โดยเขาตัง้ใจว่าจะทบทวนเนือ้หา

บทเรียนวนัละ 1 เล่ม โดยท่ีรุจมีหนงัสือคณิตศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั 4 เล่ม  หนงัสือภาษาไทยท่ีแตกตา่ง
กนั 4 เลม่  หนงัสือภาษาองักฤษท่ีแตกตา่งกนั 2 เลม่ อยากทราบจ านวนวิธีท่ีรุจเลือกหนงัสือเพ่ือใช้อ่าน
เตรียมสอบในวนันีไ้ด้ก่ีวิธี 
วิธีท า 

การเลือกหนงัสือของรุจจะเสร็จสิน้สมบรูณ์ได้มีเพียง 1 ขัน้ตอน  
โดยหนงัสือแตล่ะเลม่มีโอกาสท่ีจะถกูเลือกเท่าๆ กนั 
เน่ืองจากหนงัสือแตล่ะเลม่มีโอกาสท่ีจะถกูเลือกได้เทา่ๆ กนั  
ดงันัน้รุจสามารถเลือกหนงัสือมาอา่นได้ = 4 + 4 + 2 = 12 วิธี 

 
ตัวอย่างที่ 5  

 
 ร้านต้นเซอร์วิสบริการส่งสินค้าทกุชนิด วนันีไ้ด้มีรายการส่งสินค้าให้กบัลกูค้าโดยมีเส้นทางท่ี
ใช้ในการสง่ของให้กบัลกูค้า ดงันี ้ เส้นทางจากร้านผา่นตกึท่ี 1 มี 3 เส้นทาง  คือ ประต ูA , B และ C  

 

บริการสง่สินค้าครับ 
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      โดยท่ี เส้นทางจากประต ู  A  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 3 เส้นทาง คือ ประต ูD , E และ F 
  เส้นทางจากประต ู  B  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 4 เส้นทาง คือ ประต ูD , E , F และ G  
  เส้นทางจากประต ู  C  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 3 เส้นทาง คือ ประต ูE , F และ G 

  และเส้นทางจากประต ู D , E , F และ G ไปยงัลกูค้ามีเพียงเส้นทางเดียว 
 อยากทราบวา่จ านวนเส้นทางท่ีต้นใช้ในการสง่ของให้ลกูค้ารายนีมี้ก่ีวิธี 
วิธีท า เส้นทางในการเดินทางของต้น คือออกเดินทางจากร้านไปยงัตกึท่ี  1 และตึกท่ี 2 เพ่ือไปส่ง
ของให้ถึงลกูค้า มี 3 วิธี   
     โดยท่ี การเดนิทางวิธีท่ี 1 (ประต ูA)  มีวิธีเดนิทาง  3  วิธี    
 การเดนิทางวิธีท่ี 2 (ประต ูB)  มีวิธีเดนิทาง  4  วิธี    
 การเดนิทางวิธีท่ี 3 (ประต ูC)  มีวิธีเดนิทาง  3  วิธี  
 และวิธีการเดนิทางแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั    
     ดงันัน้  จ านวนวิธีเดนิทางนีเ้ทา่กบั  3 + 4 + 3 = 10 วิธี) 
 
ตัวอย่างที่ 6  

 
 

 ในการสร้างจ านวนท่ีมี 4 หลกั  โดยใช้ตวัเลข  0, 1, 2, 3, 4, 5  จะสร้างได้ก่ีจ านวน โดยท่ี
ตวัเลขในแตล่ะหลกัต้องไมซ่ า้กนั  และมีคา่มากกวา่ 3500 
วิธีท า แบง่จ านวนทัง้หมดท่ีต้องการออกเป็น  2  กลุม่  ดงันี ้
 กลุ่มที่ 1   ประกอบด้วยจ านวนท่ีหลกัพนัเป็นเลขโดด  3 
   หลกัพนั  หลกัร้อย หลกัสิบ           หลกัหนว่ย 
             3               5                
                                                      0, 1, 2, 4 
 หลกัพนั  เลือกได้  1  วิธี คือ  เลขโดด  3  เทา่นัน้ 
 เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวมีคา่มากกว่า 3,500 และเลขโดดทกุหลกัเป็นเลขโดดท่ีไมซ่ า้กนั   
 ฉะนัน้  จะได้วา่ 
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 หลกัร้อย  เลือกได้  1  วิธี คือ  เลขโดด  5  เทา่นัน้ 
 หลกัสิบ  เลือกได้  4  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  4  ตวั 
 หลกัพนั  เลือกได้  3  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  3  ตวั 
 ดงันัน้  จ านวนในกลุม่นีมี้ทัง้หมด  1 x 1x 4 x 3  =  12  จ านวน 
 กลุ่มที่  2   ประกอบด้วยจ านวนท่ีหลกัพนัเป็นเลขโดด  4, 5 
   หลกัพนั  หลกัร้อย หลกัสิบ           หลกัหนว่ย 
                                            
           4, 5 
 หลกัพนั  เลือกได้  2  วิธี คือ  เลขโดด  4, 5 
เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวมีคา่มากกว่า 3,500 และเลขโดดทกุหลกัเป็นเลขโดดท่ีไมซ่ า้กนั  
ฉะนัน้  จะได้วา่ 
 หลกัร้อย  เลือกได้  5  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  5  ตวั 
 หลกัสิบ  เลือกได้  4  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  4  ตวั 
 หลกัพนั  เลือกได้  3  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  3  ตวั 
 ดงันัน้  จ านวนในกลุม่นีมี้ทัง้หมด  2 x 5 x 4 x 3  =  120  จ านวน 
 ฉะนัน้  จ านวนท่ีมีส่ีหลกัจากเลขโดดท่ีก าหนดให้ท่ีมีคา่มากวา่ 3,500 และเลขโดดทกุหลกั
เป็นเลขโดดท่ีไมซ่ า้กนั  มีทัง้หมด   12 + 120  =  132  วิธี 
 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 คาบที่  1 

 ขัน้น าเสนอปัญหา  เป็นการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ทัง้ชัน้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
ตา่งๆ ดงันี ้

   1.  ครูสร้างความสนใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัความน่าจะเป็นเพ่ือให้นกัเรียน
ตระหนักถึงปัญหาและโน้มน้าวให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากแก้ปัญหา ยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัความนา่จะเป็น เชน่ 
  -  จากการเลือกคณะกรรมการนกัเรียนของโรงเรียนท่ีผา่นมา มีผู้สมคัรก่ีพรรค  
  -  แตล่ะพรรคมีโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการนกัเรียนอย่างไร 
  -  ถ้ามีพรรคลงสมคัรเพิ่มขึน้อีกสองพรรค นกัเรียนคดิวา่แตล่ะพรรคมีโอกาสได้รับเลือก
เป็นกรรมการนกัเรียนมากขึน้หรือน้อยลงอยา่งไร 
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    2.  ครูน าเสนอปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัความน่าจะเป็น แสดงแผ่น
ภาพกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั สถานการณ์ เร่ือง ของขวญั แล้วใช้การถาม – ตอบ กบันกัเรียนดงันี ้
  -  สถานการณ์ เร่ือง ของขวญั นายสิงโต มีหมวก 4 ใบ โดยแตล่ะใบไมเ่หมือนกนั 

 
  ถ้านายสิงโตต้องการให้หมวกเป็นของขวญักบันายดวิ โดยให้นายดวิเลือกหยิบหมวกได้ 1 
ใบ  ถามวา่ “นายดวิเลือกหยิบหมวกได้ก่ีวิธี”  (จากข้อความดงักลา่ว นกัเรียนตอบได้ทนัทีวา่ ดวิ 
สามารถเลือกหยิบได้ 4 วิธี ) 
  -  ท าไมนกัเรียนถึงเลือก 4 วิธี ในขณะท่ีนายดวิ หยิบหมวกไปเพียง 1 ใบ (สิ่งท่ีเราจะเรียน
ก็คือ หาจ านวนวิธีท่ีดวิจะเลือกหยิบได้ ซึง่ค าตอบคือ 4 วิธี) 
  -  นกัเรียนคดิวา่ในสถานการณ์ใดบ้างในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัความน่าจะเป็น  
  -  นกัเรียน นาย....../น.ส. ...... สามารถตอบได้วา่ ... เชน่ 
   จะมีวิธีเดนิทางจากนครศรีธรรมราชไปกรุงเทพมหานครได้ก่ีวิธี 
   นกัเรียนจะเลือกลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคเรียนนีไ้ด้ก่ีวิธี 
   จะมีวิธีสร้างรูปส่ีเหล่ียมได้ทัง้หมดก่ีรูป 
   จะมีวิธีสร้างจ านวนคูไ่ด้ทัง้หมดก่ีจ านวน เป็นต้น 
  -  ใครมีสถานการณ์อ่ืนนอกเหนือจากสถานการณ์ของ นาย..../ น.ส. ..... อีกบ้าง  

 ขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู  เป็นการปฏิบตักิิจกรรมเป็นกลุม่ยอ่ย โดยมีขัน้ตอนๆ ดงันี ้
 1.  แบง่นกัเรียนเป็นกลุม่ยอ่ย กลุม่ละ 4 – 6 คน  
      2.  ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 1.1  เร่ือง ความน่าจะเป็น : กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานการณ์การแข่งขนักีฬาพืน้บ้าน : ชกัเย่อสามคัคี  ตอนท่ี 2  
สถานการณ์ช่วยชิสาเลือกชุดไปทศันศึกษา ให้กับนักเรียนแต่ละคนแล้วให้นกัเรียนอ่านสถานการณ์
แล้วร่วมกนัวิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบของปัญหาโดยวิเคราะห์ถึงการวางแผนแก้ปัญหา หรือวิธีการท่ีจะ
น าข้อมลูท่ีมีอยูม่าใช้โดยอาศยัพืน้ฐานความรู้เดมิ 
      3.  นกัเรียนสร้างความรู้เองด้วยความเข้าใจจากการเก็บรวบรวมตามสถานการณ์ / ปัญหา 
หรือวิเคราะห์ข้อมลูจากสถานการณ์ / ปัญหาเพ่ือน ามาอภิปรายหาค าตอบภายในกลุม่ของตนเอง 
 ขัน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการปฏิบตักิิจกรรมเป็นกลุม่ใหญ่ โดยมีขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
 1.  นกัเรียนในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาน าเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมพร้อมทัง้
เหตผุลท่ีใช้ของกลุม่ตนเอง ครัง้ละ 2 – 3 กลุม่ 
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 2.  นกัเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากนัน้ครูและเพ่ือนร่วมกันถามให้
นกัเรียนได้แสดงความคิดหรือเหตผุลท่ีใช้เพ่ือให้เกิดการแสดงเหตผุลท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์ท่ีสุด 
รวมทัง้เป็นการประเมินการคดิของนกัเรียนด้วย โดยใช้การถาม – ตอบกบันกัเรียนดงันี ้
  -  โจทย์ต้องการให้นกัเรียนหาสิ่งใด  (จ านวนวิธีท่ีชิสาสามารถเลือกชดุเพ่ือใสใ่นการไป 
ทศันศกึษามีก่ีวิธี) 
  -  แล้วนกัเรียนรู้ข้อมลูอะไรบ้าง (ชิสามีกางเกง 2 แบบ คือ กางเกงขาสัน้ และกางเกงขา
ยาว มีเสือ้ 3 แบบ คือสีมว่ง สีเขียว และสีฟ้า) 
  -  จากข้อมลูท่ีก าหนดให้นกัเรียนคิดว่าข้อมลูดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กันอย่างไร (การ
แตง่ตวัของชิสาจะเสร็จสิน้สมบรูณ์ได้ก็ต้องมี 2 ขัน้ตอน นัน้คือ 
 ขัน้ตอนท่ี 1   เลือกกางเกงมาใส่ก่อน (จะเลือกเสือ้มาใส่ก่อนก็ได้) ในขัน้ตอนนีส้ามารถเลือก
ท าได้ 2 วิธี คือ เลือกกางเกงขาสัน้ หรือกางเกงขายาวตวัใดตวัหนึง่เพียงตวัเดียว 
 ตอ่ไป หลงัจากเลือกกางเกงตวัใดตวัหนึ่งมาใส่แล้ว (แตล่ะวิธีของขัน้ตอนท่ี 1) ต้องกระท า 
ขัน้ตอนท่ี 2 ตอ่เน่ืองกนัไปอีก ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 2   เลือกเสือ้มา 1 ตวั จาก 3 ตวัท่ีมีอยู ่ซึง่สามารถเลือกท าได้ 3 วิธี นัน้คือ 
 เลือกเสือ้สีมว่ง หรือสีเขียว หรือสีฟ้า ตวัใดตวัหนึง่มาใส ่
  -  นกัเรียนสามารถแสดงขัน้ตอนการแตง่ตวัท่ีเสร็จสมบรูณ์ ได้ด้วยวิธีใดบ้าง (เม่ือท าเสร็จ
ทัง้สองขัน้ตอน ก็ถือว่างานท่ีท าคือ การแตง่ตวันัน้เสร็จสิน้สมบรูณ์ ซึ่งถ้านบัจ านวนวิธีท่ีสามารถเลือก
ท าได้ทัง้หมดดแูล้ว จะพบวา่สามารถเลือกท าได้ 6 วิธี ซึง่แตล่ะวิธีได้ผลไมเ่หมือนกนั ดงัแผนภาพต้นไม้
ตอ่ไปนี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1    ขัน้ตอนท่ี 2         การแตง่ตวั 

        เสือ้สีมว่ง  วิธีท่ี 1 

  กางเกงขาสัน้   เสือ้สีเขียว  วิธีท่ี 2 

 (แตล่ะวิธีของขัน้ตอนท่ี 1)  เสือ้สีฟ้า   วิธีท่ี 3 

        เสือ้สีมว่ง  วิธีท่ี 4 

  กางเกงขายาว   เสือ้สีเขียว  วิธีท่ี 5 

 (แตล่ะวิธีของขัน้ตอนท่ี 1) เสือ้สีฟ้า   วิธีท่ี 6 

       -  นกัเรียนคิดว่าจากแผนภาพต้นไม้ท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นเราสามารถค านวณจ านวนวิธี
จากความสมัพันธ์ของข้อมูลได้อย่างไร (จะพบว่าแต่ละวิธีของขัน้ตอนท่ี 1 คือใส่กางเกง สามารถ
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 เลือกกระท าในขัน้ตอนท่ี 2 คือ ใส่เสือ้ได้จ านวน 3 วิธีเท่าๆ กัน ถ้าใช้หลกัการค านวณเรา
สามารถหาจ านวนวิธีท่ีเกิดขึน้ได้ทัง้หมด โดยน าจ านวนวิธีในแต่ละขัน้ตอนมาคูณกันได้ เพราะว่า  
ขัน้ตอนท่ีหนึง่มีอยู ่2 วิธี  แตล่ะวิธีของขัน้ตอนท่ีหนึ่ง สามารถเลือกท าขัน้ตอนท่ีสองได้ 3 วิธี  ดงันัน้ 
จ านวนวิธีสามารถเลือกท าได้ทัง้หมด =  2 x 3  = 6  วิธี) 

 ขัน้บรูณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสู่ชีวิตประจ าวนั เป็นการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่โดย
มีขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

      1.  นกัเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือบูรณาการแนวคิดและเหตผุลท่ีใช้จากการน าเสนอของ
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม โดยครูเป็นผู้ ใช้ค าถามน าให้เกิดการอภิปราย จากนัน้นกัเรียนช่วยกนัขยายแนวคิด
เพ่ือเช่ือมโยงไปสูส่ถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัความน่าจะเป็น และสรุปเป็นประเด็นให้ชดัเจน
ยิ่งขึน้ 

  -  จากสถานการณ์ดงักล่าวนกัเรียนสามารถสรุปในรูปทัว่ไปได้อย่างไร (หลกัการนับ
เบือ้งต้นถ้าในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จ ต้องประกอบด้วยการกระท าต่อเน่ืองกัน r 
ขัน้ตอน โดยท่ีขัน้ตอนท่ี 1 เลือกกระท าได้ n1 วิธี และในแตล่ะวิธีของการกระท าขัน้ตอนท่ี 1 สามารถ
เลือกกระท าขัน้ตอนท่ี 2 ได้ n2 วิธี และในแตล่ะวิธีของการกระท าขัน้ตอนท่ี 2 สามารถเลือกกระท าใน
ขัน้ตอนท่ี 3 ได้ n3 วิธี เป็นเช่นนีไ้ปเร่ือย ๆ จนกระทัง้ถึงการกระท าขัน้ตอนท่ี r ซึ่งเลือกกระท าได้ nr วิธี 
ดงันัน้ ในการด าเนินงานครัง้นีใ้ห้ส าเร็จ สามารถเลือกกระท าได้ n1 x n2 x n3 x . . . x nr วิธี  จาก
หลกัการนบัเบือ้งต้นสรุปได้ว่า จ านวนวิธีท่ีสามารถเลือกท าได้ทัง้หมด เราหาได้จากการน าจ านวนวิธีท่ี
จะเลือกท าได้ในแตล่ะขัน้ตอนมาคณูกนันัน้เอง ) 

  -  จากหลกัการดงักล่าวสามารถใช้ในการค านวณได้ในทกุกรณีหรือไม่  (ไม่ได้ จะใช้วิธีนี ้
ได้ ต้องมีเง่ือนไขว่าในแตล่ะวิธีท่ีเลือกกระท าได้ของขัน้ตอนหนึ่งต้องเลือกท าในขัน้ตอนหนึ่งต้องเลือก
ท าในขัน้ตอนถดัไปได้จ านวนวิธีเทา่ ๆ กนั) 

      2.  ครูมอบหมายใบกิจกรรมท่ี 1 ตอนท่ี 2  ให้นกัเรียนท า เร่ืองความน่าจะเป็น : กฎเกณฑ์
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั จนครบทุกข้อ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ โดยครูเดินดแูละคอยชีแ้นะอยา่ง
ใกล้ชิดจากนัน้ให้นกัเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบ 

  -  ในกิจกรรมสถานการณ์ “ช่วยชิสาเลือกชุดไปทศันศึกษา” ตอนท่ี 2 นกัเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบของปัญหาโดยวิเคราะห์ถึงการวางแผนแก้ปัญหา หรือวิธีการท่ีจะน าข้อมลูท่ีมี
อยูม่าใช้โดยอาศยัพืน้ฐานความรู้เดมิ   

  -  โจทย์ต้องการให้นกัเรียนหาสิ่งใด  (จ านวนวิธีท่ีชิสาสามารถเลือกชดุเพ่ือใสใ่นการไป 
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ทศันศกึษามีก่ีวิธี) 

  -  แล้วนกัเรียนรู้ข้อมลูอะไรบ้าง (ชิสามีกางเกง 2 แบบ คือ กางเกงขาสัน้ และกางเกงขา
ยาว  มีเสือ้ 3 แบบ คือสีมว่ง สีเขียว และสีฟ้า  มีรองเท้า 2 แบบ คือ รองเท้าหนงัและรองเท้าผ้าใบ) 

  -  จากข้อมลูท่ีก าหนดให้นกัเรียนคิดว่าข้อมลูดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กันอย่างไร (การ
แตง่ตวัของชิสาจะเสร็จสิน้สมบรูณ์ได้ก็ต้องมี  ขัน้ตอน นัน้คือในท านองเดียวกนั ถ้าการแตง่ตวันีต้้องใส่
รองเท้าด้วย โดยท่ีรองเท้าของนักเรียนมีให้เลือกใส่  2 คู่ คือรองเท้าหนังกับรองเท้าผ้าใบ ดงันัน้ 
นกัเรียนต้องมีการกระท าขัน้ตอนท่ี 3 ขึน้มา และจากการเลือกใส่กางเกงและเสือ้ข้างต้น ซึ่งสามารถ
เลือกท าได้ 6 วิธี ในแตล่ะวิธี นกัเรียนสามารถเลือกใส่รองเท้าได้อีก 2 วิธี ซึ่งรวมแล้วนกัเรียนจะเลือก
ท าได้ทัง้หมด 12 วิธี ดงัแผนภาพต้นไม้ดงัตอ่ไปนี ้

   ขัน้ตอนท่ี 1   ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้ตอนท่ี 3        การแตง่ตวั 

          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 1 

        เสือ้สีมว่ง รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 2 

          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 3 

   กางเกงขาสัน้  เสือ้สีเขียว รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 4 

          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 5 

        เสือ้สีฟ้า  รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 6 

          รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 7 

        เสือ้สีมว่ง รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 8 

          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 9 

   กางเกงขายาว  เสือ้สีเขียว รองเท้าผ้าใบ  วิธีท่ี 10 

          รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 11 

        เสือ้สีฟ้า  รองเท้าหนงั  วิธีท่ี 12 

       -  นกัเรียนคิดว่าจากแผนภาพต้นไม้ท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นเราสามารถค านวณจ านวนวิธี
จากความสมัพนัธ์ของข้อมลูได้อย่างไร  (จากแผนภาพต้นไม้ข้างต้น นกัเรียนจะพบว่า แตล่ะวิธีท่ีเลือก
ท าได้ในขัน้ตอนท่ี 2 สามารถเลือกท าขัน้ตอนท่ี 3 ตอ่ไปอีก 2 วิธีเท่า ๆ กนั  ในท านองเดียวกนั ถ้าใช้
หลกัการค านวณ เราก็สามารถหาจ านวนวิธีท่ีสามารถเลือกท าได้โดยการเอาจ านวนวิธีท่ีเลือกท าได้ใน
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แตล่ะขัน้ตอนมาคณูกนั นัน้คือ ในการแตง่ตวัของนกัเรียน ถ้านกัเรียนแตง่ตวัโดยประกอบด้วย กางเกง 
เสือ้ และรองเท้า ตามเง่ือนไขข้างต้น ในการแต่งตวัให้กับชิสา มี 3 ขัน้ตอน  คือขัน้ตอนท่ี 1 เลือก
กางเกงได้  2  วิธีขัน้ตอนท่ี  2  เลือกเสือ้ได้  3  วิธี   ขัน้ตอนท่ี  3 เลือกรองเท้าได้  2  วิธี  ดงันัน้  วิธี
แตง่ตวัท าได้ทัง้หมด 2 x 3 x 2 = 12  วิธี  นัน่คือ  จะแตง่ตวัเป็นชดุตา่งๆ กนัได้  12   ชดุ) 

 3.  ให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1  เป็นการบ้าน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  (คาบที่  2) 

 ขัน้น าเสนอปัญหา  เป็นการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุม่ใหญ่ทัง้ชัน้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
ตา่งๆ ดงันี ้
 1.  ครูกล่าวถึงการเขียนแผนภาพต้นไม้และกฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั : หลกัการคณู
อีกครัง้เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดมิในคาบท่ีแล้ว 
 2.  ครูน าเสนอปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความนา่จะเป็น แจก
ใบกิจกรรมท่ี 1.2  เร่ืองความนา่จะเป็น : กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั ให้กบันกัเรียนแตล่ะคนแล้ว
ให้นกัเรียนอา่น แล้วใช้การถาม – ตอบ กบันกัเรียน ดงันี ้
 
 สถานการณ์เลือกตัง้คณะกรรมการหอ้งเรียน 
 

 
 
 ในการเปิดภาคเรียน ในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศกึษา 2555  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5/1  จ านวน  40  คน ต้องการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยหวัหน้า รองหวัหน้า 
เลขานกุาร และเหรัญญิก ต าแหน่งละ 1 คน โดยท่ีกรรมการคนเดียวกันจะท าหน้าท่ี 2 ต าแหน่งไม่ได้ 
จะมีวิธีเลือกคณะกรรมการห้องเรียนได้ก่ีวิธี 
  -  โจทย์ต้องการให้นกัเรียนหาสิ่งใด  (จ านวนวิธีเลือกคณะกรรมการห้องเรียนก่ีวิธี) 
  -  แล้วนกัเรียนรู้ข้อมลูอะไรบ้าง (นกัเรียนชัน้ ม.5/1 จ านวน  40  คน ต้องการเลือก
คณะกรรมการชดุหนึง่ ซึง่ประกอบด้วยหวัหน้า รองหวัหน้า เลขานกุาร และเหรัญญิก ต าแหนง่ละ 1 คน 
โดยท่ีกรรมการคนเดียวกนัจะท าหน้าท่ี 2 ต าแหนง่ไมไ่ด้) 

เลขานกุาร เหรัญญิก 

เลือกหวัหน้า เลือกรองหวัหน้า 
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  -  จากข้อมูลท่ีก าหนดให้นกัเรียนคิดว่าข้อมูลดงักล่าวนกัเรียนควรใช้แผนภาพต้นไม้
หรือไม ่เพราะเหตใุด (ไมค่วร เน่ืองจากข้อมลูมีจ านวนมากเกินไป) 
  -  นักเรียนควรใช้วิธีใดท่ีเหมาะสมในการหาค าตอบ เพราะเหตใุด (ควรใช้กฎเกณฑ์
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบัโดยหลกัการคณู) 
  -  นกัเรียนมีขัน้ตอนให้การหาค าตอบอย่างไร (ในการเลือกกรรมการจะเลือกต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้  ซึง่แบง่ได้เป็น  4  ขัน้ตอน  ดงันี ้
   ขัน้ตอนท่ี 1  เลือกหวัหน้าได้       40  วิธี 
   ขัน้ตอนท่ี 2  เลือกรองหวัหน้าได้   39  วิธี (เลือกไปแล้ว 1 คน  เหลือ 39 คน) 
   ขัน้ตอนท่ี 3  เลือกเลขานกุารได้    38  วิธี (เลือกไปแล้ว 2 คน  เหลือ 38 คน) 
   ขัน้ตอนท่ี 4  เลือกเหรัญญิก       37  วิธี (เลือกไปแล้ว 3 คน  เหลือ 37 คน) 
 ดงันัน้  เลือกคณะกรรมการได้ทัง้หมด  40 x 39 x 38 x 37  =  2,193,360  วิธี) 

ขัน้การวิเคราะห์ข้อมลู  เป็นการปฏิบตักิิจกรรมเป็นกลุม่ยอ่ย โดยมีขัน้ตอนๆ ดงันี ้
1.  แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย กลุม่ละ 4 – 6 คน 
2.  ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 1.3  เร่ือง ความนา่จะเป็น : กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั ซึง่แบง่

ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานการณ์รุจเตรียมตวัสอบ O-Net  ตอนท่ี 2 สถานการณ์ต้นเซอร์วิส  
ตอนท่ี 3 สถานการณ์จ านวนหรรษา ให้กบันกัเรียนแตล่ะกลุม่ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
นกัเรียนในกลุม่ชว่ยวิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบของปัญหาโดยวิเคราะห์ถึงการวางแผนแก้ปัญหา หรือ
วิธีการท่ีจะน าข้อมลูท่ีมีอยู่มาใช้โดยอาศยัพืน้ฐานความรู้เดมิ 

3.  นกัเรียนสร้างความรู้เองด้วยความเข้าใจจากการเก็บรวบรวมสถานการณ์ /ปัญหา หรือ
วิเคราะห์ข้อมลูจากสถานการณ์/ปัญหา โดยใช้แผนภาพต้นไม้ในการหาค าตอบของสถานการณ์เพ่ือ
น ามาอภิปรายค าตอบภายในกลุม่ของตนเอง 

ขัน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นการปฏิบตักิิจกรรมเป็นกลุม่ใหญ่ โดยมีขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
1.  นกัเรียนในกลุม่ยอ่ยแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนมาน าเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมพร้อมทัง้เหตผุล

ท่ีใช้ของกลุม่ตนเอง ครัง้ละ 2 – 3 กลุม่ 
2.  นกัเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากนัน้ครูและเพ่ือนร่วมกันถามให้

นกัเรียนได้แสดงความคิดหรือเหตผุลท่ีใช้เพ่ือให้เกิดการแสดงเหตผุลท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์ท่ีสุด 
รวมทัง้เป็นการประเมินการคดิของนกัเรียนด้วย โดยใช้การถาม – ตอบกบันกัเรียนดงันี ้
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 สถานการณ์รุจเตรียมตวัสอบ O-Net  

 
 รุจวางแผนในการอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมสอบ O-Net โดยเขาตัง้ใจว่าจะทบทวนเนือ้หา

บทเรียนวนัละ 1 เล่ม โดยท่ีรุจมีหนงัสือหนงัสือคณิตศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั 4 เล่ม  หนงัสือภาษาไทยท่ี
แตกตา่งกนั 4 เล่ม  หนงัสือภาษาองักฤษท่ีแตกตา่งกนั 2 เล่ม อยากทราบจ านวนวิธีท่ีรุจเลือกหนงัสือ
เพ่ือใช้อา่นเตรียมสอบในวนันีไ้ด้ก่ีวิธี 

  -  โจทย์ต้องการให้นกัเรียนหาสิ่งใด  (จ านวนวิธีท่ีรุจสามารถเลือกหนงัสือเพ่ือใช้อ่านใน
การเตรียมสอบในวนันีไ้ด้ก่ีวิธี) 

  -  แล้วนกัเรียนรู้ข้อมลูอะไรบ้าง  (รุจมีหนงัสือหนงัสือคณิตศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั 4 เล่ม  
หนงัสือภาษาไทยท่ีแตกตา่งกนั 4 เลม่  หนงัสือภาษาองักฤษท่ีแตกตา่งกนั 2 เลม่) 

  -  จากข้อมลูท่ีก าหนดให้นกัเรียนคิดว่าข้อมลูดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กันอย่างไร (การ
เลือกหนงัสือของรุจจะเสร็จสิน้สมบรูณ์ได้มีเพียง 1 ขัน้ตอน โดยหนงัสือแตล่ะเล่มมีโอกาสท่ีจะถกูเลือก
เทา่ๆ กนั) 

  -  จ านวนวิธีท่ีรุจสามารถเลือกหนงัสือเพ่ือใช้ในการเตรียมสอบได้ก่ีวิธี (เน่ืองจากหนงัสือ
แตล่ะเล่มมีโอกาสท่ีจะถกูเลือกได้เท่าๆกนั ดงันัน้รุจสามารถเลือกหนงัสือมาอ่านได้ = 4 + 4 + 2 = 12 
วิธี) 

 
 สถานการณ์ตน้เซอร์วิส 

 
 ร้านต้นเซอร์วิสบริการส่งสินค้าทกุชนิด วนันีไ้ด้มีรายการส่งสินค้าให้กบัลกูค้าโดยมีเส้นทางท่ี
ใช้ในการสง่ของให้กบัลกูค้า ดงันี ้ เส้นทางจากร้านผา่นตกึท่ี 1 มี 3 เส้นทาง  คือ ประต ูA , B และ C  
      โดยท่ี เส้นทางจากประต ู  A  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 3 เส้นทาง คือ ประต ูD , E และ F 
  เส้นทางจากประต ู  B  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 4 เส้นทาง คือ ประต ูD , E , F และ G  
  เส้นทางจากประต ู  C  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 3 เส้นทาง คือ ประต ูE , F และ G 

บริการสง่สินค้าครับ 
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  และเส้นทางจากประต ู D , E , F และ G ไปยงัลกูค้ามีเพียงเส้นทางเดียว 
อยากทราบวา่จ านวนเส้นทางท่ีต้นใช้ในการสง่ของให้ลกูค้ารายนีมี้ก่ีวิธี 

  -  โจทย์ต้องการให้นกัเรียนหาสิ่งใด  (จ านวนเส้นทางท่ีต้นใช้ในการส่งของให้กบัลกูค้ามีก่ี
วิธี) 
  -  แล้วนกัเรียนรู้ข้อมลูอะไรบ้าง (เส้นทางจากร้านผ่านตกึท่ี 1 มี 3 เส้นทาง คือ ประต ูA , 
B และC โดยท่ี เส้นทางจากประต ู A  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 3 เส้นทาง คือ ประต ูD , E และ F  เส้นทางจาก
ประต ู B  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 4 เส้นทาง คือ ประต ูD , E , F และ G  เส้นทางจากประต ู C  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 
3 เส้นทาง คือ ประต ูE , F และ G  และเส้นทางจากประต ูD , E , F และ G ไปยงัลกูค้ามีเพียงเส้นทาง
เดียว) 
  -  จากข้อมลูท่ีก าหนดให้นกัเรียนคดิวา่ข้อมลูดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร (เส้นทาง
ในการเดนิทางของต้น คือออกเดนิทางจากร้านไปยงัตกึท่ี 1 และตกึท่ี 2 เพ่ือไปสง่ของให้ถึงลกูค้า) 
  -  นกัเรียนสามารถแสดงเส้นทางท่ีต้นใช้ในการสง่ของไปยงัลกูค้าได้ก่ีวิธี (เส้นทางท่ีต้นใช้
ในการสง่ของ ไปยงัตกึท่ี 1  มี 3 วิธี  โดยท่ี การเดนิทางวิธีท่ี 1 (ประต ูA)  มีวิธีเดนิทาง  3  วิธี   การ
เดนิทางวิธีท่ี 2 (ประต ูB)  มีวิธีเดนิทาง  4  วิธี  การเดนิทางวิธีท่ี 3 (ประต ูC)  มีวิธีเดนิทาง  3  วิธี และ
วิธีการเดินทางแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั แล้ว  จ านวนวิธีเดนิทางนีเ้ทา่กบั  3 + 4 + 3 = 10 วิธี) 
 สถานการณ์จ านวนหรรษา 

 
 

 ในการสร้างจ านวนท่ีมี 4 หลกั  โดยใช้ตวัเลข  0, 1, 2, 3, 4, 5  จะสร้างได้ก่ีจ านวน โดยท่ี
ตวัเลขในแตล่ะหลกัต้องไมซ่ า้กนั  และมีคา่มากกวา่ 3500 
วิธีท า แบง่จ านวนทัง้หมดท่ีต้องการออกเป็น  2  กลุม่  ดงันี ้
 กลุ่มที่ 1   ประกอบด้วยจ านวนท่ีหลกัพนัเป็นเลขโดด  3 
   หลกัพนั  หลกัร้อย หลกัสิบ           หลกัหนว่ย 
             3               5                
                                                      0, 1, 2, 4 
 หลกัพนั  เลือกได้  1  วิธี คือ  เลขโดด  3  เทา่นัน้ 
 เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวมีคา่มากกว่า 3,500 และเลขโดดทกุหลกัเป็นเลขโดดท่ีไมซ่ า้กนั   
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 ฉะนัน้  จะได้วา่ 
 หลกัร้อย  เลือกได้  1  วิธี คือ  เลขโดด  5  เทา่นัน้ 
 หลกัสิบ  เลือกได้  4  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  4  ตวั 
 หลกัพนั  เลือกได้  3  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  3  ตวั 
 ดงันัน้  จ านวนในกลุม่นีมี้ทัง้หมด  1 x 1x 4 x 3  =  12  จ านวน 
 

 กลุ่มที่  2   ประกอบด้วยจ านวนท่ีหลกัพนัเป็นเลขโดด 4, 5 
   หลกัพนั  หลกัร้อย หลกัสิบ           หลกัหนว่ย 
                                            
           4, 5 
 หลกัพนั  เลือกได้  2  วิธี คือ  เลขโดด  4, 5 
 เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวมีคา่มากกว่า 3,500 และเลขโดดทกุหลกัเป็นเลขโดดท่ีไมซ่ า้กนั   
 ฉะนัน้  จะได้วา่ 
 หลกัร้อย  เลือกได้  5  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  5  ตวั 
 หลกัสิบ  เลือกได้  4  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  4  ตวั 
 หลกัพนั  เลือกได้  3  วิธี จากเลขโดดท่ีเหลือ  3  ตวั 
 ดงันัน้  จ านวนในกลุม่นีมี้ทัง้หมด  2 x 5 x 4 x 3  =  120  จ านวน 
 ฉะนัน้  จ านวนท่ีมีส่ีหลกัจากเลขโดดท่ีก าหนดให้ท่ีมีคา่มากวา่ 3,500 และเลขโดดทกุหลกั
เป็นเลขโดดท่ีไมซ่ า้กนั  มีทัง้หมด   12 + 120  =  132  วิธี 

 ขัน้บรูณาการแนวคดิและเช่ือมโยงสู่ชีวิตประจ าวนั  เป็นการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่โดย
มี ขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
    1.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพ่ือบูรณาการแนวคิดและเหตผุลท่ีใช้จากการน าเสนอของ
นกัเรียนแตล่ะกลุ่ม โดยครูเป็นผู้ ใช้ค าถามน าให้เกิดการอภิปราย จากนัน้นกัเรียนช่วยกนัขยายแนวคิด
เพ่ือเช่ือมโยงไปสูส่ถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
  -  จากสถานการณ์ดงักล่าวนักเรียนสามารถสรุปในรูปทั่วไปได้อย่างไร  (หลักการนับ
เบือ้งต้น ถ้าในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จ ต้องประกอบด้วยการกระท าท่ีไม่ตอ่เน่ืองกนั  
r  ขัน้ตอน โดยท่ี 
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   ขัน้ตอนท่ี  1  เลือกกระท าได้   n1 วิธี 
   ขัน้ตอนท่ี  2  เลือกกระท าได้   n2 วิธี 
   ขัน้ตอนท่ี  3  เลือกกระท าได้   n3 วิธี 

                  
   ขัน้ตอนท่ี  r  เลือกกระท าได้   nr วิธี 
   และแตล่ะวิธีการด าเนินงานแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั  แล้ว 
   จ านวนวิธีการด าเนินงานนีเ้ทา่กบั  n1 + n2 + n3 + … + nr  วิธี 
 2.  ครูมอบหมายใบกิจกรรมท่ี 1.4  ให้นกัเรียนท า เร่ืองความน่าจะเป็น : กฎเกณฑ์เบือ้งต้น
เก่ียวกับการนับจนครบทุกข้อ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ โดยครูเดินดูและคอยชีแ้นะอย่างใกล้ชิด
จากนัน้ให้นกัเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
 3.  ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 3.1  หน้า 93 เป็นการบ้าน 
 

7.  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ “กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั” 
 2.  ใบกิจกรรมท่ี 1.1 – 1.5 “กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั” 
 3.  ส่ือแผน่ภาพ 
 4.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ ม.5 เลม่ 2 
 5.  กระดาษ , สีเมจิก 
 

8.  ชิน้งาน / ภาระงาน 
 1.  ใบกิจกรรมท่ี 1.1 – 1.5 “กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัการนบั” 
 
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
สิ่งท่ีต้องการวัด/ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ 
1. ใช้หลกัการค านวณด้วยวิธี 
    เขียนแผนภาพต้นไม้ในการ 
    แก้ปัญหาได้ 
2. ใช้กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบั 
    การนบัในการแก้ปัญหาได้ 
 

 
ตรวจจากใบกิจกรรม
และแบบฝึกทกัษะ 

 
ใบกิจกรรมท่ี 1.1 – 1.4 
แบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 
แบบฝึกหดัท่ี 3.1 

 
ผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 70 
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สิ่งท่ีต้องการวัด/ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. การแก้ปัญหา 
2. การให้เหตผุล 
3. การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 

 
ตรวจจากใบกิจกรรม
แบบฝึกทกัษะและ
การสงัเกต 

 
ใบกิจกรรมท่ี 1 – 5  
แบบฝึกทกัษะท่ี 3.1 
แบบฝึกหดัท่ี 3.1 

 
ผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 70 

ด้านคุณลักษณะ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุง่มัน่ในการท างาน 
3. มีวินยั 

 
ประเมินคณุลกัษณะ
ระหวา่งเรียนและหลงั
การเรียนรู้ 

 
แบบประเมินคณุลกัษณะ 

 
ผา่นเกณฑ์
ในระดบัดี 

 
10.  บันทกึผลหลังการเรียนรู้ 
 10.1  บันทกึหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 10.2  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
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 10.3  แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงช่ือ ..................................................... 
       (นางสาวอ าภารัตน์  ผลาวรรณ์) 
                  ผู้สอน 
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แบบประเมินการอภปิราย 
 

ที่ ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน 

รวม การสื่อความหมาย การแสดงความคิดเห็น การเชื่อมโยง 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 

กลุม่ .................................           

1            
2            
3            
4            
5            
กลุม่ .................................           

6            
7            
8            
9            
10            
กลุม่ .................................           

11            
12            
13            
14            
15            
กลุม่ .................................           
16            
17            
18            
19            
20            
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การแปลผล  ใช้เกณฑ์ดงันี ้
 คะแนน    9 – 10  หมายถึง   ดีมาก คะแนน   5 – 6 หมายถึง   ปานกลาง 
 คะแนน    7 – 8  หมายถึง   ดี  คะแนน   0 – 4 หมายถึง   ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนนการอภปิราย 
1.  ด้านการส่ือความหมาย 

คะแนน/
ความหมาย 

คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

 3 / ดีมาก พดูส่ือความหมายได้ชดัเจน ถกูต้อง คล่องแคล้ว และมีวิจารณญาณ 
 2 / ดี พดูส่ือความหมายได้ชดัเจน ถกูต้อง คลอ่งแคล้ว และมีวิจารณญาณเป็นส่วนใหญ่ 
 1 / พอใช้ พดูส่ือความหมายได้ชดัเจน ถกูต้อง คลอ่งแคล้ว และมีวิจารณญาณเป็นบางครัง้ 
 0 / ควรปรับปรุง ไมส่ามารถพดูส่ือความหมายได้ 

2.  ด้านการแสดงความคดิเห็น 

คะแนน/
ความหมาย 

คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

 3 / ดีมาก พดูแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากวิจารณ์และสรุปความได้ถกูต้อง ชดัเจน และกล้า
แสดงออก 

 2 / ดี พดูแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากวิจารณ์และสรุปความได้ถกูต้อง ชดัเจน และกล้า
แสดงออกเป็นส่วนใหญ่ 

 1 / พอใช้ พดูแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากวิจารณ์และสรุปความได้ถกูต้อง ชดัเจน และกล้า
แสดงออกเป็นบางครัง้ 

 0 / ควรปรับปรุง ไมส่ามารถพดูแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากวิจารณ์และสรุปความได้ถกูต้อง ชดัเจน 
และไมก่ล้าแสดงออก 

3.  ด้านการเช่ือมโยง 

คะแนน/
ความหมาย 

คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

 3 / ดีมาก ตอบค าถามพร้อมให้เหตผุลได้ด้วยตนเอง 
 2 / ดี ตอบค าถามพร้อมให้เหตผุลโดยครูหรือเพ่ือนคอยชีแ้นะ ในบางครัง้ 
 1 / พอใช้ ตอบค าถามพร้อมให้เหตผุลโดยครูหรือเพ่ือนคอยชีแ้นะทกุครัง้ 
 0 / ควรปรับปรุง ไมส่ามารถตอบค าถามได้ 
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แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 

ที่ ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 
รวม การแก้ปัญหา การให้เหตผุล การสื่อความหมาย 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 
กลุม่ .................................           

1            
2            
3            
4            
5            
กลุม่ .................................           

6            
7            
8            
9            
10            
กลุม่ .................................           

11            
12            
13            
14            
15            
กลุม่ .................................           
16            
17            
18            
19            
20            
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การแปลผล  ใช้เกณฑ์ดงันี ้
 คะแนน    9 – 10  หมายถึง   ดีมาก คะแนน   5 – 6 หมายถึง   ปานกลาง 
 คะแนน    7 – 8  หมายถึง   ดี  คะแนน   0 – 4 หมายถึง   ควรปรับปรุง 
  
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
1.  การแก้ปัญหา 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เห็น 
2 ใช้ยทุธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ อธิบายเหตผุลใน

การใช้วิธีการในการแก้ปัญหาได้เข้าใจชดัเจน 
1 ใช้ยทุธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จเพียงบางสว่น อธิบายเหตผุลในการใช้

วิธีการในการแก้ปัญหาได้บางสว่น 
0 ท าได้ไมถ่ึงเกณฑ์ข้างต้น  หรือไมแ่สดงร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหา 

 
2.  การให้เหตุผล 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เห็น 
2 มีการอ้างอิง เสนอแนวคดิประกอบการตดัสินใจอยา่งสมเหตสุมผล 
1 มีการอ้างเหตผุลท่ีถกูต้องบางสว่น และเสนอแนวคิดประกอบการตดัสินใจ 
0 ไมมี่การอ้างเหตผุลหรือแนวคดิประกอบการตดัสินใจ 

 
3.  การส่ือสาร การส่ือความหมาย การน าเสนอ 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เห็น 
2 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เข้าใจถึงแนวคดิในการแก้ปัญหาได้อยา่งชดัเจน 
1 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เข้าใจถึงแนวคดิในการแก้ปัญหาได้อยา่งคร่าว ๆ 
0 ไมส่ามารถน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้เข้าใจถึงแนวคดิในการแก้ปัญหาได้ 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
 

ท่ี ช่ือ – สกลุ 
รายการประเมิน 

รวม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ความร่วมมือ ความกระตือรือร้น 
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1                   

2                   
3                   
4                   

5                   
6                   
7                   

8                   
9                   

10                   

11                   
12                   
13                   

14                   
15                   
16                   

17                   
18                   
19                   

20                   
21                   

22                   
23                   
24                   

25                   
26                   
27                   

28                   
29                   
30                   
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การแปลผล  ใช้เกณฑ์ดงันี ้
 คะแนน    11 – 12  หมายถึง   ดีมาก คะแนน   6 – 8 หมายถึง   ปานกลาง 
 คะแนน      9 – 10 หมายถึง   ดี  คะแนน   0 – 5 หมายถึง   ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.  ด้านความรับผิดชอบ 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น 
 3 / ดีมาก สง่งานก่อนหรือตรงก าหนดเวลานดัหมาย 

 2 / ดี สง่งานช้ากวา่ก าหนด แตไ่มไ่ด้มีการตดิตอ่ชีแ้จงครูผู้สอน มีเหตผุลท่ีรับฟังได้ 

 1 / พอใช้ สง่งานช้ากวา่ก าหนด 

 0 / ควรปรับปรุง ไมส่ง่งานเลย 

2.  ด้านมีระเบียบวินยั 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น 
3 / ดีมาก ปฏิบตัิตนให้อยูใ่นข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ร่วมกนัในกลุม่อยา่งเคร่งครัด 

2 / ดี ปฏิบตัิตนให้อยูใ่นข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ร่วมกนัในกลุม่อยา่งเคร่งครัดเป็นสว่น
ใหญ่ 

1 / พอใช้ ปฏิบตัิตนให้อยูใ่นข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ร่วมกนัในกลุม่อยา่งเคร่งครัดบางครัง้ 
0 / ควรปรับปรุง ไมป่ฏิบตัตินตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ร่วมกนั 

3.  ด้านความร่วมมือ 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น 
3 / ดีมาก ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบตัิกิจกรรมจนส าเร็จด้วยดี 
2 / ดี ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบตัิกิจกรรมจนส าเร็จด้วยดีเป็นสว่นใหญ่ 
1 / พอใช้ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบตัิกิจกรรมจนส าเร็จด้วยดีเป็นบางเวลา 

0 / ควรปรับปรุง ไมร่่วมแสดงความคิดเห็นและไมร่่วมปฏิบตักิิจกรรมใดๆ เลย 

4.  ด้านกระตือรือร้น 

คะแนน/ความหมาย คณุลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น 
3 / ดีมาก ลงมือปฏิบตังิานทนัทีท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบตัเิอง 
2 / ดี ลงมือปฏิบตังิานคอ่นข้างช้า แตมี่เหตผุลท่ีพอรับฟังได้ 
1 / พอใช้ ลงมือปฏิบตังิานช้ามาก ต้องมีคนคอยกระตุ้นหรือแนะน า 

0 / ควรปรับปรุง ไมป่ฏิบตังิานเลย 



221 
 

ใบความรู้ 

กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเกี่ยวกับการนับ 

 

     กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกับการนับ 

 1.1  หลักการคูณ 

   ถ้าการท างานอยา่งหนึง่ประกอบด้วยการท างาน  k  ขัน้ตอน  คือ  ขัน้ตอนท่ี 1  ถึง
ขัน้ตอนท่ี  k  ตามล าดบั โดยท่ี   

   การท างานขัน้ตอนท่ี  1  มีวิธีท า  n1 วิธี 

   การท างานขัน้ตอนท่ี  2  มีวิธีท า  n2 วิธี 

   การท างานขัน้ตอนท่ี  3  มีวิธีท า  n3 วิธี 

            

   การท างานขัน้ตอนท่ี  k  มีวิธีท า  nk วิธี 

  และวิธีการท างานแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั  แล้วจ านวนวิธีท างานนีเ้ทา่กบั  n1n2n3 . . . nk  วิธี 

 

 1.2  หลักการบวก 

   ถ้าการท างานหนึง่มีวิธีการท างาน  k  วิธี คือ  วิธีท่ี 1  ถึงวิธีท่ี k  โดยท่ี 

   การท างานวิธีท่ี 1  มีวิธีท า  n1 วิธี 

   การท างานวิธีท่ี 2  มีวิธีท า  n2 วิธี 

            

   การท างานวิธีท่ี k  มีวิธีท า  nk วิธี 

  โดยแตล่ะขัน้จะกระท าตอ่เน่ืองกนัไมไ่ด้ และวิธีการท างานแตล่ะวิธีแตกตา่งกนั แล้ว
จ านวนวิธีท างานนีเ้ทา่กบั  n1

 + n2+ . . . + nk  วิธี 
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 

กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเกี่ยวกับการนับ 

 

กลุม่ ............................................ ชัน้ ................. 

 1.  ........................................................ 2.  ........................................................ 

 3.  ........................................................ 4.  ........................................................ 

 5.  ........................................................ 6.  ........................................................ 

 

ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

 

สถานการณ์ : การแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน : ชักเย่อสามัคคี 

ในการแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน : ชกัเย่อสามัคคี ทีมเข้าแข่งขนัมีสมาชิกแต่ละทีมเป็นนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 15 คน  โดยท่ีแตล่ะรอบจะมีผลการแข่งขนั 2 แบบ คือ ชนะและแพ้  
ผู้ เข้ารอบจะต้องชนะ 2 ใน 3 ถ้าในการแข่งขนัครัง้นีที้ม A ได้แข่งกบั ทีม B อยากทราบผลการแข่งขนั
ของทีม A ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ทัง้หมดมีก่ีวิธี 
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ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 

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

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 

 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

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

ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 

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

 ........................................................................................................................................ 
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สถานการณ์ :  ช่วยชิสาเลือกชุดไปทัศนศึกษา 

 ชิสาต้องเลือกเสือ้ผ้าไปทศันศกึษา ซึ่งชิสามี กางเกงอยู่ 2 ตวั คือ กางเกงขาสัน้ และกางเกง
ขายาว ส่วนเสือ้มีอยู่ 3 ตวั คือ เสือ้สีม่วง สีเขียว และสีฟ้า ถามว่า ชิสาจะมีวิธีเลือกกางเกงและเสือ้มา
ใสเ่ป็นชดุท่ีแตกตา่งกนัได้ก่ีวิธี 

 

 
 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 

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

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 

 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

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

ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 

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

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

 

สถานการณ์ :  ช่วยชิสาเลือกชุดไปทัศนศึกษา (2) 

 ชิสาต้องเลือกเสือ้ผ้าไปทศันศกึษา ซึง่ชิสามี กางเกงอยู ่2 ตวั คือ กางเกงขาสัน้ และกางเกง
ขายาว สว่นเสือ้มีอยู่ 3 ตวั คือ เสือ้สีมว่ง สีเขียว และสีฟ้า มีรองเท้า 2 แบบ คือ รองเท้าหนงัและรองเท้า
ผ้าใบ  ถามวา่ ชิสาจะมีวิธีเลือกกางเกง เสือ้และรองเท้ามาใสเ่ป็นชดุท่ีแตกตา่งกนัได้ก่ีวิธี 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 

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

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 

 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

 ........................................................................................................................................ 
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ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................
.ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 

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

 ......................................................................................................................................
.. 
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 แบบฝึกทักษะที่ 1.1 

กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเกี่ยวกับการนับ 

 

กลุม่ ............................................ ชัน้ ................. 

 1.  ........................................................ 2.  ........................................................ 

 3.  ........................................................ 4.  ........................................................ 

 5.  ........................................................ 6.  ........................................................ 

 

ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอ่านสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

สถานการณ์ : หนีตามกาลิเลโอ 

 

 

  

 

 

 
 จากเมือง ก. ไปเมือง ข. มีเส้นทางการเดนิทางได้ 3 วิธี คือ ทางรถยนต์ รถไฟ และ เคร่ืองบนิ 
 จากเมือง ข. ไปเมือง ค. มีเส้นทางการเดนิทางได้ 2 วิธี คือ ทางรถยนต์ และ เรือ 
 จากเมือง ค. ไปเมือง ง. มีเส้นทางการเดนิทางได้ 3 วิธี คือ ทางเรือ รถไฟ และ เคร่ืองบนิ 
 ถ้าคณุจะเดนิทางจากเมือง ก. ไปเมือง ง. โดยผา่นเมือง ข. และ ค. คณุจะมีวิธีเลือกเดินทางได้
ก่ีวิธี 
 
 
 

ปิดเทอมใหญ่ปีนี ้ผมวางแผนท่ีจะไปเท่ียวในสามเมือง
ด้วยกนั ได้แก่เมือง ก. เมือง ข. และ เมือง ค. ซึง่แตล่ะเมืองมี
เส้นทางการเดนิทางดงัรายละเอียดข้างลา่ง  “เพ่ือนๆ ชว่ย
ผมหาวิธีในการเดนิทางไปทัง้สามเมืองได้ทัง้หมดก่ีวิธีครับ” 
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ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 

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

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 

 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

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

ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 

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

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

 

 



229 
 

สถานการณ์  :  ร้านขนมไทย 

ร้านขนมไทยร้านหนึ่ง มีขนมไทยอยู่ 6 ชนิดต่างๆ กัน คือ กล้วยบวชชี ปลากินไข่เตา่ ขนมชัน้ 
ขนมหม้อแกง เม็ดขนุน และกลีบล าดวน มีเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นน า้ผลไม้ 4 ชนิด .คือ โดยท่ีแต่ละชนิดมี 3 
ขนาด คือ ใหญ่ กลาง เล็ก   

 
 

 

 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 

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

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 

 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

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

 

 

ถ้าเราจะเลือกขนมไทยมา 1 ชนิด และเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นน า้ผลไม้ 
มา 1 ชนิด จะสามารถเลือกได้ก่ีวิธี 
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ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 

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

 ...................................................................................................................................... 
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สถานการณ์ :  เจ้าระเบียบ 

 

 

 

           
 

 

 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

........................................................................................................................................ 
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
....................................................................................................................................... 

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 
 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
 ........................................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................... 

มีกลอ่งอยู่ 5 ใบ วางเรียงเป็นแถว อยากทราบวา่มีก่ีวิธีท่ีจะน า
ตุ๊กตา 3 ตวั ใสล่งในกลอ่งครัง้ละ 1 ตวั จนครบทัง้ 3 ตวั 
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สถานการณ์  :  ฤดกูารสอบ 

 
 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

........................................................................................................................................ 
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
....................................................................................................................................... 

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 
 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
 ........................................................................................................................................ 
         .......................................................................................................................................... 

 

ในการสอบวิชาสงัคมศกึษา มีข้อสอบแบบ ถกู – 
ผิด อยู ่10 ข้อ นกัเรียนจะเลือกตอบข้อสอบทัง้ 
10 ข้อดงักลา่วได้กลา่ว ได้ก่ีวิธี 
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 

กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเกี่ยวกับการนับ 

 

กลุม่ ............................................ ชัน้ ................. 

 1.  ........................................................ 2.  ........................................................ 

 3.  ........................................................ 4.  ........................................................ 

 5.  ........................................................ 6.  ........................................................ 

 

ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

สถานการณ์ : เลือกคณะกรรมการ 

 ในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศกึษา 2555  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/1  จ านวน  40  คน 
ต้องการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า รองหัวหน้า เลขานุการ และเหรัญญิก 
ต าแหนง่ละ 1 คน โดยท่ีกรรมการคนเดียวกนัจะท าหน้าท่ี 2 ต าแหน่งไม่ได้  จะมีวิธีเลือกคณะกรรมการ
ได้  ก่ีวิธี 

 

 
 

  

 

 

 

เลขานกุาร เหรัญญิก 

เลือกรองหวัหน้า เลือกหวัหน้า 
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ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 

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

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 

 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

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

ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 

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

 ........................................................................................................................................ 
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สถานการณ์ : สร้างจ านวนท่ีมี 4 หลัก 

 ในการสร้างจ านวนท่ีมี 4 หลกั  โดยใช้ตวัเลข  0, 1, 2, 3, 4, 5  จะสร้างได้ก่ีจ านวน โดยท่ี
ตวัเลขในแตล่ะหลกัต้องไมซ่ า้กนั  และมีคา่มากกวา่ 3500 

 

   

 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

...................................................................................................................................... 
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
....................................................................................................................................... 

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 
 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

 
 
 

1 2 3 4 5 
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ใบกิจกรรมที่ 1.3 

กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเกี่ยวกับการนับ 

 

กลุม่ ............................................ ชัน้ ................. 

 1.  ........................................................ 2.  ........................................................ 

 3.  ........................................................ 4.  ........................................................ 

 5.  ........................................................ 6.  ........................................................ 

 

ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

สถานการณ์ : รุจเตรียมตัวสอบ O-Net  

    
 รุจวางแผนในการอา่นหนงัสือเพ่ือเตรียมสอบ O-Net โดยเขาตัง้ใจวา่จะทบทวนเนือ้หา
บทเรียนวนัละ 1 เลม่ โดยท่ีรุจมีหนงัสือหนงัสือคณิตศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั 4 เลม่  หนงัสือภาษาไทยท่ี
แตกตา่งกนั 4 เลม่  หนงัสือภาษาองักฤษท่ีแตกตา่งกนั 2 เลม่ อยากทราบจ านวนวิธีท่ีรุจเลือกหนงัสือ
เพ่ือใช้อา่นเตรียมสอบในวนันีไ้ด้ก่ีวิธี 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

...................................................................................................................................... 
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 
 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
 ........................................................................................................................................ 
 ...................................................................................... .............................................. 

 

สถานการณ์ : ต้นเซอร์วิส  

 
 ร้านต้นเซอร์วิสบริการส่งสินค้าทกุชนิด วนันีไ้ด้มีรายการส่งสินค้าให้กบัลกูค้าโดยมีเส้นทางท่ี
ใช้ในการสง่ของให้กบัลกูค้า ดงันี ้ เส้นทางจากร้านผา่นตกึท่ี 1 มี 3 เส้นทาง  คือ ประต ูA , B และ C  

      โดยท่ี เส้นทางจากประต ู  A  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 3 เส้นทาง คือ ประต ูD , E และ F 

  เส้นทางจากประต ู  B  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 4 เส้นทาง คือ ประต ูD , E , F และ G  

  เส้นทางจากประต ู  C  ไปยงัตกึท่ี 2 มี 3 เส้นทาง คือ ประต ูE , F และ G 

  และเส้นทางจากประต ู D , E , F และ G ไปยงัลกูค้ามีเพียงเส้นทางเดียว 

อยากทราบวา่จ านวนเส้นทางท่ีต้นใช้ในการสง่ของให้ลกูค้ารายนีมี้ก่ีวิธี 

บริการสง่สินค้าครับ 
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ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 

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

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 

 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

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

ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 

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

 .................................................................... .................................................................. 
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ใบกิจกรรมที่ 1.4 

กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเกี่ยวกับการนับ 

 

กลุม่ ............................................ ชัน้ ................. 

 1.  ........................................................ 2.  ........................................................ 

 3.  ........................................................ 4.  ........................................................ 

 5.  ........................................................ 6.  ........................................................ 

 

ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

 

สถานการณ์ : จ านวนหรรษา  

 
 

 ในการสร้างจ านวนท่ีมี 4 หลกั  โดยใช้ตวัเลข  0, 1, 2, 3, 4, 5  จะสร้างได้ก่ีจ านวน โดยท่ี
ตวัเลขในแตล่ะหลกัต้องไมซ่ า้กนั  และมีคา่มากกวา่ 3500 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

...................................................................................................................................... 
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 
 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ง 

 

   -  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

    -  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

   -  แบบสอบถามวดัความตระหนกัในการรู้คิด 

  -  แบบสอบถามวดัความมีวินยัในตนเอง 
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แบบทดสอบวัดผลวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

รายวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ รหัสวชิา ค32202 ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 20 ข้อ 

ค าชีแ้จง   1.  ข้อสอบปรนยัแบบเลือกตอบ ก, ข, ค และ ง  จ านวน 30 ข้อๆ ละ 1 คะแนน 

  2.  ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียวเวลาในการท าข้อสอบ 90 นาที 

  3.  หากมีข้อสงสยัให้สอบถามกรรมการคมุสอบและกรณีทจุริตในการสอบปรับตก 

1.  สมมตใิห้รถเมล์คนัหนึง่จะหยดุรถตามรายทาง 12 ป้าย (รวมทัง้ป้ายต้นทางกบัป้ายสดุท้ายด้วยและ 
     ไมมี่ผู้ โดยสารอ่ืน ๆ ตามระยะทาง ถ้ารถเมล์คนันีเ้ร่ิมวิ่งออกจากป้ายต้นทาง มีผู้ โดยสารอยู ่7 คน  
     แล้วจงหาจ านวนวิธีท่ีผู้ โดยสารทัง้ 7 คน จะลงจากรถหมด โดยท่ีไมส่นจ านวนผู้ โดยสารท่ีจะลงใน 
     แตล่ะป้าย 
 ก.  19  วิธี   ข.  84   วิธี 
 ค.  712  วิธี   ง.  117  วิธี 
 
2.  มีบตัร n ใบท่ีมีตวัเลข 1 - n ในแตล่ะใบ จ านวนวิธีท่ีจะน าบตัรเหลา่นีม้าเรียงเป็นจ านวนเลขสอง 
     หลกัได้ 12 วิธี อยากทราบวา่มีบตัรทัง้หมดก่ีใบ  
 ก.  3     ข.  4 
 ค.  6     ง.  12 
 
3.  ในการทอดลกูเตา๋จ านวน 2 ลกู 1 ครัง้ จ านวนท่ีผลรวมแต้มของลกูเตา๋มากกวา่ 8 มีก่ีเหตกุารณ์  
  ก. 8     ข. 9  
 ค. 10     ง. 11 
 
4.  บ้านพกัและสถานท่ีท างานของครูกุ๊กตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยา ครูกุ๊กโดยสารเรือยนต์ไปท างาน 
     ตอนเช้าและกลบัท่ีพกัตอนเย็น ถ้าเรือยนต์มีสามขนาด คือ ขนาดเล็ก 3 ล า ขนาดกลาง 5 ล า ขนาด 
     ใหญ่ 2 ล า แล้วจ านวนวิธีทัง้หมดท่ีครูกุ๊กโดยสารเรือยนต์ไปท างานและกลบับ้านพกัด้วยเรือขนาด 
     เดียวกนั แตไ่มใ่ชเ่รือล าเดียวกนัเทา่กบัเทา่ไร 
 ก.  18 วิธี   ข.  28  วิธี 
           ค.  38 วิธี   ง.  60  วิธี 
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5.  ปลืม้จิตรท าแบบฝึกหดัเร่ืองแฟกทอเรียล เม่ือโจทย์ก าหนดจ านวนในรูปแบบการคณูท่ีเหมาะสม 
     และไมมี่สญัลกัษณ์แฟกทอเรียล ปลืม้จิตรจะเขียนผลคณูดงักล่าวในรูปของแฟกทอเรียลได้ดงันี  ้

           (1)      

           (2)      

     พิจารณาวา่ปลืม้จิตรท าแบบฝึกหดัข้อใดถกูต้อง 
      ก.  ข้อ (1) และ (2)  เป็นจริง  
      ข.  ข้อ (1)  เทา่นัน้เป็นจริง 
      ค.  ข้อ (2)  เทา่นัน้เป็นจริง  
      ง.  ข้อ (1) และ (2) เป็นเท็จ 
 

6.  จงหาคา่ 2n – 5  ซึง่ท าให้   30 

 ก.  -8     ข. -1 
 ค.  1     ง. 3 
 
7.  มีนกัเรียน 6 คน ในจ านวนนีมี้ นาย ก และนาย ข  รวมอยูด้่วย ถ้าต้องการน านกัเรียนเหลา่นี  ้
     จ านวน 4 คน มายืนเรียงแถวหน้าชัน้เรียน จะมีวิธีเรียงสบัเปล่ียนของคนทัง้ส่ีคนก่ีวิธี เม่ือต้องการให้ 
           (1)  คนทัง้ส่ีคนเป็นใครก็ได้ มีคา่เทา่กบั P6,4 = 360 วิธี 
           (2)  ในจ านวน 4 คน มีนาย ก นาย ข รวมอยู่ด้วยมีคา่ เท่ากบั  P4,2 =  12 
     พิจารณาวา่ข้อใดถกูต้อง 
 ก.  ข้อ (1)  และ (2)  เป็นจริง  
  ข.  ข้อ (1)  เทา่นัน้เป็นจริง 
           ค.  ข้อ (2)  เทา่นัน้เป็นจริง  
           ง.  ข้อ (1)  และ (2) เป็นเท็จ 
 
8.  ถ้าเราต้องการสร้างค าโดยการสลบัตวัอกัษรในค าวา่ “SERIES”  จะสร้างได้ก่ีค า โดยค าเหลา่นัน้ 
     ต้องมีอกัษร R หรือ I น าหน้าตวัอกัษรตวัอ่ืน 
 ก.  5!    ข.  6! 

           ค.       ง.   
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9.  ชายคนหนึง่มีหนงัสือจ านวน 8 เลม่ เม่ือทดลองจดัหนงัสือทัง้หมดบนชัน้หนงัสือเดียวกนั พบวา่ มีวิธี 
     เรียงสบัเปล่ียนของหนงัสือทัง้หมดเพียง 1,680 วิธี  
     (1) หนงัสือ 8 เลม่ แตกตา่งกนัหมด 
     (2) หนงัสือ 8 เลม่ มีหนงัสือซ า้กนั 4 เลม่ กลุม่เดียว 
     พิจารณาข้อความข้างต้นข้อใดถกูต้อง 
 ก.  ข้อ (1) และ (2) เป็นจริง 
 ข.  ข้อ (1)  เทา่นัน้เป็นจริง  
           ค.  ข้อ (2)  เทา่นัน้เป็นจริง  
           ง.  (1) และ (2) เป็นเท็จ 
 
10.  สามีและภรรยาคูห่นึง่เชิญแขกมารับประทานอาหาร 4 คน จะจดัท่ีนัง่รอบโต๊ะกลมได้ก่ีแบบ  
       หากสามีภรรยาต้องนัง่ตดิกนัเสมอ 
 ก.  16  วิธี   ข.  48  วิธี  
 ค.  96  วิธี   ง.  256  วิธี 
 
11.  ถงุใบหนึง่มีลกูบอลสีขาว 6 ลกู ลกูบอลสีด า 5 ลกู  จะมีก่ีวิธีท่ีจะหยิบลกูบอลออกจากถงุ 4 ลกู   
       โดยให้มีสีขาว 2 ลกู  และสีด า 2 ลกู 
           (1)  C6,2 X C5,2  วิธี     (2)  150  วิธี 
       พิจารณาข้อความดงักล่าวข้างต้น ข้อใดถกูต้อง 
      ก.  ข้อ (1) และ (2)  เป็นจริง  
      ข.  ข้อ (1)  เทา่นัน้เป็นจริง       
  ค.  ข้อ (2)  เทา่นัน้เป็นจริง  
      ง.  ข้อ (1) และ (2) เป็นเท็จ 
 
12.  จงใช้ทฤษฎีบททวินาม กระจายนิพจน์ (3a - 2b)4 
      ก.  81a4+216a3b+216a2b2+96ab3+16b4 
      ข.  81a4-216a3b-216a2b2-96ab3-16b4 

      ค.  81a4-216a3b+216a2b2-96ab3+16b4 

      ง.  81a4-216a3b+216a2b2+96ab3-16b4 
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13.  จงพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้ข้อใดผิด 
   (1) พจน์ท่ี 5 จากการกระจาย  คือ  
   (2) พจน์ท่ี 6 จากการกระจาย  คือ  

       พิจารณาข้อความดงักล่าวข้างต้น ข้อใดถกูต้อง 
      ก.  ข้อ (1) และ (2)  เป็นจริง  
      ข.  ข้อ (1)  เทา่นัน้เป็นจริง  
      ค.  ข้อ (2)  เทา่นัน้เป็นจริง  
      ง.  ข้อ (1) และ (2) เป็นเท็จ 
 
14.  มีบตัรอยู ่10 ใบ ซึง่แตล่ะใบมีหมายเลข  1, 2, 3, . . . , 10 ตามล าดบั สุม่หยิบมา 2 ใบพร้อมกนั  
       สนใจเหตกุารณ์ท่ีผลรวมของหมายเลขบนบตัรทัง้ 2 ใบเป็นจ านวนคู ่
       (1)  S = {3,4,5,6,7,8,9,10,11, ... ,17,18,19} 
       (2)  E = {2,4,6,8,10,12,14,16,18,20} 
       พิจารณาข้อความดงักล่าวข้างต้น ข้อใดถกูต้อง  
 ก.  ข้อ (1) และ (2)  เป็นจริง  
           ข.  ข้อ (1)  เทา่นัน้เป็นจริง  
           ค.  ข้อ (2)  เทา่นัน้เป็นจริง  
           ง.  ข้อ (1)  และ (2) เป็นเท็จ 
 
15.  กลอ่งใบหนึง่มีบตัร 5  ใบหมายเลข 1, 2, 3, 4  และ 5 สุม่หยิบบตัรออกมา 2 ใบ โดยหยิบทีละใบ   
      และเม่ือหยิบใบท่ีหนึง่แล้วไมต้่องคืนกลอ่งก่อนหยิบใบท่ีสอง ถ้า x แทน หมายเลขบตัรใบท่ีหนึง่ท่ี 

      หยิบได้ และ y แทน หมายเลขบตัรท่ีสองท่ีหยิบได้  แล้วความน่าจะเป็นท่ีจะได้  x ≤ y   
      มีคา่เทา่กบัข้อใด 
          ก.  0.50         ข.  0.75 
 ค.  0.80    ง.  0.85 
 
16.  จดัคน  7  คน  ยืนเป็นแถวตรง  ในจ านวนนีมี้นิดและหนอ่ยรวมอยู่ด้วย  จงหาความนา่จะเป็นท่ีจะ 
      จดัให้นิดและหนอ่ยยืนติดกนัเสมอ  

      ก.                ข.   

      ค.                     ง.   
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17.  โยนเหรียญ 1 เหรียญ และลกูเตา๋ 1 ลกู พร้อมกนั  พิจารณาเหตกุารณ์ท่ีเหรียญจะขึน้ก้อยและ 
       ลกูเตา๋ขึน้แต้มมากกวา่ 3  ก าหนดให้ E1 แทน เหตกุารณ์ท่ีเหรียญจะขึน้ก้อย,  E2 แทน เหตกุารณ์  
       ท่ีลกูเตา๋ขึน้แต้มมากกว่า 3  ข้อใดตอ่ไปนี ้ผิด 

       ก.  P(E1)  =     ข.  P(E2)  =   

 ค.  P(E1  E2)  =        ง.  ไมมี่ข้อใดผิด 
 
18.  ให้ S เป็นปริภมูิตวัอยา่ง ซึง่เป็นเซตจ ากดั และ A, B ,C  เป็นเหตกุารณ์ใด ๆ พิจารณาข้อใด 
       ตอ่ไปนีไ้มถ่กูต้อง 

         ก.  P(AB)  =  P(A) + P(B) – P(AB) 

         ข.  ถ้า AB =  แล้ว P(AB) = P(A)+P(B) 
         ค.  P(A’) = 1 – P(A) 

         ง.  P(A – B) = P(AB) 
 
19.  จากการส ารวจประชากรของหมูบ้่านแหง่หนึง่ ปรากฏวา่ ความนา่จะเป็นของครอบครัวท่ีท าสวน 
       ทเุรียนเทา่กบั 0.5  ความนา่จะเป็นของครอบครัวท่ีท าสวนมงัคดุเทา่กบั 0.7 และความนา่จะเป็น 
       ของครอบครัวท่ีท าสวนทเุรียนและสวนมงัคดุเทา่กบั 0.3  ถ้าหมูบ้่านแห่งนีป้ระชากรอยู่ 200  
       ครอบครัว แล้วจ านวนครอบครัวท่ีท าสวนทเุรียนหรือสวนมงัคดุก่ีครอบครัว 
      ก.  200  ครอบครัว         ข.  180  ครอบครัว 
      ค.  140  ครอบครัว  ง.  120  ครอบครัว 
 
20.  โรงเรียนแหง่หนึง่มีนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 80 คน นกัเรียนแตล่ะคนจะต้องเรียนวิชา 
       ภาษาไทย, สงัคม หรือวิชาคณิตศาสตร์อยา่งน้อยหนึ่งวิชา จากการนบัจ านวนนกัเรียนท่ีเลือกเรียน 
       แตล่ะวิชา พบวา่มีนกัเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาทัง้ 3  ดงันี ้
          เลือกเรียนวิชาภาษาไทย     50  คน  เลือกเรียนวิชาสงัคม    40  คน 
          เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์  33  คน       เลือกเรียนทัง้สามวิชา   5   คน 
          เลือกเรียนสงัคมอย่างเดียว 12  คน เลือกเรียนสงัคมและคณิตศาสตร์  13   คน 
          เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยา่งเดียว 10 คน 
       จงพิจารณาข้อใดตอ่ไปนีถ้กูต้อง 

      ก.  P(ภาษาไทยหรือสงัคม)  =     ข.  P(ภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์)  =   

       ค.  P(สงัคมหรือคณิตศาสตร์)  =   ง.  P(ภาษาไทยอย่างเดียว)  =   
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ  เร่ือง ความนา่จะเป็น 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ประจ าภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศกึษา 2555   จ านวน  5  ข้อ   คะแนนเตม็  50  คะแนน   เวลา 50 นาที 

 
ช่ือ ................................................................................  ชัน้ ...........  เลขท่ี .......... 

 
ค าชีแ้จง 
 แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้ผู้ เข้าสอบได้แสดงความสามารถในการ
แก้ปัญหา เร่ือง ความนา่จะเป็น โดยเขียนค าตอบของบนกระดาษค าตอบตามกระบวนการแก้ปัญหา  
ดงันี ้
  1.  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ผู้ เรียนสามารถแยกแยะได้วา่
โจทย์ก าหนดอะไรให้และโจทย์ต้องการหาอะไรหรือต้องการพิสจูน์ข้อความใด 
  2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา หมายถึง ผู้ เรียนสามารถใช้ทกัษะในการน าความรู้หลกัการหรือ
ทฤษฎีท่ีเรียนรู้มาแล้วและทกัษะในการเลือกยทุธวิธีท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา  
  3.  ขัน้ด าเนินการตามแผน หมายถึง ผู้ เรียนสามารถใช้ทกัษะในการค านวณหรือการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการพิสจูน์หรือการอธิบายและแสดงเหตผุลในการด าเนินการ
ตามท่ีวางไว้ จนกระทัง้หาค าตอบได้ 
  4.  ขัน้ตรวจสอบผล หรือมองย้อนกลบั หมายถึง ผู้ เรียนสามารถพิจารณาความถกูต้อง 
ความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ ซึง่สามารถเคล่ือนท่ีการกระท าจากขัน้ตอนหนึง่ไปขัน้ตอนหนึง่ 
หรือพิจารณาย้อนกลบัไปขัน้ตอนก่อนหน้าเม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสยั 
 
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 แบบทดสอบตอ่ไปนีมี้ทัง้หมด  5  ข้อ  ข้อละ  10  คะแนน  ผู้ เข้าจะได้คะแนนตาม
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึง่ก าหนดคะแนนในแตล่ะขัน้  ดงันี  ้
1.  ขัน้ท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 

 ให้  2  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้มาและสิ่งท่ีโจทย์ให้หาค าตอบถกูต้อง
ทัง้หมด 

 ให้  1  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้มาและสิ่งท่ีโจทย์ให้หาถกูต้องบางสว่น 
 ให้  0  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้มาและสิ่งท่ีโจทย์ให้หาไมถ่กูต้อง 
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2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
 ให้  2  คะแนน    เม่ือเขียนแสดงความสมัพนัธ์และวิธีการแก้ปัญหาถกูต้องทัง้หมด 
 ให้  1  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงความสมัพนัธ์และวิธีการแก้ปัญหาถกูต้องบางสว่น  
  ให้  0  คะแนน   เม่ือเขียนแสดงความสมัพนัธ์และวิธีการแก้ปัญหาไมถ่กูต้อง 

3.  ขัน้ด าเนินการแก้ปัญหา 
 ให้  5  คะแนน   เม่ือด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพอธิบายถึงเหตผุลในการ  
                          วิธีการดงักลา่วได้เข้าใจชดัเจน 
 ให้  4  คะแนน   เม่ือด าเนินการแก้ปัญหาส าเร็จ แตน่่าจะอธิบายถึงเหตผุลในการใช้วิธีการ 
                          ดงักลา่วได้ชดัเจนกวา่นี ้
 ให้  3  คะแนน   เม่ือการด าเนินแก้ปัญหาส าเร็จเพียงบางสว่น อธิบายเหตผุลในการใช้วิธีการ 
                          ดงักลา่วได้เพียงบางสว่น 
 ให้  2  คะแนน   ใช้การด าเนินการแก้ปัญหาได้บ้างเล็กน้อย แตอ่ธิบายเหตผุลในการใช้วิธีการ 
                          ดงักลา่วไมไ่ด้ 
 ให้  1  คะแนน   มีร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหาบางสว่น เร่ิมคิดวา่ท าไมต้องใช้วิธีการนัน้  
                          แล้วหยดุ อธิบายไมไ่ด้แก้ปัญหาไมส่ าเร็จ 
 ให้  0  คะแนน   ท าได้ไมถ่ึงเกณฑ์ข้างต้นหรือไมมี่ร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหา 

4.  ขัน้ตรวจสอบผล 
 ให้  1  คะแนน   เม่ือตอบถกูต้อง 

  ให้  0  คะแนน   เม่ือตอบผิดหรือไมต่อบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความนา่จะเป็น ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีดงันี ้
  ได้คะแนนร้อยละ   80 – 100 อยูใ่นเกณฑ์ดีเย่ียม 
  ได้คะแนนร้อยละ 70 – 79  อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
  ได้คะแนนร้อยละ 60 – 69  อยูใ่นเกณฑ์ดี 
  ได้คะแนนร้อยละ 50 – 59  อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (ผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า) 
  ได้คะแนนต ่ากวา่ร้อยละ  50   อยูใ่นเกณฑ์ปรับปรุง 
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ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

 

สถานการณ์ที่ 1 : ขบวนพาเหรดกีฬาสี  ประจ าปี 2555 

 ในการแข่งขันกีฬาสี ประจ าปี 2555  กลุ่มสีเขียวได้รับผิดชอบจดัแถวขบวนพาเหรดชุดแต่ง
กายประจ าชาติอาเซียน  5  ประเทศ ประกอบด้วย  ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศพม่า  ประเทศไทย  
ประเทศเวียดนาม และประเทศบรูไน  

 

 

 

                                                      
 

                     
     ประเทศอินโดนีเซีย       ประเทศพมา่           ประเทศไทย        ประเทศเวียดนาม       ประเทศบรูไน 

 

 

 

 

 

อยากทราบวา่การจดัล าดบัในการจดั
แถวเดนิขบวนพาเพรดท่ีตวัแทนชดุ
แตง่กายประเทศไทยเดนิติดกบั

ประเทศบรูไนเดนิได้ก่ีวิธี 
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ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

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

........................................................................................................................................ 
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 
 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
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ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

 

สถานการณ์ที่ 2 :  ประดับธงชาตอิาเซียน 

 ทางโรงเรียนต้องการติดธงชาติประเทศอาเซียนประดบัล้อมรอบสระน า้รูปวงกลม  จ านวน 10  
ประเทศ ประกอบด้วย  ประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์  ประเทศลาว  ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศ
กมัพชูา  ประเทศบรูไน  ประเทศเวียดนาม  ประเทศพมา่  ประเทศฟิลิปปินส์  และประเทศมาเลเซีย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยากทราบวา่จ านวนวิธีในการประดบัธงชาตขิองแตล่ะ
ประเทศสามารถท าได้ก่ีวิธี โดยมีเง่ือนไขธงชาติประเทศ
ไทย ประเทศลาวประเทศพม่าต้องอยู่ติดกนัเสมอ 
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ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 

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

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

........................................................................................................................................ 
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

ขัน้วางแผนการแก้ปัญหา 
 วิธีการแก้ปัญหา คือ 

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
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ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

 

สถานการณ์ที่ 3 :  จัดห้องพักโรงแรม 

 ในการทวัร์คอนเสิร์ตตา่งจงัหวดัของวง SNSD ซึ่งมีสมาชิกในวง 9 คน ต้องการเข้าพกัโรงแรม
แห่งหนึ่งซึ่งมีห้องพกัไว้บริการ 3 ห้อง สามารถเข้าพกัได้ห้องละ 2 คน , 3 คน และ 4 คนตามล าดบั ถ้า
ทางผู้จดัคอนเสิร์ตต้องการจดัห้องพกัให้วง SNSD โดยท่ีทกุคนสามารถพกัร่วมกบัใครในวงก็ได้ 
 

           
 

 

 

 
 

 

 

 

 

อยากทราบวา่ผู้จดัจะสามารถจดัห้องพกั
ให้กบัวง SNSD ของพวกเราได้ก่ีวิธี 
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ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
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........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
ข้อมลูท่ีก าหนดมาให้  คือ 
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........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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ขัน้ด าเนินการตามแผน (แสดงวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีได้วางไว้เพ่ือท่ีจะได้ค าตอบ) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
ขัน้ตรวจสอบผล (แสดงวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีได้) 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
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ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

 

สถานการณ์ที่ 4 :  เส้นทางเดนิศึกษาธรรมชาตขิองอุทยานแห่งชาตกุิยบุรี 

 ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเดินศึกษาธรรมชาติของอุทยาน
แห่งชาติ  กยุบรีุ  ตลอดเส้นทางเดินทางอทุยานจดัไว้ให้ทัง้หมด 11 สถานี ได้แก่ ไทรพกับรูเทพแห่งป่า  
ไกลสุดสายตา  นกสวยด้วยมือเรา  ศูนย์รวมสัตว์น้อยใหญ่  บนัไดธรรมชาติ  ผาขาอ่อน  ขอบฟ้าสี
คราม  สายใยแห่งชีวิต  ความสมดลุแห่งป่า สิ่งมีชีวิตในอุโมงค์มืด และนิทรรศการ  ในแต่ละจุดจะมี
เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ประจ าแตล่ะสถานี  แตด้่วยเวลาจ ากดัทางชมุนมุให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มวางแผนใน
การเลือกเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพ่ือศกึษาสถานีท่ีตนเองสนใจได้กลุ่มละ 6 สถานีเท่านัน้และการ
เดนิทางไมส่ามารถเดนิย้อนกลบัได้ 

 

                                 

 
 
 
 
 
 

จงหาความน่าจะเป็น 
ท่ีกลุม่ A หยดุศกึษาท่ีสถานี “ไกลสดุสายตา” 
และสถานี “สิ่งมีชีวิตในอโุมงค์มืด”จะเป็น

เทา่ไร มืด 
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 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
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ค าส่ัง:  ให้นกัเรียนอา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้เขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ ให้ถกูต้อง 

 

สถานการณ์ที่ 5 :  การทดสอบความสามารถในการมองเหน็ 

 ในการตรวจสุขภาพประจ าปีมีความส าคญัและมีประโยชน์ ท าให้ทราบภาวะสุขภาพของ
ตนเองว่าสมบรูณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไขและป้องกนัความรุนแรงท่ีจะเกิดขึน้ ลดความ
สูญเสียท่ีจะ เกิดขึน้ เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปีจะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอน
โรงพยาบาล ลดการสญูเสียเงินเป็น จ านวนมาก ท าให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี ถ้าสขุภาพกายดี สุขภาพจิต
จะดีตามมา ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจจะลดลงสามารถท างานและพัฒนางานได้ดีมี
ประสิทธิภาพ 
 ในโปรแกรมการตรวจสุขภาพได้มีการทดสอบความสามารถในการมองเห็น  โดยท่ีการ
ทดสอบความสามารถในการมองเห็น ผู้ทดสอบจะให้ผู้ถกูทดสอบมองวตัถ ุ 4  ชิน้  ซึ่งมีความเข้มของ
แสงตา่งกนั  4  ระดบั  โดยหยิบให้ดทีูละชิน้    
 

  

  

  

  

 

    
 
 
 
 
 
 
 

จงหาความน่าจะเป็นท่ีผู้ถกูทดสอบจะ
ได้ดวูตัถทุัง้ 4  ชิน้  โดยเรียงล าดบั
ความเข้มของแสงมีคา่เทา่กบัเทา่ไร 
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ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
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 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
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แบบสอบถามวัดความความตระหนักในการรู้คดิ 

ช่ือ.............................................................เลขท่ี.................. ห้อง .................... 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบบันี ้ต้องการถามการกระท าของนกัเรียน ในเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนและเร่ือง
ทัว่ไป โดยให้นกัเรียนอา่นข้อความ แล้วพิจารณาว่านกัเรียนปฏิบตัติามข้อความนัน้ๆ หรือไมเ่พียงใด 
จากตวัเลือกท่ีก าหนดให้คือ 

ระดบัการปฏิบตัิ 
ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สึก ความคิด 

และการปฏิบตัขิองนกัเรียน 
    มากท่ีสดุ  ประมาณ 75 - 100 
    มาก  ประมาณ 50 - 74 
    น้อย  ประมาณ 25 - 49 
    น้อยท่ีสดุ  ประมาณน้อยกว่า 25 
    ไมมี่เลย   

 
 ค าตอบท่ีนกัเรียนเลือกตอบจะไมมี่ ถกู หรือ ผิด ข้อส าคญัขอให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามนี ้
ให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของตวัเองให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ และค าตอบของนกัเรียนจะไมมี่
ผลกระทบกระเทือนตอ่ผลการเรียนของนกัเรียน 
 วิธีตอบแบบสอบถาม ให้นกัเรียนใสเ่คร่ืองหมาย   ลงในชอ่งตวัเลือก ท่ีเห็นวา่ตรงกบัการ
ปฏิบตัิ / ความรู้สึกท่ีแท้จริงของนกัเรียน และในแตล่ะข้อนกัเรียนกาเคร่ืองหมาย   ได้เพียงชอ่งเดียว
เทา่นัน้ 
 ตัวอย่าง 

ข้อท่ี ข้อความ 

ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

(0) ในการสอบ ข้าพเจ้าวิเคราะห์หาค าตอบโดย
การจดัล าดบัขัน้ตอนการคดิอยา่งเป็นระบบ
เพ่ือให้เข้าใจง่ายย่ิงขึน้
............................................... 

 

 

……... 

 

 

…... 

 

 

……... 

 

 

……... 

 

 

……... 
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แบบสอบถามวัดความตระหนักในการรู้คดิ 

 

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 
ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

 การตระหนักรู้  (Awareness)        
1 ข้าพเจ้ารู้วา่หากมีการวางแผนลว่งหน้า จะชว่ย

ให้ท าข้อสอบได้ทนัตามเวลาท่ีก าหนด................ 
 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

2 ข้าพเจ้ารู้วา่การคิดอยา่งมีล าดบัขัน้ตอนจะท าให้
ได้ค าตอบท่ีถกูต้องแมน่ย า................................ 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

3 ข้าพเจ้ารู้วา่การวิเคราะห์ประเดน็ส าคญัของ
โจทย์อยา่งรอบคอบจะท าให้ได้ค าตอบท่ีถกูต้อง.. 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

4 ข้าพเจ้ารู้วา่การตรวจสอบค าตอบเป็นสิ่งจ าเป็น.. .......... .......... .......... .......... .......... 
5 ข้าพเจ้ารู้วา่การตรวจสอบค าตอบหลายครัง้

จ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับค าตอบท่ีไมม่ัน่ใจ............. 
 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

6 ก่อนลงมือแก้ปัญหาแตล่ะข้อ ข้าพเจ้าจะ
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดมา
ให้................................................................... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

7 ก่อนลงมือแก้ปัญหาแตล่ะข้อ ข้าพเจ้าจะอ่าน
พิจารณาอย่างรอบคอบว่าโจทย์ถามหาอะไร...... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

8 ข้าพเจ้าจะพิจารณาข้อมลูท่ีโจทย์ก าหนดมาให้
วา่มีข้อมลูใดท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาบ้าง 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

9 หากข้อใดมีโจทย์ยาวซบัซ้อน ข้าพเจ้าจะท า
เคร่ืองหมายเน้นประเดน็ส าคญัเพื่อน ามาคิดหา
ค าตอบ............................................................ 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

10 ข้าพเจ้ารู้วา่การท าข้อสอบต้องเลือกท าจากข้อท่ี
ง่ายไปหาข้อท่ียาก………………………………. 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 
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ข้อท่ี ข้อความ 

ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

 การวางแผน (Planning)      
11 ก่อนท่ีจะลงมือท าข้อสอบข้าพเจ้าได้อา่นค าชีแ้จง

ให้เข้าใจก่อนลงมือท าข้อสอบ............................ 
 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

12 ข้าพเจ้าจดัล าดบัขัน้ตอนในการแก้ปัญหาว่าจะ
ท าอะไรก่อน – หลงั..........................................  

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

13 ข้าพเจ้าพิจารณาวา่มีกฎหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
ใดบ้างท่ีสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในข้อ
นัน้ๆได้…………………………………………... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

14 พิจารณาดคูวามสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีโจทย์ถามกบัสิ่ง
ท่ีโจทย์ก าหนด………………………………….. 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

15 ข้าพเจ้าจะพยายามนกึถึงปัญหาท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกบัท่ีเคยแก้มาก่อน............................ 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

16 ข้าพเจ้าพิจารณาก่อนวา่ปัญหานัน้ควรใช้วิธีการ
ใดในการแก้ปัญหา........................................... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

17 ข้าพเจ้าค านวณวา่แตล่ะข้อจะใช้เวลาในการท า
นานเทา่ใด ก่อนท่ีจะลงมือท าข้อสอบ................. 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

18 ข้าพเจ้าตัง้ใจวา่จะตรวจสอบเวลาท่ีใช้ในการท า
ข้อสอบเป็นระยะๆ............................................ 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

19 ก่อนท าข้อสอบข้าพเจ้าวางแผนไว้วา่จะเลือกท า
ข้อท่ีตนเองถนดัก่อน......................................... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

20 ข้าพเจ้าตัง้ใจวา่ถ้าท าเสร็จแล้วจะกลบัมา
ทบทวนค าตอบอีกครัง้ก่อนท่ีจะสง่..................... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 

ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

 การก ากับ (Monitoring)      
21 ถ้ามีวิธีคิดท่ีหลากหลายวิธี ข้าพเจ้าจะเลือกวิธีท่ี

ง่ายท่ีสดุ………………………………………… 
 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

22 ข้าพเจ้าพยายามเช่ือมโยงข้อมลูจากโจทย์ปัญหา 
ให้สมัพนัธ์กนัตามความเป็นจริงมากท่ีสดุ........... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

23 ถ้าโจทย์ปัญหาข้อท่ีซบัซ้อนยุ่งยาก ข้าพเจ้าจะ
น ามาท าให้เป็นโจทย์ท่ีท าให้เข้าใจง่ายหรือ
เปล่ียนตวัเลขให้น้อยลง เพ่ือวิเคราะห์เช่ือมโยงกบั
โจทย์ท่ีต้องการ………………………………. 

 
 
 
.......... 

 
 
 
.......... 

 
 
 
.......... 

 
 
 
.......... 

 
 
 
.......... 

24 ข้าพเจ้าตรวจความถกูต้องของการท าข้อสอบใน
ขณะท่ีก าลงัท าอยูเ่สมอ………………………… 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

25 ข้าพเจ้าถามตวัเองอยูเ่สมอว่าท าอยา่งไรให้ดีท่ีสดุ
ในการท างานแตล่ะขัน้ตอน……………… 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

26 ข้าพเจ้าสามารถใช้กฎหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาใช้
ในการแก้ปัญหาในข้อนัน้ๆได้อย่างถกูต้อง... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

27 ข้าพเจ้าสามารถเขียนอธิบายล าดบัขัน้ตอนในการ
ด าเนินแก้ปัญหาโจทย์ในแตล่ะข้อได้อยา่ง
ถกูต้อง………………………………………….. 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

28 ข้าพเจ้าควบคมุเวลาท่ีใช้ในการแก้ปัญหาในแต่
ละข้อยงัอยู่ในเวลาท่ีก าหนดไว้อยา่งคร่าวๆ 
หรือไมใ่นขณะก าลงัแก้ปัญหา........................... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

29 ข้าพเจ้าย้อนกลบัไปคดิทบทวนความเหมาะสม
ของสตูรหรือวิธีการท่ีได้เลือกใช้ ในขณะท่ีก าลงั
แก้ปัญหา........................................................ 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

30 ข้าพเจ้าพิจารณาข้อจ ากดัของสตูรหรือข้อจ ากดั
ของวิธีการท่ีได้เลือกใช้ ในขณะท่ีก าลงัแก้ปัญหา 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 



263 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 

ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

  การประเมิน (Evaluating)        
31 ข้าพเจ้าตรวจความถกูต้องของค าตอบอยา่ง

ละเอียดรอบคอบ……………………………….. 
 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

32 ก่อนจะท าข้อตอ่ไป ข้าพเจ้าจะตรวจทานขัน้ตอน
ในการคดิอยา่งรอบคอบ……………………… 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

33 เม่ือด าเนินการแก้ปัญหาแตล่ะข้อเสร็จแล้ว 
ข้าพเจ้าจะย้อนกลบัไปทวนค าถามใหมอี่กครัง้ว่า
ตรงประเด็นหรือไม…่…………………………… 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

34 ข้าพเจ้าย้อนกลบัไปพิจารณาความถกูต้องของ
กระบวนการหรือวิธีการทัง้หมดท่ีใช้เม่ือแก้ปัญหา
เสร็จ…………………………………………….. 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

35 ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบล าดบัขัน้ตอนในการ
ด าเนินการแก้ปัญหาของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

36 หลงัท าแบบทดสอบข้าพเจ้าสามารถประเมินได้
วา่แบบทดสอบท่ีได้ท าไปนัน้มีความยากง่าย
ระดบัใดส าหรับตนเอง...................................... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

37 ในการท าแบบทดสอบครัง้นีข้้าพเจ้าสามารถ
ประเมินความเร็วในการคิดหาค าตอบของตนเอง 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

38 ข้าพเจ้าสามารถประเมินคะแนนท่ีข้าพเจ้าได้รับ
หลงัจากท าแบบทดสอบได้……………………... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

39 เม่ือแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เสร็จแล้ว ฉนัจะถาม
ตนเองว่ามีวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอ่ืนอีก
หรือไม…่……………………………………….. 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 
 
.......... 

40 ฉนัพยายามคดิหาวิธีอ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหาในข้อนัน้ๆ เพ่ือตรวจสอบค าตอบได้ 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

ขอขอบคณุนกัเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามวัดความมีวนัิยในตนเอง 

ช่ือ.............................................................เลขท่ี.................. ห้อง .................... 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบบันี ้ต้องการถามการกระท าของนกัเรียน ในเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนและเร่ือง
ทัว่ไป โดยให้นกัเรียนอา่นข้อความ แล้วพิจารณาว่านกัเรียนปฏิบตัติามข้อความนัน้ๆ หรือไมเ่พียงใด 
จากตวัเลือกท่ีก าหนดให้คือ 

ระดบัการปฏิบตัิ 
ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สึก ความคิด 

และการปฏิบตัขิองนกัเรียน 
    มากท่ีสดุ  ประมาณ 75 - 100 
    มาก  ประมาณ 50 - 74 
    น้อย  ประมาณ 25 - 49 
    น้อยท่ีสดุ  ประมาณน้อยกว่า 25 
    ไมมี่เลย   

 
 ค าตอบท่ีนกัเรียนเลือกตอบจะไมมี่ ถกู หรือ ผิด ข้อส าคญัขอให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามนี ้
ให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของตวัเองให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ และค าตอบของนกัเรียนจะไมมี่
ผลกระทบกระเทือนตอ่ผลการเรียนของนกัเรียน 
 วิธีตอบแบบสอบถาม ให้นกัเรียนใสเ่คร่ืองหมาย   ลงในชอ่งตวัเลือก ท่ีเห็นวา่ตรงกบัการ
ปฏิบตัิ / ความรู้สึกท่ีแท้จริงของนกัเรียน และในแตล่ะข้อนกัเรียนกาเคร่ืองหมาย   ได้เพียงชอ่งเดียว
เทา่นัน้ 
 ตัวอย่าง 

ข้อท่ี ข้อความ 
ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

(0) เม่ือนกัเรียนจ าเป็นต้องขาดเรียนนกัเรียนจะเอา
ใจใสต่ดิตามบทเรียนจากเพ่ือน.......................... 

 
……... 

 
…... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

(00) นกัเรียนชอบเอางานเพ่ือนท่ีสง่ครูแล้วไปสง่อีก
เพราคดิวา่ครูจ าไมไ่ด้........................................ 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
……... 

 
…... 
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แบบสอบถามวัดความมีวนัิยในตนเอง 

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 

ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

 ด้านความรับผิดชอบ      
1 นกัเรียนตรวจสอบความถกูต้องอยา่งละเอียด

รอบคอบทกุครัง้หลงัจากท าการบ้านเสร็จหรืองานท่ี
ได้รับมอบหมาย…………………………………..... 

 
 
…….. 

 
 
……... 

 
 
……... 

 
 
……... 

 
 
……... 

2 นกัเรียนสง่งานท่ีได้รับมอบหมายจากครูตรงตาม
ก าหนดเวลาทกุครัง้............................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

3 นกัเรียนมีความพากเพียรพยายามและปรารถนาท่ี
จะท าหน้าท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสดุ..................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

4 นกัเรียนท าของผู้ อ่ืนเสียหายนกัเรียนจะกล่าวค าขอ
โทษและซือ้ของให้ใหม่.......................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

5 นกัเรียนเตรียมอปุกรณ์ท่ีครูสัง่ให้น ามาพร้อมก่อนถึง
ชัว่โมงเรียน........................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

6 นกัเรียนไปโรงเรียนสายเม่ือเป็นเวรท าความสะอาด ......... .......... .......... .......... .......... 
 ด้านความอดทน      
7 นกัเรียนไมส่ามารถท่ีจะบงัคบัตนเองได้เม่ือเกิด

ความเหน่ือยออ่นและเกียจคร้าน............................ 
 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

8 นกัเรียนจะไมร้่องไห้หรือเสียใจเมื่อท างานผิดพลาด ......... .......... .......... .......... .......... 
9 นกัเรียนสามารถเลน่กีฬาตอ่ไปได้เม่ือถกูฝ่ายตรง

ข้ามพดูยัว่ให้โมโห................................................. 
 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

10 เม่ือถกูต าหนินกัเรียนจะโต้ตอบทนัทีโดยไมฟั่ง
เหตผุล................................................................. 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

11 ถ้าแบง่งานกนัท าแล้วแตย่งัมีงานสว่นหนึง่ท่ียงัไม่
เสร็จนกัเรียนจะชว่ยท าจนเสร็จ.............................. 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

12 เม่ือมีผู้มาแสดงความคิดเห็นท่ีขดัแย้ง นกัเรียนจะรับ
ฟังจนจบ ก่อนท่ีจะแสดงเหตผุล............................. 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 
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 ข้อความ 
ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

 ด้านความเช่ือม่ันในตนเอง      
13 เม่ือนกัเรียนท าสิ่งใดแล้ว นกัเรียนจะไมล่งัเลหรือ

เปล่ียนง่ายๆ......................................................... 
 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

14 นกัเรียนกล้าท่ีจะชีแ้จงข้อเท็จจริงด้วยเหตดุ้วยผลจน
เป็นท่ีประจกัษ์ชดั.................................................. 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

15 นกัเรียนรู้สึกประหมา่และตื่นเต้นเม่ือได้รับหน้าท่ีให้
เป็นผู้รายงานหน้าชัน้เรียน..................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

16 นกัเรียนมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจเพื่อน
ให้ร่วมมือกนัท างาน.............................................. 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

17 นกัเรียนจะซกัถามครูเพ่ือให้มัน่ใจวา่เข้าใจท่ีครูสอน
ได้ถกูต้อง............................................................. 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

18 นกัเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมตไิด้อยา่งไม่
ลงัเล.................................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 ด้านความซ่ือสัตย์      
19 นกัเรียนปฏิบตัิตามค าสัง่ของครูทัง้ตอ่หน้าและลบั

หลงั..................................................................... 
 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

20 นกัเรียนแกล้งท าเป็นป่วยเพ่ือจะได้ไมต้่องเข้าเรียน
ในวิชาท่ีชอบเรียน................................................. 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

21 เม่ือนกัเรียนเก็บรายงานของเพ่ือนได้ นกัเรียนจะไม่
น ามาเป็นของตนเองและจะตดิตามสง่คืนเจ้าของ 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

22 นกัเรียนจะหาโอกาสลอกข้อสอบของเพ่ือนเวลาสอบ ......... .......... .......... .......... .......... 
23 นกัเรียนรู้สึกละอายท่ีจะให้เพ่ือนท างานแทนตนเพ่ือ

ไปสง่ครู................................................................ 
 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

24 เม่ือครูให้ตรวจผลงานด้วยตนเอง นกัเรียนก็จะไมแ่ก้
ค าตอบ แม้วา่ค าตอบของนกัเรียนจะผิด…………... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 
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 ข้อความ 
ระดบัการปฏิบตั ิ/ ความรู้สกึ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ไมมี่
เลย 

 ด้านความตัง้ใจ      
25 นกัเรียนจะอ่านหนงัสือหรือเตรียมตวัลว่งหน้าก่อน

สอบทกุครัง้.......................................................... 
 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

26 นกัเรียนอา่นหนงัสือหรือทบทวนบทเรียนก่อนเข้า
นอนทกุวนั............................................................ 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

27 นกัเรียนพยายามท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จ
แม้วา่จะถึงเวลาพกัรับประทานอาหาร.................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

28 นกัเรียนตัง้ใจท่ีจะขยนัมากขึน้ เม่ือรู้ตวัวา่ได้คะแนน
น้อยกวา่เพ่ือน...................................................... 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

29 เวลานกัเรียนท าการบ้านผิด นกัเรียนจะลองท าใหม่
จนกวา่จะถกู........................................................ 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

30 นกัเรียนสนใจท่ีท าสิ่งใดนกัเรียนจะพยายามหา
หนทางท าให้บรรลผุลส าเร็จ................................... 
 

 
......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 

ขอขอบคณุนกัเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  จ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เชียวชาญ 

 

ผู้ชว่ยศาสตรจารย์  ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
     อาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ถนอม เลขาพนัธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 
ศกึษานิเทศก์พีระ รัศมีสวา่ง  ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
     ส านกังานการศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 
 
อาจารย์พรทิพย์ มีสวน   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
อาจารย์เพ็ญศรี วงศ์แก้ว    ครูช านาญการพิเศษ   
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

 

ช่ือ  ช่ือสกลุ    นางสาวอ าภารัตน์  ผลาวรรณ์ 
วนัเดือนปีเกิด    12 กมุภาพนัธ์ 2523 
สถานท่ีเกิด    อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั   295/3  หมู ่1  ต าบลปากพนู  อ าเภอเมือง   
     จงัหวดันครศรีธรรมราช  80000 
ต าแหนง่หน้าท่ีการงานปัจจบุนั  ครู คศ.2   วิทยฐานะช านาญการ 
สถานท่ีท างานปัจจบุนั   โรงเรียนวดัหญ้าปล้อง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
ประวัตกิารศึกษา 
 พ.ศ.2535   ประถมศกึษาปีท่ี 6 
     จากโรงเรียนวดัพระมหาธาต ุจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 พ.ศ.2541   มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
     จากโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 พ.ศ.2545   วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
     จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2556   การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาการมธัยมศกึษา 
     (การสอนคณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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