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สธุารตัน์  สมรรถการ.  (2556).  ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง  

 วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมูท่ีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการ

 แกป้ญัหาและความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).   

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

 อาจารยท์ีป่รกึษา: รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชชูาต.ิ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
ความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รูค้ดิ (CGI) และ
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ครัง้น้ี เป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ย
มธัยม) จํานวน 48 คน ซึ่งไดม้าจากวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 20 คาบ คาบละ 50 นาท ีโดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้ปญัหา และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample  

 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่สงูกว่าก่อนไดร้บั

การจดัการเรยีนรู ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู่ สงูกว่าเกณฑ ์

รอ้ยละ 70 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลี่ย 16.20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 

81.00 

 3. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงั

การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่สงูกว่าก่อน

ไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  



 4. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงั

การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่สงูกว่าเกณฑ์

รอ้ยละ 70 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลี่ย 17.37 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 

86.85 

 5. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงั

การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่สงูกว่าก่อน

ไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 6. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่6 หลงั

การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่สงูกว่าเกณฑ์

รอ้ยละ 70 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลี่ย 16.37 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 

81.85 
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 The purposes of this research were to compare mathematical achievement, 

mathematical problems solving ability and mathematical connection ability of 

Mathayomsuksa VI students before and after learning Cognitive Guide Instruction and 

compare all the three aspects to the criterion. The subjects of this study were 48 

Mathayomsuksa VI students in the second semester of the 2012 academic year at 

Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School Secondary. They were 

randomly selected by using cluster random sampling. The experiment lasted for 20 fifty 

minute periods. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for the study. The 

instruments used in data collection were the Cognitive Guide Instruction (CGI) lesson plans, 

mathematical achievement test, mathematical problems solving ability test and 

mathematical connection ability test. The data were statistically analyzed by using t-test for 

Dependent Samples and t-test for One Sample.  

 
 The findings were as follows: 

 1. The mathematics achievement of the experimental group after learning 

Cognitive Guide Instruction in permutations and combinations was statistically higher than 

before learning at the .01 level of significance. 

 2. The mathematics achievement of the experimental group after learning 

Cognitive Guide Instruction in permutations and combinations was statistically higher than 

the 70 percent criterion at the .01 level of significance. Its mean score 16.20 was as 

81.00%. 



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

learning Cognitive Guide Instruction in permutations and combinations was statistically 

higher than before learning at the .01 level of significance. 

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

learning Cognitive Guide Instruction in permutations and combinations was statistically 

higher than the 70 percent criterion at the .01 level of significance. Its mean score 17.37 

was as 86.85%. 

 5. The mathematical connection ability of the experimental group after learning 

Cognitive Guide Instruction in permutations and combinations was statistically higher than 

before learning at the .01 level of significance. 

 6. The mathematical connection ability of the experimental group after learning 

Cognitive Guide Instruction in permutations and combinations was statistically higher than 

the 70 percent criterion at the .01 level of significance. Its mean score 16.37 was as 

81.85%. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งไดเ้ป็นอยา่งดดีว้ยความกรณุา และการใหค้าํปรกึษาใน

การทาํวจิยัจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชชูาต ิอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะหด์แูล เอาใจใสแ่ละตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ในการทาํวจิยั รองศาสตราจารย ์

นิภา ศรไีพโรจน์ อาจารย ์ดร.สนอง ทองปาน ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล  

อาจารยศุ์ภวรรณ สจัจพบิลู อาจารยว์นัเพญ็ ประทุมทอง และอาจารยส์ณุสิา สมุริตันะ 

คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธแ์ละสอบปากเปล่าทุกทา่น ทีไ่ดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ

เพือ่ใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร.ทรงชยั  อกัษรคดิ  อาจารย ์กนกวล ี อุษณกรกุล และ 

อาจารย ์ดร.ขวญั เพยีซา้ย ทีก่รณุาอุทศิเวลาในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ช้

ในการวจิยัครัง้น้ี รวมทัง้ไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ พรอ้มทัง้ใหก้าํลงัใจ เป็นผูท้ีใ่หค้าํปรกึษาและ

ชว่ยเหลอืผูว้จิยัตลอดมา  

 ขอกราบขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ และคณะครอูาจารยโ์รงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ทุกคนทีไ่ดอ้าํนวยความสะดวกในการเกบ็

ขอ้มลู ขอบคณุอาจารยท์ุกทา่นในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ทีค่อยตดิต่อประสานงานกบั

โรงเรยีนและคอยชว่ยเหลอืผูว้จิยัในระหวา่งการเกบ็ขอ้มลู และขอขอบใจนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

6 ปีการศกึษา 2554 และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2555 รวมทัง้ โรงเรยีน  

ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการหาคุณภาพของเครือ่งมอื และดาํเนินการทดลองจนทาํใหก้ารวจิยัครัง้สาํเรจ็

ลุลว่งไปดว้ยด ี
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บทท่ี 1  
บทนํา 

ภมิูหลงั 
 การศึกษาเป็นหวัใจสําคญัของการพฒันามนุษย์ให้มคีุณภาพและคุณลกัษณะที่พงึ

ประสงค ์สามารถดํารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ตามยุค
สมยั โดยมเีป้าหมายของการจดัการศกึษาว่า จะตอ้งมุ่งสรา้งคนหรอืผูเ้รยีน ซึง่เป็นผลผลติโดยตรง
ของการศกึษาใหม้คีุณลกัษณะที่พงึประสงค์ มศีกัยภาพและความสามารถที่จะพฒันาตนเอง และ
สงัคมไปสู่ความสําเรจ็ คุณลกัษณะดงักล่าว ประกอบไปดว้ย การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ใฝ่รูใ้ฝ่

เรยีน รูจ้กัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิค่า   
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา และเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ รู้จกัการ
ทํางานเป็น หมู่คณะ (หน่วยศกึษานิเทศก์ กรมสามญัศกึษา. 2542) ซึ่งพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 กล่าวถงึแนวทางการจดัการศกึษาว่า ตอ้งยดึหลกัผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถ
ในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้ง
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ การจดักระบวนการเรยีนรู ้
ตอ้งจดัเน้ือหาและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของผูเ้รยีน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิ ให้คิดเป็น ทําเป็น แก้ปญัหาเป็น รวมทัง้
ปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีน อํานวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากสื่อและแหล่งเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2542) 

 จากผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรข์อง
นักเรยีนโดยภาพรวมแล้วผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่าทุกระดบัชัน้และเมื่อพจิารณาในรายละเอยีด 
พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามบกพร่องดา้นการทําขอ้สอบแบบอธบิาย การใหเ้หตุผลในสิง่ที่คดิ
หรอืแสดงวธิทีําซึ่งผลสอดคล้องกบัผลการศกึษาศกัยภาพของเดก็ไทยระยะที่ 1 ของกองวจิยั
ทางการศกึษา กรมวชิาการ พบว่า นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษามศีกัยภาพตํ่าสุดในทกัษะการคดิ             
(จําเรญิ  จติรหลงั. 2543: 19) นอกจากน้ีจะเหน็ไดจ้ากคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ในปีการศกึษา 2553 และ 2554 มคีะแนน
เฉลีย่รอ้ยละ 57 และ รอ้ยละ 51 ตามลาํดบั นัน่คอื คะแนนเฉลีย่ไมถ่งึรอ้ยละ 60 ซึง่การทีผ่ลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนักเรยีนอยู่ในระดบัตํ่านัน้ สาเหตุหน่ึงเกดิจากความสามารถในการแกป้ญัหาของ
นักเรยีนยงัอยู่ในระดบัทีไ่ม่น่าพอใจค่อนขา้งมาก นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามสามารถแกโ้จทยป์ญัหา
ได้ดเีฉพาะโจทย์ที่ง่าย และค่อนขา้งง่ายเท่านัน้ แต่เมื่อนักเรยีนไปพบกบัโจทย์ที่ซบัซ้อน ต้องใช้
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ความคดิ ความรู ้ความเขา้ใจในพืน้ฐานเรื่องต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรม์ากขึน้ กจ็ะประสบกบัปญัหา
ทนัท ี(วชิยั พาณิชยส์วย. 2546: 8) ดงันัน้การพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนจงึ
เป็นสิง่สําคญัทีท่ําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนอยู่ในระดบัทีสู่งขึน้ ดงัทีอ่มัพร มา้คนอง. 
(2553: 39) ไดก้ล่าวไวว้่า การแกป้ญัหาเป็นทกัษะทีส่าํคญัยิง่และรวมทกัษะอื่น ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
เช่น การให้เหตุผล การสื่อสาร และการตัดสินใจ ผู้ที่มีทักษะการแก้ปญัหาที่ดีมักมีความรู ้
ประสบการณ์ ระบบการคิด และการตดัสนิใจที่ดีพอ เน่ืองจากการแก้ปญัหาเป็นกระบวนการที่
ซบัซอ้นและเกีย่วขอ้งกบัความรู ้ทกัษะ และความสามารถหลายอยา่ง หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานจงึไดก้ําหนดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ คอื ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคดิ ความสามารถในการแกป้ญัหา ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีเหน็ได้ว่าความสามารถในการแก้ปญัหาเป็นสมรรถนะหน่ึงที่ผู้เรยีนต้องม ีและจะทํา
อย่างไรใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิแก้ปญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนของครผููส้อนยอ่มสง่ผลอยา่งมากทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนเกดิสมรรถนะดงักล่าวได ้

 นอกจากความสามารถในการแก้ปญัหาแล้ว ความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ก็มคีวามสําคญัอย่างมากต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งการ
เชื่อมโยงแนวคดิทางคณิตศาสตรจ์ะช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจภาษาของคณิตศาสตร ์ช่วยใหน้กัเรยีนได้
สรา้งความเชื่อมโยงทีส่าํคญัระหว่างแนวคดิทางคณิตศาสตรก์บัสื่อทีเ่ป็นรปู กราฟ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ 
และตวัแทนทางคณิตศาสตร ์(NCTM.1989: 26) ดงัทีเ่คนเนดีแ้ละทปิส.์ (Kennedy; &Tipps. 1994: 
194 –198) กล่าวไวว้่า  การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรม์คีวามสาํคญั  ผูเ้รยีนจะต้องรูจ้กัสรา้งการ
เชื่อมโยงระหว่างสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม  ไดแ้ก่  รปูภาพ  สญัลกัษณ์  และมโนทศัน์  กบักระบวนการรวม
เน้ือหาและวธิกีารต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เขา้ด้วยกนั  และจะต้องรูจ้กัสรา้งการเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตรก์บัชวีติจรงิ  ซึง่สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีม่คีวามเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บั
สิง่ทีไ่ดพ้บเหน็หรอืมอียูใ่นชวีติประจําวนั  เป็นการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย  ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้
อย่างเขา้ใจถ่องแทจ้ากตวัอย่างทีส่มัผสัไดจ้รงิ  ทําใหรู้ส้กึว่าวชิาคณิตศาสตรม์ปีระโยชน์  มคีุณค่า  
สามารถนําไปใชใ้นชวีติจรงิได ้ (ปรชีา  เนาวเ์ยน็ผล. 2544: 56) นอกจากน้ีสภาครคูณิตศาสตร์
แหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (NCTM.1989: 84) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของทกัษะการเชื่อมโยงทีม่ต่ีอ
การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์โดยกล่าวถงึนักเรยีนเกรด 5 – 8 ว่าทกัษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรจ์ะช่วยขยายการรบัรูข้องนักเรยีนใหก้วา้งมากยิง่ขึน้ ทําใหน้ักเรยีนรบัรูว้่าคณิตศาสตร์
เป็นส่วนเดยีวกนัทัง้หมด ไม่ใช่มองคณิตศาสตรว์่าแบ่งเน้ือหาเป็นส่วน ๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั และทํา
ใหน้กัเรยีนเหน็ว่าสามารถนําคณิตศาสตรไ์ปใชไ้ดท้ัง้การเรยีนในโรงเรยีนและในชวีติประจําวนั โดย
ผ่านการสํารวจความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ระหว่างแนวคดิทางคณิตศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหว่างวชิา
คณิตศาสตร์กบัวชิาอื่น และความสมัพนัธ์ระหว่างวชิาคณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนั ซึ่งจะทําให้
นักเรยีนพบว่า ความรูท้างคณิตศาสตรต่์าง ๆ นัน้มคีวามสมัพนัธ์กนั และสามารถช่วยใหพ้วกเขา
เขา้ใจวชิาอื่น ๆ และชวีติประจําวนัไดอ้ย่างไร นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้หน็ว่าวชิาอื่น ๆ และความรูใ้น
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ชีวิตประจําวนัมีประโยชน์ต่อการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ได้อย่างอีกด้วย ซึ่งเมื่อนักเรยีนมี
ความสามารถในการแกป้ญัหา กจ็ะทําใหน้ักเรยีนมองเหน็ถงึความสําคญัของวชิาคณิตศาสตร ์ว่า
เป็นวิชาที่มปีระโยชน์ มคีุณค่า และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจรงิ และยงัส่งผลให้นักเรยีนเกิด    
เจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณิตศาสตรต์ามมาอกีดว้ย และในปี ค.ศ. 2000 (NCTM. 2000: 64) ยงัไดม้กีาร
กล่าวถึงการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นทักษะกระบวนการที่นักเรียนควรจะเรียนรู ้       
ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการที่นักเรียนเห็นการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์จะส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเน้ือหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ ทําให้นักเรยีนเข้าใจเน้ือหาทาง
คณติศาสตรไ์ดล้กึซึง้และยาวนานขึน้ ตลอดจนช่วยใหน้กัเรยีนเหน็ว่าคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่คีุณค่า 
น่าสนใจ และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิได ้จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่าความสามารถใน
การเชื่อมโยงมคีวามสามารถจนสภาครคูณิตศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสอื
หลกัการและมาตรฐานสาํหรบัคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนว่า การเชื่อมโยงตอ้งเป็นจุดเน้นทีส่าํคญัใน
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สิง่น้ีสง่ผลใหน้กัการศกึษาทัว่โลก หนัมาสนใจศกึษาการเชื่อมโยงทาง
คณติศาสตรใ์นทุกระดบัชัน้ของหลกัสตูรคณติศาสตรใ์นการศกึษาเหล่านัน้ 

 จากเหตุผลทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัเหน็ว่าความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณติศาสตรม์คีวามสาํคญัอยา่งมากต่อการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาเน้ือหา
เน้ือหาในวชิาคณิตศาสตร์ว่ามเีน้ือหาใดบ้างที่มลีกัษณะการเชื่อมโยงกบัด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้วจิยัได้
พบว่า เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู่ เป็นพื้นฐานทัง้หมดของความน่าจะเป็น ซึ่งมกีารนํา
ความรูท้างคณติศาสตร ์ความรูใ้นวชิาอื่น ๆ และความรูใ้นชวีติประจาํวนั มาช่วยในการแกป้ญัหาวธิี
เรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู่ และไดม้กีารนําวธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู่ไปช่วยในการแกป้ญัหา
ในดา้นต่าง ๆ เชน่ เศรษฐศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ตลอดจนนําเรื่องวธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ
วธิจีดัหมูไ่ปชว่ยแกป้ญัหาในชวีติประจาํวนัอกีดว้ย 

 การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ  (Cognitive Guided Instruction : CGI) 
เป็นวธิกีารหน่ึงซึง่มพีืน้ฐานว่า การเรยีนการสอนตอ้งเกดิจากความรูข้องผูเ้รยีน และใหค้วามสาํคญั
กบัการคดิ การแกป้ญัหาดว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง โดยมคีรผููส้อนเป็นผูส้นับสนุนและเอือ้อํานวยความ
สะดวกในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาความเขา้ใจทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถ
ในการคดิของนกัเรยีน (Carpenter et al. 1989:   499 – 531; Fennema et al. 1993: 555 – 583) 
ขัน้ตอนในการจดัการเรยีนการสอนนัน้เริม่ตน้จาก ครนํูาเสนอปญัหาหรอืสถานการณ์ใหม ่จากนัน้ให้
นกัเรยีนวเิคราะหข์อ้มลูจากสถานการณ์หรอืปญัหา เพื่อนํามาอภปิรายหาคาํตอบดว้ยตนเอง โดยครู
เป็นผูใ้หค้ําแนะนําเมื่อนักเรยีนเกดิขอ้คําถามหรอืปญัหา เมื่อนักเรยีนไดค้ําตอบแลว้ครูใหน้ักเรยีน
นําเสนอคาํตอบพรอ้มทัง้เหตุผลของแต่ละคน โดยครแูละเพื่อนรว่มกนัถามใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความ
คิดเห็นหรอืเหตุผลที่ใช้ เพื่อให้เกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุด และนักเรยีน
รว่มกนัอภปิรายเพือ่สรปุประเดน็ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้ซึง่การสอนแนะใหรู้ค้ดิสามารถฝึกทกัษะการคดิ 
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เพื่อใช้ในการกําหนดปญัหาและหาวธิกีารแก้ปญัหาอย่างหลากหลาย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึคดิว่าควรใช้
วธิกีารสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพื่อฝึกใหผู้เ้รยีนรูถ้งึกระบวนการคดิ 
ตรวจสอบความคดิของตนเองไปในทศิทางที่ถูกต้อง และนําไปสู่การพฒันาความสามารถในการ
แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรยีนได้ นอกจากน้ียงัทําให้ผู้เรยีนได้เกิดความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ ผูเ้รยีนสามารถเชื่อมโยงวธิกีารต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั  รูจ้กั
สร้างการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ และผู้เรียนต้องรู้จกัสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง  ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยง
คณติศาสตรก์บัสิง่ทีไ่ดพ้บเหน็หรอืมอียูใ่นชวีติประจาํวนั  เป็นการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย  ผูเ้รยีน
สามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้จากตัวอย่างที่สมัผสัได้จริง  ทําให้รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มี
ประโยชน์  มคีุณคา่  สามารถนําไปใชใ้นชวีติจรงิได ้
    จากสภาพปญัหาและเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา ผลการจดัการ
เรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู่ ที่มต่ีอผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน ความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 อนัเป็นประโยชน์ต่อครผููส้อนไดนํ้าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน ที่
จะชว่ยพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่นกัเรยีนต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ก่อนและหลงัการ
ทดลอง 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) กบัเกณฑ ์   
รอ้ยละ 70 
  3. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)   
  4. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)  กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 
  5. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)   
  6. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)  กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 
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ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลของการวจิยัในครัง้น้ีจะเป็นแนวทางสาํหรบัครผููส้อนวชิาคณิตศาสตรใ์นการพฒันา

และปรบัปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสทิธิภาพสูงยิ่งขึ้น สามารถนําไปใช้ในการ
พจิารณาเลอืกวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม อนัจะส่งผลใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น นักเรยีนมีความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศ่าสตรส์งูขึน้ ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถนําแนวคดิดงักล่าวไปพฒันาการเรยีนการสอน
ในเน้ือหาบทอื่น ๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม        
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 3 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 150 คน  

  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2555    
จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 48 คน ทีเ่รยีนวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ ซึง่ไดม้าจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) จาก
การจบัฉลากมา 1 ห้องเรยีนจากห้องเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีน ซึ่งทางโรงเรยีนได้จดัผูเ้รยีนของ   
แต่ละหอ้ง แบบคละความสามารถ 

  
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี เป็นเน้ือหาวชิาในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

ช่วงชัน้ที ่4 (ม.4 – ม.6) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิเรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่น
และวธิจีดัหมู ่ของหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
(ฝา่ยมธัยม) พทุธศกัราช 2551  รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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   1. ทดสอบก่อนเรยีน           2  คาบ 
        2. วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแนวเสน้ตรง       3  คาบ 
        3. วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแนววงกลม       3  คาบ 
        4. วธิจีดัหมูพ่ืน้ฐานและแบบทรงเรขา      3  คาบ 
        5. วธิจีดัหมูแ่บบแบ่งกลุ่ม        3  คาบ 
   6. วธิจีดัหมูแ่บบบางสิง่เหมอืนกนั      2 คาบ 
   7. วธิจีดัหมูท่ีส่ ิง่ของทัง้หมดเหมอืนกนั     2  คาบ 
   8. ทดสอบหลงัเรยีน                       2  คาบ 
        รวม            20 คาบ  
  
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
  ดาํเนินการวจิยัในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการดาํเนินกจิกรรม

การเรยีนรูท้ ัง้หมดจาํนวน 20 คาบ คาบละ 50 นาท ีโดยใชเ้วลาในการทดลอง จาํนวน 16  คาบ ทาํ
การทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) จาํนวน 2 คาบ และทาํการสอบหลงัเรยีน จาํนวน (Post-test) 2 
คาบ 

 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอื  
   การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ  
   (Cognitive Guide Instruction : CGI) 
  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื  
   2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
   2.2 ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
   2.3 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) หมายถงึ การจดัการ
เรยีนการสอนที่อยู่บนพืน้ฐานการคดิตามความเขา้ใจของนักเรยีน เกดิจากความรูข้องนักเรยีน ให้
ความสาํคญักบัการคดิ การแกป้ญัหาดว้ยตวัของนกัเรยีนเอง โดยมคีรเูป็นผูส้นบัสนุนและเอือ้อาํนวย
ความสะดวกในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ซึง่ข ัน้ตอนของการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สรุปได้
ดงัน้ี 

 1. ครกูาํหนดโจทยป์ญัหาทีม่คีวามเหมาะสมใหน้กัเรยีน 
 2. นกัเรยีนคดิวเิคราะหก์ารแกป้ญัหา ฝึกฝนดว้ยตวัเอง 
 3. ครคูอยสนบัสนุนการเรยีน ใหแ้รงกระตุน้และสง่เสรมิการเรยีนรู ้ครจูะไมส่อนวธิกีาร

คดิใหก้บันกัเรยีน แต่จะคอยซกัถามนกัเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิแนวทางการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย 
 4. นักเรยีนนําเสนอแนวทางในการแกป้ญัหาของแต่ละคน รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่น

เรยีนรูร้ว่มกนัอภปิราย เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัคาํตอบทีต่่างกนักร็ว่มกนัหาขอ้ผดิพลาด 
 5. นกัเรยีนสรปุประเดน็ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูโ้ดยมคีรเูป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
 6. ประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
  
2. การจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) หมายถงึ รปูแบบการจดัการเรยีน

การสอนที่อยู่บนพื้นฐานการคิดตามความเข้าใจของนักเรียน เกิดจากความรู้ของนักเรียน ให้
ความสาํคญักบัการคดิ การแกป้ญัหาดว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง โดยมคีรเูป็นผูส้นับสนุนและเอือ้อํานวย
ความสะดวกในการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง มขีัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู ้ดงัน้ี  

 1. ครนํูาเสนอปญัหาหรอืสถานการณ์ใหม ่
 2. นกัเรยีนวเิคราะหข์อ้มลูจากสถานการณ์หรอืปญัหา เพื่อนํามาอภปิรายหาคําตอบ

ดว้ยตนเอง โดยครเูป็นผูใ้หค้าํแนะนําเมือ่นกัเรยีนเกดิขอ้คาํถามหรอืปญัหา 
 3. นกัเรยีนนําเสนอคาํตอบพรอ้มทัง้เหตุผลของแต่ละคน จากนัน้ครแูละเพื่อนรว่มกนั

ถามใหน้ักเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็หรอืเหตุผลทีใ่ช ้เพื่อใหเ้กดิการแสดงเหตุผลทีค่รอบคลุมและ
สมบรูณ์ทีส่ดุ 

 4. นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเพือ่สรปุประเดน็ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้
 
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถทางสตปิญัญาในการ
เรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ซึง่วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นแบบ
เลอืกตอบ จาํนวน 20 ขอ้ โดยสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมดา้นความรู ้ความคดิ (Cognitive Domain) 
ในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ตามทีว่ลิสนั (Wilson. 1971: 643 – 696) จาํแนกไวเ้ป็น 4 ระดบั คอื 
  3.1 ดา้นความรูค้วามจาํเกีย่วกบัการคดิคํานวณ (Computation) ในดา้นขอ้เทจ็จรงิ 
คาํศพัท ์นิยาม และกระบวนการในการคดิคาํนวณ 
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  3.2 ดา้นความเขา้ใจ (Comprehension) เกีย่วกบัความคดิรวบยอด หลกัการ การสรุป 
อา้งองิ และโครงสรา้งทางคณติศาสตร ์ความสามารถในการเปลีย่นรปูแบบปญัหาจากแบบหน่ึงไปยงั
อกีแบบหน่ึง การอ่านและทําความเขา้ใจขอ้ความทางคณิตศาสตร์ การอ่านและการตีความโจทย์
ปญัหาทางคณติศาสตร ์
  3.3 ดา้นการนําไปใช ้(Application) ประกอบดว้ยความสามารถในการแกป้ญัหาที่
ประสบอยู่ระหว่างเรยีน การแยกแยะโจทยป์ญัหาทีก่ําหนดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อความสะดวกในการ
แกป้ญัหา ความสามรถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรา้งทีเ่หมอืนกนั 
  3.4 ดา้นการวเิคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้น แต่อยู่
ในขอบเขตของเน้ือหาที่เรยีน เป็นการคน้หาความสมัพนัธ์ การสรา้งขอ้พสิูจน์แลว้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อพสิูจน์ ตลอดจนความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องของสูตร
สาํหรบัการนําไปใชใ้นกรณทีัว่ไป 

 
4. ความสามารในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถของนกัเรยีน

ในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในด้านความรู้ในเน้ือหา ความรูเ้กี่ยวกบัขัน้ตอนการแก้ปญัหา 
ทักษะการคิด ทักษะการคํานวณ และความสามารถประเมินการทํางานของตนเองมาใช้ใน
กระบวนการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เพื่อหาคําตอบของปญัหาจากโจทยท์ีก่ําหนดให ้ซึง่สามารถวดั
ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เป็นแบบทดสอบ
อตันยัทีป่ระกอบดว้ยปญัหาใหน้กัเรยีนเขยีนแสดงขัน้ตอนการแกป้ญัหา ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
ดงัน้ี ขัน้ตอนที ่1 ครนํูาเสนอปญัหา  ขัน้ตอนที ่2 ครชู่วยแนะใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในปญัหา และ
เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแกป้ญัหา ขัน้ตอนที ่3 นกัเรยีนรายงานคาํตอบและวธิกีารแกป้ญัหา ขัน้ตอนที ่
4 ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัอภปิรายคาํตอบและวธิกีารทีใ่ช ้

  ประเมนิไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่เป็นแบบ
อตันยั จาํนวน 6 ขอ้ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 
5.  ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  ความสามารถในการนํา

ความรูเ้น้ือหาสาระ  ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาสมัพนัธ์กบัสาระภายในวชิาหรอืวชิา   
อื่น ๆ หรือชีวิตประจําวนั  โดยเชื่อมโยงหลักการ  วิธีการทางคณิตศาสตร์  และศาสตร์อื่น ๆ 
สามารถนําไปใชใ้นการเรยีนรูแ้ละการดําเนินชวีติประจําวนั  ทําใหน้ักเรยีนเหน็คุณประโยชน์ของ
วชิาคณติศาสตร ์ ซึง่วดัไดจ้ากแบบทดสอบแบบอตันยั  จาํนวน 6 ขอ้ 

 
 6. เกณฑ์ หมายถงึ คะแนนขัน้ตํ่าทีย่อมรบัว่านักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ วเิคราะหไ์ดจ้าก
คะแนนสอบหลงัเรยีน แลว้นําคะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละเทยีบกบัเกณฑ ์โดยผูว้จิยั ใชเ้กณฑร์อ้ยละ 
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60 ขึน้ไปของคะแนนรวมซึง่ปรบัปรุงมาจากเกณฑ ์ การตดัสนิผลการเรยีนรู ้ ของเอกสาร หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 แนวปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
(สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2551:18) ดงัน้ี 
 80 – 100 หมายถงึ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ความสามารถในการแกป้ญัหาและ
      ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
      ดเียีย่ม  
 75 – 79   หมายถงึ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ความสามารถในการแกป้ญัหาและ
      ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
      ดมีาก  
 70 – 74   หมายถงึ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ความสามารถในการแกป้ญัหาและ
      ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
      ด ี 
 65 – 69   หมายถงึ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ความสามารถในการแกป้ญัหาและ
      ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
      คอ่นขา้งด ี 
 60 – 64   หมายถงึ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ความสามารถในการแกป้ญัหาและ
      ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
      ปานกลาง  
 55 – 59   หมายถงึ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ความสามารถในการแกป้ญัหาและ
      ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
      พอใช ้ 
 50 – 54   หมายถงึ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ความสามารถในการแกป้ญัหาและ
      ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
      ผา่นเกณฑข์ัน้ตํ่า  
  0 – 49   หมายถงึ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ความสามารถในการแกป้ญัหาและ
      ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั 
      ตํ่ากวา่เกณฑ ์

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัสนใจศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ซึ่ง

เป็นวธิกีารสอนรูปแบบหน่ึงที่เน้นใหน้ักเรยีนเกดิความคดิ สามารถคน้พบความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มี
ทกัษะและกระบวนการในการเรยีนรู ้ ที่จะส่งเสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการ
แกป้ญัหาและการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์ ซึง่มกีรอบแนวคดิของการวจิยัดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6    

หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู ่     
สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6    
หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู ่     
สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 

 3. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6    
หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู ่  
สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
  4. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6    
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ 
สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 
  5. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6    
หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู ่  
สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
  6. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6    
หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู ่  
สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 

ตวัแปรอสิระ 

 
การจดัการเรยีนรูแ้บบ 

การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)  

ตวัแปรตาม 

 
- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
- ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
- ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี 
 1. เอกสารเก่ียวข้องกบัการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
  1.1 ความหมายของการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
  1.2 แนวการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
  1.3 ขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
  1.4 บทบาทผูเ้รยีน บทบาทผูส้อน และบรรยากาศในชัน้เรยีน 
 2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
    2.1  ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
    2.2  องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
    2.3  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
    2.4  สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิปญัหาต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์
    2.5  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
    2.6  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
 3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์
  3.1 ความหมายของปญัหาทางคณติศาสตร ์
  3.2 ประเภทของปญัหาคณติศาสตร ์
  3.3 องคป์ระกอบทีจ่าํเป็นในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  3.4 กระบวนการและขัน้ตอนในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  3.5 ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
  3.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
 4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
    4.1  ความหมายของทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
    4.2  มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
    4.3  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
    4.4  คณติศาสตรก์บัการเชื่อมโยง 
    4.5  ประโยชน์ของการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์ดยการเชื่อมโยง 
    4.6  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแนะให้รูคิ้ด (CGI) 
 1.1 ความหมายของการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 

การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (Cognitive Guided Instruction: CGI) เป็นนวตักรรมหน่ึงทีมุ่ง่เน้น
ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน ไมม่วีธิกีารสอนเป็นรปูแบบตายตวั แต่ขึน้อยูก่บับรบิทของ
ผู้เรยีนเป็นสําคญั ซึ่งเป็นการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนเกี่ยวกบัองค์ความรู้และ
ทกัษะพืน้ฐานในการแกป้ญัหา โดยอยู่บนพืน้ฐานปรชัญาทีว่่าการเรยีนการสอนตอ้งเกดิจากความรู้
ของผู้เรยีน และให้ความสําคญักบัการคิด การแก้ปญัหาด้วยตวัของผู้เรยีนเอง โดยมผีู้สอนเป็น
ผูส้นบัสนุนและเอือ้อาํนวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยใชก้ระบวนการต่าง ๆ 
ทีนํ่าไปสู่คําถามเพื่อการแกป้ญัหา เป็นการเรยีนรูท้ีม่กีารเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดท้ํางานเป็นกลุ่ม มี
โอกาสนําเสนอความคดิของตนเอง รว่มกนัอภปิราย ก่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนให้
สมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบักระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง การสอนแนะใหรู้ค้ดิมฐีานคดิ 
2 ประการ คอื ประการที ่1 ความรูเ้กีย่วกบัการคดิของผูเ้รยีนในการแกโ้จทยป์ญัหาซึง่มปีระโยชน์
ต่อผูส้อน และประการที ่2 การเชื่อมโยงความรูใ้หม่อย่างสมเหตุสมผลกบัความรูเ้ดมิทีม่อียู่ การ
เรยีนการสอนคณติศาสตรม์หีลกัการดงัน้ี (Carpenter; et. al. 2004 : Online)     

 1. ผูเ้รยีนสามารถสรา้งความรูท้างคณติศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเอง 
 2. เป็นระบบการจดัการเรยีนการสอนทีส่นบัสนุนผูเ้รยีนในการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง

ได ้
 3. การพฒันาผูเ้รยีนดา้นแนวคดิทางคณติศาสตร ์ควรมลีาํดบัหวัขอ้ในการเรยีนรู ้
 4. เป็นการเรยีนการสอนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปญัหาและความเขา้ใจในตวัผูเ้รยีน 

  
การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (Cognitive Guided Instruction: CGI) เป็นแนวการสอนทีพ่ฒันาโดย 

คารเ์พนเทอรแ์ละคณะ ในปี ค.ศ. 1980 (Carpenter et al. 2000:1) ซึง่แนวการสอนแบบ CGI น้ีอยู่
บนพืน้ฐานของความรูแ้ละความเชื่อของครทูีเ่กดิจากการทําความเขา้ใจการคดิเชงิคณิตศาสตรข์อง
นักเรยีน แล้วนํามาพจิารณาใชใ้นการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้และ การเรยีนคณิตศาสตรไ์ดด้ี
ทีสุ่ดตอ้งเรยีนรูผ้า่นการแกป้ญัหา (Carpenter et al. 1989: 499 – 531; Fennema et al. 1993: 
555 – 583) ซึง่การจดัการเรยีนการสอนแบบ CGI มหีลกัการ ดงัน้ี 

 1. การจดัการเรยีนการสอนควรพฒันาความเขา้ใจของนกัเรยีนโดยเน้นทีค่วามสาํคญั
ระหวา่งทกัษะและการแกป้ญัหา ใชก้ารแกป้ญัหาเป็นศนูยร์วมของการเรยีนการสอน    

 2. การจดัการเรยีนการสอนควรจดัสถานการณ์ใหน้กัเรยีนลงมอืทาํกจิกรรมใหน้กัเรยีน
ไดส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองดว้ยความเขา้ใจ  

 3. นกัเรยีนควรสามารถเชื่อมโยงปญัหา มโนทศัน์ หรอืทกัษะ กบัความรูเ้ดมิทีม่อียู ่
 4. เน่ืองจากการจดัการเรยีนการสอนแบบน้ีอยูบ่นพืน้ฐานของความรูแ้ละความคดิของ

นกัเรยีน จงึตอ้งมกีารประเมนิอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่ใหป้ระเมนิเพยีงว่านักเรยีนแกป้ญัหานัน้ ๆ ได ้
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แต่ประเมนิดว้ยว่า นักเรยีนมวีธิแีก้ปญัหาอย่างไร วธิกีารประเมนิการคดิของนักเรยีนที่ไดผ้ลกค็อื
การถามคาํถามทีเ่หมาะสมและฟงัคาํตอบของนกัเรยีน (Carpenter et al. 1989: 499 – 531) 

1.2 แนวการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิจะมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองค์ความรูใ้หม่ได้

ดว้ยตนเอง อาศยัความรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนเป็นฐานในการจดัการเรยีนรู ้จะไมม่รีปูแบบของวธิกีาร
หรือกิจกรรมที่เป็นขัน้ตอนอย่างชัดเจน แต่เป็นความรู้ความเข้าใจที่ผู้สอนต้องวินิจฉัยผู้เรียน
เกีย่วกบัการคดิทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนว่า ผูเ้รยีนสามารถแกป้ญัหาและมคีวามสนใจในขัน้ตอน
การแกป้ญัหาไดอ้ยา่งไร ผูเ้รยีนในหอ้งเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ จะใชเ้วลาสว่น
ใหญ่ในการใชว้ธิกีารและรปูแบบทีห่ลากหลายในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีม่คีวามแตกต่างกนั
ไดต้ามศกัยภาพของตน รวมทัง้การไดม้โีอกาสไดพ้ดูคุยและนําเสนอแนวคดิของตน ใหค้วามสาํคญั
และการยอมรบัจากเพื่อน ๆ และผูส้อนในการนําเสนอแนวคดิหรอืวธิกีารทีผู่เ้รยีนแต่ละคนใชใ้นการ
หาคาํตอบทางคณิตศาสตร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่สิง่สาํคญัทีผู่ส้อนจะตอ้งคํานึงถงึคอื ผูส้อนจะไมส่อน
วิธีการในการแก้ปญัหาใด ๆ แก่ผู้เรียน แต่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พิจารณาแนวทางในการ
แก้ปญัหาด้วยตนเอง ช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหไ้ดค้้นพบขอ้ผดิพลาดด้วยตวัของผูเ้รยีนเอง การจดัการ
เรยีนการสอนจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของผูเ้รยีนแต่ละคน ทําใหผู้เ้รยีนรูส้กึง่ายและมแีรงจูงใจในการ
เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง ผูเ้รยีนไดร้บัความรูห้ลายรปูแบบจากการรว่มอภปิรายกบัเพื่อน ๆ ซึง่เป็นลกัษณะ
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Franke;& Weishaupt. 1998 : Online; Fashola;& Slavin. 1997 : Online) 

คารเ์พนเทอรไ์ดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัแนวการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้้
คดิ (CGI) ไวอ้กีวา่ 

 1. เป็นการพฒันาความเขา้ใจ และการคดิเชงิคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 
 2. การจดัการเรยีนรู้ของครูมอีทิธิพลต่อการพฒันาความเขา้ใจ และการคดิเชงิ

คณติศาสตรข์องนกัเรยีน 
 3. ความรูแ้ละความเชื่อของครมูผีลต่อการจดัการเรยีนการสอน 
 4. ความรูแ้ละความเชื่อของครูไดร้บัอทิธพิลมาจากการทําความเขา้ใจการคดิเชงิ

คณติศาสตรข์องนกัเรยีน (Carpenter et al. 2000: 1)  
 จากที่กล่าวมา พบว่า ชัน้เรยีน การจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะให้รู้คิด 

(CGI) มลีกัษณะทีเ่น้นใหน้ักเรยีนสรา้งความรูเ้องดว้ยความเขา้ใจ เน้นการแกป้ญัหามากกว่าชัน้
เรยีนเดมิ ๆ และการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ครจูะตอ้งประเมนิการคดิ
ของนกัเรยีนอยูเ่ป็นประจาํ รวมทัง้มกีารประเมนิกระบวนการแกป้ญัหาแบบต่าง  ๆ 

 
 
 
 



14 
 
1.3 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สรุปไดด้งัน้ี (Peterson; et al. 

1991; Franke; & Weishaupt. 2004) 
 1. ผูส้อนกาํหนดโจทยป์ญัหาทีม่คีวามเหมาะสมใหผู้เ้รยีน 
 2. ผูส้อนคดิวเิคราะหก์ารแกป้ญัหา ฝึกฝนดว้ยตวัเอง 
 3. ผูส้อนคอยสนบัสนุนการเรยีน ใหแ้รงกระตุน้และสง่เสรมิการเรยีนรู ้ผูส้อนจะไมส่อน

วิธีการคิดให้กับผู้เรียน แต่จะคอยซักถามผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวทางการแก้ปญัหาที่
หลากหลาย 

 4. ผูเ้รยีนนําเสนอแนวทางในการแกป้ญัหาของแต่ละคน รวมทัง้มกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้รว่มกนัอภปิราย เมือ่ผูเ้รยีนไดร้บัคาํตอบทีต่่างกนักร็ว่มกนัหาขอ้ผดิพลาด 

 5. ผูเ้รยีนสรปุประเดน็ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูโ้ดยมผีูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
 6. ประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
คารเ์พนเทอรแ์ละคณะ (Carpenter et al. 1999: 60 – 85; 2000: 4 – 5) และฮลิเบริต์และ

คณะ (Hiebert et al.1997) ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนทีส่าํคญั 4 ขัน้ตอนในกระบวนการจดัการเรยีนรูข้อง
การจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีส่อดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที่ 1 ครูนําเสนอปญัหา ในขัน้ตอนน้ีครูจะนําเสนอปญัหาตามวตัถุประสงค์
ความมุ่งหมายทีต่ ัง้ไว ้ถ้านักเรยีนมคีวามยุ่งยากในการแกป้ญัหา ครูควรมกีารใหป้ญัหาทีค่ลา้ยกนั 
กับนักเรียนอีกครัง้หน่ึง ในการเลือกปญัหา ครูควรเลือกปญัหาที่น่าสนใจและที่ให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย ปญัหาทีเ่ลอืกมาควรมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทในชวีติ
จรงิของนกัเรยีน 

 ขัน้ตอนที ่2 ครชู่วยแนะใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในปญัหา และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีน
แกป้ญัหา ในขัน้ตอนน้ีครูควรใหเ้วลานักเรยีนเพื่อทําความเขา้ใจในปญัหาทีใ่ห ้และแนะนําจนครูมี
ความแน่ใจว่านกัเรยีนเกดิความเขา้ใจและสามารถแกป้ญัหานัน้ ๆ ไดแ้ลว้ ครเูปิดโอกาสใหน้ักเรยีน
มอีสิระในการแกป้ญัหา นอกจากน้ีสิง่สําคญัของการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) คือ ในระหว่างนักเรียนแก้ปญัหา ครูต้องอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ หรือ
เครือ่งมอืต่าง ๆ ทีน่กัเรยีนตอ้งการ 

 ขัน้ตอนที ่3 นกัเรยีนรายงานคาํตอบและวธิกีารแกป้ญัหา หลงัจากทีค่รนํูาเสนอปญัหา 
และใหเ้วลานักเรยีนแกป้ญัหาแลว้ ครูจะเลอืกถามนักเรยีนเป็นรายบุคคลถงึวธิกีารทีพ่วกเขาใชใ้น
การแก้ปญัหา พรอ้มเหตุผลเพื่อนําเสนอต่อนักเรยีนในชัน้เรยีน และในระหว่างที่นักเรยีนรายงาน
คาํตอบนัน้ ครอูาจใชค้าํถามเพื่อใหน้กัเรยีนแสดงแนวคดิของตนเองออกมา เช่น ทาํไมคุณถงึเริม่ตน้
ดว้ย..., คุณแกป้ญัหานัน้อยา่งไร, บอกไดไ้หมว่าคุณไดค้าํตอบมาไดอ้ยา่งไร หรอื คุณบอกไดไ้หมว่า
กาํลงัคดิอะไรอยู ่เป็นตน้  
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 ขัน้ตอนที่ 4 ครูและนักเรยีนช่วยกนัอภปิรายคําตอบและวธิกีารที่ใช้ หลงัจากที่

นักเรยีนรายงานคําตอบ วธิกีาร และเหตุผลของตนแลว้ นักเรยีนทัง้ชัน้ช่วยกนัอภปิรายถงึคําตอบ
และวธิีการที่แตกต่าง โดยครูจะเป็นผูนํ้าให้เกิดการอภปิรายโดยใช้คําถาม เช่น คําตอบทัง้สองน้ี
เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร มใีครแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างจากทีก่ล่าวมาน้ีอกีหรอืไม่ เป็นต้น 
และครคูวรเชื่อมการอภปิรายโดยถามคาํถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของสิง่ทีน่กัเรยีนตอบ 

1.4 บทบาทผูเ้รียน บทบาทผูส้อน และบรรยากาศในชัน้เรียน 
บทบาทของผูเ้รยีนกบัผูส้อนมคีวามสาํคญัยิง่ในการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะ

ใหรู้ค้ดิ (CGI) การเรยีนรูท้ี่มพีลงั คอื ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาตนเอง สนุกกบัการเรยีนรู ้มสี่วนร่วมในการ
วางแผนการเรยีน รูจุ้ดมุง่หมายของการเรยีน รูว้ธิกีารเรยีนทีด่ทีีสุ่ด มอีสิระ คดิเป็น และมเีจตคตทิีด่ี
ต่อการเรยีนรู ้ซึ่งพลงัการเรยีนรูท้ี่สรา้งความแขง็แกร่งในศกัยภาพของผูเ้รยีนควรคํานึงถงึหลกั 3 
ประการ คอื การเรยีนรูท้ีอ่ยู่พืน้ฐานทีเ่กดิจากการกระทาํ การเรยีนรูเ้ป็นวธิกีารประยุกต์ใช ้และการ
เรยีนรูต้้องเกดิจากความเชื่อมัน่และเจตคตทิีด่ต่ีอตนเอง บทบาทของผูเ้รยีนกบัผูส้อน สรุปไดด้งัน้ี 
(ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. 2539: 31 – 32; วชิยั  วงษ์ใหญ่. 2543: 19 – 25, 61) 

บทบาทผูเ้รียน 
สิง่ทีม่ผีลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 1. วุฒภิาวะและความพรอ้ม วุฒภิาวะ หมายถงึ ความเจรญิเตบิโตของผูเ้รยีนโดย

ธรรมชาตทิัง้ทางดา้นร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม ส่วนความพรอ้ม หมายถงึ สภาพความ
เจรญิเติบโตทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาของผูเ้รยีน รวมทัง้ความสนใจและ
ความรูพ้ืน้ฐานทีท่าํใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูส้ ิง่ทีจ่ะเรยีนได ้

 2. ความสามารถ หมายถงึ เชาวน์ปญัญา คนทีม่เีชาวน์ปญัญาน้อยย่อมเรยีนไดใ้น
เรื่องงา่ย ไม่สลบัซบัซอ้น ส่วนคนทีม่เีชาวน์ปญัญาสงูย่อมจะเรยีนในเรื่องทีย่ากได ้ความสามารถน้ี
จะวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัเชาวน์ปญัญา ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชแ้ละนํามาพจิารณารว่มกบัวธิกีารอื่น 
เพือ่ใหไ้ดค้า่ทีใ่กลเ้คยีงกบัความสามารถของผูเ้รยีนและใชท้าํนายความสาํเรจ็ในอนาคต 

 3. ความสนใจ เป็นตวักระตุน้ทีส่าํคญัก่อใหเ้กดิกจิกรรมการเรยีนรู ้ช่วยใหก้ารเรยีนรู้
นัน้มจุีดหมายที่แน่นอน ความสนใจอาจจะเกดิจากความถนัดและเจตคตทิี่ดต่ีอเรื่องนัน้ ๆ รวมทัง้
การจงูใจซึง่เป็นการเสรมิแรงผูเ้รยีน 

 4. ประสบการณ์ของผูเ้รยีน ถา้ผูเ้รยีนเคยมปีระสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงกอ็าจจะมี
ผลต่อการเรยีนรูใ้นเรือ่งต่อไปได ้ความรูเ้ดมิทีม่อียูจ่ะชว่ยเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หม ่

 5. ความบกพรอ่งทางร่างกาย อวยัวะทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรู ้เช่น ตา ห ูปาก สมอง 
มอื เป็นตน้ หากสญูเสยีไปกจ็ะทาํใหก้ารเรยีนรูห้ยดุชะงกัหรอืเรยีนไมไ่ด ้ 
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บทบาทผูส้อน 
ผูส้อนซึง่เป็นผูเ้อือ้อาํนวยการเรยีนรูค้วรจะมลีกัษณะ ดงัน้ี 
 1. การฟงัอย่างมปีระสทิธภิาพ ทกัษะการฟงัเป็นสิง่สําคญัและจําเป็นสําหรบัผูส้อน 

เพราะตอ้งใชส้ื่อสารกบัผูเ้รยีนตลอดเวลา ผูส้อนตอ้งมคีวามทนในสิง่ทีผู่เ้รยีนพดู พยายามวเิคราะห ์
สรุปสาระ ประเดน็หลกัโดยรบัฟงัอย่างใส่ใจ สรุป ทบทวน พยายามหาความหมายพเิศษทีซ่่อนเรน้
อยู่ภายใต้การพูดของผูเ้รยีน เพื่อจะไดค้อยช่วยเหลอืสนับสนุนในสิง่ทีผู่เ้รยีนต้องการและสนใจจะ
เรยีนรู ้

 2. ความจรงิใจ ผูส้อนตอ้งมคีวามจรงิใจกบัตนเองเป็นประการแรกก่อน จงึจะใหค้วาม
จรงิใจ ความรกั ความหวงัดกีบัผูเ้รยีนโดยความบรสิุทธิใ์จในด้านการเตรยีมบทเรยีน การดําเนิน
กจิกรรมการเรยีนการสอน การเสรมิแรง การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั รวมทัง้การประเมนิผลผูเ้รยีน ผูส้อน
ตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัในวชิาชพีคร ูมทีศันคตทิีด่ต่ีอการสอนและมเีจตคตทิีด่ต่ีอผูเ้รยีน 

 3. ความเขา้ใจ ผูส้อนตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องตนเองอยา่งแทจ้รงิ 
เพือ่เป็นพืน้ฐานทีจ่ะนําไปสูผู่เ้รยีนไดโ้ดยปราศจากความขดัแยง้ทัง้การคดิและการกระทาํ ผูส้อนตอ้ง
เขา้ใจผูเ้รยีน คอยสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจผูเ้รยีนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรยีนรู ้

 4. การยอมรบั ผูส้อนตอ้งเขา้ใจผูเ้รยีนและยอมรบัผูเ้รยีน มเีจตคตทิีด่ต่ีอผูเ้รยีน มอง
ผูเ้รยีนเป็นบุคคลที่มคีุณค่า ใหค้วามสนใจผูเ้รยีน มคีวามเอื้ออาทรต่อผูเ้รยีน เมื่อผูส้อนเขา้ใจและ
ยอมรบัผูเ้รยีนได ้จะทําใหก้ารดําเนินการเรยีนการสอนเป็นไปโดยราบรื่น ผูเ้รยีนจะรูส้กึเป็นสุขใน
การเรยีนรู ้

 5. ความฉลาดมปีฏภิาณไหวพรบิ ผูส้อนจะตอ้งมคีวามคดิทีถู่กตอ้งและเหมาะสม ใช้
ความสามารถในการเผชญิสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้สามารถปรบัเปลี่ยนเรยีนรูค้วามจรงิ ขอ้เทจ็จรงิ 
และความหมายดว้ยความฉับไวในการจดัระบบ การใชค้วามรูจ้ะนําไปสู่การจดับรรยากาศในการ
เรยีนการสอน การมปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบัผู้สอน เพื่อเสรมิสร้างให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะเชิง
วชิาการและทกัษะทางสงัคม 

 6. ทกัษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล ผูส้อนจะตอ้งสามารถสื่อความหมายทีซ่่อนเรน้
อยูใ่นคาํพดูและทา่ทางของผูเ้รยีน ความไวต่อการรบัรูจ้ะชว่ยใหผู้ส้อนมปีระสทิธภิาพและสรา้งความ
พอใจในการสื่อสารกบัผูเ้รยีนมากขึน้ การใชป้ญัญาในการปรบัสภาพจติและพฤตกิรรมเป็นสิง่สาํคญั
ในการพฒันาทกัษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้สอน เพราะผู้สอนสามารถใช้ปญัญาเพื่อปรบั
สภาพจติของผูเ้รยีนในสถานการณ์ทีห่ลากหลายได ้

คารเ์พนเทอรแ์ละคณะไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูส้อนในการจดัการเรยีนการสอนแบบการ
สอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ดงัน้ี 

 1. ครูควรใช้คําถามหรอืการชี้แนะในขณะที่นักเรยีนทํากจิกรรมแล้วไม่สามารถ
แกป้ญัหาได ้
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 2. ครคูวรมคีวามกระตอืรอืรน้และมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการทําความเขา้ใจถงึ

ความคดิของนกัเรยีนแต่ละคน 
 3. ครคูวรเตรยีมสือ่ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่อือ้อาํนวยต่อการแกป้ญัหาของนกัเรยีน 
 4. ครคูวรสรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนรูส้กึดใีนการเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละ

เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสามารถสื่อสารแนวคดิและเหตุผลได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพูด การ
เขยีน หรอืการวาดภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่ให้นักเรยีนเข้าใจตนเองว่ากําลงัคิดอะไรและทําอะไร 
รวมทัง้ครกูจ็ะสามารถประเมนิความคดิและเหตุผลของนกัเรยีนไดด้ว้ย 

 5. ครคูวรนําเสนอปญัหา สถานการณ์หรอืกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนทุกคน และ
สามารถพฒันาความรูท้างคณติศาสตรข์องนกัเรยีนได ้

 6. ครคูวรจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหน้กัเรยีนสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเองแทนทีจ่ะเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู ้

 7. ครคูวรสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่ม และมกีารอภปิรายแนวคดิของตนเองกบั
ผูอ้ื่น สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์นัในชัน้เรยีน 

 8. ครคูวรใหเ้วลาทีเ่หมาะสมแก่นกัเรยีนในการแกป้ญัหาต่าง ๆ  
 9. ครไูมค่วรเตรยีมแนวทางการสอนทีช่ดัเจน ตายตวั หรอืใชส้ื่ออุปกรณ์การเรยีนการ

สอนทีเ่ฉพาะเจาะจง แต่ครคูวรเตรยีมการสอนอยา่งกวา้ง ๆ และปรบักจิกรรมการเรยีนการสอนตาม
ความตอ้งการหรอืแนวการคดิของนกัเรยีน 

สาํหรบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) นัน้ ครคูวรมี
การประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของนักเรยีนบ่อย ๆ และใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการประเมนิ เช่น 
ประเมนิโดยการสงัเกต การใชค้ําถาม การสมัภาษณ์รายบุคคล หรอืการฟงัจากการนําเสนอแนวคดิ
และเหตุผลของนักเรียน เป็นต้น โดยการประเมินนัน้ควรทําควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 
(NCRMSE. 1992; Hanks. 1998) 

ดงันัน้ เมื่อนําหลกัการของการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มาใช้
ในการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ จงึสรุปไดว้่า ผูส้อนคณิตศาสตร์ต้องมคีวามรูใ้นเน้ือหาวชิา
คณติศาสตรท์ีจ่ะสอนเป็นอยา่งด ีและ ใชห้ลกัการแกป้ญัหาเป็นเป้าหมายในการเรยีนการสอน เขา้ใจ
ความคดิของผูเ้รยีนในการแกป้ญัหาต่าง ๆ การตดัสนิของผูส้อนมฐีานคดิจากความรูข้องผูส้อนทีม่ี
ความเขา้ใจในความคดิของผูเ้รยีน นอกจากน้ียงัมบีรรยากาศในหอ้งเรยีนในการจดัการเรยีนการ
สอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) จากลกัษณะของหอ้งเรยีนแบบเดมิทีผู่เ้รยีนจะมภีาระงานและ
ทําตามที่ผู้สอนบอกให้ทํา กระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็นไปที่ข ัน้ตอนการคํานวณเพื่อหา
คาํตอบจากแต่ละคาํถาม ผูส้อนคาดหวงัใหผู้เ้รยีนทุกคนไดก้ระทาํในสว่นทีเ่หมอืนกนัเป็นงานประจาํ 
และมคีวามรูค้ณิตศาสตรท์ีเ่หมอืนกนั ซึ่งการแก้ปญัหาทีเ่หมอืนกนัจะเป็นการสนับสนุนบรบิทของ
ผูเ้รยีนในการฝึกหดัการแสดงลําดบัขัน้ตอนมากกว่าการแข่งขนักนันําเสนอความคดิและวธิกีารใน
การแก้ปญัหา ฐานคิดของผู้สอนจะมาจากการตดัสนิใจของผู้สอนเองที่คิดว่าอะไรมคีวามสําคญั
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สําหรบัผู้เรยีนในการเรยีนรู้ ในขณะที่ห้องเรยีนที่จดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะให้รู้คิด 
(CGI) เป็นทีซ่ึง่สรา้งความรูท้างคณติศาสตรท์ีข่ ึน้อยูก่บัสิง่ทีผู่เ้รยีนรูเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้กป้ญัหา
ในแนวทางทีแ่ตกต่างกนั บรรยากาศของหอ้งเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI) เป็นการบัฟงัความคดิของแต่ละคน ซึง่มคีวามสาํคญัและไดร้บัการเอาใจใส่จากเพื่อน ๆ และ
ผูส้อน วธิกีารแก้ปญัหาของผู้เรยีนเป็นไปตามความสามารถเฉพาะบุคคล มกีารยอมรบัฟงัความ
คดิเหน็ของเพือ่น ๆ ในหอ้งเรยีนดว้ย ซึง่หากตอ้งการใหเ้กดิการปฏริปูการจดัการศกึษาคณิตศาสตร ์
ผูเ้รยีนทุกระดบัจะต้องไดร้บัการฝึกใหส้ามารถใชค้ณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างผูเ้ชี่ยวชาญ คอืการร่วมแรง
ร่วมใจในการหาคําตอบ การอภิปรายโต้เถียงกันในข้อค้นพบหรือคําตอบที่ได้ การเชื่อมโยง
ประเมนิผลสรุป รวมทัง้การสื่อสารผลลพัธ์ทีไ่ด ้ในขัน้ต้นผูเ้รยีนควรจะไดร้บัการส่งเสรมิการเรยีนรู้
คณิตศาสตรด์ว้ยตนเองมากกว่าการเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นรปูแบบของการเป็นผูร้บัความรูจ้ากผูส้อน
เพยีงอย่างเดยีว การใหค้วามสนใจและเอาใสผู่เ้รยีนอยา่งใกลช้ดิจะเป็นขอ้มลูสาํคญัใหก้บัผูส้อนเอง
ในการนําไปวางแผนการสอนและการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน 

 
2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 2.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

วลิสนั  (Wilson. 1971: 643-696)  กล่าวว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 
หมายถงึ  ความสามารถทางดา้นสตปิญัญา  (Cognitive  Domain)  ในการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์

ซึ่งจําแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสติปญัญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาไวเ้ป็น  4  ระดบัคอื 

 1.  ความรูค้วามจําการคดิคํานวณ  (Computation)  พฤตกิรรมในระดบัน้ีถอืว่าเป็น
พฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นระดบัตํ่าสดุ  แบ่งออกเป็น  3  ขัน้คอื 

  1.1  ความรู้ความจําเกี่ยวกบัขอ้เท็จจรงิ (Knowledge of Specific Facts)  เป็น
ความสามารถที่จะระลึกถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้เรียนเคยได้รบัจากการเรียนการสอนมาแล้ว  
คําถามทีว่ดัความสามารถในระดบัน้ีจะเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ  ตลอดจนความรูพ้ืน้ฐานซึง่ผูเ้รยีนไดส้ัง่
สมมาเป็นระยะเวลานานแลว้ 

  1.2  ความรูค้วามจําเกี่ยวกบัศพัทแ์ละนิยาม (Knowledge of Terninology)  เป็น
ความสามารถในการระลกึหรอืจาํศพัทแ์ละนิยามต่าง ๆ ได ้ โดยคําถามอาจจะถามโดยตรงหรอืโดย
ออ้มกไ็ดแ้ต่ไมต่อ้งอาศยัการคดิคาํนวณ 

  1.3  ความสามารถในการใชก้ระบวนการคดิคํานวณ (Ability to Carry out)  เป็น
ความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยาม  และกระบวนการที่ได้เรียนมาแล้วมาคิดคํานวณ
ตามลําดบั  ขัน้ตอนที่เคยเรียนรู้มาแล้ว  ข้อสอบวดัความสามารถด้านน้ีต้องเป็นโจทย์ง่าย ๆ 
คลา้ยคลงึกบัตวัอยา่ง  ผูเ้รยีนไมต่อ้งพบกบัความยุง่ยากในการตดัสนิใจเลอืกใชก้ระบวนการ 
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 2.  ความเขา้ใจ  (Comprehension)  เป็นพฤตกิรรมทีใ่กล้เคยีงกบัพฤตกิรรมระดบั

ความรูค้วามจาํเกีย่วกบัการคดิคาํนวณแต่ซบัซอ้นกวา่  แบ่งไดเ้ป็น  6  ขัน้ตอน  ดงัน้ี 
  2.1  ความเขา้ใจเกีย่วกบัมโนมต ิ(Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถที่

ซบัซ้อนกว่าความรู้ความจําที่เกี่ยวกบัข้อเท็จจรงิ  เพราะมโนมติเป็นนามธรรมซึ่งประมวลจาก
ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ตอ้งอาศยัการตดัสนิใจในการตคีวามหรอืยกตวัอย่างของมโนมตนิัน้โดยใชค้ําพูด
ของตนหรอืเลอืกความหมายทีก่าํหนดให ้ ซึง่เขยีนในรปูใหมห่รอืยกตวัอยา่งใหมท่ีแ่ตกต่างไปจากที่
เคยเรยีน 

  2.2 ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ (Knowledge of Principles Rules and  
Generalization)  เป็นความสามารถในการนําเอาหลกัการ  กฏ  และความเขา้ใจเกีย่วกบัมโนมตไิป
สมัพนัธ์กับโจทย์ปญัหาจนได้แนวทางในการแก้ปญัหาได้  ถ้าคําถามนัน้เป็นคําถามเกี่ยวกับ
หลกัการและกฏทีผู่เ้รยีนเพิง่เคยพบเป็นครัง้แรกกอ็าจจดัเป็นพฤตกิรรมในระดบัการวเิคราะหก์ไ็ด ้

  2.3 ความเขา้ใจในโครงสรา้งทางคณิตศาสตร ์(Knowledge of Mathematical  
Structure)  คาํถามทีว่ดัพฤตกิรรมระดบัน้ี  เป็นคาํถามทีว่ดัเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองระบบจาํนวนและ
โครงสรา้งทางพชีคณติ 

  2.4  ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปญัหาจากแบบหน่ึงไปเป็นอีกแบบหน่ึง  
(Ability to Transform Problem Elements from One Mode to Another) เป็นความสามารถในการ
แปลขอ้ความทีก่ําหนดใหเ้ป็นขอ้ความใหมห่รอืภาษาใหม ่เช่น แปลจากภาษาพดูใหเ้ป็นสมการซึง่มี
ความหมายคงเดมิโดยไม่รวมถงึกระบวนการแก้ปญัหา (Algorithms) หลงัแปลแลว้อาจกล่าวไดว้่า
เป็นพฤตกิรรมทีส่งูสดุของพฤตกิรรมระดบัความเขา้ใจ 

  2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow A Line of  
Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเขา้ใจขอ้ความทางคณิตศาสตร ์ซึง่แตกต่างไปจาก
ความสามารถในการอา่นทัว่ ๆ ไป 

  2.6  ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปญัหาทางคณิตศาสตร์ (Ability to  
Read and Interpret a Problem) ขอ้สอบทีว่ดัความสามารถในขัน้น้ี  อาจดดัแปลงมาจากขอ้สอบที่
วดัความสามารถในขัน้อื่น ๆ โดยให้ผู้เรยีนอ่านและตีความโจทย์ปญัหา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ
ขอ้ความ ตวัเลข ขอ้มลูทางสถติ ิหรอืกราฟ 

 3.  การนําไปใช้  (Application) เป็นความสามารถในการตดัสนิใจแก้ปญัหาที่ผูเ้รยีน
คุน้เคย เพราะคลา้ยกบัปญัหาทีผู่เ้รยีนประสบอยู่ในระหว่างเรยีน  คอื  เป็นแบบฝึกหดัทีผู่เ้รยีนตอ้ง
เลือกกระบวนการแก้ปญัหาและดําเนินการแก้ปญัหาได้โดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดับน้ีแบ่ง
ออกเป็น  4  ขัน้  คอื 

  3.1  ความสามารถในการแกป้ญัหาทีค่ลา้ยกบัปญัหาทีเ่คยประสบอยู่ในระหว่างเรยีน  
(Ability to Solve Routine problems) ผูเ้รยีนตอ้งอาศยัความสามารถในระดบัความเขา้ใจและเลอืก
กระบวนการแกป้ญัหาจนไดค้าํตอบออกมา 
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  3.2 ความสามารถในการเปรยีบเทยีบ (Ability to Make Comparisons) เป็น

ความสามารถในการคน้หาความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูล  2  ชุด  เพื่อสรุปการตดัสนิใจ  ซึ่งในการ
แก้ปญัหาขัน้น้ีอาจต้องใช้วิธีการคิดคํานวณและจําเป็นต้องอาศยัความรู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทัง้ใช้
ความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผล 

  3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Ability to Analyze Data) เป็น 
ความสามารถในการตดัสนิใจอย่างต่อเน่ืองในการหาคําตอบจากขอ้มูลที่กําหนดให ้ ซึ่งอาจต้อง
อาศยัการแยกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งออกจากขอ้มลูทีไ่ม่เกีย่วขอ้งมาพจิารณาว่าอะไรคอืขอ้มลูทีต่อ้งการ
เพิม่เตมิมปีญัหาอื่นใดบา้งทีอ่าจเป็นตวัอยา่งในการหาคาํตอบของปญัหาทีก่าํลงัประสบอยู ่ หรอืตอ้ง
แยกโจทยป์ญัหาออกพจิารณาเป็นส่วน  มกีารตดัสนิใจหลายครัง้อย่างต่อเน่ืองแต่ตน้จนไดค้ําตอบ
หรอืผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

  3.4  ความสามารถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรา้งที่เหมอืนกนัและสมมาตร  
(Ability to Data Recognize Patterns, Isomorphisms and Symmetries) เป็นความสามารถทีต่อ้ง
อาศยัพฤตกิรรมอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่การระลกึถงึขอ้มูลที่กําหนดให ้การเปลี่ยนรูปปญัหา การจดั
กระทําขอ้มูล และการระลกึถึงความสมัพนัธ์ ผูเ้รยีนต้องสํารวจหาสิง่ที่คุ ้นเคยจากขอ้มูลหรอืสิง่ที่
กาํหนดจากโจทยป์ญัหาใหพ้บ 

 4.  การวเิคราะห ์ (Analysis)  เป็นความสามารถในการแกป้ญัหาทีผู่เ้รยีนไม่เคยเหน็  
หรอืไมเ่คยทาํแบบฝึกหดัมาก่อน  ซึง่สว่นใหญ่เป็นโจทยพ์ลกิแพลง  แต่กอ็ยูใ่นขอบเขตเน้ือหาวชิาที่
เรียนการแก้โจทย์ปญัหาดงักล่าวต้องอาศยัความรู้ที่ได้เรียนมารวบรวมกบัความคิดสร้างสรรค์
ผสมผสานกนัเพื่อแก้ปญัหา  พฤตกิรรมในระดบัน้ีถือว่าเป็นพฤตกิรรมขัน้สูงสุดของการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรซ์ึง่เป็นสมรรถภาพสมองระดบัสงู  แบ่งออกเป็น  5  ขัน้  ดงัน้ี 

  4.1  ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to Solve  
Nonroutine Problems)  คาํถามทีใ่ชใ้นขัน้น้ีเป็นคาํถามทีซ่บัซอ้น  ไมม่ใีนแบบฝึกหดัหรอืตวัอยา่ง
ไม่เคยเหน็มาก่อน  ผูเ้รยีนตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรคผ์สมผสานกบัความเขา้ใจ  มโนมต ิ นิยาม  
ตลอดจนทฤษฎต่ีาง ๆ ทีเ่รยีนมาแลว้เป็นอยา่งด ี

  4.2  ความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์ (Ability to Discover Relationships)  
เป็นความสามารถในการจดัส่วนต่าง ๆ ทีโ่จทยก์ําหนดใหแ้ลว้สรา้งความสมัพนัธใ์หม่เพื่อใชใ้นการ
แกป้ญัหา  แทนการจาํความสมัพนัธเ์ดมิทีเ่คยพบมาแลว้มาใชก้บัขอ้มลูชุดใหมเ่ทา่นัน้ 

  4 .3  ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจ น์  (Ability to Construct Proofs) เ ป็น
ความสามารถที่ควบคู่กบัความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์  อาจเป็นพฤติกรรมที่มคีวาม
ซบัซอ้นน้อยกว่า  พฤตกิรรมในขัน้น้ีตอ้งการใหผู้เ้รยีนสามารถตรวจสอบขอ้พสิจูน์ว่าถูกตอ้งหรอืไม่
มตีอนใดผดิบา้ง 
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  4.4  ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้องใหม้ผีลใช้ได้เป็นกรณี

ทัว่ไป  (Ability to Formulate and Validate Generalizations) เป็นความสามารถในการคน้พบสตูร
หรอืกระบวนการแกป้ญัหาและพสิจูน์วา่ใชเ้ป็นกรณทีัว่ไปได ้

กู๊ด  (Good. 1973: 7)  กล่าวว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  หมายถงึ  การเขา้ถงึความรู ้ 
(Knowledge  Attained)  หรอืการพฒันาทกัษะในการเรยีน  ซึง่อาจพจิารณาจากคะแนนสอบที่
กาํหนดให ้ คะแนนทีไ่ดจ้ากงานทีผู่ส้อนมอบหมายให ้ หรอืทัง้สองอยา่ง 

หทยักาญจน์  อินบุญมา  (2547: 33)  กล่าวว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์ 
หมายถงึ  ความสามารถทางสตปิญัญาในการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ โดยอาจจะพจิารณาจากคะแนน
สอบทีก่าํหนดให ้ หรอืคะแนนทีไ่ดจ้ากงานทีผู่ส้อนมอบหมาย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง  
ระดบัความสามารถหรอืระดบัผลสมัฤทธิข์องบุคคลหลงัจากการเรยีนหรอืการฝึกอบรม  ซึง่สามารถ
แบ่งเป็น 

 1.  ดา้นความรูค้วามจําเกีย่วกบัการคดิคํานวณ  (Computation)  ในดา้นขอ้เทจ็จรงิ  
คาํศพัท ์ นิยาม  และกระบวนการในการคดิคาํนวณ 

 2.  ดา้นความเขา้ใจ  (Comprehension)  เกีย่วกบัความคดิรวบยอด  หลกัการ  การ
สรุป  อา้งองิ  และโครงสรา้งทางคณิตศาสตร ์ ความสามารถในการเปลีย่นรปูแบบปญัหาจากแบบ
หน่ึงไปยงัอีกแบบหน่ึง  การอ่านและทําความเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์  การอ่านและการ
ตคีวามโจทยป์ญัหาทางคณติศาสตรซ์ึง่อาจจะอยูใ่นรปูของขอ้ความ  ตวัเลข  หรอืกราฟ 

  3.  ดา้นการนําไปใช ้ (Application)  ประกอบดว้ยความสามารถในการแกป้ญัหาที่
ประสบอยู่ระหว่างเรยีน  การแยกแยะโจทยป์ญัหาทีก่ําหนดออกเป็นสว่นๆ เพื่อความสะดวกในการ
แกป้ญัหา ความสามารถในการมองเหน็แบบลกัษณะโครงสรา้งทีเ่หมอืนกนัและสมมาตร   

 4.  ดา้นการวเิคราะห ์ (Analysis)  เป็นความสามารถในการแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นและไม่
เคยพบมาก่อน  แต่อยู่ในขอบเขตของเน้ือหาทีเ่รยีน  การคน้หาความสมัพนัธ์  การสรา้งขอ้พสิูจน์
แลว้ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้พสิูจน์  ตลอดจนความสามารถในการการสรา้งสูตรและทดสอบ
ความถูกตอ้งของสตูรสาํหรบัการนําไปใชใ้นกรณทีัว่ไป 

2.2  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เพรสคอตต ์ (Prescott. 1961: 14-16)  ไดใ้ชค้วามรูท้างชวีวทิยา  สงัคมวทิยา  จติวทิยา

และการแพทย ์ ศกึษาเกีย่วกบัการเรยีนการสอนของผูเ้รยีนและสรปุผลการศกึษาวา่องคป์ระกอบทีม่ี
อทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  มดีงัน้ี 

 1.  องคป์ระกอบทางดา้นร่างกาย  ไดแ้ก่  อตัราการเจรญิเตบิโตของร่างกาย  สุขภาพ  
รา่งกาย  ขอ้บกพรอ่งทางรา่งกาย  และบุคลกิภาพ 
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 2 .  องค์ประกอบทางความรัก  ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา  

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับลูก  ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างลูก ๆ ด้วยกัน  และ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิทัง้หมดในครอบครวั 

 3.  องคป์ระกอบทางดา้นวฒันธรรมและสงัคม  ไดแ้ก่  ขนบธรรมเนียมประเพณีความ
เป็นอยูข่องครอบครวั  สภาพแวดลอ้มทางบา้น  การอบรมทางบา้น  และฐานะทางบา้น 

 4.  องค์ประกอบทางความสมัพนัธ์ในเพื่อนวยัเดียวกนั  ได้แก่  ความสมัพนัธ์ของ
ผูเ้รยีนกบัเพือ่นวยัเดยีวกนัทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 

 5.  องคป์ระกอบทางการพฒันาแห่งตน  ไดแ้ก่  สตปิญัญา  ความสนใจ  เจตคตขิอง
ผูเ้รยีน 

 6.  องคป์ระกอบทางปรบัตวัไดแ้ก่ปญัหาการปรบัตวัการแสดงออกทางอารมณ์ 
แครร์อล  (Carroll. 1963: 723-733)  ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัอทิธพิลขององคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ที่มต่ีอระดบัผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน  โดยการนําเอาผู้สอน  ผู้เรียน  และหลกัสูตรมาเป็น
องคป์ระกอบทีส่าํคญั  โดยเชื่อว่าเวลาและคุณภาพของการสอนมอีทิธพิลโดยตรงต่อปรมิาณความรู้
ทีผู่เ้รยีนจะไดร้บั 

จากการศึกษาองค์ประกอบที่มอีิทธิพลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนข้างต้น สรุปได้ว่ามี
องคป์ระกอบทีท่าํใหเ้กดิผลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดงัน้ี 

 1. ความพรอ้มทางร่างกายของผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ขอ้บกพร่องทางร่างกายและบุคลกิภาพ
ของผูเ้รยีน 

 2.  คุณภาพของการจดัการเรยีนการสอนและหลกัสตูร 
 3.  ความสมัพนัธท์ีด่กีบัสมาชกิในครอบครวัและการอบรมเลีย้งดขูองผูป้กครอง 
 4.  สตปิญัญา , ความสนใจ และเจตคตขิองผูเ้รยีน 
2.3  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ไพศาล  หวงัพานิช  (2526: 79)  กล่าวว่า  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสามารถวดัได ้

2  แบบ  ตามจุดมุง่หมายและลกัษณะวชิาทีส่อน  คอื 
 1.  การวดัด้านการปฏบิตัิ  เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏบิตัิหรอื

ทกัษะของผู้เรยีน  โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนได้แสดงความสามารถออกมาในรูปการกระทําจรงิ  เช่น  
วชิาศลิปะ  พละ  หรอืงานชา่ง  เป็นตน้ 

 2.  การวดัด้านเน้ือหา  เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกบัเน้ือหาวชิาอนัเป็น
ประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  สามารถวดัไดโ้ดยใช้แบบสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ (Achievement  
test) 

ลว้น  สายยศ; และ องัคณา  สายยศ  (2538: 146-147)  กล่าวว่า  การวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเป็นการวดัความรูท้ีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนไปแลว้  ซึ่งมกัจะเป็นขอ้คําถามใหผู้เ้รยีนตอบดว้ย
กระดาษและดนิสอ  กบัใหผู้เ้รยีนปฏบิตั ิ
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จากการศกึษาการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  คอื  การวดัความรูท้ีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนไปแลว้

ซึ่งสามารถวดัได้ทัง้ในด้านทฤษฎีและการปฏิบตัิจรงิ  ซึ่งการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะต้อง
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาทีจ่ะวดั   

2.4  สาเหตท่ีุทาํให้เกิดปัญหาต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
สาเหตุของการสอบตกและการออกจากโรงเรยีนในระดบัประถมศกึษา  ซึง่เรวตัและ คุปตะ  

(Rawat; & Cupta. 1970: 7-9)  ไดก้ล่าววา่  อาจมาจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงหรอืมากกวา่นัน้  โดยมี
ดว้ยกนัหลายประการ  ไดแ้ก่ 

 1.  ผูเ้รยีนขาดความรูส้กึในการมสีว่นรว่มกบัโรงเรยีน 
 2.  ความไมเ่หมาะสมของการจดัเวลาเรยีน 
 3.  ผูป้กครองไมเ่อาใจใสใ่นการศกึษาบุตร 
 4.  ผูเ้รยีนมสีขุภาพไมส่มบรูณ์  
 5.  ความยากจนของผูป้กครอง 
 6.  ประเพณทีางสงัคม  ความเชื่อทีไ่มเ่หมาะสม 
 7.  โรงเรยีนไมม่กีารปรบัปรงุทีด่ ี
 8.  การสอบตกซํ้าชัน้เพราะการวดัผลไมด่ ี
 9.  อายนุ้อยหรอืมากเกนิไป 
 10.  สาเหตุอื่น ๆ  เชน่  การคมนาคมไมส่ะดวก 
วชัร ี บูรณสงิห ์ (2525: 435)  ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่รยีนอ่อนวชิาคณิตศาสตร์

วา่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.  ระดบัสติปญัญา  (I.Q.)  อยู่ระหว่าง  75-90  และคะแนนผลสมัฤทธิท์างวชิา

คณติศาสตรจ์ะตํ่ากวา่เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ี ่ 30 
 2.  อตัราการเรยีนรูท้างคณติศาสตรจ์ะตํ่ากวา่ผูเ้รยีนคนอื่น ๆ 
 3.  มคีวามสามารถทางการอา่นตํ่า 
 4.  จาํหลกัหรอืมโนคตเิบือ้งตน้ทางคณติศาสตรท์ีเ่รยีนไปแลว้ไมไ่ด ้
 5.  มปีญัหาในการใชถ้อ้ยคาํ 
 6.  มีปญัหาในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ และการสรุปเป็นหลักเกณฑ์

โดยทัว่ไป 
 7.  มพีื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์น้อย  สงัเกตจากการสอบตกวชิาคณิตศาสตร์

บ่อยครัง้ 
 8.  เจตคตทิีไ่มด่ต่ีอโรงเรยีนและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อวชิาคณติศาสตร ์
 9.  มคีวามกดดนัและรูส้กึกงัวลต่อความล้มเหลวทางด้านการเรยีนของตนเอง  และ

บางครัง้รูส้กึดถููกตนเอง 
 10.  ขาดความเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง 



24 
 
 11.  อาจมาจากครอบครวัที่มสีภาพแวดล้อมแตกต่างจากผูเ้รยีนอื่น ๆ ซึ่งมผีลทําให้

ขาดประสบการณ์ทีจ่าํเป็นต่อความสาํเรจ็ในการเรยีน 
 12.  ขาดทกัษะในการฟงัและไมม่คีวามตัง้ใจในการเรยีน  หรอืมคีวามตัง้ใจในการเรยีน

เพยีงชัว่ระยะเวลาสัน้ ๆ 
 13.  มขีอ้บกพรอ่งในดา้นสขุภาพ  เชน่  สายตาไมป่กต ิ มปีญัหาทางดา้นการฟงั  และ

มขีอ้บกพรอ่งทางทกัษะการใชม้อื 
 14.  ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ในดา้นการเรยีนทัว่ ๆ ไป 
 15.  ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคําพูด  ซึ่งทําใหไ้ม่สามารถใช้คําถามที่

แสดงใหเ้หน็วา่ตนเองกย็งัไมเ่ขา้ใจในการเรยีนนัน้ ๆ 
 16.  มวีุฒภิาวะคอ่นขา้งตํ่าทัง้ทางดา้นอารมณ์และสงัคม 
จากการศึกษาถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดปญัหาต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 

พบวา่  สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิปญัหาต่อการเรยีนคณติศาสตร ์ ไดแ้ก่ 
 1.  ปจัจยัที่มาจากตวัผู้เรยีนเอง  คือ  ระดบัสติปญัญา  พื้นฐานความรู้เดิม  ความ

บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย  เจตคตทิีม่ต่ีอวชิาคณิตศาสตร ์  ความรูส้กึกดดนัและขาดความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง 

 2.  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของผูส้อน 
 3.  สภาพแวดลอ้มทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น 
ดงันัน้ผูส้อนผูส้อนควรจะวเิคราะหห์าสาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
2.5  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ประกจิ  รตันสวุรรณ  (2525: 55)  ไดก้ล่าวถงึแบบทดสอบวดัสมัฤทธิท์างการเรยีนว่าเป็น

แบบทดสอบทีมุ่่งวดัพฤตกิรรมและประสบการณ์ทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  แบบทดสอบประเภทน้ี
จงึมุ่งวดัคุณลกัษณะด้านความรู้ความคิดในเรื่องที่เรยีน  ลกัษณะการวดัผลสมัฤทธิจ์ะขึ้นอยู่กบั
ลกัษณะและธรรมชาตขิองรายวชิาที่มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้ ๆ โดยอาจจะเป็นการ
วดัผลสมัฤทธิใ์นแง่เน้ือหาวชิาโดยตรง  หรอือาจจะวดัผลสมัฤทธิใ์นเชงิลงมอืปฏบิตั ิ หน้าที่สําคญั
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ค็อืมุ่งตรวจสอบความสามารถในการเรยีนของบุคคล  ทัง้ในส่วนที่
เกีย่วกบัระดบัความสามารถในการเรยีน  ความกา้วหน้า  หรอืพฒันาการในการเรยีน 

สมเกยีรต ิ ปตฐิพร  (2525: 7) กล่าวถงึประเภทและรปูแบบของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ไวด้งัน้ี 

 1.  แบบทดสอบทีผู่ส้อนสรา้งขึน้เอง  (Teacher  Made  Test)  หมายถงึ  ขอ้สอบทีใ่ช้
ทัว่ไปในโรงเรยีน  โดยทีผู่ส้อนเป็นผูส้รา้งขึน้เอง  สอบแลว้ทิง้ไป  จะสอบใหมก่ส็รา้งขึน้ใหม ่



25 
 
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standaraized  Test)  หมายถงึ  แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้

แลว้นําไปใชท้ดสอบ  แลว้วเิคราะหผ์ลการสอบตามวธิทีางสถติหิลายครัง้เพื่อปรบัปรุงขอ้สอบใหม้ี
คุณภาพดขีึน้ 

รปูแบบของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่รา้งงา่ยและนิยมใชม้ ี 2  แบบคอื 
 1.  แบบอตันยัหรอืความเรยีง  (Subject  or  Essay  Type)  หมายถงึ  แบบทดสอบที่

กําหนดปญัหา  หรอืขอ้คําถามใหผู้ต้อบเขยีนตอบยาว ๆ เหมาะสาํหรบัตอ้งการวดัหลาย ๆ ดา้นใน
แต่ละขอ้  เชน่  วดัความคดิ  วดัภาษา  วดัอารมณ์ 

 2.  แบบปรนยัหรอืแบบใชค้ําตอบสัน้ ๆ (Objective  or  Short  Answer  Type)  
หมายถงึ  แบบทดสอบทีใ่ชค้ําตอบสัน้ ๆ หรอืกําหนดคําตอบใหเ้ลอืก  อาจเป็นแบบถูก-ผดิ  จบัคู ่ 
แบบเตมิคาํ  หรอืแบบเลอืกตอบ 

วเิชยีร  เกตุสงิห์  (2515: 28)  ได้กล่าวถึงหลกัและขอ้แนะนําในการเขยีนขอ้สอบแบบ
เลอืกตอบ  ไวด้งัน้ี 

 1.  ตวัคาํถามตอ้งชดัเจน  อา่นแลว้เขา้ใจวา่ตอ้งการถามอะไร 
 2.  พยายามใหต้วัเลอืกสัน้ ๆ โดยตดัคาํทีไ่มจ่าํเป็นออก 
 3.  อยา่ใหม้รีายละเอยีดในตวัคาํถามมากเกนิไปเพราะอาจเป็นการแนะคาํตอบ 
 4.  ตอ้งมัน่ใจวา่คาํถามแต่ละขอ้มคีาํตอบถูกตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว 
 5.  พยายามใชค้ําถามทีว่ดัสมองขัน้ลกึ ๆ  เช่น  ถามความเขา้ใจ  การนําไปใช ้ การ

วเิคราะห ์
 6.  ระวงัการใชต้วัเลอืก  “ไม่มขีอ้ใดถูก”  หรอื  “ถูกทุกขอ้”  ถ้าจะใชก้ใ็หใ้ชอ้ย่าง

เหมาะสม  เชน่  กรณทีีห่าตวัเลอืกอื่นไมไ่ดอ้กีแลว้ 
 7.  ถา้จะใชค้ําถามปฏเิสธ  ควรแสดงใหเ้หน็ชดัว่าเป็นคําถามปฏเิสธ  โดยการขดีเสน้

ใตห้รอืใชต้วัพมิพห์นาแสดงขอ้ความทีแ่สดงคาํถามปฏเิสธ 
 8.  ตวัเลอืกทีถู่กควรมคีวามยาวใกลเ้คยีงกบัตวัอื่น 
 9.  ตวัเลอืกทีเ่ป็นตวัเลอืกถูกและผดิ  ตอ้งถูกผดิในแงข่องความหมาย  ไม่ใช่ถูกผดิใน

แงข่องภาษา 
 10.  ตวัเลอืกแต่ละตวัควรใหเ้ป็นอสิระขาดจากกนั  กล่าวคอื  ไม่ควรกล่าวถงึกนั  ไม่

ควรใหต้วัเลอืกตวัหน่ึงคลุมตวัเลอืกอื่น ๆ 
 11.  การวางตําแหน่งตวัถูกควรกระจายกนัออกไป  ไม่ควรซํ้ากนัหรอืเรยีงกนัอย่างมี

ระบบทางทีด่คีวรเรยีงตามลาํดบัความยาว  ใหต้วัเลอืกทีม่คีวามยาวน้อยทีส่ดุเป็นขอ้  ก. 
 12.  ตวัเลอืกทีเ่ป็นตวัลวง  ตอ้งมเีหตุผลทีใ่ชเ้ป็นตวัลวง  ไมใ่ชผ่ดิจนเหน็ไดช้ดัเจน 
 13.  ควรเรยีงลาํดบัตวัเลอืกเป็นตวัเลข 
 14.  ถา้ใชร้ปูภาพประกอบคาํถามยิง่ด ี
 15.  ขอ้หน่ึงควรมตีวัเลอืก  4-5  ตวัเลอืก 
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 16.  อยา่ใหค้าํถามขอ้แรก ๆ แนะคาํตอบขอ้หลงั ๆ 
จากการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน   คือ  

แบบทดสอบที่มุ่งวดัพฤตกิรรมและประสบการณ์ทางการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดศ้กึษาซึ่งบ่งชี้ใหเ้หน็ถงึ
พฒันาการของผูเ้รยีน  โดยลกัษณะของแบบทดสอบนัน้มอียู่หลายแบบ  แต่นิยมใชใ้นปจัจุบนัจะมี
อยู ่ 2  แบบ  คอื 

 1.  แบบทดสอบทีเ่ป็นปรนยั  คอื  ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีไ่ดใ้หไ้ว ้
 2.  แบบทดสอบทีเ่ป็นอตันยั  คอื  ใหแ้สดงวธิทีาํหรอืเตมิคาํตอบทีถู่กตอ้ง 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
งานวิจยัต่างประเทศ 
ไดแกน  (Deighan. 1971: 3333-A)  ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคตต่ิอวชิา

คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์กับความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติทาง
คณิตศาสตรข์องผูส้อนและผูเ้รยีน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รยีนเกรด  3-6  จาํนวน  1,022  คน  ผูส้อน  
44  คน  ในโรงเรยีนประถมศกึษาทีอ่ยูใ่นชนบท  โดยใชแ้บบวดัเจตคต ิ  2  ชนิด  คอื  1) การตอบ 
“ใช่” , “ไมใ่ช่”  ของแอทโทเนน  (Attonen)  2) Semantic  Differential  และแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนคณิตศาสตรโ์ดยใช ้ JOHN  Test  of  Basic  Skills  และ  LORGE  Thorndike  of  
Intelligence  วเิคราะหผ์ลโดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์และวเิคราะหส์มการถดถอย         
ผลปรากฏว่าเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์นั  แต่เจตคตทิางคณิตศาสตรข์องผูส้อน
และผูเ้รยีนไมส่มัพนัธก์นั 

รโิอแดน  และ  นอยช ์ (Riordan ; & Noyce. 2001: 368-A)  ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบั
ผลกระทบของหลกัสตูรมาตรฐานหลกัวชิาคณิตศาสตร ์  ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รยีนเกรด  5-8  ศกึษาโดยการเปรยีบกบัผูเ้รยีน  2  กลุ่ม  กลุ่มที ่ 1  เรยีนตาม
หลกัสตูรเดมิ  กลุ่มที ่  2  เรยีนตามหลกัสตูรมาตรฐานหลกั  ผลจากการวจิยัพบว่า  ผูเ้รยีนทีเ่รยีน
ตามหลกัสตูรมาตรฐานหลกัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรเดมิ 

ฟินน์และคนอื่น ๆ (Finn; et al. 2003: 228-A)  ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูส้อน  กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชห้ลกัสตูร
มาตรฐานหลกั  โดยทาํการศกึษากบัผูส้อน  40  คน  ผูเ้รยีน  1,466  คน  จาก  26  โรงเรยีน  
ผลการวจิยัพบว่า  สิง่ทีส่าํคญัมากทีสุ่ด  คอื  การเตรยีมการสอนตามหลกัสตูร  รองลงมา  คอื  
พฤตกิรรมการสอนของผูส้อนซึง่มผีลในทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

เรยแ์ละคนอื่น ๆ (Reys; et al. 2003: 74-A)  ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัหลกัสตูรมาตรฐาน
หลกัและหลกัสตูรเดมิวชิาคณิตศาสตรท์ีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูเ้รยีนเกรด  8  โดยแบ่งผูเ้รยีนออกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มแรกใหเ้รยีนโดยใชห้ลกัสตูรมาตรฐานหลกั
อยา่งน้อย  2  ปี  และอกีกลุ่มเรยีนโดยใชห้ลกัสตูรเดมิ  ผลวจิยัพบว่า  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูร
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มาตรฐานหลกัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรเดมิอย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิ

งานวิจยัในประเทศ 
รจนา  รัตนานิคม  (2544: 29) ได้ทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการ

เปรยีบเทยีบผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ เรื่องความน่าจะเป็น  ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  
และชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2  โดยการจดักิจกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั  ผลจากการวิจยัพบว่า  
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1  กบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2  มคีวามสามารถเพยีงพอในการเรยีนที่
ระดบันัยสาํคญั .01  และผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  กบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  มคีวามสามารถ
ทางการเรยีนแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 

พงศร์ศัมิ ์ เฟ่ืองฟู  (2545: 28)  ไดส้รา้งบทเรยีนเรื่องการอุปนัยเชงิคณิตศาสตร ์ สาํหรบั
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  และศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรื่องการอุปนัยเชงิคณิตศาสตร์
ตามบทเรยีนทีผู่ว้จิยัเรยีบเรยีงมา  กลุ่มตวัอย่างไดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  ผล
จากการวจิยัพบว่าผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  มคีวามสามารถเพยีงพอในการเรยีนรูแ้ละประยุกต์
ในเรือ่งการอุปนยัเชงิคณติศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

มยุร ี บุญเยี่ยม  (2545: 95)  ได้ศึกษาการพฒันาชุดการเรยีนเรื่อง  “ความน่าจะเป็น”  
โดยใช้วิธีแก้ปญัหา  เพื่อส่งเสริมความตระหนักในการรู้คิดของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สงู  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอยา่ง  หลงั
การทดลองใชชุ้ดการเรยีน  เรื่อง  “ความน่าจะเป็น”  โดยใชว้ธิกีารแก้ปญัหาเพื่อส่งเสรมิความ
ตระหนกัในการรูค้ดิสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

อรทยั ศรอุีทธา (2547: 59)  ไดศ้กึษาชุดกจิกรรมแบบปฏบิตักิาร เรื่อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมติแิละสามมติ ิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ภายหลงัไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ด
กจิกรรมแบบปฏบิตักิารความสมัพนัธร์ะหว่างรปูเรขาคณิตสองมติแิละสามมติ ิสงูกว่าก่อนไดร้บัการ
สอนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เสาวภา  อนุเพชร  (2548: 56) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า  เรื่อง  อตัราสว่นและรอ้ยละ  โดย
ไดร้บัการสอนเสรมิดว้ยชุดกจิกรรมคณิตศาสตรน์นัทนาการ  พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่าทีไ่ดร้บัการสอน
เสริมด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการสูงกว่าก่อนได้รบัการสอนเสริมด้วยชุดกิจกรรม
คณติศาสตรน์นัทนาการอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

สนัต ิ  อทิธพิลนาวากุล  (2550: 91)  ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิต
ศาตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ทีใ่ชชุ้ดการเรยีนคณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวนโดยใช้
โปรแกรม  GSP  เพื่อสง่เสรมิความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร ์  เรื่อง  ภาคตดักรวย  พบว่า
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  หลงัไดร้บัการสอนโดยใช้
ชุดการเรยีนคณติศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน  โดยใชโ้ปรแกรม  GSP  เรื่อง  ภาคตดักรวย  สงูขึน้
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 4  หลงัไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนคณิตศาสตรแ์บบสบืสวนสอบสวน  โดยใช้
โปรแกรม  GSP  เรือ่ง  ภาคตดักรวย  ผา่นเกณฑร์อ้ยละ  65  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

บุศรา  อิม่ทรพัย ์ (2551: 89-90)  ไดศ้กึษาการใชส้ื่อประสม  เรื่อง  “การแปลงทาง
เรขาคณติ”  ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และเจตคตใินการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ของผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 2  พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์  เรื่อง  การแปลงทาง
เรขาคณิต  ของผูเ้รยีน  ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชส้ื่อประสมสงูกว่าเกณฑก์ารเรยีน  50%  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

จากการศกึษางานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน  สรุปไดว้่า  การแกไ้ขปญัหาเรื่องผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรน์ัน้หากมกีารจดั
กจิกรรมในหลาย ๆ รปูแบบ  ทัง้การใชร้ปูแบบการสอนแบบต่าง ๆ  หรอืสรา้งชุดกจิกรรมหรอืชุด
การเรยีนแบบต่าง ๆ ขึน้มาใช ้  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยคํานึงถงึความตอ้งการและความ
สนใจของผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนจงึจะมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ซึง่จะช่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรท์ีส่งูขึน้ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
 3.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

บรคูเนอร ์และกรอสนิเคลิ (Bruckner; & Grossnicle. 1957 : 301) กล่าวว่า ปญัหา
คณิตศาสตร ์เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกบัปรมิาณทีน่ักเรยีนไม่สามารถตอบไดท้นัทโีดยวธิทีี่เคยชนิ
และสิง่ทีเ่ป็นปญัหาของนกัเรยีนเมือ่วานน้ีอาจจะไมใ่ชป่ญัหาในวนัน้ีกไ็ด ้

แอนเดอรส์นั และพงิกร ี(Anderson; & Pingry. 1973 : 228) กล่าวว่า ปญัหาทาง
คณิตศาสตรเ์ป็นสถานการณ์หรอืคําถามทีต่้องการวธิกีารแก้ไขหรอืหาคําตอบ ซึ่งผูต้อบจะทําไดด้ี
ตอ้งมวีธิกีารทีเ่หมาะสม ใชค้วามรู ้ประสบการณ์ และการตดัสนิใจ 

อดมัส ์เอลลสิ และบสีนั (Adams; Ellis; & Beeson. 1977 : 173-174) กล่าวว่า ปญัหาคอื 
สถานการณ์ทีเ่ป็นประโยคภาษา คําตอบจะเกี่ยวขอ้งกบัปรมิาณ ซึง่ปญัหานัน้ไม่ไดร้ะบุวธิกีารหรอื
การดําเนินการในการแก้ปญัหาไว้อย่างชดัเจน ผู้แก้ปญัหาต้องค้นหาว่าจะใช้วธิกีารใดในการหา
คาํตอบของปญัหา นัน่คอื การไดม้าซึง่คาํตอบของปญัหาจะไดจ้ากการพจิารณาว่าจะตอ้งทาํอยา่งไร
 ครอูคิแชงค ์และเชฟฟิลด ์(Cruikshank; & Sheffield. 1992 : 37) กล่าวว่า ปญัหาเป็น
คําถามหรอืสถานการณ์ที่ทําให้งุนงง ปญัหาควรจะเป็นคําถามหรอืสถานการณ์ที่ไม่สามารถหา
คาํตอบไดใ้นทนัท ีหรอืรูว้ธิหีาคาํตอบในทนัท ีปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ไมไ่ดห้มายความวา่ 
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ปญัหานัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัจํานวน ปญัหาคณิตศาสตรบ์างปญัหาเกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึหรอืการให้
เหตุผลทางตรรกศาสตรแ์ต่ไมจ่าํเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกบัจาํนวนกไ็ด ้

รสี ์และคนอื่น ๆ (Reys; et al. 2001 : 70) กล่าวว่า ปญัหา คอื สถานการณ์ซึง่บุคคล
ต้องการบางสิง่บางอย่างและไม่รูว้่าจะแก้ปญัหานัน้ได้อย่างไร ถ้าปญัหานัน้ทราบว่าจะแก้ปญัหา
อยา่งไรหรอืทราบคาํตอบโดยทนัท ีสิง่นัน้ไมเ่ป็นปญัหา 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2525 : 520) กล่าวว่า ปญัหา หมายถงึ ขอ้สงสยั
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537 : 4) กล่าวว่า ปญัหาเป็นสภาพการณ์ที่
ต้องการคําตอบ โดยผู้แก้ปญัหาไม่สามารถหาคําตอบได้ในทันที ต้องใช้ทักษะความรู้และ
ประสบการณ์หลาย ๆ อย่างในการคดิหาคําตอบ สถานการณ์ใดจะเป็นปญัหาหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบั
บุคคลผูแ้กป้ญัหา 

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

จาํนวนหรอืคาํอธบิายใหเ้หตุผล 
 2. เป็นสถานการณ์ที่ผูแ้ก้ปญัหาไม่คุ้นเคยมาก่อน ไม่สามารถหาคําตอบได้ในทนัที

ทนัใดตอ้งใชท้กัษะความรู ้และประสบการณ์หลายๆ อยา่งประมวลเขา้ดว้ยกนัจงึหาคาํตอบได ้
 3 . สถานการณ์ใดจะเป็นปญัหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้แก้ปญัหา และเวลา 

สถานการณ์หน่ีงอาจเป็นปญัหาสําหรบับุคคลหน่ึง แต่อาจไม่ใช่ปญัหาสําหรบับุคคลอกีคนหน่ึงกไ็ด ้
และสถานการณ์ทีเ่คยเป็นปญัหาสาํหรบับุคคลหน่ึงในอดตี อาจไมเ่ป็นปญัหาสาํหรบับุคคลนัน้แลว้ใน 
ปจัจุบนั 
 สริิพร ทิพย์คง (2537 : 57) กล่าวว่า ปญัหาคือ คําถามที่ต้องการคําตอบ ปญัหาของ
นกัเรยีนคนหน่ึงอาจจะไมใ่ชป่ญัหาของนกัเรยีนอกีคนหน่ึง 
 สมเดช บุญประจกัษ์ (2540 : 12) กล่าววา่ ปญัหา หมายถงึ สถานการณ์ทีบุ่คคล หรอืกลุ่ม
บุคคลเผชิญและต้องการหาคําตอบ ซึ่งยงัไม่รู้วิถีทางที่จะได้คําตอบของปญัหานัน้ทนัที ต้องใช้
ความรูแ้ละวธิกีารต่าง ๆ ทีม่อียูม่าผสมผสานเป็นแนวทางใหมใ่นการหาคาํตอบของปญัหา 
 ศูนยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2544 : 10) กล่าวว่า ปญัหาคณิตศาสตรเ์ป็นปญัหาทีจ่ะ
พบในการเรยีนคณิตศาสตร ์การแก้ปญัหาต่าง ๆ จะต้องใชค้วามสามารถในวธิกีารแกป้ญัหา และ
ความรูท้างคณติศาสตรท์ีไ่ดเ้รยีนมา 
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 นฎักญัญา เจรญิเกยีรตบิวร (2547 : 24) กล่าวว่า ปญัหาคณิตศาสตรค์อืปญัหาทีเ่กีย่วกบั
สถานการณ์หรอืคาํถาม ซึง่ผูแ้กป้ญัหาตอ้งคน้ควา้หาวธิกีารแกป้ญัหาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบ โดยไม่
มกีารระบุวธิกีารในการแกป้ญัหาไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวธิกีาร การใชค้วามรู ้
ประสบการณ์ และการตดัสนิใจของผูแ้กป้ญัหาอยา่งเหมาะสม 
 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551:7) ใหค้วามหมายของปญัหา
ทางคณติศาสตรไ์วว้า่ ปญัหาทางคณติศาสตร ์หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตรซ์ึง่เผชญิ
อยู่และต้องการค้นหาคําตอบ โดยที่ยงัไม่รูว้ธิกีารหรอืขัน้ตอนที่จะได้คําตอบของสถานการณ์นัน้
ในทนัท ี
 จากการศกึษาความหมายของการแก้ปญัหาขา้งต้น  สรุปไดว้่า ปญัหาทางคณิตศาสตร ์
หมายถงึ ความสามารถและความชาํนาญในการใชก้ระบวนการต่าง ๆ ทางสมอง ประสบการณ์ การ
เขา้ใจปญัหาตลอดจนความพยายามในการคดิคน้หาคาํตอบ เพื่อใหไ้ดค้ําตอบ โดยการนําความรู ้
ทกัษะ รวมถงึวธิกีารต่าง ๆ ในการหาคาํตอบเมื่อกําหนดสถานการณ์หรอืคาํถามทีเ่ป็นปญัหาทาง
คณิตศาสตรม์าให ้ ซึง่กระบวนการดงักล่าวมกีารดําเนินการเป็นลําดบัขัน้ตอนและจะตอ้งใชยุ้ทธวธิี
ต่าง ๆ เพือ่นําไปสูค่วามสาํเรจ็ในการแกป้ญัหา 
 3.2 ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร ์

รสัเซล (Russel. 1961 : 225) แบ่งปญัหาคณติศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. ปญัหาทีเ่ป็นรปูแบบ ไดแ้ก่ ปญัหาทีป่รากฏอยูใ่นแบบเรยีน และหนงัสอืทัว่ๆ ไป 
 2. ปญัหาทีไ่มม่รีปูแบบ ไดแ้ก่ ปญัหาทีพ่บทัว่ ๆ ไปในชวีติประจาํวนั 
ครูลคิ และรสี ์(Krulik; & Reys. 1980 : 24) แบ่งปญัหาทางคณิตศาสตรอ์อกเป็น 5

ประเภท คอื 
 1. ปญัหาทีเ่ป็นความรูค้วามจาํ 
 2. ปญัหาทางพชีคณติ 
 3. ปญัหาทีเ่ป็นการประยกุตใ์ช ้
 4. ปญัหาทีใ่หค้น้หาสว่นทีห่ายไป 
 5. ปญัหาทีเ่ป็นสถานการณ์ 
แรนดอล และเลสเตอร ์(Randall; & Lester. 1982 : 6 – 10) ไดพ้จิารณาจาํแนกประเภท

ของปญัหาและเป้าหมายของการฝึกแกป้ญัหาแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 1. ปญัหาทีใ่ชฝึ้ก (exercise problem) เป็นปญัหาทีใ่ชฝึ้กขัน้ตอนวธิ ีและการคาํนวณ

เบือ้งตน้ 
 2. ปญัหาขอ้ความอยา่งงา่ย (simple translation problem) เป็นปญัหาขอ้ความทีเ่คย

พบ เช่น ปญัหาในหนังสอืเรยีน ต้องการฝึกให้คุ้นเคยกบัการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยค
สญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นปญัหาขัน้ตอนเดียวมุ่งให้เข้าใจมโนคติทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการคดิคาํนวณ 
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 3. ปญัหาขอ้ความทีซ่บัซอ้น (complex translation problem) คลา้ยกบัปญัหาอยา่ง

งา่ยแต่เพิม่เป็นปญัหาทีม่ ี2 ขัน้ตอน หรอืมากกวา่ 2 ขัน้ตอน หรอืมากกวา่ 2 การดาํเนินการ 
 4. ปญัหาทีเ่ป็นกระบวนการ (process problem) เป็นปญัหาทีไ่ม่เคยพบมาก่อน ไม่

สามารถเปลี่ยนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ได้ทนัที จะต้องจดัปญัหาให้ง่ายขึ้น หรือแบ่งเป็น
ขัน้ตอนย่อย ๆ แลว้หารปูแบบทัว่ไปของปญัหา ซึง่นําไปสู่การคดิและการแกป้ญัหาเป็นการพฒันา
ยทุธวธิต่ีาง ๆ เพือ่ความเขา้ใจ วางแผนการแกป้ญัหาและการประเมนิผลคาํตอบ 

 5. ปญัหาการประยุกต ์(applied problem) เป็นปญัหาทีต่อ้งใชท้กัษะ ความรู ้มโนคติ
และการดําเนินการทางคณิตศาสตร ์การไดม้าซึ่งคําตอบต้องอาศยัวธิทีางคณิตศาสตร์เป็นสําคญั 
เชน่ การจดักระทาํ การรวบรวม และการแทนขอ้มลู และตอ้งการตดัสนิใจเกีย่วกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณ
เป็นปญัหาทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดใ้ชท้กัษะ กระบวนการ มโนคต ิและขอ้เทจ็จรงิในการแกป้ญัหา
ในชวีติจรงิ ซึง่จะทําใหน้ักเรยีนเหน็ประโยชน์และเหน็คุณค่าของคณิตศาสตรใ์นสถานการณ์ปญัหา
ในชวีติจรงิ 

 6. ปญัหาปรศินา (puzzle problem) เป็นปญัหาทีบ่างครัง้ไดค้าํตอบจากการเดาสุม่ ไม่
จาํเป็นตอ้งใชค้ณิตศาสตรใ์นการแกป้ญัหา บางครัง้ตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพาะ เป็นปญัหาทีเ่ปิดโอกาสให้
นักเรยีนได้ใช้ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ มคีวามยดืหยุ่นในการแก้ปญัหา และเป็นปญัหาที่มองได้
หลายมมุมอง 

โพลยา (Polya. 1985 : 123 – 128) ไดแ้บ่งปญัหาทางคณติศาสตรอ์อกเป็น 2 ปะเภท คอื 
 1. ปญัหาใหค้น้พบ (Problem to Find) เป็นปญัหาใหค้น้หาสิง่ทีต่อ้งการ ซีง่อาจเป็น

ปญัหาในเชงิทฤษฎ ีหรอืปญัหาในเชงิปฏบิตั ิอาจเป็นรปูธรรมหรอืนามธรรม สว่นสาํคญัของปญัหาน้ี
แบ่งเป็น 3 สว่น คอื สิง่ทีต่อ้งหา ขอ้มลูทีก่าํหนดให ้และเงือ่นไข 

 2. ปญัหาใหพ้สิจูน์ (Problem to Prove) เป็นปญัหาทีใ่หแ้สดงอยา่งสมเหตุสมผลว่า
ขอ้ความทีก่ําหนดใหเ้ป็นจรงิหรอืเทจ็ ส่วนสําคญัของปญัหาน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื สมมตฐิาน
หรอืสิง่ทีก่าํหนดใหแ้ละผลสรปุหรอืสิง่ทีจ่ะตอ้งพสิจูน์ 

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

 1. ปญัหาปลายเปิด เป็นปญัหาที่มจีํานวนคําตอบที่เป็นไปได้หลายคําตอบ ปญัหา
ลกัษณะน้ีจะมองวา่กระบวนการแกป้ญัหาเป็นสิง่สาํคญัมากกวา่คาํตอบ 

 2. ปญัหาใหค้น้พบ เป็นปญัหาทีจ่ะไดค้าํตอบในขัน้ตอนสดุทา้ยของการแกป้ญัหา เป็น
ปญัหาทีม่วีธิแีกไ้ดห้ลากหลายวธิ ี

 3. ปญัหาทีก่ําหนดแนวทางในการคน้พบ เป็นปญัหาทีม่ลีกัษณะร่วมของปญัหา มคีํา
ชีแ้นะและคําชีแ้จงในการแกป้ญัหา ซึ่งนักเรยีนอาจไม่ต้องคน้หาหรอืไม่ต้องกงัวลในการหาคําตอบ
 เรยส์ ซุยดมั และมอนทโ์กเมอรร์ี ่(Reys; Suydam; & Montgomery. 1992 : 29) แบ่ง
ปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็น 2 ประเภท คอื 
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 1 .  ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การดําเนินการทาง

คณิตศาสตร์เป็นปญัหาที่มโีครงสร้างไม่ซบัซ้อนนัก ผู้แก้ปญัหามคีวามคุ้นเคยในโครงสร้างและ
วธิกีารแกป้ญัหา 

 2. ปญัหาแปลกใหม ่เป็นปญัหาทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้นในการแกป้ญัหา ผูแ้กป้ญัหาตอ้ง
ประมวลความรูค้วามสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั เพือ่นํามาใชใ้นการแกป้ญัหา 

บารดูี ้(Baroody. 1993 : 2-34 – 2-36) แบ่งปญัหาคณิตศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภทโดยใช้
ผูแ้กป้ญัหาและโครงสรา้งของปญัหาเป็นเกณฑ ์ดงัน้ี 

 1. ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาที่ผู้แก้ปญัหาคุ้นเคยในวิธีการหรือในโครงสร้างของ
ปญัหาเช่น อาจเคยพบในตวัอย่าง เมื่อพบปญัหาจะทราบได้เกือบทนัทวี่าจะแก้ปญัหาด้วยวธิีใด 
ขอ้มูลที่กําหนดใหใ้นปญัหาประเภทน้ีมกัมแีต่เฉพาะขอ้มูลที่จําเป็นและเพยีงพอในการหาคําตอบ 
มุง่เน้นการฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึง ปญัหาประเภทน้ีมกัพบในหนงัสอืเรยีนทัว่ไป 

 2. ปญัหาทีไ่ม่ธรรมดา เป็นปญัหาทีผู่แ้ก้ปญัหาจะต้องประมวลความรูค้วามสามารถ
หลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัเพือ่นํามาใชใ้นการแกป้ญัหา เป็นปญัหาทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นจริงของชีวิตมากกว่าประเภทแรก ข้อมูลที่ปญัหากําหนดให้มทีัง้จําเป็นและไม่จําเป็น หรือ
กําหนดข้อมูลให้ไม่เพียงพอ วิธีการหาคําตอบอาจมีได้หลายวิธีการ คําตอบก็อาจมีมากกว่า 1 
คาํตอบ 

คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลติวสัดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร ์(2524 : 140) 
แบ่งปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็น 5 ประเภท คอื 

 1. ปญัหาทีเ่ป็นการคน้หาขอ้ความจรงิหรอืขอ้สรปุใหมท่ีน่กัเรยีนยงัไมเ่คยรูม้าก่อน 
 2. ปญัหาซึง่มาจากการอภปิรายในชัน้เกีย่วกบัเน้ือหา 
 3. ปญัหาทีเ่กีย่วกบัวธิกีาร การพสิจูน์ทฤษฎบีท หรอืขอ้สรปุทีม่ผีูอ้ ื่นตัง้ไว ้
 4. ปญัหาทีเ่กีย่วกบัเน้ือหาคณติศาสตรท์ีอ่าศยันิยาม ทฤษฎบีทต่าง ๆ มาใช ้
 5. ปญัหาทีไ่ม่เกี่ยวกบัเน้ือหาคณิตศาสตรแ์ต่ต้องอาศยักระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาใชใ้นการแกป้ญัหา 
ยพุนิ พพิธิกุล (2530 : 133) กล่าววา่ ปญัหาคณติศาสตรท์ีจ่ะนํามาใหผู้เ้รยีนฝึกคดินัน้ 

อาจมดีงัต่อไปน้ี 
 1. ปญัหาทีน่ักเรยีนจะตอ้งคน้หาความจรงิ หรอืขอ้สรุปใหม่ทีผู่เ้รยีนยงัไม่เคยเรยีนมา

ก่อน 
 2. ปญัหาเกีย่วกบัวธิกีาร การพสิจูน์ทฤษฎบีท 
 3. ปญัหาที่เกี่ยวกับเน้ือหาคณิตศาสตร์ ที่อาศัยนิยามทฤษฎีบทต่าง ๆ ซึ่งจะถูก

นํามาใช ้
 4. ปญัหาทีต่อ้งอาศยักระบวนการทางคณติศาสตรม์าแกป้ญัหา 
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ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2537 : 62 - 63) ไดแ้บ่งปญัหาทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี 
 1. พจิารณาจากจุดประสงคข์องปญัหาสามารถแบ่งปญัหาทางคณิตศาสตรไ์ดเ้ป็น 2 

ประเภทคอื 
  1.1 ปญัหาใหค้น้หา เป็นปญัหาใหค้น้หาคําตอบซึ่งอาจอยู่ในรูปปรมิาณ จํานวน 

หรอืใหห้าวธิกีาร คาํอธบิายใหเ้หตุผล 
  1.2 ปญัหาใหพ้สิจูน์ เป็นปญัหาใหแ้สดงการใหเ้หตุผลว่าขอ้ความทีก่ําหนดใหเ้ป็น

จรงิหรอืขอ้ความทีก่าํหนดใหเ้ป็นเทจ็ 
 2. พจิารณาจากตวัผูแ้กป้ญัหาและความซบัซอ้นของปญัหา สามารถแบ่งปญัหาทาง

คณติศาสตรไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
  2.1 ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนนัก ผู้แก้ปญัหามี

ความคุน้เคยในโครงสรา้งและวธิกีารแกป้ญัหา 
  2.2 ปญัหาไม่ธรรมดา เป็นปญัหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน ในการแก้ปญัหาผู้

แกป้ญัหาตอ้งประมวลความรูค้วามสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัเพือ่นํามาใชใ้นการแกป้ญัหา 
ศนูยพ์ฒันาหลกัสตูร กรมวชิาการ (2541 : 2) กล่าววา่ ปญัหาทางคณติศาสตรม์ ี2ลกัษณะ 

คอื  
 1. ปญัหาปกต ิ(routine problems) เป็นปญัหาทีพ่บในหนงัสอืเรยีนและหนงัสอืทัว่ๆ 

ไปผูแ้กป้ญัหามคีวามคุน้เคยในโครงสรา้งและวธิกีารแก ้
 2. ปญัหาทีไ่ม่ปกต ิ(nonroutine problems) เป็นปญัหาทีเ่น้นกระบวนการคดิ และ

ปรศินาต่าง ๆ ผูแ้กป้ญัหาตอ้งประมวลความรูค้วามสามารถหลายอย่างเขา้ดว้ยกนั เพื่อนํามาใชใ้น
การแกป้ญัหา 

ศนูยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2544 : 19) ไดจ้าํแนกปญัหาคณติศาสตรเ์ป็น 6 ลกัษณะ 
คอื 

 1. ปญัหาเป็นแบบฝึกทกัษะ ปญัหาเชน่น้ีตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะ 
 2. ปญัหาขัน้ตอนเดยีว เป็นปญัหาง่าย ๆ ที่ใชใ้นการแกป้ญัหา โดยทําเพยีงขัน้ตอน

เดยีว 
 3. ปญัหาทีซ่บัซอ้น เป็นปญัหาทีใ่ชว้ธิกีารคดิมากกวา่หน่ึงขัน้ตอน 
 4. ปญัหาเกีย่วกบักระบวนการ 
 5. ปญัหาเกีย่วกบัการประยกุต ์
 6. ปญัหาในรูปปรศินา เป็นปญัหาที่ไม่สามารถจะหาคําตอบได้ทนัท ีต้องพจิารณา

เงือ่นไข ของโจทยแ์ละทดลองแกป้ญัหา 
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จากการศึกษาประเภทของปญัหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้นสรุปได้ว่า ปญัหาทาง

คณติศาสตรแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
 1. ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาทีไ่มซ่บัซอ้น ผูแ้กป้ญัหามคีวามคุน้เคยกบัโครงสรา้งและ

วธิกีารแกป้ญัหา 
 2. ปญัหาไม่ธรรมดา เป็นปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น เน้นกระบวนการคดิ ผูแ้กป้ญัหาไม่

คุ้นเคยกับปญัหา ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการ
แกป้ญัหา 
 3.3 องคป์ระกอบท่ีจาํเป็นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ไคลด ์(Clyde. 1967 : 112) กล่าวถงึ องคป์ระกอบในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนไวด้งัน้ี 

 1. วุฒภิาวะและประสบการณ์จะชว่ยใหน้กัเรยีนแกป้ญัหาไดด้ขีึน้ 
 2. ความสามารถในการอา่น 
 3. สตปิญัญา 
จอหน์สนั และไรซงิ (Johnson; & Rising. 1967 : 107-110) อธบิายว่า การแกป้ญัหาควร

ประกอบดว้ย 
 1. การมองเหน็ภาพ ผูแ้กป้ญัหาควรมองทะลุปญัหา มคีวามคดิกวา้งไกลและมองเหน็

แนวทางการแกป้ญัหา 
 2. การจนิตนาการ ผูแ้กป้ญัหาควรรูจ้กัจนิตนาการวา่ปญัหานัน้เป็นอยา่งไรเพือ่หา 

แนวทางในการคดิแกป้ญัหา 
 3. การแกป้ญัหาอยา่งมทีกัษะ เมื่อมองเหน็แนวทางในการแกป้ญัหากล็งมอืทาํอยา่งมี

ระบบ ทาํดว้ยความชาํนาญ มคีวามรูส้กึทา้ทายทีจ่ะแกป้ญัหาแปลก ๆ ใหม ่ๆ 
 4. การวเิคราะห ์ตอ้งรูจ้กัวเิคราะหต์ามขัน้ตอนทีก่ระทาํนัน้ 
 5. การสรปุ เมือ่กระทาํจนเหน็รปูแบบแลว้กส็ามารถสรปุได ้
 6. แรงขบั ถ้าผูแ้ก้ปญัหาไม่สามารถได้ในทนัท ีจะต้องมแีรงขบัที่สรา้งพลงัความคดิ 

ไดแ้ก่ ความสนใจ เจตคตทิีด่ ีอตัโนทศัน์ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 7. การยดืหยุน่ ผูแ้กป้ญัหาตอ้งไมย่ดึตดิรปูแบบทีต่นเองคุน้เคยควรยอมรบัรปูแบบอื่น 

และวธิกีารใหม ่ๆ 
 8. การโยงความคดิการสมัพนัธค์วามคดิเป็นเรือ่งจาํเป็นอยา่งยิง่ในการแกป้ญัหา 
ออซูเบล (Ausubel. 1968 : 538) กล่าวว่า ในการแก้ปญัหาโดยทัว่ไปนัน้ต้องใช้

องคป์ระกอบหลายอยา่ง เชน่ สตปิญัญา และองคป์ระกอบทางการคดิ เชน่ ความยดืหยุน่ทางการคดิ 
การรวบรวมความคดิ ความตัง้ใจ 
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เฟอร ์(Fehr. 1972 : 127) กล่าวถงึ สิง่ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี 
 1. การรู้จกัคาดคะเนคําตอบ รู้จกัประมาณอย่างคร่าว ๆ จะสามารถหลีกเลี่ยงจาก

คาํตอบทีค่าดเคลื่อนจากความเป็นจรงิมากได ้
 2. การตคีวามคาํตอบ เป็นสิง่สาํคญัพอ ๆ กบัการหาคาํตอบ บางครัง้ผลการคาํนวณที่

ถูกตอ้งไมเ่พยีงพอทีจ่ะตอบคาํถามของปญัหา แต่ตอ้งดถูงึความเป็นไปไดข้องปญัหาดว้ย 
ไฮเมอร ์และทรบูลดั (Heimer; & Trueblood. 1977 : 30-32) กล่าวถงึ องคป์ระกอบที ่

สาํคญับางประการทีม่ผีลต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี 
 1. ความรูเ้กีย่วกบัศพัทเ์ฉพาะ 
 2. ความสามารถในการคาํนวณ 
 3. ความสามารถในการรวบรวมความรูร้อบตวั 
 4. ความสามารถในการรบัรูถ้งึความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูทีก่าํหนดให ้
 5. ความสามารถในการใหเ้หตุผลสาํหรบัคาํตอบทีต่ัง้จุดมุง่หมายไว ้
 6. ความสามารถในการเลอืกวธิกีารทางคณติศาสตรท์ีถู่กตอ้ง 
 7. ความสามารถในการคน้หาขอ้มลูทีข่าดหายไป 
 8. ความสามารถในการเปลี่ยนปญัหาที่เป็นประโยคภาษาใหเ้ป็นประโยคสญัลกัษณ์

ทางคณติศาสตร ์
โพลยา (Polya. 1980 : 225) กล่าวถงึ สิง่ทีส่มัพนัธก์บัความสามารถในการแกป้ญัหาซึง่

เป็นสิง่ทีม่สี่วนช่วยในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรไ์ว ้คอื ความรูส้กึเกี่ยวกบัความเป็นไปไดข้อง
ปญัหา ความเป็นไปไดข้องคาํตอบ และกลวธิต่ีาง ๆ เชน่ การลองผดิลองถูก เป็นตน้ 

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

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

แกป้ญัหา ดงัน้ี 
 1. รปูแบบการรบัรู ้
 2. ความสามารถภายในตวับุคคล 
 3. เทคนิคการประมวลผลขอ้มลู 
 4. พืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
 5. ความตอ้งการทีจ่ะหาคาํตอบ 
 6. ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการแกป้ญัหา 
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บารดูี ้(Baroody. 1993 : 2-10) กล่าวถงึ องคป์ระกอบหลกัของการแกป้ญัหา 3 ประการ 

ดงัน้ี 
 1. ด้านความรู้ความคิด ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกบัมโนมติ และยุทธวิธีในการ

แกป้ญัหา 
 2. ดา้นความรูส้กึ เป็นแรงขบัในการแกป้ญัหาทีม่าจากความสนใจ ความเชื่อมัน่ ความ

ตัง้ใจ ความพยายามและความเชื่อของนกัเรยีน 
 3. ด้านการสงัเคราะห์ความคิด เป็นความสามารถในการสงัเคราะห์ความคิดของ

ตนเองในการแกป้ญัหา 
คณะอนุกรรมการการพฒันาการสอนและผลติวสัดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ (2524 

:141 – 142) กล่าววา่ การทีน่กัเรยีนจะมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาได ้นกัเรยีนควรจะตอ้งไดร้บั 
การฝึกฝนใหม้คีวามรูค้วามสามารถพืน้ฐานดงัต่อไปน้ี 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัเน้ือหา มคีวามเขา้ใจ มมีโนคต ิและทกัษะในเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปญัหานัน้ ๆ 

 2. มคีวามสามารถในการอา่น การแปลความ การตคีวาม และการขยายความ 
 3. มคีวามสามารถในการแปลงขอ้ความเป็นสญัลกัษณ์ หรอืแผนภาพ 
 4. มคีวามสามารถในการวเิคราะหค์วามเกีย่วขอ้งในระหวา่งขอ้มลูทีม่อียู ่หาความ 

เกีย่วขอ้งระหวา่งขอ้มลูทีม่อียูก่บัประสบการณ์เก่า 
 5. มคีวามสามารถในการจดัขอ้มลู จดัลําดบัขัน้ตอน การวเิคราะหห์ารปูแบบ และการ

หาขอ้สรปุนอกจากความรูพ้ืน้ฐานทัง้ 5 ขอ้ ดงักล่าวมาแลว้ ยงัมอีงคป์ระกอบในดา้นเจตคตทิีจ่ะช่วย
เป็นพลงัทีส่าํคญัยิง่ในการแกป้ญัหา ซึง่นกัเรยีนตอ้งมคีอื 

 6. ความใฝใ่จใครรู่ ้มคีวามกระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ 
 7. มศีรทัธา มกีาํลงัใจ และมคีวามอดทนในการคดิแกป้ญัหา 
สมเดช บุญประจกัษ์ (2540 : 31-32) กล่าวถงึ องคป์ระกอบทีส่าํคญัทีส่ง่ผลต่อการพฒันา

ความสามารถในการแกป้ญัหา มดีงัน้ี 
 1. องคป์ระกอบเกีย่วกบัตวัผูแ้กป้ญัหา ซึง่เกีย่วกบั 
  1.1 ความรูค้วามคดิและประสบการณ์ 
  1.2 ระดบัสตปิญัหาและความสามารถ 
  1.3 การรบัรูแ้ละการสงัเคราะหค์วามคดิ 
  1.4 ทกัษะและความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เช่น ทกัษะการอ่าน การดําเนินการและ

ทกัษะทางคณติศาสตร ์
  1.5 ความรูส้กึ ความตอ้งการทีจ่ะแกป้ญัหา ความเชื่อและเจคตต่ิอการแกป้ญัหา 
  1.6 ความยดืหยุน่และความมัน่ใจในตนเองต่อความสามารถในการแกป้ญัหา 
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 2. องคป์ระกอบเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม ซึง่เกีย่วกบั 
  2.1 บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา 
  2.2 วธิกีารพฒันาทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความสามารถในการแกป้ญัหา 
  2.3 มเีวลาพฒันาอยา่งเพยีงพอและไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
  2.4 สถานการณ์ปญัหาที่นํามาเป็นสื่อในการพฒันา เป็นปญัหาที่ดก่ีอใหเ้กดิการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะต่าง ๆ เป็นปญัหาทีน่่าสนใจ ทา้ทายความสามารถและเหมาะสมกบัวยั 
ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตร กรมวชิาการ (2541 : 2-3) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบที่จําเป็นในการ

แกป้ญัหาทางคณติศาสตรว์า่ การแกป้ญัหาควรประกอบดว้ย 
 1. การมองเหน็ภาพ ผูแ้กป้ญัหาควรมองทะลุปญัหา มคีวามคดิกวา้งไกล และมองเหน็

แนวทางการแกป้ญัหา 
 2. การจนิตนาการ ผูแ้ก้ปญัหาควรรูจ้กัจนิตนาการว่าปญัหานัน้เป็นอย่างไร เพื่อหา

แนวทางในการคดิแกป้ญัหา 
 3. การแกป้ญัหาอยา่งมทีกัษะ เมื่อมองเหน็แนวทางในการแกป้ญัหากล็งมอืทาํอยา่งมี

ระบบ ทาํดว้ยความชาํนาญ มคีวามรูส้กึทา้ทายทีจ่ะแกป้ญัหาแปลก ๆ ใหม ่ๆ 
 4. การวเิคราะห ์ตอ้งรูจ้กัวเิคราะหต์ามขัน้ตอนทีก่ระทาํนัน้ 
 5. การสรปุ เมือ่กระทาํจนเหน็รปูแบบแลว้กส็ามารถสรปุได ้
 6. แรงขบั ถ้าผูแ้กป้ญัหาไม่สามารถแก้ปญัหาไดใ้นทนัท ีจะต้องมแีรงขบัทีส่รา้งพลงั

ความคดิ ไดแ้ก่ ความสนใจ เจตคตทิีด่ ีอตัโนทศัน์ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 7. การยดืหยุน่ ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งไมย่ดึตดิรปูแบบทีต่นเองคุน้เคย ควรยอมรบัรปูแบบ

อื่น ๆ และวธิกีารใหม ่ๆ 
 8. การโยงความคดิ การสมัพนัธค์วามคดิเป็นเรือ่งจาํเป็นอยา่งยิง่ในการแกป้ญัหา 
ยุพนิ พพิธิกุล (2544 : 140) กล่าวถงึ องคป์ระกอบทีเ่ป็นพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รยีนในการ

เตรยีมแกป้ญัหาดงัน้ี 
 1. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามรูใ้นเน้ือหาวชิาอยา่งถ่องแท ้
 2. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในมโนคต ิ(Concept) อยา่งถูกตอ้ง 
 3. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามสามารถในการอา่น การตคีวามการขยายความ 
 4. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามสามารถในการแปลขอ้ความ เป็นสญัลกัษณ์ หรอืแผนภาพ 
 5. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามสามารถในการวเิคราะห ์ความเกีย่วขอ้งระหว่างประสบการณ์

เก่ากบัขอ้มลูทีม่อียูใ่หม ่
 6. ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัขอ้มลูเป็นลําดบัขัน้ตอน วเิคราะหห์า

รปูแบบเพือ่นําไปสูข่อ้สรปุ 
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ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ (2544 : 38) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ช่วยในการ

แกป้ญัหามดีงัน้ี 
 1. ประสบการณ์ เช่น สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิธีการ

แกป้ญัหาทีคุ่น้เคย ลกัษณะของโจทยป์ญัหาทีคุ่น้เคย อาย ุ
 2.  จติพสิยั เชน่ ความสนใจ ความตัง้ใจ ความอดทน ความกระตอืรอืรน้ ความกลวัแต่

นกัเรยีนกร็ูส้กึวา่จาํเป็นตอ้งทาํ ความพยายาม 
 3.  สติปญัญา เช่น ความสามารถทางการอ่าน ความสามารถในการให้เหตุผล 

ความจําความสามารถในการคดิคํานวณ ความสามารถในการวเิคราะห ์ความสามารถในการมอง
ภาพ 3 มติ ิ

จากการศึกษาองค์ประกอบในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้น สรุปได้ว่า 
องคป์ระกอบทีส่ง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์มอียู ่5 ประการ คอื 

 1. ความเขา้ใจปญัหา 
 2. ความสามารถในการตคีวามหมาย 
 3. ความสามารถในการรบัรู ้วเิคราะห ์และสงัเคราะห ์
 4. ความสามารถในการคดิคาํนวณและการใหเ้หตุผล 
 5. สตปิญัญา และประสบการณ์ 

 3.4 กระบวนการและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
โพลยา (Polya. 1957 : XVI-XVII) เสนอขัน้ตอนกระบวนการการแกป้ญัหาไวด้งัน้ี 

  ขัน้ที ่1 ทาํความเขา้ใจปญัหา (Understanding the problem) ตอ้งเขา้ใจว่าโจทยถ์าม
อะไร โจทย์กําหนดอะไรมาให้ และเพยีงพอสําหรบัการแก้ปญัหานัน้หรอืไม่ สามารถสรุปปญัหา
ออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ถา้ยงัไมช่ดัเจนในโจทยอ์าจใชก้ารวาดรปูและแยกแยะสถานการณ์ 
หรอืเงือ่นไขในโจทยอ์อกเป็นสว่น ๆ ซึง่จะชว่ยทาํใหเ้ขา้ใจปญัหามากขึน้ 

 ขัน้ที ่2 วางแผนการแกป้ญัหา (Devising a plan) ผูเ้รยีนมองเหน็ความสาํคญัของ
ขอ้มลูต่าง ๆ ในโจทยป์ญัหาอยา่งชดัเจนมากขึน้ เป็นขัน้ทีค่น้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีโ่จทยถ์าม
กบัขอ้มูลหรอืสิง่ทีโ่จทยก์ําหนดให ้ถ้าหากไม่สามารถหาความสมัพนัธไ์ด ้กค็วรอาศยัหลกัการของ
การวางแผนการแกป้ญัหา ดงัน้ี 

  2.1 เป็นโจทยป์ญัหาทีเ่คยประสบมาก่อนหรอืไม ่หรอืมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัโจทย์
ทีเ่คยแกม้าก่อนหรอืไม ่

  2.2 รูจ้กัโจทยป์ญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืสมัพนัธก์บัโจทยท์ีจ่ะแกห้รอืไม่เพยีงใด และ
รูจ้กัทฤษฎทีีจ่ะใชแ้กห้รอืไม ่

  2.3 พจิารณาสิง่ที่ไม่รู้ในโจทย์และพยายามคดิถึงปญัหาที่คุ้นเคย ซึ่งมสีิง่ที่ไม่รู้
เหมอืนกนั และพจิารณาดวูา่จะใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีเ่คยพบมาใชก้บัโจทยท์ีก่าํลงัจะแกไ้ดห้รอืไม ่
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  2.4 ควรอ่านโจทยป์ญัหาอกีครัง้ และวเิคราะหเ์พื่อดูว่าแตกต่างจากปญัหาที่เคย

พบหรอืไม ่
 ขัน้ที ่3 ดาํเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ลงมอืปฏบิตักิารตามแผนทีว่าง

ไว ้เพื่อใหไ้ดค้าํตอบของปญัหาดว้ยการรูจ้กัเลอืกวธิกีารคดิคาํนวณ สมบตั ิกฎ หรอืสตูรทีเ่หมาะสม
มาใช ้

 ขัน้ที ่4 ตรวจสอบผล (Looking back) เป็นการตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่าผลลพัธท์ีไ่ด้
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยการพจิารณาและตรวจสอบดูว่าผลลพัธ์ถูกต้องและมเีหตุผลที่น่าเชื่อถือได้
หรอืไม่ ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปญัหา ซึ่งอาจจะใช้วธิีการอกีวธิีหน่ึงตรวจสอบเพื่อดูว่า
ผลลพัธท์ีไ่ดต้รงกนัหรอืไม ่หรอือาจใชก้ารประมาณคา่ของคาํตอบอยา่งครา่ว ๆ 

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

 ขัน้ที ่1 เขา้ใจปญัหา คอื ความรูเ้กีย่วกบัคาํศพัทต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นปญัหานัน้ 
 ขัน้ที ่2 การหาสิง่ทีต่อ้งการใชห้าคาํตอบของปญัหา 
 ขัน้ที ่3 ดูความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ ทีจ่ะใหห้าคําตอบ และความสมัพนัธ์กบั

คําตอบ มองเหน็ว่าต้องใชก้ารดําเนินการใด จงึจะไดค้ําตอบ ขัน้น้ีถอืว่าเป็นขัน้ใหเ้หตุผลที่แทจ้รงิ
นกัเรยีนทีป่ระสบความสาํเรจ็ในขัน้น้ีตอ้งมคีวามสามารถ 3 ประการ คอื 

  1. มองเหน็เงือ่นไขอยา่งชดัเจน 
  2. การวางแผนแกป้ญัหาและใหเ้หตุผล 
  3. ตดัสนิคาํตอบทีม่เีหตุผล หรอืสมเหตุสมผลเพยีงใด 
 ขัน้ที ่4 การคาํนวณ จะตอ้งมทีกัษะพืน้ฐานเป็นอยา่งด ี
กลิฟอรด์ (Guildford. 1971 : 12) กล่าววา่ การแกป้ญัหาม ี5 ขัน้ตอน คอื 
  1. เตรยีมการ คอื คน้หาวา่ปญัหาคอือะไร 
  2. วเิคราะห ์คอื พจิารณาถงึสาเหตุของปญัหา 
  3. เสนอทางแก ้คอื การหาวธิกีารเหมาะสมกบัสาเหตุของปญัหามาแกไ้ข 
  4. ตรวจสอบผล คอื พจิารณาผลลพัธว์า่ตรงตามทีต่อ้งการหรอืไม ่ถา้ไมจ่ะตอ้งหา

วธิอีื่นๆจนกวา่จะไดผ้ลตามทีต่อ้งการ 
  5. นําไปประยุกต์ใช้ คือ นําวิธีแก้ปญัหาที่ได้ผลไปใช้กับปญัหาที่คล้ายกนัใน

โอกาสต่อไป 
เวยีร ์(Weir. 1974 : 17) กล่าวถงึ ขัน้ตอนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. ขัน้ระบุปญัหา 
  2. ขัน้วเิคราะหป์ญัหา 
  3. ขัน้เสนอวธิกีารแกป้ญัหา 
  4. ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์
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เบลล ์(Bell. 1978 : 312) กล่าวถงึ ลาํดบัขัน้ของการแกป้ญัหาไว ้ดงัน้ี 
 1. นําเสนอปญัหาในรปูทัว่ไป 
 2. เสนอปญัหาในรปูทีส่ามารถดาํเนินการได ้
 3. ตัง้สมมตฐิานและเลอืกวธิดีาํเนินการเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบของปญัหา 
 4. ตรวจสอบสมมตฐิานและดาํเนินการแกป้ญัหาเพื่อใหไ้ดค้าํตอบ หรอืชุดของคําตอบ

ทีเ่ป็นไปได ้
 5. วิเคราะห์และประเมินคําตอบ รวมถึงวิธีซึ่งนําไปสู่การค้นพบยุทธวิธีในการ

แกป้ญัหา 
ออสบอรน์ (Osborn. 1989 : 1995A) ไดเ้สนอขัน้ตอนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 
 1. ขัน้คน้หาความจรงิ (Fact Finding) โดยการใชค้าํถาม “ใคร” 
 2. ขัน้คน้หาปญัหา (Problem Finding) คอื ระบุนิยามของปญัหา 
 3. ขัน้คน้หาความคดิในการแกป้ญัหา (Idea Finding) โดยการระดมสมองจากสมาชกิ 
 4. ขัน้คน้หาคาํตอบ (Solution Finding) โดยใชต้ารางประเมนิผล 
 5. ขัน้ยอมรบันําไปปฏบิตั ิ(Acceptance Finding or Implementation) 
ครลูคิ และรดูนิค (Krulik; & Rudnick. 1993 : 39-57) กล่าวถงึ ลําดบัขัน้ตอนของการ

แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์5 ขัน้ ดงัน้ี 
 ขัน้ที ่1 ขัน้การอ่านและคดิ (Read and Think) เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนไดอ้่านขอ้ปญัหา

ตีความจากภาษา สร้างความสมัพนัธ์ และระลึกถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลงึกนั ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว
ปญัหาจะประกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิและคาํถามอยูร่วมกนัอาจทาํใหเ้กดิการไขวเ้ขวได ้ในขัน้น้ีนกัเรยีน
จะตอ้งแยกแยะขอ้เทจ็จรงิและขอ้คาํถาม มองเหน็ภาพของเหตุการณ์ บอกสิง่ทีก่าํหนดและสิง่ที ่
ตอ้งการ และกล่าวถงึปญัหาในภาษาของเขาเองได ้

 ขัน้ที ่2 ขัน้สาํรวจและวางแผน (Explore and Plan) ในขัน้น้ีผูแ้กป้ญัหาจะวเิคราะห์
และสงัเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปญัหา รวบรวมข้อมูล พิจารณาว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอหรือไม ่
เชื่อมโยงขอ้มลูเขา้กบัความรูเ้ดมิ เพื่อหาคําตอบทีเ่ป็นไปได ้แลว้วางแผนเพื่อแกป้ญัหา โดยนําเอา
ข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างเป็นแผนภาพหรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนผัง ตาราง กราฟ หรือวาด
ภาพประกอบ 

 ขัน้ที ่3 ขัน้เลอืกวธิกีารแกป้ญัหา (Select a Strategy) ในขัน้น้ีผูแ้กป้ญัหาตอ้งเลอืก
วธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุ แต่ละบุคคลจะเลอืกใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างกนัไป และในการแกป้ญัหา
หน่ึงปญัหาอาจจะมกีารนําเอาหลาย ๆ วธิกีารแกป้ญัหามาประยกุตเ์พือ่แกป้ญัหานัน้กไ็ด ้

 ขัน้ที ่4 การคน้หาคําตอบ (Find an Answer) เมื่อเขา้ใจปญัหาและเลอืกวธิใีนการ
แกป้ญัหาไดแ้ลว้ นักเรยีนควรจะประมาณคําตอบทีเ่ป็นไปได ้ในขัน้น้ีนักเรยีนควรลงมอืปฏบิตัดิว้ย
วธิกีารทางคณิตศาสตรใ์หไ้ดม้าซึ่งคําตอบที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องอาศยัการประมาณค่า การใชท้กัษะ
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การคิดคํานวณ การใช้ทกัษะการคิดคํานวณ การใช้ทกัษะทางพีชคณิต และการใช้ทกัษะทาง
เรขาคณติ 

 ขัน้ที ่5 การมองยอ้นและขยายผล (Reflect and Extend) ถา้คาํตอบทีไ่ดไ้ม่ใช่ผลที่
ตอ้งการกต็อ้งยอ้นกลบัไปยงักระบวนการทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาเพื่อหาวธิกีารทีใ่ชใ้นการหาคาํตอบที่
ถูกต้องใหม่ และนําเอาวิธีการที่ได้มาซึ่งคําตอบที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาใน
สถานการณ์อื่นต่อไป ในขัน้น้ีประกอบด้วย การตรวจสอบคําตอบ การค้นหาทางเลือกที่นําไปสู่
ผลลพัธ์ การมองความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้เทจ็จรงิและคําถาม การขยายผลลพัธ์ทีไ่ด ้การพจิารณา
ผลลพัธท์ีไ่ด ้และการสรา้งสรรคป์ญัหาทีน่่าสนใจจากขอ้ปญัหาเดมิ 

วลิสนั เฟอรน์นัเดซ และฮาดาเวย ์ (สมเดช บุญประจกัษ์. 2540 : 16-17 ; อา้งองิจาก
Wilson; Fernandez; & Hadaway. 1993. Research Ideas for the Classroom High School. p. 
60-62) กล่าวถงึ กระบวนการแกป้ญัหาโดยทัว่ไปว่า มกันําเสนอขัน้ตอนการแกป้ญัหา โดยทัว่ไปว่า 
มกันําเสนอขัน้ตอนการแกป้ญัหาเป็นขัน้ ๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นกรอบการแกป้ญัหาทีเ่ป็นแนวตรง    
ดงัภาพประกอบ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 กระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นแนวตรง 

 

อา่นปญัหา 

พจิารณาปญัหา 

แกป้ญัหา 

ตรวจสอบคาํตอบ 

ตรวจสอบผล 

วางแผนแกป้ญัหา 

ดาํเนินการแกป้ญัหา

ทาํความเขา้ใจปญัหา 

อา่นปญัหา 
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ทีม่า: สมเดช บุญประจกัษ.์ (2540). การพฒันาศกัยภาพทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื. หน้า 16. 
 
รูปแบบดงักล่าวเป็นเสมอืนชุดของขัน้ตอนการแก้ปญัหาซึ่งต้องดําเนินการตามขัน้ตอน

เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งคําตอบที่ถูกต้อง จะเหน็ว่าการดําเนินการในลกัษณะแนวตรงเช่นน้ีทําใหข้าดการ
สบืสวนในการแกป้ญัหา ขาดการช่วยเหลอืตนเอง ขาดการวางระบบความคดิและการวดัผลตนเอง 
(self-assessment) ซึง่รปูแบบเช่นน้ี วลิสนั เฟอรน์ันเดซ และฮาดาเวย ์(Wilson; Fernandez; & 
Hadaway. 1993 : 60-62) มองวา่ มขีอ้บกพรอ่ง ดงัน้ี 

 1. ทาํใหเ้ขา้ใจวา่การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการในแนวตรงเสมอ 
 2. การแกป้ญัหาเป็นดงัเชน่ชุดของขัน้ตอน 
 3. ทาํใหเ้ขา้ใจวา่การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการทีต่อ้งจาํ ตอ้งฝึกและตอ้งกระทาํซํ้าๆ 
 4. เป็นการเน้นการไดม้าเพยีงคาํตอบ 
จากข้อบกพร่องข้างต้น วิลสนั เฟอร์นันเดซ และฮาดาเวย์ (Wilson; Fernandez; 

&Hadaway. 1993 : 60-62) ไดป้รบัปรงุกระบวนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา โดยเสนอเป็น 
กรอบแนวคดิเกี่ยวกบัการแกป้ญัหาทีแ่สดงความเป็นพลวตั (dynamic) และเป็นวงจรของขัน้ตอน
ของกระบวนการแกป้ญัหา ดงัภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตั 
ทีม่า: สมเดช บุญประจกัษ.์ (2540). การพฒันาศกัยภาพทางคณติศาสตร ์ของ 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื. หน้า 17. 

กาํหนดสถานการณ์ปญัหา 

ทาํความเขา้ใจปญัหา 

ดาํเนินการแกป้ญัหา 

วางแผนแกป้ญัหา ตรวจสอบผล 
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ลกูศรเป็นการแสดงการพจิารณาตดัสนิใจทีเ่ป็นการเคลื่อนการทาํงานจากขัน้ตอนหน่ึงไปสู่

อกีขัน้ตอนหน่ึง หรอือาจพจิารณาย้อนหลบัไปขัน้ตอนเดิมหากมปีญัหาหรอืมขี้อสงสยัจะเหน็ว่า
กระบวนการไม่จาํเป็นตอ้งเป็นแนวตรงดงัรปูแบบเดมิ เช่น เมื่อนกัเรยีนทําการแกป้ญัหาในขัน้ตอน
แรก คอื ทาํความเขา้ใจปญัหา แลว้เคลื่อนไปสูก่ารวางแผน ระหว่างการดาํเนินการนัน้ นกัเรยีนอาจ
คน้พบสิง่ที่ทําใหเ้ขา้ใจปญัหาได้ดยีิง่ขึน้ หรอืในขณะที่นักเรยีนดําเนินการตามแผนที่วางไว้แต่ไม่
สามารถดาํเนินการได ้นกัเรยีนอาจจะกลบัไปเริม่วางแผนใหม ่หรอืทาํความเขา้ใจปญัหาใหม ่ซึง่การ 
ดําเนินการดงักล่าวเป็นการดําเนินการทีเ่ป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหาโดยไม่จําเป็นต้องเริม่ต้นใหม่ใน
การทาํความเขา้ใจปญัหาเสมอไป 

ยุพนิ พพิธิกุล (2530 : 136) ไดเ้สนอแผนผงัของลําดบัขัน้ของการแกป้ญัหา               
ดงัภาพประกอบ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ลาํดบัขัน้ของการแกป้ญัหา 
ทีม่า : ยพุนิ พพิธิกุล. (2530). การสอนคณติศาสตร.์ หน้า 136. 

 
 

  

สิง่ทีโ่จทยบ์อก 

สิง่ทีโ่จทยถ์าม 

ตอบปญัหา 

สรปุปญัหา 

ตรวจยอ้น 

โจทยบ์อกอะไร 

โจทยถ์ามอะไร 

แตกปญัหาออกมาเป็นขอ้ยอ่ย ๆ 

นําขอ้มลูทีแ่ยกแยะออกมาหาขอ้สรปุรวม 

ขัน้สดุทา้ย 

ตรวจดวูา่ทาํตามทีโ่จทยบ์อกครบหรอืเปล่า 
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ดุษฎ ีบรพิตัร ณ อยธุยา (2531: 140 – 141) ไดเ้สนอขัน้ตอนการแกป้ญัหาไว ้5 ขัน้ ดงัน้ี 
 1. ขัน้เกบ็ขอ้มลู (fact Finding) ไดแ้ก่ การเกบ็ขอ้มลูเตรยีมไวส้าํหรบัการพจิารณาว่า

อะไรคอืปญัหา 
 2. ขัน้วเิคราะหป์ญัหา (problem finding) ไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ทีห่าไวใ้น

ขัน้แรก 
 3. ขัน้ระดมความคดิ (idea finding) ไดแ้ก่ การช่วยกนัพจิารณาทุกแงทุ่กมุม เพื่อ

คน้หาวา่วธิกีารคดิอา่นอนัใดทีจ่ะนํามาใชแ้กป้ญัหาได ้
 4. ขัน้ทดสอบ (solution finding) ไดแ้ก่ การพจิารณาคน้หาดูว่าจะใชห้นทางหรอื

วธิแีกไ้ขอนัใดแกป้ญัหาได ้
 5. ขัน้ยอมรบัขอ้เสนอ (acceptance finding) 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2537 : 16-17) ไดแ้สดงกระบวนการ

แกป้ญัหาโดยภาพรวมดงัภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการแกป้ญัหา 
ทีม่า : คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. (2537). ประมวลสาระชุดวชิา

 สารตัถะและวทิยวธิทีางวชิาคณติศาสตร ์(Foundations and Methodologies in 
Mathematics). หน้า 17. 

 
 

ปญัหาเริม่ตน้ ปญัหาเชงิคณติศาสตร ์

คาํตอบ 
ของปญัหาเริม่ตน้ 

คาํตอบของปญัหา 
เชงิคณติศาสตร ์

แปล 

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

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

เงือ่นไขเชื่อมโยงสิง่ทีต่อ้งการกบัขอ้มลูทีก่าํหนด 
 2. วางแผนแก้ปญัหา ขัน้ตอนน้ีเป็นการระบุขอ้มูลที่จําเป็นและไม่จําเป็นสําหรบัการ

ไดม้าซึ่งสิง่ที่ต้องการ ระบุปญัหาย่อย และเลอืกใชยุ้ทธศาสตร์ที่เหมาะสมคอื สงัเกตกระสวนหรอื
รูปแบบคดิจากปลายเหตุย้อนสู่ต้นเหตุ เดาและทดสอบ ทดลองและสร้างสถานการณ์จําลอง ลด
ความซบัซอ้นขอปญัหา แบ่งปญัหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ใชว้ธิอีนุมานทางตรรกวทิยา และรายงาน
แจกแจงสมาชกิทัง้หมด 

 3. ดําเนินการตามแผน ขัน้ตอนน้ีเป็นการดําเนินการตามยุทธวธิทีี่เลอืก คํานวณหา
คาํตอบ และใหเ้หตุผล 

 4. ตรวจสอบกระบวนการและคําตอบ ขัน้ตอนน้ีเป็นการระบุว่าคําตอบสมเหตุสมผล
หรอืไม ่ตรวจคาํตอบวา่ถูกตอ้งหรอืไม ่หาวธิกีารแกป้ญัหาทีด่กีวา่ สัน้กวา่ ดดัแปลงเพิม่เตมิ เงือ่นไข 
หรอืขอ้มลูเพือ่สรา้งปญัหาใหม ่และวางนยัทัว่ไป 

จากการศกึษากระบวนการและขัน้ตอนในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์า้งตน้ สรุปไดว้่า 
การแกป้ญัหาทางคณติศาสตรม์ ี4 ขัน้ตอนตามกระบวนการแกป้ญัหาของโพลยา คอื 

 1. ขัน้ทําความเขา้ใจปญัหา เป็นขัน้ที่ผูเ้รยีนพจิารณาและทําความเขา้ใจปญัหาโดย
อาศยัทกัษะต่างๆ ในการแยกแยะไดว้า่โจทยถ์ามอะไร อะไรเป็นสิง่ทีโ่จทยก์าํหนดให ้  
   2. ขัน้วางแผนแก้ปญัหา ผู้เรียนจะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปญัหาด้วยวิธีการใด จะ
แกป้ญัหาอยา่งไรเป็นการนําความรูห้รอืหลกัการต่างๆมาใชใ้นการแกป้ญัหา 
  3. ขัน้ดาํเนินการแกป้ญัหา เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนตอ้งลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพื่อใหไ้ดค้าํตอบของ
ปญัหา โดยอาศยัทกัษะการคดิคํานวณ การดําเนินการทางคณิตศาสตร ์การพสิูจน์ การอธบิาย 
รวมถงึการใหเ้หตุผลประกอบการแกป้ญัหา 

 4. ขัน้ตรวจสอบ เป็นขัน้ตอนที่ผู้เรียนตรวจสอบผลลพัธ์ที่ได้จากการแก้ปญัหาว่า 
ถูกตอ้งและมคีวามสมเหตุสมผลกบัปญัหาหรอืไม ่

  ประเมนิไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่เป็นแบบ
อตันยั จาํนวน 6 ขอ้ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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3.5 ยทุธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ครลูคิ และรดูนิค (Krulik; & Rudnick. 1993 : 45-50) ไดเ้สนอยุทธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา 

ดงัน้ี 
 1. การคน้หารปูแบบ (Pattern Recognition) 
 2. การทาํยอ้นกลบั (Working Backwards) 
 3. การคาดเดาและการตรวจสอบ (Guess and Test) 
 4. การแสดงบทบาทสมมตหิรอืการทดลอง (Simulation or Experimentation) 
 5. การสรปุ รวบรวม หรอืการขยายความ (Reduction / Expansion) 
 6. การแจงรายกรณอียา่งเป็นระบบ (Organized Listing / Exhaustive Listing) 
 7. การใหเ้หตุผลเชงิตรรกศาสตร ์(Logical Deduction) 
แฮทฟิลด ์เอดเวริด์ส ์และบทิเทอร ์(Hatfield; Edwards; & Bitter. 1993 : 50-60) ไดเ้สนอ

ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาไว ้11 วธิ ีดงัน้ี 
 1. การประมาณคา่และการตรวจสอบ (Estimation and Check) เป็นวธิใีนการนําเสนอ

คําตอบทีใ่กลเ้คยีงเพื่อตดัสนิว่าแนวทางแกป้ญัหาน่าจะเป็นวธิใีดซึ่งคําตอบทีไ่ดอ้าจไม่ถูกต้องกไ็ด้
คําตอบที่ประมาณขึ้นมาจะต้องตรวจสอบเพื่อให้ได้เป็นคําตอบที่แท้จริง การประมาณคําตอบ
สามารถทาํเป็นประจาํจนทาํใหเ้ป็นพืน้ฐานในชัน้เรยีน 

 2. การหาแบบรปู (Looking for Pattern) ปญัหาบางปญัหามวีธิแีกว้ธิเีดยีวเท่านัน้คอื 
การหาแบบรปูจากขอ้มลูทีใ่หม้า และทาํนายขอ้มลูทีไ่มไ่ดใ้หม้า 

 3. การตรวจวา่ขอ้มลูเพยีงพอหรอืไม ่(Insufficient Information) บางครัง้ขอ้มลูทีใ่หม้า
ไมเ่พยีงพอ มบีางสว่นขาดหายไป 

 4. การเขยีนภาพ กราฟ และตาราง (Drawing Picture, Graphs and Table) วธิน้ีีจะ
ชว่ยใหน้กัเรยีนมองเหน็ภาพจากปญัหาทียุ่ง่ยากหรอืปญัหาทีเ่ป็นนามธรรม การวาดภาพ กราฟและ
ตารางเป็นการแสดงขอ้มูลเชงิจํานวนใหน้ักเรยีนเหน็ ช่วยใหม้องเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูที่
ไมป่รากฏโดยทนัท ี

 5. การตดัขอ้มลูทีไ่มเ่กีย่วขอ้งออก (Elimination of Extraneous Data) ปญัหาบาง
ปญัหาใหข้อ้มลูทัง้ทีจ่าํเป็นและไมจ่าํเป็น นกัเรยีนตอ้งตดัขอ้มลูสว่นทีไ่มจ่าํเป็นออกเพือ่ทีจ่ะใหข้อ้มลู
นัน้แคบลงแทนทีจ่ะพยายามใชข้อ้มลูทัง้หมดทีไ่มม่คีวามหมาย 

 6. การพฒันาสตูรและเขยีนสมการ (Developing Formula and Writing Equations) 
สตูรทีส่รา้งขึน้จะใชป้ระโยชน์โดยการแทนจาํนวนลงในสตูรเพือ่หาคาํตอบ 

 7. การสรา้งแบบจาํลอง (Modeling) การสรา้งแบบจาํลองของปญัหาจะทาํใหน้กัเรยีน
เขา้ใจมโนมตกิารดาํเนินการทีจ่าํเป็นต่อการแกป้ญัหา 

 8. การทาํงานแบบยอ้นกลบั (Working Backwards) การพสิจูน์ทางเรขาคณิตมกัใชว้ธิี
น้ี นกัเรยีนตอ้งคดิยอ้นกลบัวา่จะหาคาํตอบนัน้ไดอ้ยา่งไร 
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 9. การเขยีนแผนภูมสิายงาน (Flowcharting) การเขยีนแผนภูมสิายงานจะช่วยใหเ้หน็

กระบวนการของการแก้ปญัหา ซึ่งผงังานเป็นเค้าโครงที่แสดงรายละเอียดของขัน้ตอนที่ต้อง
ดาํเนินการตามเงือ่นไขต่าง ๆ ทีต่อ้งการก่อนทีจ่ะไปแกป้ญัหา 

 10. การลงมอืแกป้ญัหานัน้ทนัท ี(Acting Out the Problem) เป็นการลงมอืกระทาํการ
แกป้ญัหาโดยทนัท ีซึง่บางครัง้จะทาํใหเ้หน็ขัน้ตอนการแกป้ญัหาไดง้า่ยขึน้ 

 11. การทาํปญัหาใหง้า่ยขึน้(Simplifying the Problem)เป็นการแทนจาํนวนน้อยๆ ที่
สามารถคํานวณได้ โดยที่นักเรยีนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบได้ก่อนที่จะแก้ไข
ปญัหาทีม่อียู ่นกัเรยีนจะตอ้งใชค้วามรูใ้นการเลอืกการดาํเนินการทีเ่หมาะสม 

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

 1. การคน้หาแบบรปู (Look for Pattern) เป็นวธิทีีใ่ชก้นัอย่างกวา้งขวางในการ
แก้ปญัหา เด็กเล็กสามารถค้นหาและอธิบายแบบรูปของสิง่ต่าง ๆ ได้ เช่น แบบรูปของจํานวน
ดงัต่อไปน้ี 0, 2, 4, 6, … , 15, 20, 25, … เป็นตน้ สว่นเดก็โตจะคดิพรอ้มกบัแบบรปูทีเ่ป็น
นามธรรมและการใชเ้หตุผลประกอบมากขึน้ 

 2. การใชแ้บบจาํลอง (Use a Model) ใชส้าํหรบัแกป้ญัหาทีธ่รรมดาและไมธ่รรมดา
นักเรยีนควรไดร้บัการส่งเสรมิใหใ้ชว้ธิน้ีี อุปกรณ์ทีเ่หมอืนจรงิจะดสีาํหรบัเดก็เลก็ในขณะทีต่วัอย่าง
ดา้นนามธรรมสามารถใชก้บัเดก็โตไดด้ ีการใชแ้บบจําลองจะดกีว่าการวาดภาพสําหรบัปญัหาบาง
ปญัหา เน่ืองจากสามารถเคลื่อนยา้ยได ้

 3. การใชภ้าพหรอืแผนภาพ (Use a Drawing or Diagram) เป็นประโยชน์มากสาํหรบั
เดก็เลก็ โดยทีเ่ดก็จะเรยีนรูท้ีจ่ะใชภ้าษาภาพเพื่อบนัทกึขอ้มูลเกี่ยวกบัปญัหา ในขณะทีเ่ขามคีวาม
พร้อม การนําเสนอรูปภาพและแผนภาพก็จะเปลี่ยนมาเป็นการแสดงจํานวนและสิ่งอื่น ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ รูปภาพและแผนภาพมกัจะใช้แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของปญัหา
ตลอดจนกระบวนการสาํหรบัแกป้ญัหาดว้ย 

 4. การลงมอืแกป้ญัหาทนัท ี(Act it Out) วธิน้ีีเป็นการแกป้ญัหาโดยทนัทแีละไมค่่อย
ประณตี เป็นการทาํอยา่งครา่วๆ เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมและขัน้ตอนในการแกป้ญัหานัน้ไดง้า่ยขึน้ 

 5. การสรา้งตารางและ/หรอืสรา้งกราฟ (Construct a Table and/or Graph) วธิน้ีีช่วย
ใหน้ักเรยีนสามารถรวบรวมขอ้มลูทีอ่ยู่อย่างกระจดักระจายมาเป็นรปูแบบทีม่คีวามซบัซอ้นน้อยลง
สามารถใชป้ระโยชน์ไดด้กีวา่ 

 6. การเดาและตรวจสอบ (Guess and check) วธิน้ีีตอ้งการใหผู้แ้กป้ญัหาไดใ้ชเ้หตุผล
ในการตดัสนิใจที่จะทําการเดา ไม่เดาโดยขาดการไตร่ตรองหรอืเดาแบบยุ่งเหยงิจนไม่สามารถ
ยอมรบัได้ เมื่อเดาครัง้แรกควรจะตรวจสอบว่าถูกต้องหรอืไม่ เป็นไปตามความจรงิหรอืไม่ ถ้ายงั
เป็นไปไมไ่ดต้อ้งเดาซํ้าอกีจนกวา่จะไดค้าํตอบทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 
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 7. การแจงกรณีทีเ่ป็นไปได ้(Account for Possibilities) วธิน้ีีใชแ้สดงความเป็นไปได้

ของคําตอบก่อนที่จะทราบคําตอบ โดยอาจเขยีนเป็นรายการหรอืสร้างตารางเพื่อให้ง่ายต่อการ
แกป้ญัหา เหมาะสาํหรบัความเป็นไปไดท้ีม่ไีมม่ากนกั 

 8. การทาํปญัหาใหง้า่ยหรอืแยกปญัหาเป็นสว่น ๆ (Simplify or Break into Parts) ใช้
กบัปญัหาที่ยากหรอืปญัหาที่มตีวัเลขหรอืจํานวนที่มคีวามซบัซ้อนมาก ๆ ทําใหป้ญัหานัน้มคีวาม
ซบัซอ้นน้อยลงเพือ่ใหแ้กป้ญัหาไดง้า่ยขึน้ 

 9. การทาํยอ้นกลบั (Work Backward) วธิน้ีีมคีวามพเิศษทีสุ่ดในบรรดาวธิทีีก่ล่าวมา
ทัง้หมด เป็นวธิทีีช่ว่ยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทกัษะความมเีหตุผลและเป็นสิง่ทีท่า้ทายทีจ่ะหาคาํตอบ 

 10. การเปลีย่มมุมมองของปญัหา (Change Your Point of View) ปญัหาบางปญัหามี
ความยุ่งยาก ซบัซอ้น ไม่สามารถลงมอืแกป้ญัหานัน้ไดโ้ดยตรง บางครัง้จงึต้องเปลี่ยนมุมมองจาก
จุดมุง่หมายของปญัหาโดยตรงเป็นสถานการณ์อื่นทีม่อียูใ่นปญัหา เพื่อวเิคราะหแ์ลว้ลงมอืแกป้ญัหา
นัน้เพือ่โยงไปยงัจุดมุง่หมายของปญัหาจรงิ ๆ 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537 : 23) กล่าวถงึ ยุทธวธิทีีใ่ชใ้น
การแกป้ญัหา ประกอบดว้ยยทุธวธิ ีดงัน้ี 

 1. การเดาและการตรวจสอบ ยุทธวธิเีดาและตรวจสอบเป็นยุทธวธิพีืน้ฐานที่เรา
นํามาใช้แก้ปญัหาอยู่เสมอ สามารถนํามาใช้แก้ปญัหาได้ในกรณีที่การแก้ปญัหานัน้โดยตรงอาจ
ยุ่งยาก ใชเ้วลามาก หรอืผูแ้ก้ปญัหาลมืวธิกีารไปแล้ว การเดานัน้ต้องเดาอย่างมเีหตุผล มทีศิทาง
เพือ่ใหส้ิง่ทีเ่ดานัน้เขา้ใกลค้าํตอบทีต่อ้งการมากทีส่ดุ การเดาครัง้หลงั ๆ ตอ้งอาศยัพืน้ฐานขอ้มลูการ
เดาครัง้ต้น ๆ ในกจิกรรมบางอย่างผูแ้กป้ญัหาต้องการใหไ้ดค้ําตอบในเวลาอนัรวดเรว็ บางทถี้าใช้
วิธีการแก้ปญัหานัน้โดยตรง แม้ว่าจะได้คําตอบที่ต้องการแต่ก็อาจต้องใช้เวลามากไม่ทันการ 
สามารถทีจ่ะนํายทุธวธิเีดาและตรวจสอบน้ีไปใชไ้ด ้

 2. การเขยีนแผนภาพ แผนภูม ิและการสรา้งแบบจาํลอง ช่วยใหม้องเหน็ปญัหาอยา่ง
เป็นรูปธรรม ทําให้ผู้แก้เกิดความรู้สึกว่าได้สมัผสักับตัวปญัหานัน้อย่างแท้จริง การเขียนภาพ 
แผนภมู ิและการสรา้งแบบจาํลองชว่ยใหผู้แ้กป้ญัหาทาํความเขา้ใจกบัปญัหาไดง้า่ยขึน้ นอกจากน้ียงั
ชว่ยใหผู้แ้กป้ญัหาสามารถกาํหนดแนวทางวางแผนแกป้ญัหาไดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย 

 3. การสรา้งตาราง เราสามารถใชต้ารางแสดงขอ้มูลใหเ้ป็นระบบมรีะเบยีบ ช่วยให้
มองเหน็ความเกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์กนัของขอ้มูลไดช้ดัเจนขึน้ อนัจะนําไปสู่การหาคําตอบของ
ปญัหาทีต่อ้งการ 

 4. การใชต้วัแปร การใชต้วัแปรแทนจํานวนทีไ่ม่ทราบค่าเป็นวธิกีารแกป้ญัหาอย่าง
หน่ึงที่ใชก้นัในวชิาพชีคณิต ผูแ้ก้ปญัหาสามารถสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ ที่ปญัหา
กําหนดกบัตวัแปรที่สมมติขึน้ และในปญัหาบางปญัหาสามารถสร้างความสมัพนัธ์ตามเงื่อนไขที่
ปญัหากาํหนดใหอ้ยูใ่นรปูสมการได ้
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 5. การคน้หารปูแบบ การคน้หารปูแบบเป็นยุทธวธิทีีส่าํคญัมากในการแกป้ญัหาทาง

คณติศาสตรเ์หมาะทีจ่ะนํามาใชแ้กป้ญัหาเกีย่วกบัรปูแบบของจาํนวน ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งศกึษาขอ้มลู
ทีม่อียู ่วเิคราะหค์น้หาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูเหล่านัน้ แลว้คาดเดาคาํตอบซึง่อาจเป็นคาํตอบที่
ถูกต้องหรอืไม่ถูกต้องกไ็ด ้จากปญัหาเดยีวกนั ขอ้มูลชุดเดยีวกนั ผูแ้กป้ญัหาแต่ละคน อาจคน้พบ
คาํตอบทีแ่ตกต่างกนักไ็ด ้

 6. การแบ่งเป็นกรณีปญัหาทางคณิตศาสตรห์ลายปญัหาสามารถแกป้ญัหาไดง้า่ยขึน้ 
เมื่อแบ่งปญัหาเป็นกรณีมากกว่า 1 กรณี ซึ่งในแต่ละกรณีจะมคีวามชดัเจนมากขึน้ เมื่อแก้ปญัหา
คําตอบของทุกกรณีไดแ้ลว้ พจิารณาคําตอบของทุกกรณีร่วมกนั จะไดภ้าพรวมซึง่เป็นคําตอบของ
ปญัหาเริม่ตน้ 

 7. การใช้การให้เหตุผลทางตรง ยุทธวธิีที่ใช้การให้เหตุผลทางตรงน้ีมกัพบอยู่
ตลอดเวลาในการแกป้ญัหาโดยผูแ้กป้ญัหามกัใชร้่วมกบัยุทธวธิอีื่น ๆ ขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการให้
เหตุผลทางตรงมกัอยูใ่นรปู “ถา้ A แลว้ B” โดยทีข่อ้ความ A เป็นเหตุบงัคบัใหเ้กดิขอ้ความ B การใช้
การใหเ้หตุผลทางตรงในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นการใชข้อ้มลูทีป่ญัหากําหนดให ้ประมวล
เขา้กบัความรูแ้ละประสบการณ์ทีผู่แ้กป้ญัหามอียู่แลว้ใหเ้หตุผลนําไปสู่คําตอบของปญัหาทีต่อ้งการ 
ปญัหาทีใ่ชย้ทุธวธิน้ีีอาจไมม่กีารคดิคาํนวณเลยกไ็ด ้แต่เป็นการเน้นการใหเ้หตุผล 

 8. การใชก้ารใหเ้หตุผลทางออ้ม ปญัหาทางคณติศาสตรบ์างปญัหาไมง่า่ยนกัทีจ่ะ 
แกป้ญัหาโดยการใชเ้หตุผลทางตรง ในกรณเีชน่น้ีการใหเ้หตุผลทางออ้มนบัวา่เป็นวถิทีางทีด่ทีีส่ดุวธิ ี
หน่ึงทีจ่ะนํามาใชแ้กป้ญัหา ในการใชก้ารใหเ้หตุผลทางออ้มเพื่อแสดงว่าเงือ่นไข “A” เป็นจรงิทําได้
โดยสมมตวิ่าเงือ่นไข “not A” เป็นจรงิ หลงัจากนัน้หาเหตุผลมาแสดงว่าเป็นไปไมไ่ดท้ี ่“not A” เป็น
จรงิ ดงันัน้ จงึสรุปไดว้่า “A” เป็นจรงิ ปญัหาที่ใชก้ารใชเ้หตุผลทางออ้มมกัเป็นปญัหาใหพ้สิูจน์
สาํหรบัปญัหาใหค้น้หาจะใชก้ารใหเ้หตุผลโดยการพสิจูน์เพือ่อธบิายคาํตอบของปญัหา 

 9. การทาํยอ้นกลบั ปญัหาบางปญัหาสามารถแกไ้ดง้า่ยกว่า ถา้เริม่ตน้แกป้ญัหาโดย
พจิารณาจากผลลพัธส์ุดทา้ยแลว้มองยอ้นกลบัมาสูต่วัปญัหาอยา่งมขี ัน้ตอน ยุทธวธิมีองยอ้นกลบัใช้
กระบวนการคดิวเิคราะห์โดยพจิารณาจากผลย้อนกลบัไปหาเหตุ ซึ่งจะต้องหาเงื่อนไขเชื่อมโยง
ระหวา่งสิง่ทีต่อ้งการหากบัสิง่ทีก่าํหนดให ้

 10. การสรา้งปญัหาขึน้ใหมป่ญัหาบางปญัหาถา้แกป้ญัหานัน้เลยโดยตรงจะทาํไดย้าก 
การสรา้งปญัหาขึน้มาใหม่ใหเ้กี่ยวขอ้งกบัปญัหาเดมิ แล้วศกึษาวธิกีารแก้ปญัหาจากปญัหาใหม่ที่
สรา้งขึน้น้ีเป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะช่วยใหเ้กดิแนวคดิในการแกป้ญัหาเริม่ต้น ปญัหาทีส่รา้งใหม่อาจสรา้งให้
ครอบคลุมปญัหาเดมิทัง้หมด หรอืสรา้งขึน้ใหมเ่พยีงบางสว่นของปญัหาเดมิกไ็ด ้

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

สถานการณ์ปญัหาที่กําหนด และจดัเป็นรูปแบบทัว่ไปในการแก้ปญัหา ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของ
จาํนวนหรอืรปูแบบของรปูเรขาคณติ 
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 2. เขยีนแผนผงัหรอืภาพประกอบ เป็นการเขยีนแผนผงัหรอืภาพต่าง ๆ ของ

สถานการณ์ปญัหา เพือ่ชว่ยใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละแนวทางในการหาคาํตอบ 
 3.  การสร้างรูปแบบ เป็นยุทธวธิีการแก้ปญัหาที่คล้ายกบัการเขยีนภาพ แต่มี

ประโยชน์ทีด่กีวา่ตรงทีน่กัเรยีนสามารถเคลื่อนสิง่ทีนํ่ามาจดัรปูแบบได ้
 4.  การสรา้งตารางหรอืกราฟ การจดัขอ้มลูลงในตารางเป็นการนําเสนอขอ้มลูทีง่า่ย

และนําไปสูก่ารคน้พบรปูแบบ และขอ้ชีแ้นะอื่น ๆ 
 5. การเดาและการตรวจสอบ เป็นการหาคําตอบของปญัหาจากสามญัสํานึก            

ผู้แก้ปญัหาคาดเดาแล้วตรวจสอบ ถ้าไม่ได้คําตอบก็เปลี่ยนแปลงการเดา และตรวจสอบอีกครัง้
จนกระทัง่ไดค้ําตอบของปญัหา การเดาและการตรวจสอบเป็นวธิกีารทีง่า่ย แต่อาจใชเ้วลามากกว่า
ยทุธวธิอีื่น ๆ 

 6.  แจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด เป็นการแจกแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดของปญัหา 
ใชไ้ดด้ใีนกรณทีีม่จีาํนวนกรณทีีเ่ป็นไปไดท้ีแ่น่นอน มกัจะใชต้ารางชว่ยในการแจกแจงกรณ ี

 7.  เขยีนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร ์การเขยีนเป็นประโยคทางคณิตศาสตรเ์พื่อ
แสดงสถานการณ์ มเีป้าหมาย 2 ประการคอื เป็นการแสดงความเขา้ใจสถานการณ์ปญัหาและเป็น
การแสดงใหรู้ว้่าตอ้งคดิคาํนวณอยา่งไรในการแกป้ญัหา นกัเรยีนทีเ่ขยีนประโยคทางคณิตศาสตรไ์ด้
ถูกตอ้ง แสดงวา่เขาเขา้ใจปญัหานัน้ และนําไปสูก่ารดาํเนินการหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง 

 8.  การดาํเนินการแบบยอ้นกลบั ยุทธวธิน้ีีเริม่จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนสุดทา้ย แลว้
ทําย้อนขัน้ตอนกลบัมาสู่ข้อความที่กําหนดเริม่ต้น ใช้ได้ดีกบัการแก้ปญัหาที่ต้องการอธิบายถึง
ขัน้ตอนการไดม้าซึง่คาํตอบ 

 9.   ระบุขอ้มลูทีต่อ้งการและขอ้มลูทีก่าํหนดให ้
 10. การแบ่งเป็นปญัหาย่อย ๆ หรอืเปลี่ยนมุมมองของปญัหา บางปญัหามคีวาม

ซบัซอ้นหรอืมหีลายขัน้ตอน เพื่อความสะดวกอาจแบ่งปญัหาใหเ้ป็นปญัหาทีเ่ลก็ลงเพื่อง่ายต่อการ
หาคําตอบแลว้นําผลการแกป้ญัหาย่อย ๆ น้ีไปตอบปญัหาทีก่ําหนด หรอืบางปญัหาอาจตอ้งใชก้าร
คดิและเปลีย่นมมุมองทีต่่างไปจากทีคุ่น้เคยทีต่อ้งทาํตามทลีะขัน้ตอน 

ศนูยพ์ฒันาหลกัสตูร กรมวชิาการ (2541 : 5) ไดเ้สนอยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา เชน่ 
 1. เดาและตรวจสอบ (Guess and check) 
 2. ทาํใหป้ญัหางา่ยลง (Make a simplier problem) 
 3. คน้หารปูแบบ (Look for a pattern) 
 4. วาดรปู หรอืแผนภาพ (Draw a picture) 
 5. ทาํตาราง (Make a table) 
 6. แจงกรณอียา่งมรีะบบ (Make an organized list) 
 7. ทาํยอ้นกลบั (Work backward) 
 8. ใชห้ลกัเหตุผล (Use logical reasoning) 
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 9. การแสดงบทบาทสมมต ิ(Simulation) 
ฉววีรรณ เศวตมาลย ์(2544 : 55-70) กล่าวถงึ ยทุธวธิกีารแกป้ญัหา ดงัน้ี 
 1. การลองผดิลองถูก ปญัหาบางขอ้แกไ้ดด้ทีีสุ่ดดว้ยการลองผดิลองถูก โดยการคดิ

อยา่งมเีหตุผลไปพรอ้มๆ กบักระบวนการ 
 2. การใชอุ้ปกรณ์ ตวัอยา่ง หรอืการรา่ง บ่อยครัง้มากทีป่ญัหาขอ้หน่ึงสามารถแกไ้ขได้

ดทีีสุ่ดหรอือย่างน้อยทีสุ่ดทําใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยการวาดหรอืร่างรปู พบัแผ่นกระดาษ ตดัเสน้
เชอืก หรอืใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ทัว่ไปที่มอียู่พรอ้มแล้วบางอย่างให้เป็นประโยชน์ ยุทธวธิขีองการใช้
อุปกรณ์สามารถทําใหส้ถานการณ์ดูเป็นจรงิสําหรบันักเรยีน ช่วยกระตุ้นพวกเขาและสรา้งความ
สนใจในปญัหา 

 3. การคน้หารปูแบบ การคน้หารปูแบบแลว้สรา้งรปูทัว่ไปเป็นยทุธวธิแีกป้ญัหาทีม่ ี
ประสิทธิภาพมาก ครูจําเป็นต้องค้นหาปญัหาที่เหมาะสมที่จะสร้างความสนใจให้นักเรียน และ
กระตุน้ใหน้กัเรยีนใชย้ทุธวธิน้ีีใหเ้ป็นประโยชน์ 

 4. แสดงออกมา ปญัหาบางขอ้แกไ้ขไดด้ทีีสุ่ดโดยการใชยุ้ทธวธิแีสดงสถานการณ์ที่
เกีย่วขอ้งนัน้ออกมาจรงิ ๆ วธิกีารเช่นน้ีทาํใหน้กัเรยีนกลายเป็นผูม้สีว่นรว่มอยา่งมชีวีติชวีามากกว่า
เป็นผูน้ัง่ดูเพยีงอย่างเดยีว และยงัช่วยใหเ้ขามองเหน็และเขา้ใจความหมายของปญัหา ปญัหาปกติ
ทัว่ไปหลายขอ้ในพชีคณิตเบื้องตน้เกี่ยวขอ้งกบัเวลา อตัรา และระยะทางซึ่งเหมาะสมกบัการแสดง
ออกมาในชัน้เรยีนไดอ้ย่างวเิศษ ซึ่งไม่เพยีงแต่ทําใหม้องเหน็รายละเอยีดของปญัหาไดช้ดัเจนขึน้
เทา่นัน้ แต่ยงัยัว่ยใุนการสอนดว้ย 

 5. การทาํรายการ ตาราง หรอืแผนภูม ิเราไดใ้ชยุ้ทธวธิน้ีีใหเ้ป็นประโยชน์มาก่อนหน้า
น้ีแลว้ อนัทีจ่รงิปญัหาหลายขอ้เกีย่วขอ้งกบัการใชต้าราง ตาราง และแผนภูม ิครสูามารถกระตุน้ให้
นกัเรยีนใชป้ระโยชน์จากวธิน้ีีไดบ้่อยครัง้โดยการเลอืกปญัหาทีเ่หมาะสมเพื่อยัว่ยุใหเ้กดิจนิตนาการ
และความสนใจขึน้และยงัมยีทุธวธิกีารแกป้ญัหาอกี ดงัน้ี 

  1. ทาํยอ้นกลบั 
  2. เริม่ตน้จากการเดา 
  3. แกป้ญัหาทีเ่ทยีบเทา่กนัแต่งา่ยกวา่ 
  4. เชื่อมโยงปญัหาใหมก่บัปญัหาทีคุ่น้เคยมาแลว้ 
ศูนยพ์ฒันาหนังสอื กรมวชิาการ (2544 : 52) กล่าวว่า ยุทธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหามี

หลากหลาย ดงัน้ี 
 1. การหารปูแบบ 
 2. การเขยีนแผนผงั หรอืภาพประกอบ 
 3. การสรา้งรปูแบบ 
 4. การสรา้งตาราง หรอืกราฟ 
 5. การคาดเดา และตรวจสอบ 



52 
 
 6. การแจกแจงกรณทีีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด 
 7. การเขยีนเป็นประโยคคณติศาสตร ์
 8. การมองปญัหายอ้นกลบั 
 9. การระบุขอ้มลูทีต่อ้งการ และขอ้มลูทีก่าํหนดให ้
 10. การแบ่งปญัหาออกเป็นปญัหายอ่ย ๆ หรอืเปลีย่นมมุมองปญัหานัน้ 
สมวงษ์ แปลงประสพโชค และสมเดช บุญประจกัษ์ (2545 : 19) ไดร้วบรวมยุทธวธิทีีใ่ช้

แกป้ญัหา ดงัน้ี 
 1. ทดลองกบัตวัอยา่งงา่ย ๆ 
 2. สรา้งตาราง 
 3. เขยีนแผนภาพหรอืรปูภาพหรอืสรา้งโมเดล 
 4. หารปูแบบและตัง้กฎทัว่ไป 
 5. เดาและตรวจสอบลงมอืทดลองวธิกีารเพือ่ดผูล 
 6. กล่าวถงึปญัหาในรปูแบบใหม ่โดยเฉพาะรปูแบบทีเ่รารูจ้กั 
 7. ใหค้วามสนใจทุกกรณทีีเ่ป็นไปได ้
 8. หยดุเปลีย่นมมุมองใหม ่
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551 : 13-41) กล่าวว่า ยุทธวธิี

แกป้ญัหาเป็นเครื่องมอืสาํคญัและสามารถนํามาใชใ้นการแกป้ญัหาไดด้ ีทีพ่บบ่อยในคณิตศาสตร ์มี
ดงัน้ี 

 1. การคน้หาแบบรปู เป็นการวเิคราะหป์ญัหาและคน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีม่ี
ลกัษณะเป็นระบบหรอืแบบรูปในสถานการณ์ปญัหานัน้ ๆ แล้วคาดเดาคําตอบ ซึ่งคําตอบที่ไดจ้ะ
ยอมรบัว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องเมื่อผ่านการตรวจสอบยนืยนั ยุทธวธิน้ีีมกัจะใช้ในการแก้ปญัหาที่
เกีย่วกบัเรือ่งจาํนวนและเรขาคณติ 

 2. การสรา้งตาราง เป็นการจดัระบบขอ้มลูใสใ่นตาราง ตารางทีส่รา้งขึน้จะช่วยในการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ อนัจะนําไปสู่การค้นพบแบบรูปหรอืขอ้ชี้แนะอื่น ๆ ตลอดจนช่วยใหไ้ม่ลมื 
หรอืสบัสนในกรณใีดกรณหีน่ึง เมือ่ตอ้งแสดงกรณทีีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดของปญัหา 

 3. การเขยีนภาพหรอืแผนภาพ เป็นการอธบิายสถานการณ์และแสดงความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูต่าง ๆ ของปญัหาดว้ยภาพหรอืแผนภาพ ซึง่การเขยีนภาพหรอืแผนภาพจะช่วยใหเ้ขา้ใจ
ปญัหาไดง้า่ยขึน้ และบางครัง้กส็ามารถหาคาํตอบของปญัหาไดโ้ดยตรงจากภาพหรอืแผนภาพนัน้ 

 4. การแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด เป็นการจดัระบบขอ้มลู โดยแยกเป็นกรณี ๆ ที่
เกดิขึน้ทัง้หมด ในการแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด นักเรยีนอาจขจดักรณีทีไ่มใ่ชอ้อกก่อน แลว้ค่อย
คน้หาระบบหรอืแบบรปูของกรณีทีเ่หลอือยู่ ซึ่งถา้ไม่มรีะบบในการแจงกรณีทีเ่หมาะสม ยุทธวธิน้ีีก็
จะไม่มปีระสทิธภิาพ ยุทธวธิน้ีีจะใชไ้ดด้ถี้าปญัหานัน้มจีํานวนกรณีทีเ่ป็นไปไดแ้น่นอน ซึ่งบางครัง้
เราอาจใชก้ารคน้หาแบบรปูและการสรา้งตารางมาชว่ยในการแจกกรณดีว้ยกไ็ด ้
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 5. การคาดเดาและตรวจสอบ เป็นการพจิารณาขอ้มูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ทีป่ญัหา

กําหนดผสมผสานกบัประสบการณ์เดมิทีเ่กีย่วขอ้ง มาสรา้งขอ้ความคาดการณ์ แลว้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของขอ้ความคาดการณ์นัน้ ถ้าการคาดเดาไม่ถูกต้องกค็าดเดาใหม่โดยอาศยัประโยชน์จาก
ความไมถู่กตอ้งของการคาดเดาในครัง้แรก ๆ เป็นกรอบในการคาดเดาคาํตอบของปญัหาครัง้ต่อไป 
นักเรยีนควรคาดเดาอย่างมเีหตุผลและมทีศิทาง เพื่อใหส้ิง่ที่คาดเดานัน้เขา้ใกล้คําตอบที่ต้องการ
มากที่สุดควรคาดเดาอย่างมเีหตุผลและมทีศิทาง เพื่อใหส้ิง่ที่คาดเดานัน้เขา้ใกล้คําตอบที่ต้องการ
มากทีส่ดุ 

 6. การเขยีนสมการ เป็นการแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีก่ําหนดของปญัหาในรปู
ของสมการ ซึ่งบางครัง้อาจเป็นอสมการก็ได้ ในการแก้สมการนักเรยีนต้องวเิคราะห์สถานการณ์
ปญัหาเพื่อหาว่า ขอ้มลูและเงือ่นไขทีก่ําหนดมามอีะไรบา้ง และสิง่ทีต่อ้งการหาคอือะไร หลงัจากนัน้
กําหนดตวัแปรแทนสิง่ทีต่อ้งการหาหรอืแทนสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีก่ําหนดมาใหแ้ลว้เขยีนสมการ
หรอือสมการแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลเหล่านัน้ ในการหาคําตอบของสมการ มกัใชส้มบตัขิอง
การเทา่กนัมาชว่ยในการแกส้มการ ไดแ้ก่ สมบตัสิมมาตร สมบตัถ่ิายทอด สมบตักิารบวกและสมบตัิ
การคณู และเมือ่ใชส้มบตักิารเทา่กนัมาช่วยแลว้ ตอ้งมกีารตรวจสอบคาํตอบของสมการตามเงือ่นไข
ของปญัหา ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของปญัหา ถอืว่าคําตอบที่ไดเ้ป็นคําตอบที่ถูกต้องของปญัหาน้ี 
ยทุธวธิน้ีีมกัใชบ้่อยในปญัหาทางพชีคณติ 

 7. การคดิแบบยอ้นกลบั เป็นการวเิคราะหป์ญัหาทีพ่จิารณาจากผลยอ้นกลบัไปสูเ่หตุ 
โดยเริม่จากขอ้มลูทีไ่ดใ้นขัน้ตอนสุดทา้ย แลว้คดิยอ้นขัน้ตอนกลบัมาสู่ขอ้มูลทีไ่ดใ้นขัน้ตอนเริม่ต้น 
การคดิแบบยอ้นกลบัใชไ้ดด้กีบัการแกป้ญัหาทีต่อ้งการอธบิายถงึขัน้ตอนการไดม้าซึง่คาํตอบ 

 8. การเปลีย่นมุมมอง เป็นการเปลีย่นการคดิหรอืมุมมองใหแ้ตกต่างไปจากทีคุ่น้เคย 
หรอืทีต่อ้งทําตามขัน้ตอนทลีะขัน้เพื่อใหแ้กป้ญัหาไดง้า่ยขึน้ ยุทธวธิน้ีีมกัใชใ้นกรณีทีแ่กป้ญัหาดว้ย
ยทุธวธิอีื่นไมไ่ดแ้ลว้ สิง่สาํคญัของยทุธวธิน้ีีกค็อื การเปลีย่นมมุมองทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 

 9. การแบ่งเป็นปญัหายอ่ย เป็นการแบ่งปญัหาใหญ่หรอืปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นหลาย
ขัน้ตอนออกเป็นปญัหาย่อยหรอืเป็นส่วนๆ ซึง่ในการแบ่งเป็นปญัหาย่อยนัน้นักเรยีนอาจลดจํานวน
ของข้อมูลลง หรอืเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปที่คุ้นเคยและไม่ซบัซ้อน หรอืเปลี่ยนให้เป็นปญัหาที่
คุน้เคยหรอืเคยแกป้ญัหามาก่อนหน้าน้ี 

 10. การใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร ์เป็นการอธบิายขอ้ความหรอืขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่น
ปญัหานัน้ว่าเป็นจรงิ โดยใชเ้หตุผลทางตรรกศาสตรม์าช่วยในการแกป้ญัหาบางปญัหาเราใชก้ารให้
เหตุผลทางตรรกศาสตร ์ร่วมกบัการคาดเดาและตรวจสอบ หรอืการเขยีนภาพและแผนภาพ จนทํา
ให้บางครัง้เราไม่สามารถแยกการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ออกจากยุทธวธิีอื่นได้อย่างเด่นชดั 
ยทุธวธิน้ีีมกัใชบ้่อยในปญัหาทางเรขาคณติและพชีคณติ 

 11. การใหเ้หตุผลทางออ้ม เป็นการแสดงหรอือธบิายขอ้ความหรอืขอ้มลูทีป่รากฏอยู่
ในปญัหานัน้ว่าเป็นจรงิ โดยการสมมติว่าขอ้ความที่ต้องการแสดงนัน้เป็นเท็จ แล้วหาขอ้ขดัแย้ง 
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ยุทธวิธีน้ีมกัใช้กับการแก้ปญัหาที่ยากแก้การแก้ปญัหาโดยตรง และง่ายที่จะหาข้อขดัแย้งเมื่อ
กาํหนดใหข้อ้ความทีจ่ะแสดงเป็นเทจ็ 
 จากการศกึษายุทธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์า้งต้น สรุปไดว้่า ยุทธวิธีการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์นั้นจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียน รู้จกัขั้นตอนการแกปั้ญหา เลือกวิธีการแกปั้ญหาให้
เหมาะสมกบัปัญหา และในการสอนของครูนั้นจะตอ้งมีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคิดอยูเ่สมอ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใตย้ทุธวิธีการแกปั้ญหาของผูเ้รียน   
 3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 งานวิจยัต่างประเทศ 
 ฟิกสด์อล (Fiksdal. 1996 : 1064) ศกึษาการสอนยุทธวธิใีนการแกป้ญัหาและดาํเนินการ
แก้ปญัหา โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองได้รบัการสอน
ยทุธวธิกีารแกป้ญัหา 5 ยทุธวธิ ีคอื การสรา้งแผนภาพ การแจงรายการ การแกป้ญัหาทีง่า่ยกว่าการ
ใชต้วัแปร และการหาแบบรปู ผลการศกีษาพบวา่ กลุ่มทดลองมคีวามชาํนาญในการแกป้ญัหาและใช้
ยทุธวธิใีนการแกป้ญัหาไดเ้พิม่ขึน้มากกวา่กลุ่มควบคุม 
 เวยีสท ์(Wiest. 1997 : 5091) ศกึษาบทบาทของปญัหาทีม่เีน้ือหาแปลกประหลาด (ทัง้ใน
ระดบัน้อยและมาก) และปญัหาในชวีติจรงิ (ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเกีย่วขอ้งกบัผูใ้หญ่) ทีม่ผีลต่อ
การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนเกรด 4 และเกรด 6 ซึง่เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถใน
การแกป้ญัหาตํ่า ผลการศกึษาพบวา่ มโนคตเิกีย่วกบัเรือ่งราวทีอ่ยูใ่นตวัปญัหา ความสามารถในการ
อ่าน โครงสรา้งของภาษา และความสามารถเฉพาะตวัของนักเรยีนต่างมอีทิธพิลต่อเจตคตใินการ
แกป้ญัหาและความสามารถในการแกป้ญัหา นอกจากนัน้ยงัพบว่า นกัเรยีนชอบแกป้ญัหาทีม่เีน้ือหา
ที่แปลกประหลาดทัง้ในระดบัน้อยและมากตลอดจนปญัหาในชวีติจรงิที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็มากกว่า
ปญัหาในชวีติจรงิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูใ้หญ่ และความแตกต่างระหว่างเพศไม่มผีลต่อการแกป้ญัหา แต่
นักเรยีนทีม่าจากชุมชนในเมอืงและครอบครวัชนชัน้กลางมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาไดด้กีว่า
นักเรยีนที่มาจากชุมชนในตําบลและครอบครวัที่ใช้แรงงาน เมื่อพจิารณาเฉพาะปญัหาที่เขาแก ้
พบว่า นกัเรยีนเกรด 4 และเกรด 6 สามารถวางแผนการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมรอ้ยละ 58 และ
รอ้ยละ 76 ตามลาํดบั 
 ไมเคลิส ์ (Michaels. 2002: 63 – 03A.) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่าง 
กระบวนการแกป้ญัหา เพศ ความเชื่อมัน่และรปูแบบของการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน 
เกรด 3 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด 3 จาํนวน 109 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี3 แบบดว้ยกนั 
คอื แบบวดักระบวนการแกป้ญัหา แบบวดัความเชื่อมัน่และแบบวดัรูปแบบของการใหเ้หตุผล 
(พจิารณา จากความสามารถความพยายามและความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น) ผลการวจิยัพบว่า 
นักเรยีนชายชอบ แก้ปญัหาทีซ่บัซ้อนมากกว่านักเรยีนหญงิ นักเรยีนหญงิมรีูปแบบของการให้
เหตุผลที่นําไปสู่ความสาเร็จดีกว่านักเรยีนชาย ไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างเพศในด้านความ
เชื่อมัน่ทางคณติศาสตร ์
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 แพนดสิซโิอ (Pandiscio. 2002: 216-220) ไดท้าํการวจิยัโดยสาํรวจการเชื่อมโยงมโนคติ
การพสิูจน์กบัการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทางเรขาคณิตของนักศึกษาฝึกสอน โดยใช้นักศึกษา
ฝึกสอน 4 คน (ชาย 2 คน หญงิ 2 คน) แกป้ญัหาเรขาคณิตทีไ่ม่คุน้เคย โดยใชพ้ืน้ฐานมโนคตขิอง
ยูคลดิจํานวน 2 ขอ้ ใหส้รา้งการพสิูจน์ตามรูปแบบทีใ่หผ้ลออกมาเป็นรูปแบบกรณีทัว่ไปและใหใ้ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิต ผลปรากฎว่า นักศึกษาฝึกสอนทัง้ 4 คนยอมรับว่าแม้
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์างเรขาคณิตจะไม่ไดช้่วยในการพสิจูน์แต่กเ็ป็นเครื่องมอืช่วยสรา้งการรบัรู้
ใหเ้กดิความเขา้ใจสามารถเชื่อมโยงในปญัหาหรอืทฤษฎบีท แลว้นําไปใชใ้นการพสิจูน์ได ้
 เพรทล ิ(Pretli. 2003 : บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่องการสบืสวนเกี่ยวกบัผลการใชค้ํา
สําคญัในปญัหาคณิตศาสตร์ซึ่งมตีวัแปร 2 ตวั ที่มต่ีอความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีน
เกรด 10 ในเรื่องการแกป้ญัหา จุดมุ่งหมายของงานวจิยัน้ีคอื การกําหนดในการใชค้ําสาํคญัในเรื่อง
ปญัหาทางคณิตศาสตรซ์ึ่งจะมผีลต่อความสามารถของนักเรยีนในการแกป้ญัหา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
เป็นนกัเรยีนเกรด 10 ทีม่คีวามสามารถทางคณติศาสตรใ์นออนตารโิอ และนกัเรยีนทีถู่กเลอืกมาจาก
โรงเรยีน 40 มธัยมของรฐับาลทีห่ลากหลายในวนิเซอรแ์ละพืน้ทีโ่ดยรอบ ในการสอบก่อนเรยีนไดจ้ดั
ใหน้ักเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการเรยีนโดยกําหนดใหม้คีวามแตกต่างของระดบันัยสาํคญัทางสถติิ
ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จากผลการสอบก่อนเรยีนพบว่าไมม่นียัสาํคญัทางสถติริะหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และในกลุ่มปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคร ู(ปจัจยั A) และกลุ่มพเิศษ (ปจัจยั B) 
กไ็ม่มนีัยสําคญัทางสถติเิช่นเดยีวกนั ดงันัน้ไม่มผีลทางสถติใินการวเิคราะหป์จัจยัร่วม (ก่อนเรยีน)
ในการเรยีน 7 วนัสุดทา้ย ในแต่ละวนัมรีะยะเวลา 74 นาทซีึง่ในการเรยีนวนัสุดทา้ยมกีารสอบหลงั
เรยีนโดยใหน้ักเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการสบืสวนสอบสวน ผลการใชค้ําสาํคญักบัปญัหา ซึ่งสถติ ิ
ANOVA แสดงผลการสอบหลงัเรยีนโดยพบว่ามรีะดบันยัสาํคญัที.่01 สาํหรบัทัง้ 3 ปจัจยัคอื A, B 
และ A x B 
 วลิเลียม (William. 2003: 185-187) ได้ทําการวจิยัเกี่ยวกบัการเขยีนตามขัน้ตอน
กระบวนการแกป้ญัหาว่าสามารถช่วยเสรมิการทาํงานแกป้ญัหาไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนทีก่ําลงั
เริ่มต้นเรียนพีชคณิตจํานวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน        
กลุ่มทดลองเรยีนโดยใชก้ารเขยีนตามขัน้ตอนของกระบวนการแกป้ญัหา สว่นกลุ่มควบคุมเรยีนโดย
ใชก้ารแกป้ญัหาตามขัน้ตอนแต่ไมต่อ้งฝึกเขยีน มกีารทดสอบทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลการวจิยั
พบว่า กลุ่มทดลองสามารถทํางานแก้ปญัหาได้ดกีว่ากลุ่มควบคุม และนักเรยีนกลุ่มทดลองมกีาร
เขียนตามขัน้ตอนกระบวนการแก้ปญัหาได้เร็วกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม จากการสมัภาษณ์
นักเรยีนในกลุ่มทดลองพบว่า นักเรยีนจํานวน 75% มคีวามพอใจในกจิกรรมการเรยีนและนักเรยีน
จาํนวน 80% บอกวา่กจิกรรมการเขยีนจะชว่ยใหเ้ขาเป็นนกัแกป้ญัหาทีด่ขี ึน้ได ้
 แวน (Van. 2006: Abstract) ไดท้ําการวจิยัเกี่ยวกบัการนึกภาพ ภาพจําลองและการ
แก้ปญัหาเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ของนักเรยีนด้วยความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งจุดประสงค์ของ
การศกึษาครัง้น้ีเป็นการทดลองใชภ้าพจาํลองและความสมัพนัธก์บัความสามารถในการนึกภาพของ
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นกัเรยีนขณะทีท่าํการแกป้ญัหาเกีย่วกบัคณิตศาสตรน์ักเรยีนทีไ่รค้วามสามารถทีจ่ะเรยีนรู ้นกัเรยีน
ที่ได้มาจากระดับทัว่ไป และนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในเกรด 6 จํานวน 66 คน ที่มีส่วนร่วมใน
การศึกษาครัง้น้ีนักเรียนถูกประเมินด้วยเครื่องมือของการแก้ปญัหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การ
แสดงออกทางภาพจาํลอง และความสามารถในการนึกภาพ พบว่านกัเรยีนทีม่พีรสวรรคจ์ะปฎบิตัไิด้
ดกีว่านักเรยีนที่ไร้ความสามารถที่จะเรยีนรู้และผู้ที่ได้มาจากระดบัทัว่ไป นอกจากน้ีการใช้ภาพ
จําลองเกี่ยวกบัแผนภูมมินีัยสําคญัและความเหมาะสมทีเ่ป็นไปไดด้ว้ยสงูกว่า การปฏบิตับินการวดั
ภาพจาํลองแต่ละอนั และการสนทนานัน้สมัพนัธก์นัทางลบกบัการใชร้ปูแบบทีม่ภีาพประกอบ 
 บลัลารด์ (Ballard. 2007: Abstracts) ไดท้าํการวจิยัผลสมัฤทธิข์องการรวมระบบการเรยีน 
(ILS; Integrated Learning System) เพื่อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรยีน ประถม
เกรด 3 ถงึเกรด 6 ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ โดยนาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชร้ว่มใน 
การศกึษาโดยเปรยีบเทยีบกบัเดก็ทีเ่รยีนจากโรงเรยีนทีจ่ดัพเิศษโดยเฉพาะ ผลปรากฏว่า ไมพ่บขอ้ 
แตกต่างระหว่างเดก็ทัง้สองกลุ่มในดา้นพฒันาการของคะแนนวชิาคณิตศาสตร ์ และพบว่า นกัเรยีน 
จาํนวน 10 คน จาก 56 คน มคีะแนนของผมสมัฤทธิท์างการเรยีนสมัพนัธก์บัดา้นทกัษะทาง
คณิตศาสตรเ์พิม่ขึน้อย่างโดดเด่น เมื่อเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ขา้มารว่มในการเรยีนรู้
รว่มกบัการไดร้บัการแนะนําจากคร ู
 งานวิจยัในประเทศ 

 เอนก จนัทรจรญู (2545 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โดยใชชุ้ดการเรยีนการสอนฝึกการแกป้ญัหา
ผา่นกระบวนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ของโพลยา และแนวคดิเกีย่วกบัการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตัของ วลิ
สนั เฟอรน์นัเดซ และฮาดาเวย ์ โดยใชยุ้ทธวธิกีารแกป้ญัหา 10 ยุทธวธิ ี ไดแ้ก่ ยุทธวธิเีดาและ
ตรวจสอบ ยทุธวธิกีารหารปูแบบ ยทุธวธิเีขยีนแผนภาพหรอืภาพประกอบ ยุทธวธิแีจงกรณีทีเ่ป็นไป
ได ้ ยุทธวธิกีารทํายอ้นกลบั ยุทธวธิกีารสรา้งตารางหรอืกราฟ ยุทธวธิกีารใหเ้หตุผล ยุทธวธิกีาร
พจิารณากรณีทีง่า่ยกว่าหรอืแบ่งเป็นปญัหาย่อย ยุทธวธิลีงมอืแกป้ญัหาเลย และยุทธวธิกีารใช้
แบบจาํลอง พบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งหลงัใชชุ้ดการเรยีนการ
สอนสงูกวา่ก่อนใชชุ้ดการเรยีนการสอน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 ศริพิร รตันโกสนิทร ์(2546: 72) ไดส้รา้งชุดกจิกรรมคณติศาสตรเ์พือ่สง่เสรมิความสามารถ
ในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
อตัราสว่นและรอ้ยละ ผลการศกึษาพบว่า ชุดกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา 
และการสื่อสารทางคณิตศาสตรม์ปีระสทิธภิาพ 86.03/76.51 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่าหนดไวค้อื 70/70 
และความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุด
กจิกรรม คณติศาสตรส์งูกวา่ก่อนใชชุ้ดกจิกรรมคณติศาสตร ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 นฎักญัญา เจรญิเกยีรตบิวร (2547 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางคณิตศาสตรเ์รื่อง ฟงักช์นั ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่ 2 โดยใชก้ารเรยีน
แบบร่วมมอื ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีน
หลงัจากใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอืสูงกว่าก่อนใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอื อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 

 วลพีร เดชเดชา (2547 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีไ่ดร้บัการสอนซ่อมเสรมิภาพลกัษณ์มโนทศัน์ทาง
เรขาคณิต ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหาทางเรขาคณิตของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 หลงัการสอนซ่อมเสรมิภาพลกัษณ์มโนทศัน์ทางเรขาคณิตสงูกว่าก่อนการสอน
ซ่อมเสรมิภาพลกัษณ์มโนทศัน์ทางเรขาคณติทุกเน้ือหาวชิา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 ศริพิรรณ ศรอุีทธา (2548 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการสอน
แบบรว่มมอืกนัเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์เรื่อง เซต สาํหรบันกัเรยีน ช่วง
ชัน้ที ่4 (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4) ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิคณิตศาสตร ์เรื่อง เซต
ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4) สงูกว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนทัง้หมดและมทีกัษะ 
การสือ่สารทางคณติศาสตรส์งูกวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนทัง้หมด 

 มะลวิรรณ ผ่องราษ ี (2549 : 110 – 111) ผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสื่อสาร 
แนวความคดิทีม่ต่ีอความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
กลุ่มทดลองเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหา
ทาง คณิตศาสตรข์องนักเรยีนทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสื่อสารแนวความคดิ มพีฒันาการ
สงูขึน้จากระยะที ่1 ถงึระยะที ่4 ซึง่พจิารณาจากผลการทาํใบงาน และแบบฝึกหดัความสามารถใน
การแกป้ญัหาคณิตศาสตรภ์ายหลงัการทดลองของนกัเรยีนทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสื่อสาร
แนวความคดิ สงูกวา่ก่อนทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

 อรชร ภูบุญเตมิ (2550 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตร ์ เรื่อง โจทยส์มการ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โดยการใชต้วัแทน
(Representation) ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรเ์รื่อง โจทย์
สมการของนักเรยีนหลงัการสอนการแก้โจทย์สมการโดยการใช้ตวัแทนสูงกว่าก่อนสอน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ศุภกจิ ประชุมกาเยาะมาต (2552: 101 - 103) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตร ์ และความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใช้
ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู ่(Learning Cell) ทีเ่น้นการแกป้ญัหากบัการสอนตามปกต ิกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 จาํนวน 100 คน โดยแบ่งกลุ่มทดลอง นกัเรยีน 50 คน และกลุ่ม
ควบคุม นกัเรยีน 50 คน ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีน
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เป็นคู่ที่เน้นการแก้ปญัหามีความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์และความฉลาดทาง
อารมณ์สงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามปกต ินยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 สญัญา ภทัรากร (2552: 150 - 152) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหา และการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จํานวน 43 คนที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีา ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหา และการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา สูงกว่าก่อนได้รบัการจดัการ
เรยีนรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป อย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 

 จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการแก้ปญัหา สรุปได้ว่างานวจิยั
สว่นใหญ่เป็นลกัษณะการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนและเทคนิคต่างๆ ซึง่ลว้นสง่เสรมิความสามารถ
ในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนใหด้ขีึน้ โดยครผููส้อนจะตอ้งเลอืกวธิสีอนหรอืกจิกรรม
ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั เน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย ซึง่จะทําให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัคดิ มรีะเบยีบขัน้ตอนในการคดิ รูจ้กัคดิอยา่งมเีหตุผล และรูจ้กัตดัสนิใจอยา่งฉลาด 
 
4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
 การจดักระบวนการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ การบูรณาการเน้ือหาต่าง ๆ ในวชิาคณิตศาสตร์
เขา้ด้วยกนัเป็นสิง่จําเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรยีนมคีวามรู้พื้นฐานที่แขง็แกร่งในการเรยีนคณิตศาสตร์
ต่อไป  และทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 

4.1  ความหมายของทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
ผูว้จิยัไดศ้กึษาความหมายของทกัษะการเชื่อมโยงทัง้ของไทยและต่างประเทศ  ซึง่มผีูใ้ห้

ความหมายไวด้งัน้ี 
สภาครคูณิตศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา  (NCTM. 1991: 102) ไดใ้หค้วามหมายของการ

เชื่อมโยง  คอื  การผสมผสานแนวคดิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัใหร้วมเป็นองคป์ระกอบเดยีวกนัซึง่แบ่ง
ออกเป็น 

 1.  การเชื่อมโยงภายในวชิาเป็นการนําเน้ือหาภายในวชิาเดยีวกนัไปสมัพนัธก์นั  ให้
ผูเ้รยีนไดป้ระยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นชวีติจรงิ  ช่วยใหผู้เ้รยีนทาํความเขา้ใจถงึความแตกต่าง
ของเน้ือหาวชิารวมทัง้พชีคณิต  เรขาคณิต  และตรโีกณมติ ิ ซึง่จะทําใหก้ารเรยีนของผูเ้รยีนมี
ความหมาย 

 2.  การเชื่อมโยงระหว่างวชิาเป็นการรวมศาสตรต่์าง ๆ ตัง้แต่  2  สาขาขึน้ไป  ภายใต้
หวัเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกนัใหม้าสมัพนัธก์นั  เช่น  วชิาคณิตศาสตรก์บัวชิาวทิยาศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์ 
สงัคม  กฬีาหรอืศลิปะ  เป็นการเรยีนรูโ้ดยใชค้วามรู ้ ความเขา้ใจ  และทกัษะในวชิาต่าง ๆ มากกว่า  
1  วชิาขึน้ไป  จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้และตรงกบัสภาพชวีติจรงิ 
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กรมวชิาการ  (2544: 20)  กล่าวว่า  ทกัษะการเชื่อมโยง  คอื  การจดัการเรยีนรู้

คณติศาสตรท์ีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละมพีืน้ฐานในการทีจ่ะนําไปศกึษาต่อนัน้จาํเป็นตอ้งบูรณา
การเน้ือหาต่าง ๆ ในวชิาคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั  เช่น  การใชค้วามรูเ้รื่องเซตในการใหค้าํจาํกดั
ความบทนิยามในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  บทนิยามของฟงักช์นัในรปูของเซต  บทนิยามลําดบัในรปูของ
ฟงักช์นั 

นอกจากการเชื่อมโยงระหวา่งเน้ือหาต่าง ๆ ในคณติศาสตรด์ว้ยกนัแลว้  ยงัมกีารเชื่อมโยง
คณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ โดยใชค้ณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูแ้ละใชใ้นการแกป้ญัหา  
เช่น  เรื่องการเงนิ  การคดิดอกเบีย้ทบตน้  กอ็าศยัความรูใ้นเรื่องเลขยกกําลงัและผลบวกของ
อนุกรม  ในงานศลิปะและการออกแบบบางชนิดกใ็ชค้วามรูเ้กีย่วกบัรปูเรขาคณติ 

อมัพร มา้คนอง  (2547: 101) กล่าวถงึการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรว์า่ เป็นความสามารถ
ของผูเ้รยีนในการสมัพนัธ์ความรูห้รอืปญัหาคณิตศาสตรท์ี่เรยีนมากบัความรู ้  ปญัหา  หรอื
สถานการณ์อื่นที่ตนเองพบ  การเชื่อมโยงอาจทําไดห้ลากหลาย  แต่ที่นิยมทําในหอ้งเรยีน
คณติศาสตรม์ ี 3  ประเภท  ดงัน้ี 

 1.  การเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั 
 2.  การเชื่อมโยงคณติศาสตรท์ีผู่เ้รยีนเรยีนกบัเน้ือหาคณติศาสตรอ์ื่น ๆ 
 3.  การเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรห์รอืสาขาวชิาอื่น ๆ 
จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง  

ความสามารถในการนําความรู ้  เน้ือหาสาระ  ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์  มาสมัพนัธก์บั
สาระภายในวชิา  หรอืวชิาอื่น ๆ  หรอืชวีติประจําวนั  โดยเชื่อมโยงหลกัการ  วธิกีารทาง
คณิตศาสตรแ์ละศาสตรอ์ื่น ๆ  สามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรูแ้ละการดาํเนินชวีติประจาํวนั  
ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนกัในประโยชน์ของวชิาคณติศาสตร ์

4.2  มาตรฐานการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
เพื่อใหก้ารจดักระบวนการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  ไดม้กีารจดั

โปรแกรมการสอนเป็นมาตรฐานหลกัสตูร  สาํหรบัใหผู้ส้อนใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ดงัน้ี 

สภาครคูณิตศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา  (NCTM. 2002: 64–66)  ไดก้ําหนดมาตรฐานการ
เชื่อมโยง  (Connection  Standard)  ไวด้งัน้ี โปรแกรมการสอนตัง้แต่ชัน้ก่อนปฐมวยัถงึเกรด  12  
มุง่ใหผู้เ้รยีนสามารถ 

 1.  ตระหนัก และรูจ้กัเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ในคณิตศาสตร ์การศกึษาคณิตศาสตร์
สามารถเชื่อมโยงกนัได้  ควรสอดแทรกในการเรยีนการสอนในโรงเรยีนในทุกระดบัชัน้  การให้
ประสบการณ์การเรยีนคณิตศาสตรก์บัเดก็ในครัง้แรกที่เขา้มาในโรงเรยีน  ไม่ควรแยกเป็นเรื่อง ๆ 
แต่ควรรวมคณิตศาสตร์เข้าหลาย ๆ เหตุการณ์  ซึ่งเด็กสามารถเรยีนรู้  และจดจําแบบรูปของ
คณติศาสตรจ์ากจงัหวะดนตร ี เพลงทีร่อ้ง  รปูหกเหลีย่มในรวงผึง้  จาํนวนครัง้ทีก่ระโดด  เมื่อขึน้ไป
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เรยีนในระดบัเกรด  3-5  กจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรค์วรเป็นนามธรรมมากยิง่ขึน้  ซึง่จะ
เริม่เหน็การเชื่อมโยงระหว่างการดําเนินการทางเลขคณิต  ตวัอย่างเช่น  การคูณเป็นเหมอืนการ
บวกจํานวนทีซ่ํ้ากนั  รูว้่าการดําเนินการทางคณิตศาสตรส์ามารถนําไปใชใ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง  ทัง้เรื่องตรรกยะ  สดัส่วน  และความสมัพนัธเ์ชงิเสน้  ควรสอดแทรกเขา้มาในกจิกรรมการ
เรยีนการสอนทุกครัง้  ในเกรด  9-12  ผู้เรยีนไม่เพยีงต้องรู้ถึงลกัษณะของการเชื่อมโยงแต่ต้อง
สามารถหยัง่รูท้ ีจ่ะนําความรูห้น่ึงไปแกป้ญัหาต่าง ๆ ได ้

 ตลอดการเรยีนตัง้แต่อนุบาลถึงเกรด  12  ผู้เรยีนควรถามตนเองว่า  “ปญัหาน้ีหรอื
คณิตศาสตรเ์รื่องน้ี  เหมอืนกบัปญัหาอื่นหรอืเรื่องอื่นที่เคยเรยีนมาก่อนหรอืไม่  อย่างไร”  การ
เชื่อมโยงเป็นการสรา้งแนวคดิใหม่ ๆ ขยายเพิม่เตมิจากคณิตศาสตรท์ี่เคยเรยีนมาแล้ว  เรยีนรูใ้น
การเตรยีมตวัรบัความรูใ้หม ่ ผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษารูจ้กันําเรือ่งการลบจาํนวนเตม็บวกมาโยงเขา้
กบัการลบทศนิยมและเศษส่วน  ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นตระหนักและรูจ้กัวธินํีาเสนอ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่มีแนวคิดเดียวกนั  เช่น  อตัราส่วนใช้ในการนําเสนออตัราการ
เปลีย่นแปลงเพือ่หาความเอยีงหรอืความชนัของเสน้ตรง  ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายรูจ้กั
เชื่อมโยงแนวคดิในพชีคณติและเรขาคณติ 

 กจิกรรมที่ใช้ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  เช่น  ความสมัพนัธ์ระหว่างเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางและเสน้รอบวงกลม  ทาํการทดลองโดยนําวงกลมขนาดต่าง ๆ หลาย ๆ รปู  มาวดัความ
ยาวของเสน้รอบวงและเสน้ผา่นศนูยก์ลาง  ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้อาจจะนําขอ้มลูมาเขยีน
กราฟ  2  ตวัแปร  เสน้รอบวง  (c)  และเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  (d)  จะไดแ้นวเสน้ตรงผา่นจุด  (0, 0)  
และอตัราสว่นของ  c/d  คงที ่ เมื่อเฉลีย่ค่าของ  c/d  จะไดค้่าอยู่ระหว่าง  3.1  และ  3.2  ซึง่เป็น
ค่าประมาณของ  π  ปญัหาน้ีไดนํ้าแนวคดิในเรื่องของการวดั  การวเิคราะหข์อ้มูล  เรขาคณิต  
พชีคณติ  และจาํนวนมาใช ้

 2.  เขา้ใจคณติศาสตรว์า่เชื่อมโยงกนัไดอ้ยา่งไร  และนําความรูห้น่ึงไปสรา้งความรูใ้หม่
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัได ้เมือ่ผูเ้รยีนสัง่สมประสบการณ์ทางคณติศาสตรท์ีโ่รงเรยีนไปเรื่อย ๆ ความสามารถ
ในการเหน็สว่นทีส่ามารถเกีย่วขอ้งกนัไดใ้นคณิตศาสตรค์วรมเีพิม่ขึน้  ผูเ้รยีนในระดบัชัน้อนุบาลถงึ
เกรด  2  จะตระหนักในเรื่องการนับ  รูจ้กัจํานวน  และสณัฐานของวตัถุต่าง ๆ ผูเ้รยีนในระดบัชัน้
ประถมศกึษาจะไดค้น้หาการดําเนินการทางเลขคณิตแบบต่าง ๆ และผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นจะไดค้น้หาตวัอย่างของจํานวนตรรกยะ  รูจ้กัการสรา้งสดัส่วน  และความสมัพนัธ์เชงิเสน้
ส่วนผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจะไดค้น้หาการเชื่อมโยงของคณิตศาสตรใ์นเรื่องต่าง ๆ
ดงัตวัอยา่ง  พรีะมดิสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีถู่กตดัยอดสามารถนํามาเป็นแนวทางในการหาสตูรการหาพืน้ที่
ของรปูสีเ่หลีย่มคางหม ู

 3.  ตระหนัก  และรูจ้กัประยุกตค์ณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ ในการเรยีนคณิตศาสตร์
ควรได้ทํางานเกี่ยวกบัปญัหาในวชิาอื่น ๆ บ้าง  การเชื่อมโยงสามารถทําได้กบัวชิาอื่น ๆ ที่เป็น
ชวีติประจําวนัของผูเ้รยีน  ตัง้แต่ระดบัอนุบาลถงึเกรด  2  ผูเ้รยีนสามารถเรยีนคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน
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ที่มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ผู้เรียนในระดับเกรด  3-5  ควรจะได้เรียนการประยุกต์ของ
คณิตศาสตรท์ีส่าํคญักบัวชิาอื่น ๆ และขยายเพิม่เตมิขึน้ไปอกีในระดบัเกรด  6-8  และในระดบัเกรด  
9-12  ควรจะใชค้ณติศาสตรไ์ปอธบิายปญัหาทีป่ระยกุตซ์บัซอ้นขึน้ 

 การให้ผู้เรยีนได้รบัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยการให้งานถือเป็นเรื่องสําคญั  
คณิตศาสตร์สามารถนําไปใช้ในวิทยาศาสตร์  สงัคมศาสตร์  เภสชัศาสตร์  และบริหารธุรกิจ      
การเชื่อมต่อคณิตศาสตร์เขา้กบัวทิยาศาสตร์ไม่ได้ทําแค่เฉพาะเน้ือหาแต่ยงัรวมถึงกระบวนการ  
และกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ดนํ้าไปประยุกตใ์หเ้ขา้กบัการเรยีนคณิตศาสตร ์ ดงัในมาตรฐาน
การศกึษาวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ (National  Science  Education  Standards)  ทีร่ะบุใหใ้น  1  ปี  
โรงเรยีนประถมศกึษาจะตอ้งสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง  อากาศ  โดยนําคณิตศาสตรม์าเชื่อมโยง
กบักจิกรรมการสอนน้ี  ซึ่งสามารถทําไดห้ลากหลาย  เช่น  ผูเ้รยีนอาจจะออกแบบเครื่องมอื  หรอื
อุปกรณ์วดัสภาพอากาศ  วางแผนการจดัการ  และการสือ่สารขอ้มลู  เป็นตน้ 

 ตวัอย่างของการประยุกต์คณิตศาสตรก์บัศาสตร์อื่น ๆ เป็นเรื่องที่ผูเ้รยีนในโรงเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแห่งหน่ึงไดไ้ปฝึกงานทีบ่รษิทัผลติยาแห่งหน่ึง  ซึง่กําลงัขยายงานดว้ย
การตัง้สาขาใหม่  จากขอ้มลูทีท่ราบทางบรษิทัไม่ไดค้ํานึงถงึแต่เฉพาะยอดขายทีจ่ะไดใ้นอนาคตใน
การหาทําเลทีต่ ัง้รา้นเท่านัน้  ทมีงานของผูเ้รยีนไดร้บัความช่วยเหลอืใหค้ําปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการบรหิารของบรษิทั  ผูเ้รยีนไดท้าํการวเิคราะหส์ถติขิอ้มลูประชากรและขอ้มลูทางเศรษฐกจิที่
ทําใหเ้ราทราบถงึอุปสงค์ทางการตลาด  ผูเ้รยีนได้ทํางานกบัพนักงานของบรษิทัและร่วมประเมนิ
ความเป็นไปไดข้องทําเลทีต่ ัง้สาขาใหม่  ผูเ้รยีนไดท้ํางานกบัสถาปนิกในการออกแบบตวัรา้น  และ
ทาํงานรว่มกบัพนกังานบญัชใีนการวางแผนในเรือ่งการเงนิ 

โทมสั; และ ซานเทยีโก  (Thomas; & Santiago. 2002: 484)  กล่าวถงึมาตรฐานการ
เชื่อมโยง  ปี  1989  และ  2000  ว่า  ในปี  1989  มาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผล  
มาตรฐานการเชื่อมโยงได้กําหนดไว้อย่างมีความหมายเป็น 1  ใน  4  ของมาตรฐานด้าน
กระบวนการทีเ่ชื่อมต่อเน่ืองกนัเพื่อการผา่นระดบัช่วงชัน้ทัง้หมด  แต่ละกลุ่มระดบัอนุบาล-เกรด  4,  
เกรด  5-8 และเกรด  9-12  ลกัษณะเฉพาะของหลกัสตูรจะส่งเสรมิใหก้ารเชื่อมโยงในคณิตศาสตร์
เป็นการพสิูจน์ว่าระดบัช่วงชัน้ทีเ่พิม่ขึน้จะเพิม่ความลกึซึ้งในการสรา้งการเชื่อมโยงใหม้ากขึน้  ใน
ระดบัอนุบาลถึงเกรด  4  เน้นการกําหนดนึกถึงความสมัพนัธ์  สรา้งการเชื่อมโยงในคณิตศาสตร ์ 
เพื่อช่วยใหพ้วกเขาเหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิในวชิาคณิตศาสตร ์ ในเกรด  5-8  การ
สงัเกตการเชื่อมโยงคณิตศาสตรเ์ป็นการเน้นถงึจุดมุ่งหมายอย่างกวา้ง ๆ ของผูเ้รยีน  เทคนิคการ
เขยีนภาพใหไ้ดส้ดัส่วนอย่างทีเ่หน็ดว้ยตาจรงิในวชิาคณิตศาสตรเ์หมอืนกบัการรวบรวมสิง่ทัง้หมด  
หลกัสูตรทีส่นับสนุนผูเ้รยีนในเกรด  9-12  มคีวามสําคญัต่อการสบืสวนสอบสวนของการเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ต่อไปถึงการรวบรวมความสนใจในความสมัพนัธ์ระหว่างหวัขอ้คณิตศาสตร์และการ
ประยุกต์  หลกัการและมาตรฐานขัน้สูง  มาตรฐานการเชื่อมโยงตลอดจนหลกัสูตร  เป็นตวับ่งชี้ที่
มากกวา่การเขา้ใจ  (หยัง่รู)้  จุดความสนใจ  และการเชื่อมโยงกนัเป็น  1  ใน  5  ของมาตรฐานดา้น
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กระบวนการ  มาตรฐานการเชื่อมโยงนิยามอย่างชดัเจน  เป็น  1  ในกลุ่มของเกณฑส์าํหรบัผูเ้รยีน
ระดบัอนุบาล-เกรด  12  ในแผนการเรยีนรู ้

แผนการเรยีนรูจ้ากระดบัอนุบาล-เกรด  12  ควรจะทาํใหผู้เ้รยีนสามารถ 
 -  ตระหนกั  และรูจ้กัเชื่อมโยงความรูต่้าง ๆ ในคณติศาสตร ์
 -  เขา้ใจถงึความคดิทางคณิตศาสตรว์่ามกีารเชื่อมโยงกนัอยา่งไร  และสรา้งความคดิ

เพือ่สรา้งการเชื่อมโยงทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั 
 -  ตระหนกั  และรูจ้กัประยกุตค์ณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ 
กรมวชิาการ (2545: 26-27)  ไดก้ล่าวถงึมาตรฐานการเชื่อมโยงในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย  ชว่งชัน้ที ่ 4  ดงัน้ี 
 1.  เชื่อมโยงความคดิรวบยอด  หลกัการ  และวธิกีารทางคณิตศาสตร ์ และศาสตรอ์ื่น 

ๆ เพือ่อธบิายขอ้สรปุหรอืเรือ่งราวต่าง ๆ ได ้
 2.  นําความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ปประยุกตใ์นการเรยีนรูใ้น

งานและในการดาํรงชวีติ 
จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้่า  มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรม์ุ่งเน้นใหผู้เ้รยีน

เกดิการเชื่อมโยงความรูท้างคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั  สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่  นําความรูไ้ปใชใ้นการเรยีนคณิตศาสตรใ์นระดบัที่สูงขึน้  การทํางานและการดํารงชวีติ
ประจาํวนั   

4.3  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
การจดักระบวนการเรยีนรู ้ ผูส้อนถอืว่าเป็นผูท้ีม่บีทบาททีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา

ทกัษะการเชื่อมโยง  ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาทกัษะ/กระบวนการเชื่อมโยงสาํหรบัผูส้อนที่
จะนําไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน  
ดงัน้ี 

เบซิล  (Basil. 1999: 8-12)  ผู้สอนควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีนหาข้อมูลนอกห้องเรยีน  
เน่ืองจากการใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสหาขอ้มลูนอกหอ้งเรยีนเป็นการช่วยใหพ้วกเขาเชื่อมโยงความรูก้บั
ชวีติจรงิ  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นการเพิม่ความสามารถของผูเ้รยีนใหส้ามารถเชื่อมโยงแนวคดิ
รวบยอดทางคณิตศาสตรก์บัศาสตรส์าขาอื่น ๆ และชวีติจรงิ  โดยการใชป้ระสบการณ์เหล่าน้ีจะเป็น
การกระตุน้สนับสนุนการเรยีนการสอน  และผูเ้รยีนจะไดจ้ดจําว่าความรูใ้นตอนเริม่ตน้ของพวกเขา
เกีย่วกบัจํานวน  ขนาด  รปูร่าง  และแบบรปู  เกีย่วพนักบัสิง่ทีอ่ยู่รอบตวัโดยผ่านการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 

สภาครคูณิตศาสตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิา  (NCTM. 2000: 360)  กล่าวว่า  ผูเ้รยีนควรไดร้บั
โอกาสในการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ ทัง้ในโรงเรยีน  และในสงัคมปจัจุบนั
มากขึน้  ผูส้อนคณิตศาสตร์ต้องค้นคว้าร่วมมอืกบัผูส้อนในวชิาอื่นเพื่อสํารวจแนวคดิต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ไปยงัปญัหาอื่นซึ่งเกิดขึ้นในห้องเรียน  การรวมคณิตศาสตร์เข้าไปในเน้ือหาซึ่งให้
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สญัลกัษณ์และกระบวนการทีม่ปีระโยชน์ เป็นจุดมุง่หมายทีส่าํคญัของมาตรฐานทัง้หมด ทาํใหผู้เ้รยีน
มองเหน็แนวคดิทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้เขา้ใจมนัได้  ทกัษะการเชื่อมโยงมปีระโยชน์ในการ
แก้ปญัหา  การอภปิราย  และแบบจําลองขอ้เทจ็จรงิในโลก  และการสื่อสารความคดิและขอ้มูลที่
ซบัซอ้นในลกัษณะทีล่ะเอยีดและชดัเจน  การนําเสนอปญัหาช่วยใหม้องสิง่ต่าง ๆ ไดท้ัว่และชดัเจน
ขึ้น  ทําให้ผู้เรียนอธิบายปญัหาและหาคําตอบได้  ถ้าผู้เรียนเป็นผู้มีศกัยภาพทางคณิตศาสตร์
จาํเป็นตอ้งฝึกใหผู้เ้รยีนปรบัเปลีย่นวธิกีารหาคาํตอบทีห่ลากหลายขึน้  และตระหนกัถงึความสมัพนัธ์
ระหวา่งมมุมองทีแ่ตกต่างกนั 

การเชื่อมโยงระหว่างหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์สามารถสร้างได้หลายแนวทางเมื่อผู้เรยีน
ศึกษาหวัข้อหน่ึงก็สามารถนําไปประยุกต์ในหวัขอ้อื่นได้  โดยการเชื่อมโยงปรากฏออกมาขณะ
ผูเ้รยีนทาํคณติศาสตร ์ ตวัอยา่งเชน่ 

 -  ความรู้เกี่ยวกบัพื้นที่  สามารถช่วยให้เขา้ใจในการดําเนินการของเศษส่วน  การ
นําเสนอขอ้มลู  การแกป้ญัหาสดัสว่น  การหาตวัประกอบ  และความน่าจะเป็น 

 -  บทเรียนเรื่องการวดั  ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสูตรและแก้ปญัหา  โดยใช้
แนวคดิทางเรขาคณติ  การวดั  และพชีคณติ 

ผู้เรยีนจะได้แนวคิดใหม่ ๆ กระบวนการ  และทกัษะจากการแก้ปญัหา  แล้วสามารถ
รวบรวมแนวคดิและความคดิรวบยอดเพื่อส่งเสรมิความเชื่อมัน่ของผูเ้รยีนในความคดิของเขาเอง  
เน้ือหาส่งเสรมิทศันคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเชื่อมโยง  แต่ผูส้อนจะต้องหาโอกาสในการช่วยเหลอื
ผูเ้รยีนใหส้รา้งการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ ปญัหาทีส่รา้งขึน้ต้องเป็นปญัหาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนสรา้ง
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ เอาใจใสต่่อการตระหนกั  และการสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างหวัขอ้
จะคอ่ย ๆซมึซาบเขา้ไปในตวัผูเ้รยีน  ซึง่คาดหมายว่าแนวคดิทีพ่วกเขาจะไดเ้รยีนรูเ้ป็นประโยชน์ใน
การแกป้ญัหาและคน้ควา้มโนทศัน์ทางคณติศาสตรอ์ื่น ๆ 

ไคล;์ และคนอื่นๆ (Kyle; et al. 2001: 80-86)  กล่าวว่า  ผูส้อนควรจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีน
รว่มกนัแกป้ญัหาเป็นกลุ่ม  และแกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิทีพ่วกเขาสนใจ  เน่ืองจากการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรท์ีเ่ชื่อมโยงเขา้กบัความเป็นส่วนตวัของพวกเขา  ผูเ้รยีนจะชอบแกป้ญัหาและสนุก
กบัการเรยีนรู้  และผู้เรยีนได้ทํางานอย่างมคีวามหมาย  อกีทัง้กิจกรรมหรอืปญัหาที่ให้ควรเป็น
ปญัหาเปิด  เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ  สามารถบอกแนวคดิและแสดงเหตุผลได ้

กรมวชิาการ (2545: 200-205)  กล่าวว่า  ในการจดัการเรยีนรูใ้หผู้้เรยีนพฒันาทกัษะ/
กระบวนการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์นัน้  ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ปญัหา
สอดแทรกในการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ  เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็การนําความรู ้ เน้ือหาสาระ  และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรม์าใชใ้นการเรยีนรูเ้น้ือหาใหม่  หรอืนําความรูแ้ละกระบวนการทางคณิตศาสตรม์า
ใช้ในการแก้ปญัหาในสถานการณ์ที่ผู้สอนกําหนดขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของ
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ หรือเห็นการนําคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั  และ
องคป์ระกอบหลกัทีส่ง่เสรมิการพฒันาการเรยีนรูท้กัษะ/กระบวนการเชื่อมโยงมดีงัน้ี 
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 1.  มคีวามคดิรวบยอดทางคณติศาสตรอ์ยา่งเดน่ชดัในเรือ่งนัน้ 
 2.  มคีวามรูใ้นเน้ือหาทีจ่ะนําไปเชื่อมโยงกบัสถานการณ์หรอืงานอื่น ๆ ทีต่อ้งการเป็น

อยา่งด ี
 3.  มีทักษะในการมองเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างความรู้และทักษะ/

กระบวนการทีม่ใีนเน้ือหานัน้กบังานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 4.  มีทักษะในการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ หรอืคณติศาสตรก์บัสถานการณ์ทีต่อ้งเกีย่วขอ้งดว้ย 
 5.  มีความเข้าใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาได้จากแบบจําลองทาง

คณติศาสตรว์า่มคีวามเป็นไปไดห้รอืสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นัน้อยา่งสมเหตุสมผล 
จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า  การพฒันาทกัษะ/กระบวนการเชื่อมโยง  ผู้สอนควร

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดเชื่อมโยง  โดยกําหนดสถานการณ์ที่หลากหลายซึ่งเชื่อมโยง
คณิตศาสตรเ์ขา้กบัศาสตรอ์ื่น ๆ และเชื่อมโยงชวีติประจําวนั  เพื่อใหผู้เ้รยีนไดนํ้าความรู ้ เน้ือหา
สาระ  และกระบวนการทางคณิตศาสตรม์าใชใ้นการแกป้ญัหาในสถานการณ์ทีผู่ส้อนผูส้อนกําหนด
ขึน้  และสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็และคน้หากลวธิใีนการหาคาํตอบของปญัหา
รว่มกนั   

4.4  คณิตศาสตรก์บัการเช่ือมโยง 
คณิตศาสตรม์คีวามเชื่อมโยงกนัอยูภ่ายในเน้ือหา  ทัง้ยงัมกีารเชื่อมโยงกบัศาสตรต่์าง ๆ 

มากมาย  และสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนัได ้ นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึลกัษณะการ
เชื่อมโยงในรปูแบบต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

สครอย; และ สครอย  (Sqroi; & Sqroi. 1993: 569–570)  กล่าวว่า  เดมิการสอนพชีคณิต
และเรขาคณิตในโรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษานัน้มกีารสอนโดยแยกออกจากกนั  ต่อมาบางรฐัใน
สหรฐัอเมรกิามกีารปรบัปรุงหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย  โดยมกีารนําการบูรณาการมาใชก้บั
พชีคณิตและเรขาคณิต  โดยแทจ้รงิมโนมตขิองการเชื่อมโยงระหว่างพชีคณิตและเรขาคณิตไม่ใช่
เรื่องใหม ่ นกัคณิตศาสตรแ์ละนกัปรชัญาชาวฝรัง่เศส  ชื่อ  เรเน่  เดสค์ารท์ส ์ (Rene’  Descartes)  
ไดพ้ฒันาเรขาคณิตทีรู่จ้กักนัด ี คอื  เรขาคณิตวเิคราะห ์ โดยการนําภาพเรขาคณิตเขา้มานําเสนอ
ดว้ยพชีคณติ  ดว้ยการใชร้ะบบจาํนวนจรงิและสมการ 

เคนเนดี;้ และ ทปิส ์ (Kennedy; & Tipps. 1994: 194-200)  กล่าวว่า  การเชื่อมโยงใน
วชิาคณิตศาสตรน์ัน้  ผูเ้รยีนจําเป็นตอ้งทําการเชื่อมโยงระหว่างสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม  รปูภาพ  แผนผงั  
สญัลกัษณ์และภาษา  รูปแบบการแสดงมโนทศัน์และความเข้าใจเน้ือหาต่าง ๆ ให้รวมกนัเป็น
หลกัการทางคณิตศาสตร์  พวกเขาจําเป็นต้องทําการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์และโลกแห่ง
ความเป็นจรงิ 
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การเชื่อมโยงน้ีมคีวามเกี่ยวขอ้งกนัในระหว่างการสอนควรสรา้งใหเ้กดิขึน้อย่างสมํ่าเสมอ

ในระหว่างการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนปฏิบตัิงานหรอืกิจกรรมแล้วแปลงกิจกรรมเหล่านัน้
ออกมาเป็นรูปภาพ  แผนภาพ  แผนภูม ิ กราฟ  และสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  ตวัอย่างเช่น  ในชัน้เรยีน
เกรด  3  ผูส้อนไดส้อนใหผู้เ้รยีนสรา้งการเชื่อมโยงระหว่าง  “คุกกี”้  กบัเศษสว่น  ผูเ้รยีนในชัน้เรยีน
นัน้ไดรู้จ้กัการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีนกบัคณิตศาสตรใ์นชวีติประจําวนัดว้ยปญัหา  
“คุกกี”้ การเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ กบัชวีติจรงิเกดิไดอ้ยา่งมากมาย  ผูส้อนสามารถ
ใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิานทีจ่ะเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัวทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา  ศลิปะ  งานคหกรรม
เกี่ยวกบัอาหาร  และกจิกรรมในวชิาต่าง ๆ บางทอีาจเป็นกจิกรรมในชัน้เรยีนและสามารถทําเป็น
โครงงานรายบุคคลหรอืกลุ่มเลก็ ๆ  หรอืบางทจีะทาํในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 

ตัวอย่างต่อไปน้ี  จะแสดงถึงวิธีที่ผู้สอนจะสร้างการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ศาสตรต่์าง ๆ และสงัคมรอบตวั  ดว้ยการใหผู้เ้รยีนทําโครงงานทีบ่างโครงงานอาจใหท้ําร่วมกนัทัง้
ชัน้  รายบุคคล  หรอืทาํโดยกลุ่มยอ่ย  ดงัน้ี 

 1.  คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
   1.1  การโคจรของดวงจนัทร ์
   1.2  การจดบนัทกึอุณหภมู ิ ความเรว็ลม  และความดนัอากาศ 
   1.3  การสง่มนุษยไ์ปยงัดวงจนัทร ์ การโคจรของดาวเคราะห ์
   1.4  การกาํหนดมาตราสว่น 
   1.5  การสรา้งระบบโซลารเ์ซลล ์
 2.  คณติศาสตรแ์ละสงัคมศกึษา 
   2.1  นาฬกิาน้ําและนาฬกิาทราย 
   2.2  การสรา้งพรีะมดิในประเทศอยีปิต ์
   2.3  การออกแบบพรมและตะกรา้ทีใ่ชห้ลกัการสมมาตรและทรงลูกบาศกข์องชาว

อนิเดยีนแดงทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสหรฐัอเมรกิา 
   2.4  การเปรยีบเทยีบภูมปิระเทศ  ตําแหน่งทีร่าบสูง  ทีร่าบตํ่า ภูมปิระเทศทีสู่ง

ทีส่ดุและทีล่กึทีส่ดุใตท้ะเล 
 3.  คณติศาสตรแ์ละสขุภาพ 
   3.1  การเรยีนรูเ้กีย่วกบัระดบัโคเลสเตอรอลเพือ่สขุภาพ 
   3.2  การวดัความสงูของผูเ้รยีน  การบนัทกึผลในรปูตารางและกราฟ 
   3.3  การหาปรมิาณแคลอรจีากการอ่านฉลากขอ้มลูโภชนาการขา้งกล่องผลติภณัฑ์

การวดัระดบัโคเลสเตอรอล 
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 4.  คณติศาสตรแ์ละศลิปะ 
   4.1  การวดัรอบขอบกระดาษเพือ่ตดิขอบผนงั 
   4.2  การกําหนดมาตราสว่นฉากละครในชัน้เรยีน  วดัและเตรยีมกระดาษสรา้งฉาก

การวาดภาพทวิทศัน์ต่าง ๆ 
   4.3  การอา่นและทาํตามคาํแนะนําจากการประดษิฐ ์ Origami  ของชาวญีปุ่น่ 
 5.  คณติศาสตรแ์ละการอา่นและศลิปะทางภาษา 
   5.1  การหารปูแบบของคาํ  การแยกประเภทของคาํ 
   5.2  อา่นรายงานการวจิยัและงานเขยีนทางคณติศาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีง 
   5.3  เลขวทิยา  (Numerology)  และตวัเลขทีง่ดงาม 
   5.4  การวจิยัและเขยีนเรือ่งราวของนกัคณติศาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีง  จาํนวน  และความ

งามของตวัเลข  การวิเคราะห์ข้อความเพื่อบอกจํานวนพยญัชนะ  (เรื่องน้ีสามารถเชื่อมโยงกบั
รายการเกมโชวท์างโทรทศัน์ของสหรฐัทีช่ื่อ  Wheel  of  Fortune) 

 6.  คณติศาสตรแ์ละการศกึษาทางกายภาพ 
   6.1  นบัจาํนวนไมเ้ลือ้ยทีข่ ึน้ตามเชอืก 
   6.2  แบบแผนพืน้ทีใ่นการเล่น 
   6.3  การนบัจาํนวนรอบของการกระโดดเชอืก  การแสดงใหเ้หน็ว่าโอลมิปิกยิง่ใหญ่

การจดัวางพืน้ทีก่ารเล่น  การจบัเวลาในการแขง่ขนั  เป็นตน้ 
คณิตศาสตร์กบัโลกปจัจุบนัเชื่อมโยงกนัในหลาย ๆ ด้าน  จากบทความในหนังสอืพมิพ์

หรอืนิตยสาร  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกจิ  แนวโน้มทางเศรษฐกจิ  สภาพอากาศ  และขอ้มูลทาง
วทิยาศาสตร ์ การรายงานพเิศษทัง้ในรปูบทความและภาพขา่ว  แผนผงัการเดนิทางทีท่า่เรอื  สถานี
รถไฟ  และสนามบนิ  ลว้นใหข้อ้มลูทีเ่ป็นคณติศาสตรเ์พือ่อาํนวยความสะดวกแก่ผูค้นทัง้สิน้  ปญัหา
ทางเศรษฐกจิ  ปญัหาการจดัการขยะและมลพษิที่เกดิจากรถยนต์  ของเสยีจากโรงงาน  ไดท้ําให้
ผูเ้รยีนสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัการดํารงชวีติในปจัจุบนั  ผูส้อนจงึควรสอนโดยบูรณาการ
คณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ หรอืกบัปญัหาในชวีติจรงิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั ดงันัน้ผูเ้รยีนจะตอ้งรูจ้กั
สรา้งการเชื่อมโยงเน้ือหาต่าง ๆ ในวชิาคณิตศาสตร ์ เพื่อจะไดบู้รณาการเน้ือหาทัง้หมด  ผูส้อนจะ
ประสบความสําเรจ็เมื่อทําหน้าทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถสรา้งการเชื่อมโยงมโนมตขิองเน้ือหาต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั  เชน่  เศษสว่นและทศนิยมกบัเรือ่งของเปอรเ์ซน็ต ์ การคณูกบัการบวก  การหารกบัการลบ  
และการนําการวดัไปใชใ้นเรขาคณิต  ผูเ้รยีนตอ้งรูจ้กัการเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ และ
คณติศาสตรก์บัชวีติจรงิได ้
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นุธ  (Knuth. 2000: 48-53)  กล่าวว่า การทีผู่เ้รยีนจะเขา้ใจความหมายของฟงักช์นัทีไ่ม่

เพยีงแค่รู ้ ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรยีนมกีารนําเสนอวธิีที่ต่างกนัในการหาคําตอบให้มกีารแสดง
สมการในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น  ใหม้กีารนําเสนอสมการเชงิเสน้ทัง้ในรปู  Point-slope  และรปูแบบ
ต่าง ๆ  วิธีการนําเสนอด้วยกราฟ  การแปลงกราฟไปเป็นสมการ  ซึ่งควรให้ผู้เรียนได้มีการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละอภปิรายถงึวธิกีารไดม้าซึง่คาํตอบ 

นทัเซาลสั  (Natsaulas. 2000: 364-370)  กล่าวว่า  การเชื่อมโยงระหว่างกรุปสมมาตร  
(Symmetry  Groups)  ในคณิตศาสตรก์บัศลิปะและประวตัศิาสตรว์่า  ที่ผ่านมามกีารนําเอา
วฒันธรรมจากที่ต่าง ๆ มาเป็นต้นแบบในการผลติออกแบบสิง่ประดบัและตกแต่ง  หรอืเป็นภาพ
สญัลกัษณ์ของพธิกีาร  หรอืสญัลกัษณ์ทางศาสนา  ซึ่งจากที่กล่าวว่าเป็นคณิตศาสตรธ์รรมชาติมี
ภาพที่สร้างมาจากการสะท้อน  และการหมุนภาพบนระนาบ  ดังนัน้ประวัติศาสตร์และการ
ผสมผสานทางศลิปะ  ทาํใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาการสะทอ้น  และการหมุนบนระนาบไดเ้ช่นเดยีวกบัมโน
ทศัน์ของรปูสมมาตร  การศกึษารปูสมมาตรเพื่อใหเ้ชื่อมโยงศลิปะและประวตัศิาสตร ์ สง่เสรมิความ
เขา้ใจในการสรา้งภาพบนระนาบ 

วาเชอร;์ และ มลิรอย  (Vacher; & Mylroie. 2001: 640-641)  ไดก้ล่าวถงึการเชื่อมโยง
ระหว่างคณิตศาสตร์กบัธรณีวทิยาในการสํารวจถํ้าว่า  ถํ้านัน้แตกต่างจากภูเขา  ทะเลสาบ  หรอื
แมน้ํ่า  ตรงทีเ่ราไมส่ามารถเหน็ปากถํ้าไดใ้นระยะไกล  ไมส่ามารถทาํแผนทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศ
หรอืภาพถ่ายดาวเทยีม  ไม่สามารถบอกลกัษณะภายในถํ้าไดจ้นกว่าเราจะเดนิเขา้ไปสาํรวจภายใน  
ภายในถํ้านัน้ยงัทอดยาวออกไปหลายทางจนไม่อาจทํานายสว่นปลายของถํ้าได ้ จงึตอ้งมวีธิกีารใน
การสํารวจ  โดยหาความยาวของระยะทางในถํ้าเป็นส่วน ๆ และทิศทาง  แล้วเขียนแทนด้วย
เวกเตอรก์ารเขยีนแผนทีข่องถํ้า  จงึเป็นการแปลงขอ้มลูของระยะทางและมุมออกมาเป็นเวกเตอรใ์น
ระบบสามมติ ิ

ดอสเซย;์ และคนอื่น ๆ  (Dossey; et al. 2002: 81-83)  กล่าวถงึ  การเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรว์่า  ความเขา้ใจในวชิาคณิตศาสตรส์รา้งขึน้ไดท้นัทขีณะเกดิการเรยีนรู ้ โดยสรา้งการ
เชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่และความรูส้่วนหน่ึงที่เคยเรยีนรูม้าแล้ว  ผู้เรยีนที่สามารถเชื่อมโยง  
มโนทศัน์ทางคณติศาสตรไ์ดห้ลากหลายจะพฒันาความเขา้ใจในคณติศาสตรไ์ดม้ากยิง่ขึน้ 

การเชื่อมโยงทําให้ผู้เรียนสามารถแก้ปญัหา  และสามารถทําการอ้างเหตุผลทาง
คณติศาสตรไ์ดค้ล่องแคล่วขึน้  นอกเหนือจากการใชเ้ครื่องมอือื่น ๆ ในการแกป้ญัหามโนทศัน์  หรอื
เน้ือหาในคณิตศาสตร์ที่มกีารเชื่อมโยงช่วยให้ผู้เรยีนมองคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ  การแยก
คณิตศาสตร์ออกเป็นวชิาย่อย ๆ  เช่น  เรยีนพชีคณิตเบื้องต้น  แล้วมาเรยีนวชิาพชีคณิต  และ
เรขาคณติตามลําดบั  ทาํใหผู้เ้รยีนมองวชิาคณิตศาสตรว์่าไมส่มัพนัธก์นั  แมว้่าบทเรยีนก่อนหน้าจะ
เป็นพืน้ฐานความเขา้ใจในคณิตศาสตรร์ะดบัสงู  การแยกเน้ือหาออกจากกนัทาํใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถ
สรา้งการเชื่อมโยงที่ทําใหเ้ขา้ใจภาพรวมของคณิตศาสตร์  การเรยีนที่เน้นการเชื่อมโยงจะทําให้
ผูเ้รยีนมพีืน้ฐานทีแ่ขง็แกรง่ในการเรยีนคณติศาสตรต่์อไป 
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สมบตัิการแจกแจงนับ  เป็นตวัอย่างที่ดขีองมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลาย

เน้ือหาเขา้ดว้ยกนั  สมบตักิารแจกแจงเป็นสิง่สําคญัในการคูณจํานวนเต็มบวก  การคูณที่ตวัคูณมี
เลขโดดถงึ  3  ตวั  เช่น  8  172  ทาํใหง้า่ยขึน้โดยใชส้มบตักิารแจกแจงเป็น  (8  100)       
(8  70)  (8  2)  นอกจากน้ีสมบตักิารแจกแจงยงัช่วยผูเ้รยีนในการหาพืน้ทีแ่รเงา  ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 6 (Dossey; et al. 2002: 82)  ซึง่สมบตักิารแจกแจงไมไ่ดใ้ชแ้ยกตวัประกอบและแทน
ค่าในประโยคพชีคณิตเท่านัน้  แต่ยงันําไปใชก้บัผลคูณเชงิสเกลารใ์นเวกเตอรแ์ละเมตรกิซ์ในการ
เรียนคณิตศาสตร์ข ัน้สูง  ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิชา
คณติศาสตรใ์นภาพกวา้งได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พืน้ที ่คอื (22)(12) – 2[(3)(6)+(3)(1)] 
 

ภาพประกอบ  6  การใชส้มบตักิารแจกแจงหาพืน้ทีแ่รเงา 
ทีม่า: Dossey; John A.; et al. (2002). Mathematics Methods and Modeling for 

Today’s Mathematics Classroom. A Contemporary Approach to Teaching Grades 
7-12.: 82. 

 
ผูเ้รยีนต้องรูจ้กัและเริม่การสรา้งการเชื่อมโยงตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา  ผูส้อนอาจชีแ้นะ

ให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงเรขาคณิตในระบบพิกัดฉาก  โดยให้พิสูจน์ว่าเส้นทแยงมุมของรูป
สีเ่หลี่ยมดา้นขนานตดัแบ่งครึง่ซึ่งกนัและกนั  สามารถใชว้ธิกีารหาจุดกึ่งกลางของเสน้ทแยงมุมทัง้
สอง  เพือ่พสิจูน์ขอ้ความดงักล่าว 
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ผูส้อนสามารถแนะนํากระบวนการเชื่อมโยงใหก้บัผูเ้รยีนโดยการใหง้านทีผู่ส้อนออกแบบ

ขึ้น  งานที่แสดงการเชื่อมโยงกับมโนทศัน์ของเรื่องที่เคยเรียนมาแล้ว  เช่น  การสํารวจลําดบั        
ฟิโบนกัซ ี (Fibonacci  Sequence)  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …  สามารถเชื่อมโยงกบัแบบรปูและ
ฟงัก์ชนัก่อกําเนิด  เมื่อสํารวจต่อไปนําไปสู่ความรูเ้รื่องอตัราส่วนทอง  สีเ่หลี่ยมมุมฉากทอง  และ
ประยุกต์เข้ากบังานศิลปะ  โลกของการออกแบบ  การเชื่อมโยงกบัวิชาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร ์ 
เชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ และเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัชวีติจรงิ 

ดวงเดอืน  อ่อนน่วม; และคนอื่น ๆ  (2547: 50)  กล่าวถงึลกัษณะการเชื่อมโยงทาง
คณติศาสตรว์า่เป็นไปไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี 

 1.  การเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่  เช่น  การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการสรา้งสูตร  
การหาพืน้ทีข่องรูปสามเหลี่ยม  ต้องเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิเรื่องพืน้ทีข่องรูปสีเ่หลี่ยมผนืผา้ใน  2  
ประเดน็  คอื  พืน้ทีข่องรปูสามเหลีย่มจะมคี่าเท่ากบัครึง่หน่ึงของพืน้ทีข่องรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ทีต่ ัง้อยู่
บนฐานเดยีวกนัและมคีวามสูงเท่ากนั  และพืน้ที่ของรูปสีเ่หลี่ยมผนืผา้  คอื  ความกวา้งคูณความ

ยาว  ดงันัน้  สตูรการหาพืน้ทีข่องรปูสามเหลีย่ม  คอื    ความยาวฐาน  ความสงู 
 2.  การเชื่อมโยงระหวา่งเรือ่งต่าง ๆ ของคณติศาสตร ์ เชน่  การลบเป็นการดาํเนินการ

ตรงขา้มของการบวก  การคูณเป็นการบวกซํ้า ๆ  การคูณและการหารเป็นการดําเนินการตรงกนั
ขา้ม  รอ้ยละสมัพนัธก์บัเศษสว่น  การวดัสมัพนัธก์บัเรขาคณติ 

 3.  การเชื่อมโยงแบบจําลองหลาย ๆ แบบสูค่วามคดิรวบยอดเดยีวกนั  เช่น  การให้
ผูเ้รยีนสรา้งหน่วยการวดัที่ไม่เป็นมาตรฐานตามความต้องการของตนเอง  กจ็ะไดห้น่วยที่ไม่เป็น
มาตรฐานหลาย ๆ ลกัษณะ  แต่ทุกหน่วยนําไปสู่ความคดิรวบยอดเดยีวกนัว่าเป็นหน่วยการวดัทีไ่ม่
เป็นมาตรฐาน 

 4.  การเชื่อมโยงความคดิรวบยอดไปสู่วธิคีดิคํานวณ  เช่น  ในการเรยีนรูเ้รื่องหน่วย
การวดั  เด็กต้องเกิดความคิดรวบยอดว่าจํานวนต่าง ๆ จะมาบวกลบกนัได้ต้องมหีน่วยการวดั
เดยีวกนั  ดงันัน้  ถา้หากจาํนวนเหล่าน้ีมหีน่วยต่างกนัจงึตอ้งมกีารเปลีย่นหน่วยใหเ้หมอืนกนัก่อน 

 5.  การเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั  และคณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ๆ การ
เรยีนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยการกําหนดเป็นหน่วยการเรยีนรู ้ เป็นวถิทีางหน่ึงทีส่นบัสนุนสง่เสรมิ
การเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั  การกําหนดหน่วยการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดศ้กึษา  
สํารวจ  สบืคน้  เกี่ยวกบัเรื่องต่าง ๆ ที่ตนสนใจ  ไดม้โีอกาสแสดงความคดิรเิริม่  ไดส้รา้งสรรคส์ิง่
ต่าง ๆ  ในขณะเดยีวกนัยงัคงเรยีนรูค้ณิตศาสตรด์ว้ย  หน่วยการเรยีนรูอ้าจเป็นหน่วยการเรยีนรูใ้น
วชิาคณติศาสตรเ์อง  หรอืเป็นหน่วยการเรยีนรูก้ลางทีค่ณติศาสตรเ์รยีนรูร้ว่มดว้ยกบัวชิาอื่น ๆ กไ็ด ้

จากการศกึษาขา้งตน้สรปุไดว้า่  คณิตศาสตรม์กีารเชื่อมโยงกบัศาสตรต่์าง ๆ ในโลกอยา่ง
มากมาย  ผูส้อนสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเริม่เชื่อมโยงเน้ือหาความรูเ้ดมิกบัเน้ือหาความรู้
ใหม่  ให้ผูเ้รยีนแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์เพื่อให้เกดิการบูรณาการทาง
คณติศาสตร ์ แลว้ขยายการพฒันาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรไ์ปสูศ่าสตรต่์าง ๆ  และนําไปสูก่าร
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ประยุกต์ใช้ในชวีิตจรงิ  ทําให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างต่อเน่ืองและส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์  

3.5  ประโยชน์ของการเรียนรู้คณิตศาสตรโ์ดยการเช่ือมโยง 
นกัการศกึษาไดเ้สนอใหเ้หน็ประโยชน์ของการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรไ์วด้งัน้ี 
เบริ์คฮารด์  (Burkhardt. 2001: Online)  กล่าวถงึประโยชน์ของการเชื่อมโยงใน

คณติศาสตรด์งัน้ี 
 1.  ทาํใหนํ้าคณติศาสตรไ์ปใชไ้ดม้ากขึน้ 
 2.  ทาํใหไ้มม่ชีอ่งวา่งในการเรยีนรู ้
 3.  ทาํใหห้ลกัสตูรเกดิความสมดุล 
 4.  สนบัสนุนความเสมอภาค 
เมอลโิน; โอเวนส;์ และ เวนทรูา  (Merlino. 2000: Online; Owens. 2001: Online; & 

Ventura. 2001: Online)  กล่าวถงึประโยชน์ของการเชื่อมโยงในเน้ือหาคณติศาสตรว์า่  ทาํใหผู้เ้รยีน
มองคณติศาสตรเ์ป็นสิง่ทีน่่าสนใจ  ดมูชีวีติชวีามากขึน้  และตระหนกัว่าคณิตศาสตรม์อียูใ่นชวีติจรงิ
และมอียูร่อบตวัเรา 

แมค็  (Mack. 2004: 226-232)  กล่าวถงึการเชื่อมโยงในการพฒันาความคล่องแคล่วใน
การคํานวณด้วยเศษส่วน  โดยใหผู้เ้รยีนเกรด  5-8  ดําเนินการดว้ยขนาดของหน่วยที่เหมอืนกนั  
ขณะทีส่นับสนุนใหผู้เ้รยีนมองสิง่ทีเ่หมอืนกนั  ผูเ้รยีนสาํรวจการบวกและการลบเศษส่วน  วธิกีารน้ี
อาจจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นการบวกและการลบของเศษส่วนในวิธีเปลี่ยนหน่วยให้เป็นแบบ
เดยีวกนั  จงึเป็นการสนบัสนุนผูเ้รยีนใหเ้กดิการพฒันาความคล่องแคล่วในการคาํนวณดว้ยเศษสว่น 

กรมวิชาการ (2545: 203)  กล่าวถึงประโยชน์ของทกัษะการเชื่อมโยงดงัน้ี  มกีารนํา
ความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปประยุกตใ์นวชิาชพีบางอย่างโดยตรง  เช่น  การตดัเยบ็เสือ้ผา้  งาน คหก
รรมเกี่ยวกับอาหาร  งานเกษตร  งานออกแบบสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  รวมถึงการนํา
คณติศาสตรไ์ปเชื่อมโยงกบัชวีติความเป็นอยูป่ระจาํวนั  เชน่  การซือ้ขาย  การชัง่  ตวง  วดั 

จากการศกึษาขา้งตน้สรปุไดว้า่  การเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์ดยการเชื่อมโยงสง่ผลดต่ีอผูเ้รยีน
ดงัน้ี    

 1. ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรจ์ะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความสมัพนัธแ์ละ  
บรูณาการภาพรวมระหวา่งเน้ือหาภายในวชิาได ้

 2. ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ความรูใ้หมแ่ละความรูเ้ดมิเพือ่พฒันาความเขา้ใจคณติศาสตรใ์นเน้ือหาอื่นและคณติศาสตรใ์นระดบัที่
สงูขึน้   

 3. ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรยีนเห็นความสมัพนัธ์ระหว่าง
คณติศาสตรก์บัชวีติประจาํวนั  ซึง่ชว่ยใหผู้เ้รยีนเหน็คุณคา่ของวชิาคณติศาสตรม์ากยิง่ขึน้   
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3.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
งานวิจยัต่างประเทศ 
เดรก็เซล  (Drexel. 1997: 2119-A)  ไดศ้กึษาการเชื่อมโยงระหว่างเศษส่วนสามญั  

(Common  Fraction)  หรอืเศษสว่นทีม่ที ัง้ตวัเศษและตวัสว่นเป็นจาํนวนเตม็  กบัเศษสว่นทศนิยม  
(Decimal  Fraction)  หรอืเศษสว่นทีม่ตีวัส่วนเป็นพหุคณูของ  10  เริม่ตน้ทีเ่ลอืกผูเ้รยีน  9  คน  
ซึ่งเป็นผู้เรยีนเกรด  6  ที่อยู่ต่างห้องเรยีนกนัมาทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงเศษส่วน
สามญัและเศษส่วนทศนิยม  โดยใหท้ําขอ้สอบเศษส่วนแบบเขยีนตอบและสมัภาษณ์ถึงการเรยีน
เรื่องเศษส่วนทีผ่า่นมา  เพื่อจะไดท้ราบระดบัความรูแ้ละมโนทศัน์เรื่องเศษส่วนของผูเ้รยีน  ปรากฏ
ว่ามโนทศัน์  เรื่อง  เศษส่วนของผูเ้รยีนมอียู่จํากดั  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใช้บทเรยีน  6  บท  ในการปู
พืน้ฐานมโนทศัน์และทกัษะ  เรื่อง  เศษส่วน  และใช้บทเรยีนเพยีง  2  บท  ในการเชื่อมโยงมโน
ทศัน์ของเศษส่วนสามญัและเศษส่วนทศนิยมกบักลุ่มตวัอย่าง  หลงัจากการใช้บทเรยีนก็ทําการ
สัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เรียนสามารถจําแนก  เปรียบเทียบ  
ดาํเนินการบวกและลบเศษสว่นทศนิยมได ้ สามารถนําหลกัการของเศษสว่นสามญัไปใชก้บัเศษสว่น
ทศนิยมได้  ซึ่งขอ้จํากดัน้ีชี้ว่าความรู้ของผูเ้รยีนยงัมปีญัหาต่อการนํามาใช้  แต่จากการที่ผูเ้รยีน
สามารถเชื่อมโยงเศษส่วนสามญัและเศษส่วนทศนิยมมาสมัพนัธก์นัได ้ อาจมคีวามหมายต่อความ
เขา้ใจมโนทศัน์และการดาํเนินการในทศนิยม 

ลอรส์นั; และ ชนิแนพแพน  (Lawson; & Chinnappan. 2000: 26-43)  ไดศ้กึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างการทํางานแก้ปญัหากบัการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน  และศกึษาต่อไปถงึ
ตวัชีว้ดัความสามารถดา้นเน้ือหาและการเชื่อมโยงความรูใ้นการแกป้ญัหาทางเรขาคณิต  ระหว่าง
ผูเ้รยีน  2  กลุ่ม  คอื  กลุ่มที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกบักลุ่มที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า  
ผลการวจิยัพบว่า  ผูเ้รยีนกลุ่มทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูมคีวามสามารถในการสรา้งองคค์วามรู้
ขึน้เองไดม้ากกว่า  และสามารถเชื่อมโยงความรูท้ีผู่ส้อนจดัตามแผนการสอนมาสมัพนัธ์กบัความรู้
เดมิที่มอียู่  และตวัชี้วดัความสามารถในการเชื่อมโยงมผีลต่อความสําเรจ็ในการแก้ปญัหาสูงกว่า
ตวัชี้วดัความสามารถดา้นเน้ือหา  จุดมุ่งหมายในการศกึษาครัง้น้ีเพื่อใหข้อ้มูลกบัผูส้อนในการหา
วธิกีารสอน  เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งองคค์วามรูท้ีม่คีุณภาพได ้

ไคล;์ และคนอื่น ๆ  (Kyle; et al. 2001: 80-86)  ไดพ้ฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ี่
เชื่อมโยงกบัชวีติประจําวนัของผูเ้รยีน  โดยใชว้ธิเีขา้ไปเยี่ยมครอบครวัของผูเ้รยีน  ใชก้ารพูดคุย
แบบไม่เป็นทางการและการสมัภาษณ์ที่มโีครงสรา้ง  หลงัจากนัน้จงึรวบรวมขอ้มูลและจดัรูปแบบ
ของสิง่ทีผู่เ้รยีนสนใจและทกัษะการปฏบิตัขิองแต่ละครอบครวั  ซึง่บางอยา่งเกีย่วกบัขัน้ตอนการทํา
เกษตรการเลี้ยงสตัว ์ การฝีมอื  การดูทวี ี และการทําอาหาร  หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มูลนัน้มา
พฒันาเป็นปญัหาที่มคีวามหลากหลายและมขี ัน้ตอนในการแก้ปญัหาหลายขัน้ตอน  แล้วนํามาให้
ผูเ้รยีนร่วมกนัแก้ปญัหาเป็นกลุ่ม  ผลการวจิยัพบว่า  ผูป้กครองของผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเน้ือหา
คณิตศาสตร์มากยิง่ขึน้  จากที่เคยคดิว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก  และช่วยใหผู้ส้อนสามารถนํา
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ความรูท้ีบ่้านของผูเ้รยีนมาช่วยส่งเสรมิการเรยีนคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนใหด้ขีึน้  นอกจากนัน้แล้ว
ไคล์และคณะยงัเชื่อว่าการใหผู้เ้รยีนไดท้ํางานทีม่คีวามหมาย  การใหแ้กป้ญัหาในสถานการณ์จรงิ
เป็นแนวทางทีด่ทีีส่ดุในการสง่เสรมิความสามารถในการเรยีนคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน  และผูเ้รยีนจะ
ไดร้บัการส่งเสรมิอย่างสุดความสามารถ  ถ้าการเรยีนการสอนคณิตศาสตรน์ัน้ไดเ้ชื่อมโยงเขา้กบั
ความเป็นสว่นตวัของพวกเขา  ความรูแ้ละทกัษะทีค่รอบครวัเขาสนใจ 

แพนดสิซโิอ  (Pandiscio. 2002: 216-221)  ไดส้ํารวจการโยงมติกิารพสิูจน์กบัการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์รขาคณิตของนักศกึษาฝึกสอน  โดยใหน้ักศกึษาฝึกสอน 4 คน (ชาย 2 คน  
หญิง 2 คน) แก้ปญัหาเรขาคณิตที่ไม่คุ้นเคยโดยใช้พื้นฐานมโนทศัน์ของยุคลิดจํานวน  2  ข้อ        
ให้สร้างการพิสูจน์ตามรูปแบบที่ให้ผลออกมาเป็นรูปแบบกรณีทัว่ไป  และให้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิต  ผลปรากฏว่านักศึกษาฝึกสอนทัง้ 4 คน ยอมรบัว่าแม้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ทางเรขาคณิตจะไม่ได้ช่วยพสิูจน์  แต่ก็เป็นเครื่องมอืช่วยสร้างความรู้สกึ (Sense)    
ใหเ้กดิความเขา้ใจความสมัพนัธใ์นปญัหาหรอืทฤษฎบีท  เพือ่นําไปใชใ้นการพสิจูน์ 

นิโคล; และ เครสโป  (Nicol; & Crespo. 2005: 240-251) ไดศ้กึษาการคน้หาคณิตศาสตร์
จากสถานที่ทางจินตนาการ โดยการทบทวนหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร ์ การศกึษาดงักล่าวมคีวามมุ่งหมายที่จะแลกเปลี่ยนความคดิ  เพื่อที่จะหาหนทางใน
การทําใหค้ณิตศาสตรม์คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน  ไม่เพยีงแค่เขา้ใจใน
เรื่องทกัษะ  วธิกีาร  มโนทศัน์ทางคณิตศาสตรเ์ท่านัน้  ยงัเป็นการทําใหผู้เ้รยีนมคีวามเฉลยีวฉลาด
ในการคดิมากยิง่ขึน้  มกีารใชค้ณิตศาสตรม์าประยุกต์กบัชวีติประจําวนั  และมคีวามเหน็เรื่องการ
เรยีนคณิตศาสตร์ภายในโรงเรยีนที่ต้องเชื่อมโยงกบังานต่าง ๆ ที่ใช้ในชวีิตประจําวนัตามความ
หลากหลายของอาชพี  เชน่  ชา่งไม ้ ชาวประมง  คา้ขาย  ซึง่แต่ละอาชพีสามารถนําความรูม้าใชใ้น
การคํานวณและแกไ้ขปญัหาในชวีติ  งานชิ้นน้ีไดอ้า้งถงึสิง่ที่เกดิขึน้เมื่อผูเ้รยีนนําเอาหลกัการทาง
คณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง  ผลการศึกษาเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า
แบบทดสอบทางจนิตนาการเป็นตวัเสนอถึงโอกาสในการใช้สติปญัญาและอารมณ์  ความรู้สกึที่
เกิดขึ้นบ่อยครัง้จากการเรียนคณิตศาสตร์  น่ีคือรูปแบบของการรวมกลุ่มกันที่จะให้คุณค่ากับ
การศกึษาทางคณติศาสตร ์ การทาํใหค้ณิตศาสตรเ์ป็นทีน่่าสนใจต่อผูเ้รยีนเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัต่อ
ผูเ้รยีน  การศกึษาทาํใหม้กีารสาํรวจคาํถามวา่อะไรทีท่าํใหค้ณติศาสตรม์คีวามหมายต่อผูเ้รยีน  และ
หาแนวทางทีท่ําใหม้กีารพฒันาต่อไปและทําใหอ้ยู่ในรูปแบบทีส่ละสลวยทีจ่ะช่วยใหก้ารสอนเขา้ถงึ
ความทา้ทายและคุณภาพของการทาํงานรว่มกนัของผูเ้รยีนดว้ยความแตกต่างของชนิดของบทเรยีน
คณติศาสตร ์ ซึง่เป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจของรปูแบบของการรวมตวัในการศกึษา
ทางสตปิญัญาและอารมณ์ 

เกนสเ์บริก์  (Gainsburg. 2007: online)  กล่าวว่า  คณิตศาสตรศ์กึษาจะเน้นความสาํคญั
เกีย่วกบัการเชื่อมโยงในชวีติประจําวนัในการเรยีนการสอน  สิง่ตพีมิพท์ีม่อียูบ่่งบอกถงึสภาพความ
เป็นจรงิในหอ้งเรยีนว่ามกีารฝึกฝนเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงในชวีติประจําวนัไม่บ่อยครัง้นัก  และทํา
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อย่างเร่งรบี  แต่ในการเรยีนสอนถงึสามครัง้จะมกีารเน้นเฉพาะเพื่อสอบ  ฉะนัน้ทําอย่างไรทีผู่ส้อน
จะเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัชวีติประจําวนั  ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัสาํรวจผูส้อนคณิตศาสตรร์ะดบัมธัยม
จํานวน  62  คน  ในเรื่องความเข้าใจและการประยุกต์ใช้การเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน  
จุดมุง่หมายของงานวจิยัคอื  การสรา้งการเชื่อมโยงในการสอนและปจัจยัทีส่นบัสนุนและผลกัดนัใหม้ี
การฝึกฝนการเชื่อมโยง  ผูว้จิยัสงัเกตผูส้อน  5  คน  ในการใชก้ารเชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนัภายใน
ห้องเรียนและติดตามผลโดยการสมัภาษณ์ผู้สอน  ผลการวิจัยพบว่า  การสร้างการเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กบัชวีติประจําวนัเป็นสิง่สําคญั  ซึ่งเป็นดงัที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น  และสนับสนุนสิง่
ตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับจะทําอย่างไรในการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างกันในการเรียน
คณติศาสตร ์

งานวิจยัในประเทศ 
สมบตั ิ แสงทองคําสุก  (2545: 97) ไดพ้ฒันารปูแบบการสอนวชิาคณิตศาสตรแ์บบบูรณา

การเชงิเน้ือหาเพือ่สง่เสรมิทกัษะการเชื่อมโยง  เรือ่ง  อนุพนัธข์องฟงักช์นั  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 
6  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้เป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา  
จาํนวน  45  คน  ผลการวจิยัพบว่า  รปูแบบการสอนวชิาคณิตศาสตรแ์บบบูรณาการเชงิเน้ือหาเพื่อ
ส่งเสรมิทกัษะการเชื่อมโยง  เรื่อง  อนุพนัธ์ของฟงักช์นั  มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80  โดยมี
ค่าประสทิธภิาพ  89.84/82.32  และผลสมัฤทธิท์างเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใช้
รูปแบบการสอนวชิาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชงิเน้ือหาเพื่อส่งเสรมิทกัษะการเชื่อมโยง เรื่อง  
อนุพนัธข์องฟงัก์ชนัหลงัไดร้บัการสอนสูงกว่าก่อนไดร้บัการสอน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 

ศศธิร  แกว้รกัษา  (2547: 59) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
แบบซปิปา  (CIPPA  MODEL)  ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนั  เรื่อง สถติเิบือ้งตน้  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5  
โรงเรยีนละหานทรายรชัดาภเิษก  จงัหวดับุรรีมัย ์ จาํนวน  45  คน  ผลการวจิยัพบวา่  กจิกรรมการ
เรยีนการสอนคณติศาสตรแ์บบซปิปา (CIPPA MODEL) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนั  
เรื่อง  สถิติเบื้องต้น  มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์  80/80  โดยมปีระสทิธิภาพ  82.11/83.59 และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนหลงัไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนการ
สอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงกบัชวีติประจําวนั เรื่อง สถติเิบือ้งตน้  
สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

รชัดา  ยาตรา (2549: 66) ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโ์ดยใชท้กัษะการ
เชื่อมโยงที่มต่ีอความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ของผู้เรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1  
ประชากรเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร  ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ทัง้หมด จํานวน 15 คน  
ผลการวจิยัพบว่า  ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
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หลงัการปฏบิตักิจิกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโ์ดยใช้ทกัษะการเชื่อมโยงสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1  หลงัการปฏบิตักิจิกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโ์ดยใชท้กัษะการเชื่อมโยง
สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ  80  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ลิลลา  ดลภาค  (2549: 62-63) ได้สร้างกิจกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์  เรื่อง  
โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยง  สาํหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  พรอ้ม
ทัง้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอนโดยใช้
กจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  กลุ่มตวัอย่างเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 
3  โรงเรยีนไตรมติรวทิยาลยั  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  40  คน  ผลการวจิยัพบว่า  ผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอน  เรื่อง  โจทยป์ญัหาเกี่ยวกบัสมการทีเ่น้นทกัษะการ
เชื่อมโยง  สามารถสอบผา่นเกณฑไ์ดม้ากกวา่รอ้ยละ  60  ของผูเ้รยีนทัง้หมด  อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 

สุรางคนา  ยาหย ี (2549: 117)  ได้พฒันาชุดการเรยีนคณิตศาสตร์แบบร่วมมอืที่เน้น
ทกัษะการเชื่อมโยง  เรื่อง  ทฤษฎกีราฟเบื้องต้น  ช่วงชัน้ที ่ 4  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี
เป็นผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5  สายวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ โรงเรยีนบ้านนา  “นายก
พทิยากร”  จงัหวดันครนายก  จํานวน  44  คน  ผลการวจิยัพบว่า  ชุดการเรยีนคณิตศาสตรแ์บบ
ร่วมมอืที่เน้นทกัษะการเชื่อมโยงมปีระสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  โดยมีค่า  96.88/97.36  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  
หลงัไดร้บัการสอนโดยชุดการเรยีนแบบร่วมมอืทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยงสงูขึน้อย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01  และผา่นเกณฑร์อ้ยละ  65  ขึน้ไปอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

วมิล  อยู่พพิฒัน์ (2551: 71) ได้ศึกษาบทเรยีนปฏิบตัิการโดยใช้โปรแกรม  GSP  
(GEOMETER’S  SKETCHPAD)  ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยง  เรื่อง  การวดั  สาํหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2  โรงเรยีน
ไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา  จงัหวดักาญจนบุร ี จํานวน  30  คน  ผลการวจิยัพบว่า  ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนคณิตศาสตร์ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2  ภายหลงัไดร้บัการสอนดว้ยบทเรยีน
ปฏบิตักิารโดยใชโ้ปรแกรม  GSP  ทีเ่น้นทกัษะการเชื่อมโยง  เรื่อง  การวดั  สงูกว่าก่อนไดร้บัการ
สอนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

จากการศกึษางานวจิยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศสรุปไดว้่า  การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ทีส่่งเสรมิทกัษะการเชื่อมโยง  ทัง้การเชื่อมโยงความรูท้างคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนัการเชื่อมโยงกบั
ศาสตรต่์าง ๆ และการเชื่อมโยงกบัชวีติประจําวนั  ส่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้  
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดอ้ย่างชดัเจนและลกึซึ้ง  ซึ่งเป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายต่อ
ผูเ้รยีน  เพราะผูเ้รยีนสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการดาํเนินชวีติได ้



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. วธิดีาํเนินการวจิยั 
 4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1  

ปีการศกึษา  2555  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
จาํนวน 3 หอ้งเรยีน จาํนวน 150 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555    
จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 48 คน ทีเ่รยีนวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ ซึง่ไดม้าจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) จาก
การจบัฉลากมา 1 ห้องเรยีนจากห้องเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีน ซึ่งทางโรงเรยีนได้จดัผูเ้รยีนของ   
แต่ละหอ้งแบบคละความสามารถ  

เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี เป็นเน้ือหาวชิาในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

ช่วงชัน้ที ่4 (ม.4 – ม.6) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิเรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่น
และวธิจีดัหมู ่ของหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
(ฝา่ยมธัยม) พทุธศกัราช 2551  รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

   1. ทดสอบก่อนเรยีน           2  คาบ 
        2. วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแนวเสน้ตรง       3  คาบ 
        3. วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแนววงกลม       3  คาบ 
        4. วธิจีดัหมูพ่ืน้ฐานและแบบทรงเรขา      3  คาบ 
        5. วธิจีดัหมูแ่บบแบ่งกลุ่ม        3  คาบ 
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   6. วธิจีดัหมูแ่บบบางสิง่เหมอืนกนั      2 คาบ 
   7. วธิจีดัหมูท่ีส่ ิง่ของทัง้หมดเหมอืนกนั     2  คาบ 
   8. ทดสอบหลงัเรยีน                       2  คาบ 
        รวม            20 คาบ 
 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
  ดาํเนินการวจิยัในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ใชเ้วลาในการดาํเนินกจิกรรม

การเรยีนรูท้ ัง้หมดจาํนวน 20 คาบ คาบละ 50 นาท ีโดยใชเ้วลาในการทดลอง จาํนวน 16  คาบ ทาํ
การทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) จาํนวน 2 คาบ และทาํการสอบหลงัเรยีน จาํนวน (Post-test) 2 
คาบ 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัจะใชเ้ครือ่งมอืในการวจิยั ดงัน้ี 

 1.  แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรแ์บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิี
เรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่น
และวธิจีดัหมู่ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จํานวน 1 ชุด เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จาํนวน 20 ขอ้ 

 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       
จาํนวน 1 ชุด เป็นแบบเขยีนตอบ จาํนวน 6 ขอ้ (ขอ้สอบชุดเดยีวกนั แต่วดัทัง้ความสามารถในการ
แกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร)์ 
 

1.  ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตรแ์บบการสอนแนะให้รู้
คิด (CGI)  เร่ือง  วิธีเรียงสบัเปล่ียนและวิธีจดัหมู่  ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  6 

 1.1  ศกึษาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 คู่มอืการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีระทรวงศกึษาธกิารและหลกัสูตรสถานศกึษา โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่4   
(ม.4 – ม.6) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ 

 1.2  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอน
แนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
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 1.3  ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์พิม่เตมิชัน้

มธัยมศึกษาปีที่  6  จากหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) เกี่ยวกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปี สาระการ
เรยีนรู ้ เพื่อกําหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการ
สอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 

 1.4  กําหนดรปูแบบของแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรแ์บบการสอนแนะใหรู้้
คดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ซึง่ประกอบดว้ย 

  1.4.1  สาระ 
  1.4.2  มาตรฐานการเรยีนรู ้
  1.4.3  ตวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรู ้
  1.4.4  สาระสาํคญั 
  1.4.5  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ดา้นความรู ้
   2)  ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
   3)  ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
  1.4.6  สาระการเรยีนรู ้
  1.4.7  กจิกรรมการเรยีนรู ้
  ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
   เตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีน  โดยการซกัถาม  สนทนาโตต้อบในขอบขา่ย

ของเน้ือหาทีจ่ะเรยีนรู ้ เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการตอบสนองต่อกจิกรรมการเรยีนรู ้
  ขัน้สอน 
   1.  แสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ โดยผูส้อนกําหนดประเดน็ทีเ่ป็นปญัหา  

เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากเอกสารประกอบการเรียน  ตํารา  ใบงาน  สื่อการเรียนรู ้ 
ตลอดจนแหล่งการเรยีนรูอ้ื่น ๆ และบนัทกึลงในใบกจิกรรมทีก่าํหนดให ้

   2.  คน้พบความรู ้ โดยการนําขอ้มลูทีห่าไดม้าสรุปเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละ
เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดซ้กัถามในปญัหาทีพ่บ  พรอ้มรว่มกนัอภปิราย 

   3.  รวบรวมความรู ้ นกัเรยีนรวบรวมความคดิทีไ่ดจ้ากการซกัถาม  โตต้อบ  
หรอืแลกเปลี่ยนกนั  มาวเิคราะหเ์พื่อหาความถูกต้องของวธิกีารหาคําตอบอย่างสมเหตุสมผลและ
บนัทกึลงในใบกจิกรรมทีก่าํหนดให ้

   4.  พสิจูน์ความรู ้ นกัเรยีนทาํกจิกรรมฝึกทกัษะ  โดยนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
คน้ควา้  และผา่นการวเิคราะหแ์ลว้มาใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ 

  ขัน้สรปุบทเรยีน 
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   นักเรยีนอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้จากการทํากจิกรรมฝึกทกัษะ  สามารถนําผลที่

เกดิขึน้ไปคดิวเิคราะหแ์ละนําไปใชแ้กป้ญัหาไดด้ว้ยเหตุผล  ตลอดจนสามารถคน้หาแนวทางในการ
แกป้ญัหา  โดยผูส้อนเพิม่เตมิความรูส้ว่นทีบ่กพรอ่งใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

  1.4.8  สือ่การเรยีนรู/้แหล่งการเรยีนรู ้
  1.4.9  ภาระงาน/ชิน้งาน 
  1.4.10 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
  1.4.11 บนัทกึหลงัการสอน 
   1)  ผลการสอน 
   2)  ปญัหา/อุปสรรค 
   3)  ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
 1.5 นําแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการเสรมิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยั

สรา้งเสรจ็เรยีบร้อยแล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์แล้วให้ผูเ้ชี่ยวชาญ
จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหาความชดัเจนและความถูกตอ้งของจุดประสงค์
การเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและกจิกรรมสือ่การเรยีนรูแ้ละความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์าร
เรยีนรูก้บัการวดัผลประเมนิผลเพือ่นําขอ้เสนอมาปรบัปรงุแกไ้ข 

 1.6 นําแผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่องการเสรมิทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท์ีผ่่าน
การปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะเรยีบรอ้ยแล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธต์รวจสอบพจิารณาอกีครัง้แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่นําไปใชใ้นการวจิยักบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

2.  ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์ เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก จํานวน 20  ขอ้  ซึง่มขี ัน้ตอน
ในการสรา้งดงัน้ี 

 2.1  ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์  เอกสารประกอบการสอน
หนงัสอืเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลและประเมนิผลและวธิสีรา้ง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 2.2  ศกึษาเน้ือหาและผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  เรื่อง  วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 

 2.3  สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ให้สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้เน้ือหาวิชา
คณติศาสตรเ์พิม่เตมิเรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิ ีจดัหมู ่  
      2.4  สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรื่อง  วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดั
หมู่ จํานวน 40 ขอ้ โดยสรา้งใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชี้วดั และสาระการเรยีนรู้
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คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 แล้วนําแบบทดสอบ
เสนออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธพ์จิารณาแลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนํา 

 2.5  นําแบบทดสอบที่สร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัผลและประเมนิผลทางการสอนคณิตศาสตร์  จํานวน  3  ท่าน  
ตรวจสอบความถูกต้อง  ความสอดคล้องของเน้ือหากบัจุดประสงค์  แล้วนําไปตรวจสอบหาความ
เทีย่งตรงของแบบทดสอบโดยใชส้ตูร  IOC  และคดัเลอืกแบบทดสอบทีท่คี่า  IOC  ตัง้แต่  0.50  
ขึน้ไป ซึง่ไดข้อ้คาํถามทีม่คีา่ IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จาํนวน 40 ขอ้ 

 2.6  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่ได้ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว  เสนอต่อ
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธต์รวจพจิารณาอกีครัง้  แลว้นําไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่  6  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จํานวน 80 คนที่
เรยีนเรื่องวธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู่ ผ่านมาแลว้ในปีการศกึษา 2554 เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ 

 2.7  ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบทีผู่เ้รยีนทาํได ้ โดยให ้1 คะแนน สาํหรบัขอ้ทีผู่เ้รยีน
ตอบถูก  และให ้ 0  คะแนน  สาํหรบัขอ้ทีต่อบผดิ  ไมต่อบ  หรอืตอบเกนิ  1 ตวัเลอืกในขอ้เดยีวกนั 

 2.8 นําผลการทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อาํนาจจาํแนก (r) โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จุง เตห ์ฟาน (Fan. 1952: 6-32) (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ.  2538: 210-212) แลว้ตรวจสอบดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู (EVANA) จากนัน้เลอืก
แบบทดสอบจาํนวนหน่ึงเฉพาะขอ้ทีม่คี่าความยากงา่ย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ทีค่รอบคลุมจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้คดัเลอืกตามเกณฑไ์ด ้20 ขอ้ มคี่าความ
ยากงา่ย (p) ตัง้แต่ 0.25 – 0.76 และคดัเลอืกขอ้ทีม่คีา่อาํนาจจาํแนก (r) ตัง้แต่ 0.24 – 0.79  

 2.9 นําแบบทดสอบที่ได้คดัเลือกมาแล้วจํานวน 20 ข้อ หาความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบ โดยใชส้ตูร KR-20 ของ คเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ.  2543: 215) ซึง่ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.77 นําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธก่์อนนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 2.10 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาจดัพมิพ์เพื่อนําไปเก็บรวบรวม
ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
เร่ือง วิธีเรียงสบัเปล่ียนและวิธีจดัหมู ่

 
ข้อ i. คุณครรูตันากาํลงัจะเกษยีณอายรุาชการในวนัที ่28 กนัยายน 2555 จงึนํานกัเรยีนชาย 6 คน  
       และนกัเรยีนหญงิ 6 คน มาถ่ายรปูรว่มกบัคร ูโดยยนืเป็นแถวยาว จะมวีธิกีารยนืทัง้หมดกีว่ธิ ี  
       เมือ่ตอ้งการให ้ครรูตันายนืรมิ และนกัเรยีนชาย – นกัเรยีนหญงิ ยนืสลบักนัทลีะ 3 คน 
 1)   6!6!  วธิ ี       2)   2!6!6!  วธิ ี   
 3)   2!2!6!6!  วธิ ี      4)   3!3!6!6!  วธิ ี    ตอบ 3)    
 
ข้อ ii. มหีญงิ 3 คน และชาย 2 คน ใหค้นทัง้ 5 มายนืเป็นแถว โดยทีห่ญงิทัง้ 3 คนยนืตดิกนั และ  
        ชาย 2 คนยนืตดิกนั จะไดก้ีว่ธิ ี
 1)   120 วธิ ี       2)   60 วธิ ี   
 3)   24 วธิ ี        4)   12 วธิ ี      ตอบ 3)    
 
ข้อ iii. ผูห้ญงิกลุ่มหน่ึงม ี8 คน เดนิทางไปเทีย่วเกาะชา้ง จ.ตราด ตอ้งการเขา้พกัทีร่สีอรท์แหง่หน่ึง 
         ซึง่มหีอ้งวา่งใหเ้ขา้พกัได ้3 หอ้ง หอ้งละ 4, 2 และ 2 คน ตามลาํดบั จงหาจาํนวนวธิทีีจ่ะจดั 
         ใหผู้ห้ญงิกลุ่มน้ีเขา้หอ้งพกัดงักล่าว 
 1)   420 วธิ ี       2)   360 วธิ ี   
 3)   210 วธิ ี       4)   120 วธิ ี      ตอบ 1)    
 
ข้อ iv. ในการรอ้ยพวงมาลยัเป็นวงกลมพวงหน่ึง ใชด้อกไม ้8 ดอก แต่ละดอกไมเ่หมอืนกนั และม ี
         สแีดง 2 ดอก สขีาว 3 ดอก ทีเ่หลอืมสีไีมซ่ํ้ากนั อยากทราบวา่จะไดพ้วงมาลยัทีแ่ตกต่างกนั 
         กีพ่วง เมือ่ ใหด้อกไมส้แีดงอยูต่ดิกนั และสขีาวอยูต่ดิกนั 
 1)   144 พวง       2)   192 พวง   
 3)   256 พวง       4)   288 พวง      ตอบ 1)    
 
ข้อ v. จงหาจาํนวนวธิเีรยีงสบัเปลีย่นของตวัอกัษร S, S, T, T, T, O, O แบบวงกลม เมือ่ อกัษร O  
         อยูแ่ยกกนั 
 1)   240 วธิ ี       2)   120 วธิ ี   
 3)   60 วธิ ี        4)   20 วธิ ี      ตอบ 4)    
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 3. ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์เป็นแบบทดสอบทีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย   
จาํนวน 6 ขอ้ ขอ้ละ 4 คะแนน รวมเป็น 24 คะแนน และเกบ็คะแนนจรงิ 20 คะแนน (นําคะแนนที่

นักเรียนสอบได้คูณด้วย 5
6

) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณติศาสตร ์และเกณฑก์ารใหค้ะแนนของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลย ี(2551: 168-208) แล้วนําหลกัการวดัและเกณฑ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะงานของผูว้จิยั ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงัน้ี 

    3.1 ศึกษาหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง วิธีเรียง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลและประเมนิผล 
วธิกีารสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
   3.2 ศกึษาจุดประสงค์การเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั และสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
  3.3 กําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์โดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรคิ (Rubric Assessment) ซึง่ผูว้จิยัปรบัปรุง
มาจากแนวคดิและเกณฑก์ารประเมนิวดัทกัษะการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์อง บงกชรตัน์ สมาน
สนิธุ ์(2551: 61-62) และวาสนา กิม่เทิง้ (2553: 91-92) 
 
ตาราง 1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เหน็ 
4 ดาํเนินการแกป้ญัหาสาํเรจ็ได ้เขา้ใจชดัเจนและนําไปสูค่าํตอบทีถู่กตอ้ง 
3 ดาํเนินการแกป้ญัหาสาํเรจ็ มกีารแสดงคาํตอบไดไ้มช่ดัเจนและไมถู่กตอ้ง 
2 ดาํเนินการแกป้ญัหาสาํเรจ็เพยีงบางขัน้ตอน แสดงคาํตอบไมช่ดัเจนและ 

ไมถู่กตอ้ง 
1 การดาํเนินการแกป้ญัหามรีอ่งรอยบางขัน้ตอน หาคาํตอบไมส่าํเรจ็ 
0 ไมม่รีอ่งรอยการดาํเนินการแกป้ญัหา 
 
 3.4 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์แบบอตันัย

จาํนวน 12 ขอ้ นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ จํานวน 
12 ขอ้พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนนเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
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สอนคณิตศาสตรจ์ํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความสอดคล้องกบัเน้ือหา
และจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยพจิารณาจากค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึง่ไดข้อ้คาํถามทีม่คี่า IOC 
ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จาํนวน 12 ขอ้ 

 3.5 แก้ไขแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรท์ัง้ 12 ขอ้ 
ตามขอ้เสนอแนะ จากนัน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาควบคุมปรญิญานิพนธต์รวจพจิารณาอกีครัง้ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 

 3.6 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ที่ปรบัปรุง
เรยีบรอ้ยแลว้ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 80 คน ทีเ่คย
เรยีนเรื่อง วิธีเรยีงสบัเปลี่ยนและวิธีจดัหมู่ มาแล้ว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ นําผลการ
ทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากงา่ย (PE) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) โดยใชก้าร
วเิคราะหข์อ้สอบอตันยัของวทินียแ์ละซาเบอรส์ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 199-
201; อา้งองิจาก Whitney; & Sabers. 1970) โดยเลอืกแบบทดสอบเฉพาะขอ้ทีม่คี่าความยากงา่ย 
(PE) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป โดยคดัเลอืกตามเกณฑ ์6 ขอ้ 
มคีา่ความยากงา่ย (PE) ตัง้แต่ 0.37 – 0.65 และมคีา่อาํนาจจาํแนก (D) ตัง้แต่ 0.38 – 0.76    

 3.7 นําแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกแลว้จํานวน 6 ขอ้ หาความเชื่อมัน่ของการตรวจให้
คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์โดยมผีูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 1 คน ตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบตามเกณฑ์ จากนัน้นําคะแนนของผู้วิจยัและผู้ช่วยวจิยัมาหาค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ของการใหค้ะแนนความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณิตศาสตรเ์ท่ากนั คอื 0.91 แสดงว่าการตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ําหนดมคีวาม
เชื่อถอืได ้   

 3.8 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรท์ีค่ดัเลอืกแลว้
จาํนวน 6 ขอ้ มาหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบอตันัย โดยใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา               
(α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 218) แลว้
นําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธก่์อนนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยไดค้่าความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบอตันัยเท่ากบั 0.83 แลว้นําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ก่อนนําไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง 

3.9 นําแบบทดสอบทีผ่า่นการตรวจสอบและแกไ้ขไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่ 6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 
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  4. ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์

แบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์เป็นแบบทดสอบที่ผูว้จิยั
สรา้งขึน้เพื่อวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์เป็นแบบทดสอบแบบอตันัย จํานวน 
6 ขอ้ ขอ้ละ 4 คะแนน รวมเป็น 24 คะแนน และเกบ็คะแนนจรงิ 20 คะแนน (นําคะแนนทีน่ักเรยีน

สอบไดคู้ณดว้ย 5
6

) ซึ่งผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการศกึษาแนวคดิการพฒันาทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ และเกณฑ์การให้คะแนนของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(2551: 168-208) แลว้นําหลกัการวดัและเกณฑต่์างๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของ
ผูว้จิยั ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงัน้ี 

    4.1 ศึกษาหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง วิธีเรียง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลและประเมนิผล 
วธิกีารสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
   4.2 ศกึษาจุดประสงค์การเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั และสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
  4.3 กาํหนดรปูแบบของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
แบบอตันยัจาํนวน 12 ขอ้ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนละ 4 ขอ้ คอื ตอนที ่1 วดัความสามารถใน
การเชื่อมโยงภายในวชิาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 เป็นการวดัความสามารถในการเชื่อมโยงวชิา
คณิตศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่น ตอนที ่3 เป็นการวดัความสามารถในการเชื่อมโยงวชิาคณิตศาสตรก์บั
ชวีติประจาํวนั 
  4.4 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์เรื่อง วธิเีรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่แบบอตันยั จาํนวน 12 ขอ้ และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเ ช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร ์  

 ผู้วิจยัได้ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่
วรรณศริ ิ หลงรกั (2553:97) ปรบัปรุงขึน้ เพื่อนํามาเป็นแนวทางแล้วปรบัปรุงในการใหค้ะแนน
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์
 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เหน็ 
4 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางคณติศาสตรใ์นการเชื่อมโยงกบัสาระ

คณติศาสตร/์ศาสตรอ์ื่น/ชวีติประจาํวนั เพือ่ชว่ยในการแกป้ญัหา เพือ่อธบิาย
ขอ้สรปุไดอ้ยา่งชดัเจนและนําไปสูค่าํตอบทีถู่กตอ้ง 

3 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางคณติศาสตรใ์นการเชื่อมโยงกบัสาระ
คณติศาสตร/์สาระอื่น/ชวีติประจาํวนั เพือ่ชว่ยในการแกป้ญัหา เพือ่ชว่ยในการ
แกป้ญัหา เพือ่อธบิายขอ้สรปุได ้แต่คาํตอบไมถู่กตอ้ง 

2 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางคณติศาสตรใ์นการเชื่อมโยงกบัสาระ
คณติศาสตร/์สาระอื่น/ชวีติประจาํวนั เพือ่ชว่ยในการแกป้ญัหา เพือ่ชว่ยในการ
แกป้ญัหาไดบ้างสว่น และอธบิายขอ้สรปุไมถู่กตอ้ง 

1 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางคณติศาสตรใ์นการเชื่อมโยงกบัสาระ
คณติศาสตร/์สาระอื่น/ชวีติประจาํวนั เพือ่ชว่ยในการแกป้ญัหา เพือ่ชว่ยในการ
แกป้ญัหายงัไมเ่หมาะสม แต่มคีวามพยายามในการเขยีนอธบิาย 

0 ไมม่กีารเชื่อมโยง/ไมม่รีอ่งรอยในการหาคาํตอบ 
 
 4.5 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่สรา้งขึน้ 

จาํนวน 12 ขอ้พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนนเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์และผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการสอนคณิตศาสตรจ์ํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยพจิารณาจากค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึง่ไดข้อ้คาํถามทีม่คี่า 
IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จาํนวน 12 ขอ้ 

 4.6 แก้ไขแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรท์ัง้ 12 ขอ้ 
ตามขอ้เสนอแนะ จากนัน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาควบคุมปรญิญานิพนธต์รวจพจิารณาอกีครัง้ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 

 4.7 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่ปรบัปรุง
เรยีบรอ้ยแลว้ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 80 คน ทีเ่คย
เรยีนเรื่อง วิธีเรยีงสบัเปลี่ยนและวิธีจดัหมู่ มาแล้ว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ นําผลการ
ทดสอบมาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ เพื่อหาค่าความยากงา่ย (PE) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) โดยใชก้าร
วเิคราะหข์อ้สอบอตันยัของวทินียแ์ละซาเบอรส์ (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 199-
201; อา้งองิจาก Whitney; & Sabers. 1970) โดยเลอืกแบบทดสอบเฉพาะขอ้ทีม่คี่าความยากงา่ย 
(PE) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป โดยคดัเลอืกตามเกณฑ ์6 ขอ้ 
มคีา่ความยากงา่ย (PE) ตัง้แต่ 0.37 – 0.65 และมคีา่อาํนาจจาํแนก (D) ตัง้แต่ 0.38 – 0.76    
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 4.8 นําแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกแลว้จํานวน 6 ขอ้ หาความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารให้

คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์โดยมผีูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 1 คน ตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบตามเกณฑ์ จากนัน้นําคะแนนของผู้วิจยัและผู้ช่วยวจิยัมาหาค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ของการใหค้ะแนนความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเ์ท่ากนั คอื 0.98 แสดงว่าการตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ําหนดมคีวาม
เชื่อถอืได ้   

 4.9 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรท์ี่คดัเลอืกแล้ว
จาํนวน 6 ขอ้ มาหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบอตันัย โดยใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา               
(α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 218) แลว้
นําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธก่์อนนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยไดค้่าความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบอตันัยเท่ากบั 0.89 แลว้นําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ก่อนนําไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง 

 4.10 นําแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขไปทดสอบกับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 หอ้งเรยีน 
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์

โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนแสดงวธิคีดิหาคาํตอบอยา่งละเอยีด พรอ้มทัง้อธบิายวธิคีดิตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 
 
ข้อ i. โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) จะจดังานคนืสูเ่หยา้ 
       ของโรงเรยีน นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4, 5 และ 6 ไดส้ง่ตวัแทนชัน้ปีละ 3 คน มาประชุม 
       เพือ่เตรยีมการแสดงสาํหรบังานน้ี จาํนวนวธิทีีจ่ะจดัผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดนัง่รอบโต๊ะกลม 
       ในหอ้งกจิกรรมนกัเรยีน โดยตวัแทนทีม่าจากชัน้ปีเดยีวกนัตอ้งนัง่ตดิกนั เทา่กบัเทา่ใด 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 ครนํูาเสนอปัญหา 
 1. โจทยก์าํหนดให ้คอื .................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2. โจทยต์อ้งการใหห้า คอื ............................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 3. เงือ่นไขทีโ่จทยก์าํหนด คอื .......................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
ขัน้ตอนท่ี 2 ครูช่วยแนะให้นักเรียนมีความเข้าใจในปัญหา และเปิดโอกาสให้นักเรียน
แก้ปัญหา  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 



87 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 นักเรียนรายงานคาํตอบและวิธีการแก้ปัญหา  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
ขัน้ตอนท่ี 4 ครแูละนักเรียนช่วยกนัอภิปรายคาํตอบและวิธีการท่ีใช้ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ข้อ ii. นกัเรยีนกลุ่มหน่ึงเป็นนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิจาํนวนเทา่กนั โดยทีอ่ตัราสว่นของ 
        จาํนวนวธิทีีน่กัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิยนืสลบัทีก่นัเป็นแถวตรง กบัจาํนวนวธิทีีน่กัเรยีน 
        ชายและนกัเรยีนหญงิยนืสลบัทีก่นัเป็นวงกลม เทา่กบั 10 : 1 จงหาจาํนวนวธิทีีจ่ะเลอืก 
        ตวัแทนนกัเรยีน 2 คนจากนกัเรยีนกลุ่มน้ี โดยมนีกัเรยีนชายอยา่งน้อย 1 คน 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 ครนํูาเสนอปัญหา 
 1. โจทยก์าํหนดให ้คอื .................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2. โจทยต์อ้งการใหห้า คอื ............................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 3. เงือ่นไขทีโ่จทยก์าํหนด คอื .......................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 
ขัน้ตอนท่ี 2 ครูช่วยแนะให้นักเรียนมีความเข้าใจในปัญหา และเปิดโอกาสให้นักเรียน
แก้ปัญหา  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ขัน้ตอนท่ี 3 นักเรียนรายงานคาํตอบและวิธีการแก้ปัญหา  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
ขัน้ตอนท่ี 4 ครแูละนักเรียนช่วยกนัอภิปรายคาํตอบและวิธีการท่ีใช้ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลองเพือ่พฒันาและทดลองแบบกลุม่เดยีว คอื เลอืกกลุ่ม
ตวัอยา่งมาหน่ึงกลุ่มแลว้ทาํการทดสอบก่อนทาํการทดลอง แลว้หาคา่เฉลีย่ จงึทดลองแลว้ทาํการ
ทดสอบอกีครัง้และหาคา่คะแนนเฉลีย่ จากนัน้นํามาทดสอบสมมตฐิานหาคา่ความแตกต่างระหวา่ง
คา่เฉลีย่ดว้ยคา่สถติ ิ t-test  ซึง่ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One-Group Pretest-Posttest  Design 
(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 249) มลีกัษณะดงัตาราง 3   
 
ตาราง 3 แบบแผนการวจิยั 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
E T1 X T2 
 
สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุ่มทดลอง 
 X แทน การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
 T1 แทน การสอบก่อนการทดลอง  (Pre-test) 
 T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง  (Post-test) 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยั 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขัน้ตอน  ดงัน้ี 
 1. ขอความร่วมมอืกบัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

(ฝ่ายมธัยม) ทีท่ําการทดลองสอนซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัดําเนินการทดลอง
สอนด้วยตนเอง ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง วิธีเรียง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 

 2. ชีแ้จงใหก้ลุ่มตวัอย่างทราบถงึการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)  
เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวจีดัหมู ่เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัตินถูกตอ้ง 

 3. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์แบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการแก้ปญัหา และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น       
มาทดสอบกบัผูเ้รยีนกลุ่มตวัอย่างแลว้บนัทกึคะแนนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัจากการทดสอบครัง้น้ีเป็น
คะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) โดยใชเ้วลา 2 คาบ 

 4. ดําเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง
สบัเปลีย่นและวจีดัหมู ่ตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ โดยใชเ้วลาสอน  16 คาบโดยผูว้จิยัทาํ
การสงัเกตพฤตกิรรมและบนัทกึคะแนน 
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   5. เมื่อดาํเนินการสอนครบตามแผนการจดัการเรยีนรูเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทาํการทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการแก้ปญัหา และความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร ์ดว้ยแบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  ซึง่เป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกบัทีท่ดสอบก่อนเรยีน  
(Pre-test) อกีครัง้ ใชเ้วลา 2 คาบ และบนัทกึผลการทดสอบใหเ้ป็นคะแนนหลงัเรยีน (Post-test) 

 6. เมื่อตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบ แลว้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทาง
สถติเิพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
  ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมลีาํดบัขัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา      
ปีที ่6  ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิี
จดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples                                                                                 
  2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา     
ปีที ่6  ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิี
จดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample                                                              
  3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples                                                            

 4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6  ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample                                          
  5. เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples                                                            
  6. เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง วิธีเรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample                                          
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติกิารวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
 1. สถิติพืน้ฐาน 
  1.1 คา่เฉลีย่เลขคณติ (Mean) โดยคาํนวณจากสตูร (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  2550: 33) 
    

 

 
 

   เมือ่     X  แทน คะแนนเฉลีย่ 
          X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
        n  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง    
  1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณไดจ้ากสูตร                   

(ชศูร ีวงศร์ตันะ.  2550: 60) 
 

 
 

22n X X
s

n n 1





   

 

   เมือ่     s  แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
       X  แทน   คะแนนของนกัเรยีนแต่ละคน 
                   ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
       ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกาํลงัสอง 
      ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
       n  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
  
 2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
  2.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

คณิตศาสตร ์แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณติศาสตร ์โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 248-249) 

        IOC =  
∑R

N
 

   
   เมือ่  IOC แทน    ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
     ∑R       แทน    ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
     N  แทน    จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

X
X

n
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  2.2 หาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ซึง่แบ่งกลุ่มนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบออกเป็นกลุม่เก่งและกลุ่มออ่น 
โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จุง เตห ์ฟาน (Fan.  1952: 6-52 อา้งองิถงึ ลว้น สายยศ; และ องัคณา 
สายยศ.  2538: 210-212) แลว้ตรวจสอบดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู (EVANA)  

            R
p

N
  

   เมือ่  p    แทน   คา่ความยากงา่ย   
     R    แทน   จาํนวนนกัเรยีนทีท่าํขอ้สอบขอ้นัน้ถูก 
     N   แทน   จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 

              p f

p.bis
t

X X
r pq

s


   

    
   เมือ่  p.bisr    แทน   คา่อาํนาจจาํแนก    
     pX    แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีท่าํขอ้นัน้ถูก 
     fX    แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีท่าํขอ้นัน้ผดิ 
     ts   แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ 
         ทัง้ฉบบั       
     p    แทน   สดัสว่นของนกัเรยีนทีท่าํขอ้นัน้ถูก   

     q    แทน   สดัสว่นของนกัเรยีนทีท่าํขอ้นัน้ผดิ หรอื 1 p  
 
  2.3 หาค่าความง่าย (PE) และค่าอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
วเิคราะหข์อ้สอบอตันัยของวทินียแ์ละซาเบอรส์ ซึง่แบ่งกลุ่มนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบออกเป็นกลุ่มเก่งและ
กลุ่มอ่อนโดยใชเ้ทคนิค 25% ของนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบทัง้หมด แลว้แทนค่าในสตูร (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ.  2543: 199-201; อา้งองิจาก Whitney; & Sabers.  1970) 

 
 

 
U L min

E
max min

S S 2NX
P

2N X X

 


  
 

   เมือ่  PE  แทน  ดชันีคา่ความงา่ย 
     SU  แทน  ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง 
     SL  แทน  ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มออ่น 
       Xmax แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดส้งูสดุ 
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      Xmin แทน   คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดต้ํ่าสดุ 
        N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มออ่น   

             

              
 

U L

max min

S S
D

N X X





 

 
   เมือ่  D  แทน คา่อาํนาจจาํแนก 
     SU  แทน ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มเก่ง 
     SL  แทน ผลรวมคะแนนของนกัเรยีนกลุ่มออ่น 
        Xmax แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดส้งูสดุ 
       Xmin แทน คะแนนทีน่กัเรยีนทาํไดต้ํ่าสดุ 
     N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มออ่น 
 
  2.4 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชา

คณิตศาสตร ์ โดยใชส้ตูร KR- 20 คูเดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ.  2543: 215) 

 

       r 1
∑  

                

    
   เมือ่   r   แทน  ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
       n  แทน  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
       p  แทน  สดัสว่นของผูท้ีท่าํถูกในขอ้หน่ึงๆ  

       q  แทน สดัสว่นของผูท้ีท่าํผดิในขอ้หน่ึงๆ หรอื 1 p  
       σ    แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
โดยที ่

       
σ

∑ ∑  
   
   เมือ่    ∑X แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 
       ∑X  แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสอง 
          n แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด  
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  2.5 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและ

ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตรการหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา            
(α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543: 218)  
   

                                  
2
i

2
t

sk
α 1

k 1 s

       

  

 
   เมือ่     α  แทน  คา่สมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 
        k  แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
        2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
        2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
 

  โดยที ่               
 

22
i i2

i

N X X
s

N N 1





   

 
   เมือ่        s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
          ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในขอ้ที ่i 
         ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสองในขอ้ที ่i 

                  N แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 

  และ                 
 

22

2
t

N X X
s

N N 1





   

    
   เมือ่       2

ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
          ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

      ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสอง   
                  N แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
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  2.6 หาค่าความเชื่อมัน่ของการตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์โดยการใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่าง
งา่ยของเพยีรส์นั (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  2550: 312) 

 

      
   

XY
2 22 2

N XY X Y
r

N X X N Y Y




       

  

   
 

 

   เมือ่    r  แทน  ความเชื่อมัน่ของการตรวจใหค้ะแนน 
     X   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 
               Y   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั   

         2X   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 
         แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
                2Y   แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั 
         แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
       XY   แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนนทีต่รวจโดย  

          ผูว้จิยักบัคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั 
         N    แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด  
 3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 เปรยีบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชา

คณิตศาสตร ์แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณติศาสตร ์ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) โดยใชค้า่สถติแิบบ 
t-test for Dependent Samples โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จุง เตห ์ฟาน (Fan. 1952: 6-52 อา้งองิ
ถงึ ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 210-212) 

 

     
 22

D
t

n D D

n 1






 

       ;   df = n – 1  
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       เมือ่      t   แทน   คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 
     D   แทน ความแตกต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงั   

         และก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
          ∑D		 แทน   ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ  
           ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้

           แต่ละคูย่กกาํลงัสอง 
         ∑D   แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ   

          ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้   
             ทัง้หมดยกกาํลงัสอง 

              n   แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูผลจากการทดลอง และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่ใหเ้กดิ

ความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

 n  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 K  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

 X  แทน คา่เฉลีย่ของคะแนน 

 s  แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

 μ   แทน คา่เฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70 ของคะแนนเตม็) 

 t  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

 **  แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลความหมายผลของการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี 

ผูว้จิยันําเสนอตามลาํดบัขัน้ของสมมตฐิาน ดงัน้ี                                                              

 1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา      

ปีที ่6  ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิี

จดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples                                                                                 

 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา     

ปีที ่6  ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิี

จดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample                                                               

 3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples                                                            
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 4.  เปรยีบเทียบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6  ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample                                          

 5. เปรยีบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples                                                            
 6. เปรยีบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง วธิีเรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample                                          
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest Design 

ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถแสดงคา่สถติ ิโดยจาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา ไดด้งัน้ี 

  1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิี
จดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 4 
 

ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
           ปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

 สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

 

   การทดสอบ n K X s t 

ก่อนการทดลอง 48 20 6.69 1.59  

26.22** 

หลงัการทดลอง 48 20 16.20 1.35 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 47) = 2.408) 
 

 จากตาราง 4 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ 

สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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  2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิี

จดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample ผลปรากฏดงัตาราง 5 
 

ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

      ปีที ่6 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

 สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 

 

การทดสอบ n K X s μ 70%  t 
หลงัการทดลอง 48 20 16.20 1.35 14 9.67** 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 47) = 2.408) 
 

 จากตาราง 5 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ 

สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 16.20 คะแนน คดิ

เป็นรอ้ยละ 81 
 

  3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง วิธีเรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมูโ่ดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

 มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง  

 วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

   การทดสอบ n K X s t 

ก่อนการทดลอง 48 20 3.69 2.25  

21.38** 

หลงัการทดลอง 48 20 17.37 2.95 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 47) = 2.408) 
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 จากตาราง 6 พบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ

วธิจีดัหมู ่สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

   

 4. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง วิธีเรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมูก่บัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ  t-test for One Sample ผลปรากฏดงั

ตาราง 7 
 

ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้  

 มธัยมศกึษา ปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

 สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 

การทดสอบ n K X s μ 70%  t 
หลงัการทดลอง 48 20 17.37 2.95 14 6.758** 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 47) = 2.408) 
 

 จากตาราง 7 พบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ

วธิจีดัหมู ่สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 17.37 

คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 86.85 
 

  5. เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง วิธีเรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมูโ่ดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 8  
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ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

 มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง  

 วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

 

   การทดสอบ n K X s t 

ก่อนการทดลอง 48 20 4.26 1.90  

27.58** 

หลงัการทดลอง 48 20 16.37 2.70 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 47) = 2.408) 
 

 จากตาราง 8 พบวา่ ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ

วธิจีดัหมู ่สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

   6. เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample ผลปรากฏดงั

ตาราง 9 
 

ตาราง 9 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

 มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

 สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 

 

การทดสอบ n K X s μ 70%  t 
หลงัการทดลอง 48 20 16.37 2.70 14 5.193** 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t (.01, 47) = 2.408) 
 

 จากตาราง 9 พบวา่ ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ

วธิจีดัหมู ่สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 16.37

คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 81.85 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวจิยัในครัง้น้ี  เป็นการวจิยัเชงิทดลองมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาผลการจดัการ

เรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู่ ที่มต่ีอผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน ความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์อง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ซึง่สรปุสาระสาํคญัและผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

  1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ก่อนและหลงัการทดลอง 

  2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) กบัเกณฑร์อ้ยละ 

70 

  3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีน

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)   

  4. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)  กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 
  5. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)   
  6. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงั
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)  กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 
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สมมติฐานในการวิจยั 

   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6  
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
   2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6      
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป 
     3. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 
    4. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70  
    5. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 
    6. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนหลงัไดร้บัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555    

จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 48 คน ทีเ่รยีนวชิาคณติศาสตรเ์พิม่เตมิ ซึง่ไดม้าจากการสุม่

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) จาก

การจบัฉลากมา 1 หอ้งเรยีนจากหอ้งเรยีนทัง้หมด 3 หอ้งเรยีน ซึง่ทางโรงเรยีนไดจ้ดัผูเ้รยีนของแต่

ละหอ้งแบบคละความสามารถ 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  1. แผนการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  

  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่น

และวธิจีดัหมู ่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 1 ชุด เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 20 

ขอ้ 

  3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จาํนวน 1 ชุด  

เป็นแบบอตันยั 6 ขอ้ 

  

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

  1. ขอความร่วมมอืกบัโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร 

(ฝ่ายมธัยม) ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้น้ี โดยผูว้จิยัดําเนินการสอนดว้ยตนเองดว้ยการ

จดัการเรยีนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ตัง้แต่วนัที ่19 พฤศจกิายน – 21 ธนัวาคม 2555  

  2. ชีแ้จงใหน้ักเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถงึการจดัการเรยีนแบบการสอนแนะใหรู้้

คดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่เพื่อใหน้กัเรยีนทุกคนไดเ้ขา้ใจตรงกนัและปฏบิตัติน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  3. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจยัได้สร้างขึ้น

จาํนวน 20 ขอ้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นจํานวน 6 ขอ้ ไปทดสอบกบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่าง แลว้บนัทกึคะแนน

กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการทดสอบครัง้น้ี เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) โดยใชเ้วลาในการ

ดําเนินการทดสอบก่อนเรยีนเพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์วดัความสามารถใน

การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์และวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์รวม 100 นาท ี

  4. ดาํเนินการจดัการเรยีนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ

วธิจีดัหมู ่โดยใชเ้วลาการสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาท ี
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  5. เมื่อดาํเนินการจดัการเรยีนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่น

และวธิีจดัหมู่ ครบแล้ว ให้นักเรยีนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ที่

ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้จํานวน 20 ขอ้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถใน

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นจํานวน 6 ข้อ อีกครัง้ และบนัทึกผลการทดลองให้เป็น

คะแนนหลงัเรยีน (Posttest) โดยใชเ้วลาในการดําเนินการทดสอบก่อนเรยีนเพื่อวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วัดความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ และวัด

ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์รวม 100 นาท ี

  6. ตรวจให้คะแนน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์

แลว้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 การวิเคราะหข้์อมลู 

  ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมลีาํดบัขัน้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

   1. เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

   2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 

   3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

   4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 

   5. เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 
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   6. เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 

 

สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่สงูกว่าก่อนไดร้บั

การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและวธิจีดัหมู่ สงูกว่าเกณฑ ์  

รอ้ยละ 70 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลี่ย 16.20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 

81.00 

 3. ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6    

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู่ สงูกว่า

ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 4. ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6    

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู่ สงูกว่า

เกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลี่ย 17.37 คะแนน คดิเป็น

รอ้ยละ 86.85 

 5. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6    

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู่ สงูกว่า

ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 6. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6    

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู่ สงูกว่า

เกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลี่ย 16.37 คะแนน คดิเป็น

รอ้ยละ 81.85 
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อภิปรายผล 
 จากการศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง

สบัเปลี่ยนและวิธีจดัหมู่ ที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการ

แก้ปญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 

สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

  1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่สงูกว่าก่อนไดร้บั

การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) และสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 16.20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 81 ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก 

  1.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เป็นวธิกีารหน่ึงซึง่มพีืน้ฐาน

ว่า การเรยีนการสอนต้องเกดิจากความรูข้องผูเ้รยีน และใหค้วามสําคญักบัการคดิ การแก้ปญัหา

ด้วยตวัของผู้เรยีนเอง โดยมคีรูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวกในการจดัการ

เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง เพือ่พฒันาความเขา้ใจทางคณติศาสตรแ์ละความสามารถในการคดิของนกัเรยีน 

(Carpenter et al. 1989:   499 – 531; Fennema et al. 1993: 555 – 583) ขัน้ตอนในการจดัการ

เรยีนการสอนนัน้เริม่ต้นจาก ครูนําเสนอปญัหาหรอืสถานการณ์ใหม่ จากนัน้ใหน้ักเรยีนวเิคราะห์

ข้อมูลจากสถานการณ์หรือปญัหา เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ให้

คําแนะนําเมื่อนักเรยีนเกดิขอ้คําถามหรอืปญัหา เมื่อนักเรยีนไดค้ําตอบแล้วครูใหน้ักเรยีนนําเสนอ

คาํตอบพรอ้มทัง้เหตุผลของแต่ละคน โดยครแูละเพื่อนรว่มกนัถามใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็

หรอืเหตุผลที่ใช้ เพื่อให้เกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุด และนักเรยีนร่วมกนั

อภปิรายเพือ่สรปุประเดน็ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้ซึง่การสอนแนะใหรู้ค้ดิสามารถฝึกทกัษะการคดิ เพือ่ใช้

ในการกําหนดปญัหาและหาวธิกีารแก้ปญัหาอย่างหลากหลาย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึคดิว่าควรใช้วธิกีาร

สอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพื่อฝึกใหผู้เ้รยีนรูถ้งึกระบวนการคดิ ตรวจสอบ

ความคดิของตนเองไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง และนําไปสู่การพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาทาง

คณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้ นอกจากน้ียงัทําให้ผู้เรียนได้เกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร ์ ผูเ้รยีนสามารถเชื่อมโยงวธิกีารต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั  รูจ้กัสรา้งการ

เชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และผู้เรียนต้องรู้จกัสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง

คณิตศาสตรก์บัชวีติจรงิ  ซึง่สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีม่คีวามเชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บั

สิง่ทีไ่ดพ้บเหน็หรอืมอียู่ในชวีติประจาํวนั  เป็นการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย  ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้
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อย่างเขา้ใจถ่องแทจ้ากตวัอย่างทีส่มัผสัไดจ้รงิ  ทําใหรู้ส้กึว่าวชิาคณิตศาสตรม์ปีระโยชน์  มคีุณค่า  

สามารถนําไปใชใ้นชวีติจรงิได ้

  1.2 การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) การจดัการเรยีนรูแ้บบการ

สอนแนะใหรู้ค้ดิจะมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หมไ่ดด้ว้ยตนเอง อาศยัความรูข้องผูเ้รยีนแต่

ละคนเป็นฐานในการจดัการเรยีนรู ้จะไมม่รีปูแบบของวธิกีารหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 

แต่เป็นความรูค้วามเขา้ใจทีผู่ส้อนต้องวนิิจฉัยผูเ้รยีนเกีย่วกบัการคดิทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนว่า 

ผูเ้รยีนสามารถแกป้ญัหาและมคีวามสนใจในขัน้ตอนการแกป้ญัหาไดอ้ย่างไร ผูเ้รยีนในหอ้งเรยีนที่

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ จะใชเ้วลาสว่นใหญ่ในการใชว้ธิกีารและรปูแบบทีห่ลากหลาย

ในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความแตกต่างกนัได้ตามศกัยภาพของตน รวมทัง้การได้มี

โอกาสไดพ้ดูคุยและนําเสนอแนวคดิของตน ใหค้วามสําคญัและการยอมรบัจากเพื่อน ๆ และผูส้อน

ในการนําเสนอแนวคดิหรอืวธิกีารทีผู่เ้รยีนแต่ละคนใชใ้นการหาคําตอบทางคณิตศาสตร ์โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่สิง่สาํคญัทีผู่ส้อนจะตอ้งคํานึงถงึคอื ผูส้อนจะไมส่อนวธิกีารในการแกป้ญัหาใด ๆ แก่ผูเ้รยีน 

แต่จะสนับสนุนใหผู้้เรยีนได้พจิารณาแนวทางในการแก้ปญัหาด้วยตนเอง ช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหไ้ด้

คน้พบขอ้ผดิพลาดดว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง การจดัการเรยีนการสอนจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของผูเ้รยีน

แต่ละคน ทําให้ผู้เรยีนรู้สกึง่ายและมแีรงจูงใจในการเรยีนรู้ด้วยตวัเอง ผู้เรยีนได้รบัความรู้หลาย

รูปแบบจากการร่วมอภิปรายกับเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Franke;& 

Weishaupt. 1998 : Online; Fashola;& Slavin. 1997 : Online) 

  คาร์เพนเทอร์ได้ตัง้ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัแนวการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอน

แนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ไวอ้กีวา่ 

   1. เป็นการพฒันาความเขา้ใจ และการคดิเชงิคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 

   2. การจดัการเรยีนรูข้องครมูอีทิธพิลต่อการพฒันาความเขา้ใจ และการคดิ

เชงิคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 

   3. ความรูแ้ละความเชื่อของครมูผีลต่อการจดัการเรยีนการสอน 

   4. ความรูแ้ละความเชื่อของครไูดร้บัอทิธพิลมาจากการทําความเขา้ใจการ

คดิเชงิคณติศาสตรข์องนกัเรยีน (Carpenter et al. 2000: 1)  
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 จากทีก่ล่าวมา พบว่า การจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มลีกัษณะที่

เน้นใหน้ักเรยีนสรา้งความรูเ้องดว้ยความเขา้ใจ เน้นการแกป้ญัหามากกว่าชัน้เรยีนเดมิ ๆ และการ

จดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ครจูะตอ้งประเมนิการคดิของนักเรยีนอยูเ่ป็น

ประจาํ รวมทัง้มกีารประเมนิกระบวนการแกป้ญัหาแบบต่าง ๆ 

  2. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู่ สงูกว่า

ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) และสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 17.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.85 ทัง้น้ี

เน่ืองมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) มขีัน้ตอนในกระบวนการจดัการเรยีนรู้

ของการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ทีส่อดคลอ้งกนัดงัน้ี ขัน้ตอนที ่1 ครู

นําเสนอปญัหา ในขัน้ตอนน้ีครจูะนําเสนอปญัหาตามวตัถุประสงคค์วามมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ถา้นักเรยีน

มคีวามยุ่งยากในการแก้ปญัหา ครูควรมกีารให้ปญัหาที่คล้ายกนั กบันักเรยีนอกีครัง้หน่ึง ในการ

เลือกปญัหา ครูควรเลือกปญัหาที่น่าสนใจและที่ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปญัหาที่

หลากหลาย ปญัหาทีเ่ลอืกมาควรมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทในชวีติจรงิของนกัเรยีน ขัน้ตอนที ่2 ครู

ช่วยแนะใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในปญัหา และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแกป้ญัหา ในขัน้ตอนน้ีครคูวร

ใหเ้วลานกัเรยีนเพือ่ทาํความเขา้ใจในปญัหาทีใ่ห ้และแนะนําจนครมูคีวามแน่ใจว่านกัเรยีนเกดิความ

เข้าใจและสามารถแก้ปญัหานัน้ ๆ ได้แล้ว ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการแก้ปญัหา 

นอกจากน้ีสิง่สําคญัของการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะให้รู้คดิ (CGI) คือ ในระหว่าง

นักเรยีนแกป้ญัหา ครตูอ้งอํานวยความสะดวกเกีย่วกบัสื่อ อุปกรณ์ หรอืเครื่องมอืต่าง ๆ ทีน่ักเรยีน

ตอ้งการ ขัน้ตอนที ่3 นกัเรยีนรายงานคาํตอบและวธิกีารแกป้ญัหา หลงัจากทีค่รนํูาเสนอปญัหา และ

ใหเ้วลานักเรยีนแกป้ญัหาแล้ว ครูจะเลอืกถามนักเรยีนเป็นรายบุคคลถงึวธิกีารทีพ่วกเขาใชใ้นการ

แกป้ญัหา พรอ้มเหตุผลเพือ่นําเสนอต่อนกัเรยีนในชัน้เรยีน และในระหว่างทีน่กัเรยีนรายงานคาํตอบ

นัน้ ครอูาจใชค้าํถามเพื่อใหน้กัเรยีนแสดงแนวคดิของตนเองออกมา เช่น ทําไมคุณถงึเริม่ตน้ดว้ย..., 

คุณแก้ปญัหานัน้อย่างไร, บอกไดไ้หมว่าคุณไดค้ําตอบมาไดอ้ย่างไร หรอื คุณบอกไดไ้หมว่ากําลงั

คดิอะไรอยู่ เป็นตน้ ขัน้ตอนที ่4 ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัอภปิรายคําตอบและวธิกีารทีใ่ช ้หลงัจากที่

นักเรยีนรายงานคําตอบ วธิกีาร และเหตุผลของตนแลว้ นักเรยีนทัง้ชัน้ช่วยกนัอภปิรายถงึคําตอบ

และวธิีการที่แตกต่าง โดยครูจะเป็นผู้นําให้เกิดการอภปิรายโดยใช้คําถาม เช่น คําตอบทัง้สองน้ี

เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร มใีครแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างจากทีก่ล่าวมาน้ีอกีหรอืไม่ เป็นต้น 

และครคูวรเชื่อมการอภปิรายโดยถามคาํถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของสิง่ทีน่กัเรยีนตอบ 
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  3. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่สงูกวา่

ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ และสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 16.37 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 81.85 ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก 

  3.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) โดยมกีารเชื่อมโยงซึง่เป็น

ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรท์ีม่คีวามสําคญัอย่างมากต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร ์ ดงัทีเ่คนเนดีแ้ละทปิส.์ (Kennedy; &Tipps. 1994: 194 –198) กล่าวไวว้่า  การ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์มคีวามสําคญั  ผู้เรยีนจะต้องรู้จกัสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสิง่ที่เป็น

รปูธรรม  ไดแ้ก่  รูปภาพ  สญัลกัษณ์  และมโนทศัน์  กบักระบวนการรวมเน้ือหาและวธิกีารต่าง ๆ 

ทางคณิตศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั  และจะตอ้งรูจ้กัสรา้งการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตรก์บัชวีติจรงิ  ซึง่

สอดคล้องกบัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ที่มคีวามเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบัสิง่ที่ได้พบเหน็หรอืมอียู่ใน

ชวีติประจําวนั  เป็นการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย  ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้อย่างเขา้ใจถ่องแท้จาก

ตวัอยา่งทีส่มัผสัไดจ้รงิ  ทาํใหรู้ส้กึวา่วชิาคณติศาสตรม์ปีระโยชน์  มคีุณค่า  สามารถนําไปใชใ้นชวีติ

จรงิได ้ (ปรชีา  เนาวเ์ยน็ผล. 2544: 56)  นอกจากน้ีทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรก์เ็ป็นอกี

ทกัษะหน่ึงที่ผูส้อนควรจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อเน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน   เพราะ การสื่อสารเป็น

กระบวนการที่มีความสําคัญต่อมนุษย์ในด้านการดําเนินชีวิต เพราะเป็นกระบวนการในการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคลหน่ึงเพื่อต้องการได้รบัการตอบสนองให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ที่ต้องการมุ่งก่อใหเ้กดิผลของการนําการสื่อสารไปใช ้ และเกดิการเปลี่ยนแปลงดา้น

การพฒันาร่วมกนั (กติมิา  สุรสนธ.ิ 2541: 1) แต่จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนพบว่า

บางครัง้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ด ้แต่ไม่สามารถอธบิายขัน้ตอน

กระบวนการคดิใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได้ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ผูส้อนควรส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนเกดิความชาํนาญในดา้นการใชท้กัษะการสือ่สารทางคณิตศาสตรโ์ดยการพดูและเขยีนอธบิาย

ขัน้ตอนกระบวนการคดิของตนเองไดอ้ยา่งเป็นลาํดบัขัน้  เพือ่ใหส้ือ่สารกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี

ประสทิธภิาพ 

  3.2 การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) สรุปไดว้่า ผูส้อนคณิตศาสตร์

ตอ้งมคีวามรูใ้นเน้ือหาวชิาคณิตศาสตรท์ีจ่ะสอนเป็นอยา่งด ีและ ใชห้ลกัการแกป้ญัหาเป็นเป้าหมาย

ในการเรยีนการสอน เขา้ใจความคดิของผูเ้รยีนในการแกป้ญัหาต่าง ๆ การตดัสนิของผูส้อนมฐีานคดิ

จากความรูข้องผูส้อนทีม่คีวามเขา้ใจในความคดิของผูเ้รยีน นอกจากน้ียงัมบีรรยากาศในหอ้งเรยีน

ในการจดัการเรยีนการสอนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) จากลกัษณะของหอ้งเรยีนแบบเดมิที่
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ผูเ้รยีนจะมภีาระงานและทําตามทีผู่ส้อนบอกใหท้ํา กระบวนการส่วนใหญ่จะมุง่ประเดน็ไปทีข่ ัน้ตอน

การคํานวณเพื่อหาคําตอบจากแต่ละคําถาม ผู้สอนคาดหวงัให้ผู้เรียนทุกคนได้กระทําในส่วนที่

เหมอืนกนัเป็นงานประจาํ และมคีวามรูค้ณิตศาสตรท์ีเ่หมอืนกนั ซึง่การแกป้ญัหาทีเ่หมอืนกนัจะเป็น

การสนับสนุนบรบิทของผูเ้รยีนในการฝึกหดัการแสดงลําดบัขัน้ตอนมากกว่าการแขง่ขนักนันําเสนอ

ความคดิและวธิกีารในการแกป้ญัหา ฐานคดิของผูส้อนจะมาจากการตดัสนิใจของผูส้อนเองทีค่ดิว่า

อะไรมคีวามสําคญัสําหรบัผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้ในขณะที่หอ้งเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนแบบการ

สอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เป็นทีซ่ึ่งสรา้งความรูท้างคณิตศาสตรท์ีข่ ึน้อยู่กบัสิง่ทีผู่เ้รยีนรูเ้ปิดโอกาสให้

ผูเ้รยีนไดแ้ก้ปญัหาในแนวทางที่แตกต่างกนั บรรยากาศของหอ้งเรยีนที่จดัการเรยีนการสอนแบบ

การสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เป็นการรบับฟงัความคดิของแต่ละคน ซึง่มคีวามสาํคญัและไดร้บัการเอา

ใจใส่จากเพื่อน ๆ และผูส้อน วธิกีารแกป้ญัหาของผูเ้รยีนเป็นไปตามความสามารถเฉพาะบุคคล มี

การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน ๆ ในหอ้งเรยีนดว้ย ซึ่งหากต้องการใหเ้กดิการปฏริูปการจดั

การศึกษาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนทุกระดบัจะต้องได้รบัการฝึกให้สามารถใช้คณิตศาสตร์ได้อย่าง

ผูเ้ชีย่วชาญ คอืการรว่มแรงรว่มใจในการหาคาํตอบ การอภปิรายโตเ้ถยีงกนัในขอ้คน้พบหรอืคาํตอบ

ทีไ่ด ้การเชื่อมโยงประเมนิผลสรุป รวมทัง้การสื่อสารผลลพัธ์ทีไ่ด ้ในขัน้ต้นผูเ้รยีนควรจะไดร้บัการ

สง่เสรมิการเรยีนรูค้ณติศาสตรด์ว้ยตนเองมากกวา่การเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นรปูแบบของการเป็นผูร้บั

ความรู้จากผู้สอนเพยีงอย่างเดียว การให้ความสนใจและเอาใส่ผู้เรยีนอย่างใกล้ชดิจะเป็นขอ้มูล

สาํคญัใหก้บัผูส้อนเองในการนําไปวางแผนการสอนและการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน 
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ข้อสงัเกตจากการวิจยั 
 จากการศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรื่อง วธิเีรยีง

สบัเปลี่ยนและวิธีจดัหมู่ ที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการ

แก้ปญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 

ผูว้จิยัไดพ้บขอ้สงัเกตบางประการจากการวจิยั ซึง่พอสรปุไดด้งัน้ี 

  1. การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ครผููส้อนจะตอ้งอธบิายถงึแต่ละ

ขัน้ตอนใหเ้ขา้ใจผู้เรยีนอย่างชดัเจนในคาบแรก ประกอบด้วยขัน้ตอนที่ 1 ครูนําเสนอปญัหา  

ขัน้ตอนที่ 2 ครูช่วยแนะใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจในปญัหา และเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนแก้ปญัหา 

ขัน้ตอนที ่3 นักเรยีนรายงานคําตอบและวธิกีารแกป้ญัหา ขัน้ตอนที ่4 ครูและนักเรยีนช่วยกนั

อภปิรายคาํตอบและวธิกีารทีใ่ช ้

  2. ครูต้องทบทวนเรื่องกฎการนับเบื้องต้น แฟคทอเรยีล และการคํานวณหาค่าของ 

 ,n rP  และ  ,n rC  พรอ้มทัง้ใหแ้บบฝึกทกัษะเกีย่วกบักฎการนบัเบือ้งตน้เพิม่เตมิ 

  3. เน่ืองจากการปฏบิตักิจิกรรมกลุ่มผูเ้รยีนทีเ่รยีนอ่อนจะไม่ชอบแสดงความคดิเหน็ 

ครผููส้อนจะตอ้งเขา้ไปแนะนําใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนเก่งคอยชกัจูงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระหว่าง

การทาํกจิกรรมใหม้าก และยงัเป็นการทาํใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนเก่งรูจ้กัการเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่และช่วยเหลอื

ผูอ้ื่น 

  4. การใชค้ําถามกระตุน้นักเรยีนจะช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา

ทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการเชื่อมโยงไปตามลําดบั และทําใหน้ักเรยีนเริม่คุน้เคยกบั

การแกโ้จทยป์ญัหา ทาํใหก้ารใชค้าํถามเพือ่กระตุน้ความคดิใหผู้เ้รยีนน้อยลง 

  5. ในการทาํกจิกรรมต่างๆ ถา้ครผููส้อนมรีางวลัใหน้กัเรยีนจะมคีวามกระตอืรอืรน้เป็น

พเิศษ และเพิม่ความสนุกสนานในการทาํกจิกรรมยิง่ขึน้ 

  6. การทาํกจิกรรมควรใหผู้เ้รยีนออกมานําเสนอผลงาน ในระยะแรกผูเ้รยีนยงัไม่กลา้

แสดงออกเท่าที่ควร อาจจะต้องสุ่มใหผู้เ้รยีนออกมานําเสนอ และหลงัจบการนําเสนอครูต้องกล่าว

ชมเชย และใหค้ําแนะนํากบัผูเ้รยีนที่ออกมานําเสนอแล้วมสีิง่ที่ผดิพลาดด้วยน้ําเสยีงที่อ่อนโยนมี

เมตตา 

  7. ในใบกจิกรรมบา้งกจิกรรมโจทยป์ญัหาอาจจะเยอะเกนิไปควรตดัโจทยป์ญัหาให้

พอดกีบัเวลาทีน่กัเรยีนทัง้หอ้งสามารถทาํเสรจ็ในคาบเรยีนได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะซึง่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและ

การศกึษาครัง้ต่อไป ดงัน้ี 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  1. ครผููส้อนควรอธบิายถงึขัน้ตอนของการจดัการเรยีนแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 

ใหก้บัผูเ้รยีนอยา่งชดัเจนพรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งโจทยป์ญัหาอยา่งงา่ยเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจถูกตอ้ง 

  2. ครผููส้อนจะตอ้งเตรยีมตวัไปสอนเป็นอยา่งด ีเพือ่ประโยชน์แก่ผูเ้รยีนและครผููส้อน 

  3. ในการปฏบิตักิจิกรรมในชัน้เรยีนครคูวรใหค้วามใส่ใจใหท้ัว่ถงึในชัน้เรยีน และให้

คําปรึกษากับนักเรียนในระหว่างการทํากิจกรรม และครูจะต้องใช้น้ําเสียงที่อ่อนโยนเวลาให้

คาํปรกึษาและน้ําเสยีงทีส่นุกสนานเวลาทีน่กัเรยีนกาํลงัทาํกจิกรรมในชัน้เรยีน 

  4. ครูผูส้อนควรกําหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบัโจทยป์ญัหาหรอืกจิกรรมต่างๆ อย่าง

พอเหมาะ มฉิะนัน้จะทาํใหก้จิกรรมใชเ้วลามากจนเกนิไป 

  5. ครูผูส้อนพยายามกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเป็นฝ่ายตัง้คําถาม เพื่อพฒันาการคดิ การ

แกป้ญัหา และการเชื่อมโยง ของนักเรยีน และต้องระมดัระวงัในการใหร้างวลัอาจจะทําใหน้ักเรยีน

เหน็แก่ตวัไมย่อมชว่ยเหลอืเพือ่นทีไ่มเ่ขา้ใจได ้

 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

  1. ควรใหม้กีารศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI)        

ในเน้ือหาคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกําลงัสอง อสมการ เศษส่วนของ     

พหนุาม ฯลฯ  

  2. ควรมกีารศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) โดยศกึษาตวั

แปรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น ความสามารถในการให้เหตุผล 

ความสามารถในการคดิสงัเคราะห ์เป็นตน้ 

  3. ควรมกีารนําการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) ไปใชก้บัการเรยีน

การสอนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจดัการเรยีนรู้แนวจิตตปญัญาศึกษา การสอนแบบบูรณาการ    

เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
 - ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
 - ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา

และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เรื่อง วธิเีรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

 - ค่าความยากงา่ย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลี่ยนและ        
วธิจีดัหมู ่

 - ค่า iX , 2
iX  ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

ts เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

 - ค่า p และ q ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

 - ค่าความงา่ย (PE) และค่าอาํนาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสบัเปลี่ยนและ       
วธิจีดัหมูข่องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

 - ค่า iX , 2
iX และ 2

is  ทีใ่ชใ้นการหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วธิีเรยีง
สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมูข่องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

 - ค่า iX , 2
iX  ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาค่า 2

ts  เพื่อใชแ้ทนค่าในสตูรการหาความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมูข่องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

 - ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์เรื่อง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมูข่องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 
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ตาราง 10 คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้(IOC) ของแบบทดสอบ 
 วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ 
 จาํนวน 40 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

คา่ IOC ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

คา่ IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

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

 
  คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ ขอ้ที่มคี่าดชันีความ
เที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC   0.5 จงึคดัเลอืกขอ้ที่มคี่า IOC           
ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จาํนวน 40 ขอ้  
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ตาราง 11 ค่าดชันีความเทีย่งตรงเขงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและ
 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ 
 จาํนวน 12 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

คา่ IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

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

 
  คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร ์ขอ้ทีม่คี่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC   0.5  
จงึคดัเลอืกขอ้ทีม่คีา่ IOC ตัง้แต่ 0.67 – 1.00 จาํนวน 12 ขอ้ 
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ตาราง 12 ค่าความยากงา่ย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
 เรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรยีงสบัเปลี่ยนและวิธีจดัหมู่ จํานวน 40 ข้อ โดยใช้
 โปรแกรมสาํเรจ็รปู Evana 
 

ขอ้ที ่ p r ผลการพจิารณา 
1 0.59 0.56 คดัเลอืกไว ้
2 0.76 0.24 คดัเลอืกไว ้
3 0.74 0.79 คดัเลอืกไว ้
4 0.38 0.61 คดัเลอืกไว ้
5 0.58 -0.49 ตดัทิง้ 
6 0.33 -0.08 ตดัทิง้ 
7 0.26 -0.18 ตดัทิง้ 
8 0.50 0.63 คดัเลอืกไว ้
9 0.60 0.53 คดัเลอืกไว ้
10 0.68 0.65 คดัเลอืกไว ้
11 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
12 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
13 0.33 0.56 คดัเลอืกไว ้
14 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
15 0.53 0.76 คดัเลอืกไว ้
16 0.08 0.52 ตดัทิง้ 
17 0.28 0.63 คดัเลอืกไว ้
18 0.83 0.69 ตดัทิง้ 
19 0.76 0.24 คดัเลอืกไว ้
20 0.53 0.69 คดัเลอืกไว ้
21 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
22 0.74 0.79 คดัเลอืกไว ้
23 0.25 0.78 คดัเลอืกไว ้
24 0.87 0.69 ตดัทิง้ 
25 0.48 -0.92 ตดัทิง้ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ขอ้ที ่ p r ผลการพจิารณา 
26 0.67 -0.08 ตดัทิง้ 
27 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
28 0.25 0.78 คดัเลอืกไว ้
29 0.50 0.34 คดัเลอืกไว ้
30 0.28 0.65 คดัเลอืกไว ้
31 0.32 0.72 คดัเลอืกไว ้
32 0.42 -0.49 ตดัทิง้ 
33 0.74 0.79 คดัเลอืกไว ้
34 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
35 0.67 -0.08 ตดัทิง้ 
36 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
37 0.42 -0.49 ตดัทิง้ 
38 0.71 0.25 คดัเลอืกไว ้
39 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
40 0.87 0.63 ตดัทิง้ 
 
คดัเลอืกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์โดยคดัเลอืกตามเกณฑ์

ได ้20 ขอ้ มคี่าความยากงา่ย (p) ตัง้แต่ 0.25 – 0.76 ซึง่เป็นความยากงา่ยพอเหมาะ ไมย่ากหรอื 
ไมง่า่ยจนเกนิไป และคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าอาํนาจจาํแนก (r) ตัง้แต่ 0.24 – 0.79 ซึง่เป็นขอ้ทีส่ามารถ
จาํแนกนกัเรยีนออ่นและเก่งได ้คอื ขอ้ 1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 9 , 10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 , 
28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 38 
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ตาราง 13 คา่ 2,X X   ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาคา่ 2
tS  เพือ่ใชแ้ทนคา่ในสตูรการหาความ

 เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่น

 และวธิจีดัหมู ่ 

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

คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  
51 11 121 66 16 256 
52 18 324 67 14 196 
53 15 225 68 13 169 
54 5 25 69 11 121 
55 17 289 70 18 324 
56 6 36 71 17 289 
57 17 289 72 7 49 
58 15 225 73 13 169 
59 16 256 74 15 225 
60 7 49 75 16 256 
61 12 144 76 9 81 
62 19 361 77 14 196 
63 18 324 78 7 49 
64 14 196 79 12 144 
65 17 289 80 6 36 
    X  = 1,021 2X  = 14,223 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  



137 
 

ตาราง 14 คา่ p และ q ทีใ่ชใ้นการหาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 วชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
 

ขอ้ที ่ p r pq ขอ้ที ่ p r pq 
1 0.750 0.250 0.188 19 0.500 0.500 0.250 
2 0.690 0.310 0.214 20 0.610 0.390 0.238 
3 0.820 0.180 0.148 22 0.840 0.160 0.134 
4 0.740 0.260 0.192 23 0.700 0.300 0.210 
8 0.590 0.410 0.242 28 0.770 0.230 0.177 
9 0.720 0.280 0.202 29 0.630 0.370 0.233 
10 0.660 0.340 0.224 30 0.670 0.330 0.221 
13 0.810 0.190 0.154 31 0.650 0.350 0.228 
15 0.800 0.200 0.160 33 0.620 0.380 0.236 
17 0.780 0.220 0.172 38 0.730 0.270 0.197 

    รวม 4.02 
 
 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ โดยใช้

สตูร KR – 20 (Kuder – Richardson ) 

r
n

n 1
1

∑pq
σ

 

   
  เมือ่  r   แทน  ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
    n  แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
    p   แทน  สดัสว่นของผูท้ีท่าํถูกในขอ้หน่ึง ๆ  
    q    แทน สดัสว่นของผูท้ีท่าํผดิในขอ้หน่ึง ๆ หรอื  1 p 
       

2
tS   แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั   
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   โดยที ่                 
 

22

2

1t

N X X
S

N N





   

 
  เมือ่     2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั  
         ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 

        ทัง้ฉบบั 
        ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสอง  

             N    แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
  

จากตาราง 13  จะได ้  ∑X = 1,021  ,  ∑X  = 14,223  ,  N = 80      

       
 

22

2

1t

N X X
S

N N





   

        =     
 

2
80 14, 223 1,021

80 80 1




 		 

        =   15.09 

  
จากตาราง 14  จะได ้ n = 20  ,   pq   =  4.02  ,  2

tS  =   15.09 
    	

 ดงันัน้        					r 		 	 1
∑  

  

       = 	 	1 .

.
	  

      

       = 		 	 . .

.
	  

     
       =   0.77 
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ตาราง 15 คา่ความงา่ย (PE) และคา่อาํนาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

 แกป้ญัหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ

 วธิจีดัหมู ่จาํนวน 12 ขอ้ 

 
ขอ้ที ่ PE D ผลการพจิารณา 

1 0.46 0.19 ตดัทิง้ 
2 0.50 0.76 คดัเลอืกไว ้
3 0.38 0.51 คดัเลอืกไว ้
4 0.65 0.40 คดัเลอืกไว ้
5 0.81 0.14 ตดัทิง้ 
6 0.72 0.34 ตดัทิง้ 
7 0.37 0.43 คดัเลอืกไว ้
8 0.32 0.55 ตดัทิง้ 
9 0.44 0.65 คดัเลอืกไว ้
10 0.49 0.38 คดัเลอืกไว ้
11 0.71 0.32 ตดัทิง้ 
12 0.39 0.18 ตดัทิง้ 

 
คัดเลือกแบบทดสอบวัดวัดความสามารถในการแก้ปญัหาและความสามารถในการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยคดัเลอืกตามเกณฑ์ 6 ขอ้ มคี่าความยากง่าย (PE) อยู่ระหว่าง     
0.37 – 0.65 และมคีา่อาํนาจจาํแนก (D) อยูร่ะหวา่ง 0.38 – 0.76 โดยคดัเลอืกแบบทดสอบน้ีจาํนวน 
6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 3, 4, 7 , 9 และ 10 ทีค่รอบคลุมจุดประสงคไ์ปใชใ้นครัง้ต่อไป 
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ตาราง 16 คา่ 2, ii
X X   และ 2

iS  ทีใ่ชใ้นการหาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั

 ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

ขอ้ที ่ X  X  s  
2 223 699 0.98 
3 303 1,280 1.68 
4 198 543 0.67 
7 245 831 1.02 
9 186 477 0.56 
10 213 624 0.72 
   s 	5.63 

 

 

ตาราง 17 คา่ 2, ii
X X   และ 2

iS  ทีใ่ชใ้นการหาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั 

 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
 

ขอ้ที ่ X  X  s  
2 187 487 0.64 
3 212 619 0.73 
4 163 375 0.54 
7 248 845 0.96 
9 203 571 0.71 
10 159 349 0.42 
   s 4.16 
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ตาราง 18 คา่ 2, ii
X X   ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาคา่ 2

tS  เพือ่ใชแ้ทนคา่ในสตูรการหาความ

 เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง  

 วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
 

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

คนที ่ X X  คนที ่ X X  
51 19 361 66 10 100 
52 12 144 67 12 144 
53 10 100 68 14 196 
54 12 144 69 9 81 
55 9 81 70 13 169 
56 15 225 71 9 81 
57 7 49 72 7 49 
58 8 64 73 11 121 
59 12 144 74 5 25 
60 11 121 75 10 100 
61 9 81 76 16 256 
62 12 144 77 9 81 
63 10 100 78 11 121 
64 8 64 79 5 25 
65 12 144 80 10 100 

 
  

 ∑X  = 939 
∑X  = 
12,455 

 

 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์โดย

ใชส้ตูรการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  

 

      α 1
∑  

 

   เมือ่                 แทน  คา่สมัประสทิธิข์องความเชือ่มัน่ 

                   k แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

                  s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

                  s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
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   โดยที ่  s
∑ ∑                

   เมือ่             s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

        ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในขอ้ที ่ i  

               ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสองในขอ้ที ่ i

                   N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

   และ   s
∑ ∑              

   เมือ่             s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

                 ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 

        ทัง้ฉบบั 

               ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสอง  

                           N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 จากตาราง 18 จะได ้  ∑X 939	,			 ∑ X 12	455,			N 80
 

          
		s

∑ ∑

 

    
   = 

, 	–	
 

      
 = 

, ,

,
 

       = 
,

,
 

       =  18.15 

 จากตาราง 16 จะได ้ k =  6  ,  ∑ s  = 5.63  ,  s  =  18.15 

 ดงันัน้       α		 		 1
∑  

   
 = 1

.

.
 

   
 = . 	–	 .

.
 

    
= .

.
 

    = 0.83 
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ตาราง 19 คา่ความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
 คณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
X  Y  XY 

1 18 17 324 289 306 
2 9 10 81 100 90 
3 17 17 289 289 289 
4 12 11 144 121 132 
5 17 15 289 225 255 
6 15 14 225 196 210 
7 19 18 361 324 342 
8 6 8 36 64 48 
9 14 14 196 196 196 
10 17 15 289 289 255 
11 19 18 361 361 342 
12 8 9 64 81 72 
13 15 15 225 225 225 
14 12 10 144 100 120 
15 11 11 121 121 121 
16 18 16 324 256 288 
17 13 14 169 196 182 
18 8 9 64 81 72 
19 12 13 144 169 156 
20 18 18 324 324 324 
21 10 11 100 121 110 
22 17 15 289 225 255 
23 16 14 256 196 224 
24 7 8 49 64 56 
25 14 13 196 169 182 
26 10 10 100 100 100 
27 11 14 121 196 154 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
X  Y  XY 

28 17 15 289 225 255 
29 5 7 25 49 35 
30 12 12 144 144 144 
31 9 11 81 121 99 
32 19 16 361 256 304 
33 10 13 100 169 130 
34 11 11 121 121 121 
35 5 7 25 49 35 
36 17 15 289 225 255 
37 12 13 144 169 156 
38 11 11 121 121 121 
39 12 12 144 144 144 
40 5 7 25 49 35 
41 19 17 361 289 323 
42 7 7 49 49 49 
43 11 12 121 144 132 
44 8 10 64 100 80 
45 10 12 100 144 120 
46 12 12 144 144 144 
47 9 9 81 81 81 
48 11 11 121 121 121 
49 18 16 324 256 288 
50 9 9 81 81 81 
51 19 18 361 324 342 
52 12 12 144 144 144 
53 10 10 100 100 100 
54 12 12 144 144 144 
55 9 9 81 81 81 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
X  Y  XY 

56 15 16 225 256 240 
57 7 7 49 49 49 
58 8 10 64 100 80 
59 12 12 144 144 144 
60 11 11 121 121 121 
61 9 11 81 121 121 
62 12 11 144 121 132 
63 10 13 100 169 130 
64 8 9 64 81 72 
65 12 10 144 100 120 
66 10 13 100 169 130 
67 12 14 144 196 168 
68 14 14 196 196 196 
69 9 9 81 81 81 
70 13 13 169 169 169 
71 9 10 81 100 90 
72 7 8 49 64 56 
73 11 11 121 121 121 
74 5 6 25 36 30 
75 10 10 100 100 100 
76 16 16 256 256 256 
77 9 9 81 81 81 
78 11 11 121 121 121 
79 5 7 25 49 35 
80 10 10 100 100 100 
รวม 939 954 12,215 12,223 12,113 
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 ศึกษาผลสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาทาง

คณติศาสตรข์องผูว้จิยัและผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่2 โดยการใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

    r
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

  เมือ่                    r   แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

       ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

                        ∑Y แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั  

              ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

        แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

                        ∑Y  แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั 

        แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

       ∑XY แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนนทีต่รวจโดย 

        ผูว้จิยักบัคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั 

           N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 

 จากตาราง 19 จะได ้  ∑X = 939 , ∑Y = 954 , ∑X  = 12,215   

            ∑Y =  12,223 , ∑XY = 12,113 , N = 80 

   

				r
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

    =  	 , 	–

	 , 	 	 	 	 , 	
 

    =  0.91 
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ตาราง 20 คา่ 2, ii
X X   ทัง้ฉบบัทีใ่ชใ้นการหาคา่ 2

tS  เพือ่ใชแ้ทนคา่ในสตูรการหาความ 
 เชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
 เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
 

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

คนที ่ X X  คนที ่ X X  
55 16 256 68 16 256 
56 16 256 69 6 36 
57 8 64 70 10 100 
58 15 225 71 19 361 
59 6 36 72 8 64 
60 9 81 73 16 256 
61 12 144 74 15 225 
62 19 361 75 14 196 
63 9 81 76 8 64 
64 16 256 77 16 256 
65 16 256 78 19 361 
66 9 81 79 6 36 
67 8 64 80 10 100 

    X 1,064 X 15,410 

 

 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์โดย

ใชส้ตูรการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  

 

      α 1
∑  

 

   เมือ่                 แทน  คา่สมัประสทิธิข์องความเชือ่มัน่ 

                   k แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

                  s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

                  s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
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   โดยที ่  s
∑ ∑                

 

   เมือ่             s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

        ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในขอ้ที ่ i  

               ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสองในขอ้ที ่ i

                   N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 

      และ    s
∑ ∑              

 

   เมือ่             s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

                 ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนของแบบทดสอบ 

        ทัง้ฉบบั 

               ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสอง  

                           N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 จากตาราง 20  จะได ้ ∑X 1,064		, ∑ X 15,410	, N 80
       

 

   
   

						s
∑ ∑

 

    
   = 

, 	–	 ,
 

   
    = 15.93 

 จากตาราง 17 จะได ้ k =  6 , ∑s  =  4.16 , s   =  15.93 

 ดงันัน้           α		 		 1
∑  

   
  = 1

.

.
 

     = 0.89 
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ตาราง 21 คา่ความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการเชือ่มโยงทาง    
  คณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
X  Y  XY 

1 16 14 256 196 224 
2 14 12 196 144 168 
3 14 13 196 169 182 
4 12 12 144 144 144 
5 12 11 144 121 132 
6 16 14 256 196 224 
7 13 11 169 121 143 
8 16 14 256 196 224 
9 16 14 256 196 224 
10 16 15 256 225 240 
11 16 15 256 225 240 
12 12 11 144 121 132 
13 10 9 100 81 90 
14 15 14 225 196 210 
15 13 12 169 144 156 
16 14 13 196 169 182 
17 18 16 324 256 288 
18 6 5 36 25 30 
19 14 12 196 144 168 
20 19 17 361 289 323 
21 15 15 225 225 225 
22 17 17 289 289 289 
23 15 15 225 225 225 
24 13 13 169 169 169 
25 14 14 196 196 196 
26 12 12 144 144 144 
27 12 12 144 144 144 



 

152 

 

ตาราง 21 (ต่อ) 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
X  Y  XY 

28 17 17 289 289 289 
29 19 19 361 361 361 
30 6 6 36 36 36 
31 7 7 49 49 49 
32 10 10 100 100 100 
33 19 19 361 361 361 
34 16 16 256 256 256 
35 10 10 100 100 100 
36 19 19 361 361 361 
37 15 15 225 225 225 
38 19 19 361 361 361 
39 12 12 144 144 144 
40 6 6 36 36 36 
41 19 19 361 361 361 
42 8 8 64 64 64 
43 12 12 144 144 144 
44 19 19 361 361 361 
45 16 16 256 256 256 
46 10 10 100 100 100 
47 15 15 225 225 225 
48 12 12 144 144 144 
49 10 10 100 100 100 
50 16 16 256 256 256 
51 6 6 36 36 36 
52 16 16 256 256 256 
53 19 19 361 361 361 
54 10 10 100 100 100 
55 16 16 256 256 256 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั 

(X) 

คะแนนจาก
ผูต้รวจใหค้ะแนน

คนที ่2 (Y) 
X  Y  XY 

56 12 12 144 144 144 
57 16 16 256 256 256 
58 16 16 256 256 256 
59 8 8 64 64 64 
60 15 15 225 225 225 
61 6 6 36 36 36 
62 9 9 81 81 81 
63 12 12 144 144 144 
64 19 19 361 361 361 
65 9 9 81 81 81 
66 16 16 256 256 256 
67 16 16 256 256 256 
68 12 12 144 144 144 
69 8 8 64 64 64 
70 9 9 81 81 81 
71 16 16 256 256 256 
72 8 7 64 49 56 
73 9 8 81 64 72 
74 16 15 256 225 240 
75 10 9 100 81 90 
76 15 14 225 196 210 
77 8 7 64 49 56 
78 10 9 100 81 90 
79 16 14 256 196 224 
80 6 5 36 25 30 
รวม 1,056 1,018 15,114 14,120 14,588 
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 ศึกษาผลสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร ์ ของผูว้จิยัและผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่2 โดยการใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ    

เพยีรส์นั  

    r
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

  เมือ่                    r   แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

       ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

                        ∑Y แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั  

              ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูว้จิยั 

        แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

                        ∑Y  แทน  ผลรวมของคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั 

        แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

       ∑XY แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนนทีต่รวจโดย 

        ผูว้จิยักบัคะแนนทีต่รวจโดยผูช้ว่ยวจิยั 

           N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

 

 จากตาราง 21 จะได ้  ∑X = 1,056 , ∑Y = 1,018 , ∑X  = 15,114   

            ∑Y =  14,120 , ∑XY = 14,588 , N = 80 

   

				r
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

    =  	 , 	– , 	 ,

	 , 	 , 	 	 	 , 	 ,
 

    =  0.98 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนของนักเรียนก่อนและหลงัการทดลอง 

 

 - คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

 - คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่  

 - คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
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ตาราง 22 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
     ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ 

     วธิจีดั หมู ่(คะแนนเตม็ 20 คะแนน)  

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D D  

1 6 18 324 12 144 
2 5 17 289 12 144 
3 5 16 256 11 121 
4 6 16 256 10 100 
5 5 15 225 10 100 
6 8 17 289 9 81 
7 9 19 361 10 100 
8 7 18 324 11 121 
9 4 16 256 12 144 
10 8 15 225 7 49 
11 6 16 256 10 100 
12 9 15 225 6 36 
13 6 18 324 12 144 
14 9 17 289 8 64 
15 9 15 225 6 36 
16 8 17 289 9 81 
17 8 17 289 9 81 
18 8 18 324 10 100 
19 7 14 196 7 49 
20 5 18 324 13 169 
21 5 16 256 11 121 
22 5 17 289 12 144 
23 9 15 225 6 36 
24 7 16 256 9 81 
25 5 15 225 10 100 
26 9 15 225 6 36 
27 8 15 225 7 49 



 

157 

 

ตาราง 22 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D D  

28 7 14 196 7 49 
29 6 15 225 9 81 
30 5 18 324 13 169 
31 5 17 289 12 144 
32 5 15 225 10 100 
33 7 14 196 7 49 
34 5 16 256 11 121 
35 8 17 289 9 81 
36 10 19 361 9 81 
37 9 15 225 6 36 
38 4 16 256 12 144 
39 7 16 256 9 81 
40 7 14 196 7 49 
41 6 15 225 9 81 
42 9 15 225 6 36 
43 7 16 256 9 81 
44 9 15 225 6 36 
45 8 15 225 7 49 
46 4 11 121 7 49 
47 4 16 256 12 144 
48 7 16 256 9 81 

  2X 567 2
2X

9,247 
 

D 333 D 3,325 
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 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คดิ (CGI) เรื่อง วิธีเรยีงสบัเปลี่ยนและ          

วธิจีดัหมู ่โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 

      t = ∑

∑ ∑
  ; df = n-1 

   เมือ่       t แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

               ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้

       แต่ละคูย่กกาํลงัสอง 

       ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้  

       ทัง้หมดยกกาํลงัสอง 

         n แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 จากตาราง 22 จะได ้ ∑D 333		, ∑D 3,325		, n 48      

 ดงันัน้                 t = 	 ∑

∑ ∑
        

                     = 	
, 	–	

	 	

 

            =  
, 	 ,

 

            =  26.22 

 (เปิดตาราง t จะไดค้า่วกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.408 ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df = 48 – 1     47) 

 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ 

วธิจีดัหมู ่กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 
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      t
√

			 ; 			df n 1 

   เมือ่          t แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

         X แทน  คา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

                     μ  แทน  คา่เฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 

          s แทน  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

             n แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  

 คา่เฉลีย่เลขคณติ X  ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่หาไดจ้ากสตูร  

    X
∑

 

        =     

        = 16.20  

 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์หลงัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่หาไดจ้ากสตูร 

      s
∑ ∑  

      			
,  

      				 	1.346 
 เน่ืองจาก  X 16.2		, μ 14		, s 1.346		, n 48 

      t
√

		 

      		
.
.

√

 

      		 9.670 

 (เปิดตาราง t จะไดค้า่วกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.408 ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df = 48 – 1 = 47) 
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ตาราง 23 คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ 
          วธิจีดัหมู ่(คะแนนเตม็ 20 คะแนน)  

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D D  

1 6 20 400 14 196 
2 0 14 196 14 196 
3 4 14 196 10 100 
4 5 16 256 11 121 
5 5 12 144 7 49 
6 3 17 289 14 196 
7 1 17 289 16 256 
8 1 11 121 10 100 
9 0 19 361 19 361 
10 2 19 361 17 289 
11 0 18 324 18 324 
12 5 20 400 15 225 
13 3 18 324 15 225 
14 5 20 400 15 225 
15 3 20 400 17 289 
16 4 19 361 15 225 
17 6 19 361 13 169 
18 4 20 400 16 256 
19 8 19 361 11 121 
20 5 17 289 12 144 
21 5 9 81 4 16 
22 7 20 400 13 169 
23 3 20 400 17 289 
24 5 12 144 7 49 
25 4 20 400 16 256 
26 8 14 196 6 36 
27 7 18 324 11 121 



 

161 

 

ตาราง 23 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D D  

28 4 15 225 11 121 
29 3 18 324 15 225 
30 5 18 324 13 169 
31 0 20 400 20 400 
32 1 19 361 18 324 
33 2 18 324 16 256 
34 2 19 361 17 289 
35 3 19 361 16 256 
36 7 14 196 7 49 
37 6 15 225 9 81 
38 5 18 324 13 169 
39 5 17 289 12 144 
40 5 15 225 10 100 
41 7 14 196 7 49 
42 5 16 256 11 121 
43 8 17 289 9 81 
44 10 19 361 9 81 
45 9 15 225 6 36 
46 3 18 324 15 225 
47 5 20 400 15 225 
48 3 20 400 17 289 

  2X 608 
2
2X

10,858 
 

∑D 479 D 7,043 
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 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  

ปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent 

Samples 

      t
∑

∑ ∑
				 ; 		df n 1 

   เมือ่       t แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

               ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้

       แต่ละคูย่กกาํลงัสอง 

       ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้  

       ทัง้หมดยกกาํลงัสอง 

         n แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 จากตาราง 23  จะได ้ ∑D 479		, ∑ D 7,043		, n 48      

 ดงันัน้  									t
∑

∑ ∑
        

                     = 	
, 	–	

	 	

 

            =  
, 	 ,

 

            =  21.381 

 (เปิดตาราง t จะไดค้า่วกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.408 ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df  48 – 1     47) 
  

 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  

ปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 



 

163 

 

      t
√

			 ; 			df n 1 

   เมือ่          t แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

         X แทน  คา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

                     μ  แทน  คา่เฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 

          s แทน  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

             n แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  

 คา่เฉลีย่เลขคณติ X  ของคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์อง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่หาไดจ้ากสตูร  

    X
∑  

       =     

       = 17.371  

 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิี

เรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่หาไดจ้ากสตูร 

      s
∑ ∑  

      			
,  

      				 	2.951 
 เน่ืองจาก  X 17.371		, μ 14		, s 2.951		, n 48 

      t
√

		 

      		
.
.

√

 

      		 6.758 

(เปิดตาราง t จะไดค้า่วกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.408 ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติิ

ที ่.01 เมือ่ df = 48 – 1 = 47) 
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ตาราง 24 คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและ
 วธิจีดัหมู ่(คะแนนเตม็ 20 คะแนน)  

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D D  

1 5 14 196 9 81 
2 0 11 121 11 121 
3 4 12 144 8 64 
4 5 14 196 9 81 
5 4 12 144 8 64 
6 4 13 169 9 81 
7 0 17 289 17 289 
8 2 14 196 12 144 
9 5 19 361 14 196 
10 3 14 196 11 121 
11 2 17 289 15 225 
12 5 19 361 14 196 
13 4 14 196 10 100 
14 5 20 400 15 225 
15 5 17 289 12 144 
16 4 18 324 14 196 
17 5 20 400 15 225 
18 3 17 289 14 196 
19 5 18 324 13 169 
20 3 16 256 13 169 
21 5 12 144 7 49 
22 10 20 400 10 100 
23 3 20 400 17 289 
24 4 12 144 8 64 
25 5 17 289 12 144 
26 5 18 324 13 169 
27 5 16 256 11 121 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนนก่อน
เรยีน  1X  

คะแนนหลงั
เรยีน  2X  

2
2X  D D  

28 5 17 289 12 144 
29 4 17 289 13 169 
30 5 16 256 11 121 
31 8 19 361 11 121 
32 7 20 400 13 169 
33 2 17 289 15 225 
34 3 18 324 15 225 
35 5 18 324 13 169 
36 5 18 324 13 169 
37 5 17 289 12 144 
38 5 15 225 10 100 
39 7 14 196 7 49 
40 5 16 256 11 121 
41 8 17 289 9 81 
42 10 19 361 9 81 
43 9 15 225 6 36 
44 3 18 324 15 225 
45 4 14 196 10 100 
46 5 20 400 15 225 
47 5 17 289 12 144 
48 4 18 324 14 196 

  2X 573 2
2X 9,629 ∑D  424 D 5,3663 
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 เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา   

ปีที ่6 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) โดยใชส้ถติ ิt-test for 

Dependent Samples 
 

      t = ∑

∑ ∑
				; df = n – 1  

 

   เมือ่       t แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

               ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้

       แต่ละคูย่กกาํลงัสอง 

       ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ  

       ทดสอบหลงัและก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้  

       ทัง้หมดยกกาํลงัสอง 

         n แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 จากตาราง 24 จะได ้ ∑D 424		, ∑D 5,366		, n 35      

 ดงันัน้  									t
∑

∑ ∑
        

                     = 	
, 	–	

	 	

 

            =  
, 	 ,

 

            =  27.583 

 (เปิดตาราง t จะไดค้า่วกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.408 ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df  48 – 1     47) 
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 เปรยีบเทยีบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา   

ปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t-test for One Sample 
 

      t =  
√

			; df = n – 1  

     

   เมือ่          t แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

         X แทน  คา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

                     μ  แทน  คา่เฉลีย่ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 

          s แทน  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

             n แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  
 

 คา่เฉลีย่เลขคณติ X  ของคะแนนความสามารถในการเชือ่มโยงทางคณติศาสตรข์อง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิเีรยีง

สบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่หาไดจ้ากสตูร  

    X
∑  

       =     

       = 16.371  

  

 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) เรือ่ง วธิี

เรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่หาไดจ้ากสตูร 

      s
∑ ∑  

      			
,  

      				 	2.702 
  

 เน่ืองจาก  X 16.371		, μ 14		, s 2.702		, n 48 



 

168 

 

       t = 
√

		 

         =		 .
.

√

 

         =			5.193 

 (เปิดตาราง t จะไดค้า่วกิฤตของ t  จากการแจกแจงแบบ t เทา่กบั 2.408 ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 เมือ่ df = 48 – 1 = 47) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตวัอย่างเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
  1. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ (CGI) 
เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
  2. ใบความรูแ้ละใบกจิกรรม เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 
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ตวัอย่าง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 
 
เร่ือง  วิธีเรียงสบัเปล่ียน                                              เวลา   2   คาบ 
วิชา  คณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม          
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6              ภาคเรียนท่ี  2      ปีการศึกษา 2555 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์                               ผูส้อน นางสาวสธุารตัน์  สมรรถการ 
........................................................................................................................................... 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 มาตรฐาน : มาตรฐาน ค 5.2   มาตรฐาน ค 5.2  ใชว้ธิกีารทางสถติแิละความรูเ้กีย่วกบัความ
น่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

  ตวัช้ีวดั    : ค 5.2 ม.4-6/2   อธบิายการทดลองส�ุม เหตุการณ� ความน�าจะเป�นของ
เหตุการณ�และนําผลทีไ่ด�ไปใช�คาดการณ�ในสถานการณ�ทีก่าํหนดให�ได ้
2. สาระการเรียนรู้ 
   วธิเีรยีงสบัเปลีย่น 
3. เน้ือหาสาระ 

                           1) ถา้ n  เป็นจาํนวนเตม็บวก  แฟกทอเรยีล n คอืผลคณูของจาํนวนเตม็บวก ตัง้แต่ 1 ถงึ n 
และเขยีนแทนดว้ย n! 

                         2) วธิเีรยีงสบัเปลีย่นเชงิเสน้ เทา่กบั 
)!(

!
, rn

n
p rn 

  

                         3) วธิเีรยีงสบัเปลีย่นเชงิวงกลม เทา่กบั )!1( n  
4. สมรรถนะสาํคญั 
             1) ความสามารถในการคดิ 
             2) ความสามารถในการแกป้ญัหา 
             3) ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
             4) ความสามารถในการสือ่สาร 
5.  ทกัษะการคิด 
                1)  ทกัษะการประยกุตใ์ชค้วามรู ้
             2)  ทกัษะการคดิหลากหลาย 
             3)  ทกัษะการสงัเคราะห ์
             4) ทกัษะการสงัเกต 
             5) ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
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6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
                  1) ใฝเ่รยีนรู ้
               2) มุง่มัน่ในการทาํงาน 
               3) มจีติสาธารณะ 
               4) มวีนิยั 
 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

7.1 ขัน้นํา 
ครทูบทวนความรูเ้รือ่งแฟกทอเรยีล nโดยบอกบทนิยามต่อไปน้ี 

 
บทนิยาม   ถา้ n  เป็นจาํนวนเตม็บวก  แฟกทอเรยีล n คอืผลคณูของจาํนวนเตม็บวก  
                ตัง้แต่ 1 ถงึ n และเขยีนแทนดว้ย n! 
 
จากบทนิยาม  ครสูรปุอกีครัง้วา่ 
        n!  =  123…(n–1)n  
หรอื   n!  =  n(n–1)… 321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ัวโมงที ่ 1-2 
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7.2 ขัน้สอน  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ครกูาํหนดคา่ n ใหน้กัเรยีนหา n! หลายๆ คา่ 
2. นกัเรยีนเคยเรยีนมาแลว้วา่ 0! = 1 ครอูาจแสดงวธิกีารพสิจูน์ ดงัน้ี 
เน่ืองจาก n! =  n(n–1)(n–2)(n–3)…321 
หรอื        n! =  n(n–1)! 
ถา้ n = 1 จะได ้   1!  =  1(1–1)! 

1!  =  10! 
1!  =  0!  (1 เป็นเอกลกัษณ์การคณูของจาํนวนเตม็) 

แต่         1!  =  1 
ดงันัน้    0!  =  1 

3. ครใูหน้กัเรยีนทาํโจทยต่์อไปน้ี 

1)  
7!

7!8910
7!
10! 

  

=   1098 
=   720 

2)  
7!8910

7!
10!
7!


  

=   
8910

1


 

=   
720
1  

3)  
11!
11!1213

11!
13! 

  

=   1312 
=   156 

4)  1)!(nn1)(n2)(n
1)!(n

2)!(n
1)!(n






  

=   n1)(n2)(n
1


 

=   
2)n3n(n

1
2 

 

=   
2n3nn

1
23 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

5)  จงหาคา่ n  จาก 1532)!(n2!
n!




 

วิธีทาํ   1532)!(n2!
2)!(n1)(nn




  

      3061)(nn   
            3061718   
              18n   
3. ครอูธบิายวธิเีรยีงสบัเปลีย่นเชงิเสน้ตามรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีนโดยกล่าว
ยํา้วา่การเรยีงสบัเปลีย่นจะตอ้งคาํนึงถงึอนัดบัของการจดัเรยีงเป็นสาํคญัแลว้ให้
นกัเรยีนทาํโจทยต่์อไปน้ี 

1)   ถา้ Pn, 5   =   18P(n–2), 4  แลว้ n มคีา่เทา่ใด 
วิธีทาํ   Pn, 5      =     18P(n–2), 4   

       4)!2(n
2)!(n185)!(n

n!






 

    6)!(n
5)!(n182)!(n

n!






 

            5)(n181)(nn   
    9018nnn2   
     09019nn2   
    010)9)(n(n   
             n    =    9, 10 

2) วชิยัมหีนงัสอื 10 เล่ม อยูบ่นหิง้ ซึง่เป็นหนงัสอืคณติศาสตร ์4 เล่ม เคม ี3 
เล่ม ประวตัศิาสตร ์2 เล่ม และภาษาองักฤษอกี 1 เล่ม ถา้ตอ้งการจดัเรยีง
สบัเปลีย่นหนงัสอืเหล่าน้ีบนหิง้ใหม ่โดยใหห้นงัสอืประเภทเดยีวกนัอยูต่ดิกนัเสมอ
จะจดัไดก้ีว่ธิ ี

วิธีทาํ ตอนแรกเราจบัหนงัสอืแต่ละวชิามดัตดิกนัเรยีงวชิาก่อน 4 วชิา ได ้4! 
วธิ ี

หลงัจากนัน้แต่ละวชิาสามารถสลบักนัเองไดอ้กี คอื 4!3!2!1!  ตามลาํดบั 
ดงันัน้ จาํนวนวธิทีีจ่ะจดัเรยีงสบัเปลีย่นหนงัสอืบนหิง้ได ้= 4!4!3!2!1!   
                  =  6,912 วธิ ี

3) มหีนงัสอื 8 เล่ม ทีแ่ตกต่างกนั เป็นหนงัสอืภาษาองักฤษ 3 เล่ม และเป็น
หนงัสอืภาษาไทย 5 เล่ม ถา้ตอ้งการจดัหนงัสอืทัง้หมดใหว้างเรยีงกนั โดยให้
หนงัสอืภาษาองักฤษอยูแ่ยกกนัทุกเล่ม จะจดัไดก้ีว่ธิ ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

วิธีทาํ โจทยต์อ้งการใหห้นงัสอืภาษาองักฤษ 3 เล่ม อยูแ่ยกกนัเสมอ  ดงันัน้ 
เราจงึเอาหนงัสอืภาษาไทยซึง่อยูต่ดิกนัหรอืแยกกนักไ็ดต้ัง้ไวเ้ป็นหลกัก่อนดงัรปู 
 
 
 

จะเหน็ไดว้า่การเรยีงสบัเปลีย่นหนงัสอืภาษาไทยทาํได ้5! วธิ ี 
หลงัจากนําหนงัสอืภาษาไทยเป็นหลกัแลว้จะพบวา่มทีีว่า่งอยู ่6 ทีใ่ห้

หนงัสอืภาษาองักฤษ 3 เล่ม เลอืกลงไดอ้กี 

  P6, 3  =   4563)!(6
6! 


วธิ ี

ดงันัน้ จาํนวนวธิทีัง้หมดทีจ่ะจดัเรยีงสบัเปลีย่นหนงัสอืไทยและ 
ภาษาองักฤษตามเงือ่นไขน้ีทาํได ้(5!) 4)5(6    =  14,400 วธิ ี
4. ครใูหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมเกีย่วกบัการเรยีงสบัเปลีย่นที ่1 
5. ครอูธบิายวธิเีรยีงสบัเปลีย่นเชงิเสน้ของสิง่ของทีไ่มแ่ตกต่างกนัทัง้หมดและ
ยกตวัอยา่งตามหนงัสอืเรยีน จากนัน้ใหน้กัเรยีนทาํโจทยต่์อไปน้ี 

1) มกีีว่ธิทีีจ่ะจดัเรยีงลกูบอลสแีดง 3 ลกู เหมอืนกนั สขีาว 4 ลกู เหมอืนกนั และ
สดีาํ 4 ลกู เหมอืนกนั ใหเ้รยีงเป็นแถวตรง 

วิธีทาํ  เรามลีกูบอลทัง้หมด = 3+4+4  =  11 ลกู ทีไ่มต่่างกนัทัง้หมด 

 จาํนวนวธิทีีจ่ะเรยีงลกูบอลไดท้ัง้หมด  =  
3!4!4!
11!  

                                                                          =   
11,550  วธิ ี

2) มกีีว่ธิทีีจ่ะสรา้งคาํใหมจ่ากคาํ “มรรคผล” โดยไมส่นใจความหมาย 
วิธีทาํ  เรามอีกัษรทัง้หมด 6 ตวั แต่มซีํ้ากนั 2 ตวั 

คาํใหมท่ีเ่กดิขึน้ทัง้หมดม ี 
2!1!1!1!1!
6!

  

                                              = 3456    =  360 คาํ 
3) ตอ้งการจดัคนงาน 6 คน เป็น 3 กลุ่ม แบ่งกนัไปทาํงาน 3 งาน ซึง่แตกต่าง

กนัโดยจดักลุ่มละกีค่นกไ็ด ้จาํนวนวธิทีีจ่ะจดัไดเ้ทา่กบัเทา่ใด 
วิธีทาํ  รปูแบบของการแบ่งคนงาน 6 คน เป็น 3 กลุ่ม มดีงัน้ี 

1, 1, 4  หรอื 1, 2, 3  หรอื 2, 2, 2 

มวีธิแีบ่งได ้ 
2!2!2!
6!

1!2!3!
6!

1!1!4!
6!

  

ท ท ท ท ท 

1                              2                               3                            4               
5 6

อ อ อ 
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   =   30+60+90  =   180 วธิ ี

จดัไปทาํงาน 3 งานได ้ 3! = 6 วธิ ี
ดงันัน้ มวีธิกีระทาํได ้1806  =  1,080 วธิ ี

6. ครใูหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมเกีย่วกบัการเรยีงสบัเปลีย่นที ่2 
7. ครอูธบิายวธิเีรยีงสบัเปลีย่นเชงิวงกลมและตวัอยา่งโจทย ์ตามขัน้ตอนใน
หนงัสอืเรยีน แลว้ใหน้กัเรยีนทาํโจทยต่์อไปน้ี 

1)   ชาย 5 คน และหญงิ 5 คน นัง่สลบักนัรอบโต๊ะกลม จะมวีธิจีดัไดท้ัง้หมดกี่
วธิ ี

วิธีทาํ 
     
 
 

 
จดัชาย 5 คน หญงิ 5  คน นัง่สลบักนัรอบโต๊ะกลม 
ขัน้ที ่1  จดัชายหรอืหญงิ 5 คน นัง่รอบโต๊ะกลมได ้(5–1)!  =  4! วธิ ี
ขัน้ที ่2  จะเหน็วา่มทีีว่า่งระหวา่งชายหรอืหญงิทีจ่ดัไวใ้นขัน้ที ่1 จาํนวน 5 

ที ่จดัชายหรอืหญงิทีย่งัไมไ่ดจ้ดั 5 คน ลงทีน่ัง่ 5 ที ่ได ้5! วธิ ี
ดงันัน้ มวีธิจีดัได ้ 4!5!  =  24120 วธิ ี =  2,880 วธิ ี

จากโจทย ์ครแูนะนําสตูรทีใ่ชห้าจาํนวนวธิจีดัชาย n คน และหญงิ n คน นัง่
สลบักนัเป็นวงกลม คอื (n–1)!n! วธิ ี

2)  จดัคน 6 คน นัง่รบัประทานอาหารรอบโต๊ะกลม โดยใหส้าม–ีภรรยาคูห่น่ึง
นัง่ชดิกนั จะมวีธิจีดัไดก้ีว่ธิ ี

วิธีทาํ จดัคน 6 คนนัง่รอบโต๊ะกลม โดยใหส้าม–ีภรรยาคูห่น่ึงนัง่ชดิกนั 
เหมอืนจดัคนเพยีง 5 คนรอบโต๊ะกลมได ้(5–1)!  =  4! วธิ ี

คูส่าม–ีภรรยานัง่สลบัซา้ย–ขวากนัได ้2 วธิ ี
มวีธิจีดัได ้  24!  =  224 วธิ ี =  48 วธิ ี

3)  มลีกูแกว้ 7 ลกู ซึง่สต่ีางกนัทัง้หมด โดยมสีแีดง สขีาว สน้ํีาเงนิ และสอีื่นๆ 
จาํนวนวธิทีีจ่ะวางเรยีงลกูแกว้เป็นวงกลม โดยใหล้กูแกว้สแีดงและสขีาวอยูเ่รยีง
ตดิกนั แต่ลกูแกว้สแีดงไมต่ดิกบัลกูแกว้สน้ํีาเงนิ มทีัง้หมดกีว่ธิ ี

วิธีทาํ  จดัลกูแกว้ 6 ลกูสต่ีางกนัโดยไมม่สีน้ํีาเงนิเป็นวงกลม โดยใหส้แีดง

และสขีาวอยูต่ดิกนั จดัไดท้ัง้หมด (5–1)!2!  =  48 วธิ ี
ในแต่ละวธิขีองการจดั นําลกูแกว้สน้ํีาเงนิไปแทรกได ้4 วธิ ี

ช 

ช 

ช 

ช 

ช 

ญ 

ญ 

ญ 

ญ 

ญ 
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   O   คอืตําแหน่งลกูแกว้สอีื่นๆ 4 ลกู 
       คอืตําแหน่งลกูแกว้สน้ํีาเงนิทีนํ่าไปแทรก 
ดงันัน้ จาํนวนวธิกีารจดัทัง้หมดเทา่กบั 484 วธิ ี =  192 วธิ ี

8. ครใูหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมเกีย่วกบัการเรยีงสบัเปลีย่นที ่3 
 

 
5.3  ขัน้สรปุ 

                        1. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุลกัษณะของวธิเีรยีงสบัเปลีย่นแบบต่างๆ และสตูรทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ีคอื           
   1) ถา้ n  เป็นจาํนวนเตม็บวก  แฟกทอเรยีล n คอืผลคณูของจาํนวนเตม็บวก ตัง้แต่ 1  
                                     ถงึ n และเขยีนแทนดว้ย n! 

                                 2) วธิเีรยีงสบัเปลีย่นเชงิเสน้ เทา่กบั 
)!(

!
, rn

n
p rn 

  

                                  3) วธิเีรยีงสบัเปลีย่นเชงิวงกลม เทา่กบั )!1( n  
                       2. ครใูหน้กัเรยีนทาํใบงานเรือ่ง การเรยีงสบัเปลีย่นเป็นการบา้น 

 
8. ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
 8.1  ส่ือการเรียนรู้ 
               1. หนงัสอืเรยีนคณติศาสตรเ์พิม่เตมิ ม.6  ภาคเรยีนที ่ 2 
   2. ใบกจิกรรมเรือ่งวธิเีรยีงสบัเปลีย่น 
 8.2  แหล่งการเรียนรู้ 
   1.  หอ้งสมดุโรงเรยีน 
                 2.  แหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ 
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177 
 

9.  การวดัประเมินผล            

วิธีวดัผล เครื่องมือวดัผล เกณฑก์ารประเมินผล 
1.  สงัเกตพฤตกิรรมทางการ
เรยีน 
การสอน 

แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ทางการ 
เรยีนการสอน 

นกัเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
ในระดบัดขีึน้ไป 

2.  สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตั ิ
กจิกรรมกลุ่ม 

แบบสงัเกตพฤตกิรรมการ
ปฏบิตักิจิกรรมกลุ่ม 

นกัเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
ในระดบัดขีึน้ไป 

3. การทาํแบบฝึกหดัในหนงัสอื
เรยีนคณติศาสตรเ์พิม่เตมิ 

แบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน
คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ 

นกัเรยีนทุกคนทาํถูกตอ้งไมต่ํ่า
กวา่รอ้ยละ  70  ของคะแนน
ทัง้หมด 

4. การทาํใบกจิกรรม ใบงานเรือ่งการเรยีง
สบัเปลีย่น 

นกัเรยีนทุกคนทาํถูกตอ้งไมต่ํ่า
กวา่รอ้ยละ  70  ของคะแนน
ทัง้หมด 

 
เกณฑก์ารประเมินผลจากการทาํ แบบฝึกหดั  ใบกิจกรรม   ใช้เกณฑด์งัน้ี 

 
80% ขึน้ไป  หมายถงึ  ดมีาก 
70-79%  หมายถงึ  ด ี
60-69%  หมายถงึ  ปานกลาง 
50-59%  หมายถงึ  ผา่น 
ตํ่ากวา่  50%  หมายถงึ  ปรบัปรงุ 
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สูตรที ่1 

สูตรที ่2 

สูตรที ่3 

สูตรที ่4 

วิธีเรียงสบัเปล่ียน  (Permutation) 

 วธิเีรยีงสบัเปลีย่น  เป็นวธิกีารนําสิง่ของจาํนวนหน่ึงมาเรยีง  โดยคาํนึงถงึตําแหน่งเป็นสาํคญั 
วธิเีรยีงสบัเปลีย่น  ม ี 2  ลกัษณะ  คอื 

1. วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแบบเชงิเสน้ 
2. วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแบบวงกลม 

 
วิธีเรียงสบัเปล่ียนแบบเชิงเส้น 

 
หมายถงึ  การจดัเรยีงสิง่ของโดยมลีกัษณะเป็นแถว  ซึง่จะมกีีแ่ถวกไ็ด ้ แต่ละแถวจะอยูใ่นแนว

ตรง  หรอืโคง้อยา่งใดกไ็ด ้ แต่ไมโ่คง้จนบรรจบพบกนัเป็นวงกลม  ในลกัษณะเชน่น้ีจะสามารถกาํหนด
ตําแหน่งหวัแถวและทา้ยแถวได ้ เชน่  การจดัทีน่ัง่ในหอ้งเรยีนใหเ้ป็นแถว 

 
   วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแบบเชงิเสน้ของสิง่ของทีแ่ตกต่างกนัทัง้หมด 

ถา้มสีิง่ของ  n  สิง่ทีแ่ตกต่างกนัทัง้หมด 
จาํนวนวิธีเรียงสบัเปล่ียน  = n!   วิธี 
วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแบบเชงิเสน้ของสิง่ของ  m  ชุดทีแ่ตกต่างกนั  และแต่ละชุดมี

 n  สิง่   
        โดยสลบัทลีะ  k   สิง่  (k  หาร n ลงตวั) 

จาํนวนวิธีเรียงสบัเปล่ียน  =  m!n m!   วิธี 
 

วธิเีรยีงสบัเปลีย่นสิง่ของ  n  สิง่ทีแ่ตกต่างกนั  โดยนํามา  r   สิง่   
เพือ่เรยีงแบบเชงิเสน้ )0( nr    แทนดว้ยสญัลกัษณ์  rnP ,  

จาํนวนวิธีเรียงสบัเปล่ียน  =   ! r-n

!n  
    , rnP   วิธี 

วธิเีรยีงสบัเปลีย่นสิง่ของทีม่บีางสิง่ซํ้ากนัแบบเชงิเสน้ 
ถา้มสีิง่ของ  n  ชิน้  และแบ่งเป็น  k  กลุ่ม 

    กลุ่มที ่1   มขีองซํ้ากนั  1n   ชิน้ 
    กลุ่มที ่2   มขีองซํ้ากนั  2n   ชิน้ 
    กลุ่มที ่3   มขีองซํ้ากนั  3n  ชิน้ 
    …        …            … 

กลุ่มที ่k   มขีองซํ้ากนั  kn   ชิน้ 

      จาํนวนวิธีเรียงสบัเปล่ียน  =    
!!...nn!n!n

!n  

k321

     วิธี 
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………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

     ต่อไปน้ีจะเป็นตวัอยา่งของการนําสตูรแต่ละสตูรไปใช ้
      ตัง้ใจฟงัคณุครสูอนนะจ๊ะเดก็ๆ    

                              จาก…  น้องจุก 
 

 
  สตูรท่ี 1  วธิเีรยีงสบัเปลีย่นแบบเชงิเสน้ของสิง่ของทีแ่ตกต่างกนัทัง้หมด 

ถา้มสีิง่ของ  n  สิง่ทีแ่ตกต่างกนัทัง้หมด 
จาํนวนวิธีเรียงสบัเปล่ียน  = n!   วิธี 

 
  ตวัอย่าง  ( สตูรท่ี 1 ) 
1.  จะจดัคน  6  คนเขา้แถวตรงไดก้ีว่ธิ ี
 
 
 
2.  จะจดัหนงัสอื  10  เล่มต่างๆกนั  วางบนชัน้หนงัสอืไดก้ีว่ธิ ี
 
 
 
3.  จะจดัเรยีงตวัอกัษรในคาํวา่  “PICTURE”  ไดก้ีว่ธิ ี โดยไมค่าํนึงถงึความหมาย 
 
 
 
4.  มชีาย  4  คน  และหญงิ  3  คน  นํามายนืเรยีงแถวเพือ่ถ่ายภาพ  ไดก้ีว่ธิ ี เมือ่ 
     (1)  ไมม่เีงือ่นไขเพิม่เตมิ 
 
 
     (2)  ชายยนืตดิกนั 
 
 
     (3)  หญงิยนืตดิกนั 
 
 
     (4)  ชายยนืตดิกนั  และหญงิยนืตดิกนั 
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……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………

5.  สามภีรรยาคูห่น่ึง  พรอ้มดว้ยลกู 4  คน   มายนืเรยีงแถวยาวเพือ่ถ่ายรปู   จะมวีธิจีดัใหย้นืได้
ทัง้หมดกีว่ธิ ี เมือ่ 

     (1)  ไมม่เีงือ่นไขใดเพิม่เตมิ 

 

 

     (2)  พอ่และแมย่นืตดิกนั 

 

 

     (3)  พอ่และแมย่นืรมิทัง้สองดา้น 

 
 
 
     (4)  พอ่และแมย่นืตรงกลางเสมอ 

 
 
 
 
6.  มลีกูบอลทีแ่ตกต่างกนัอยู ่ 10  ลกู  เป็นสแีดง  3  ลกู   สขีาว  4  ลกู  และทีเ่หลอืเป็นสอีื่นๆที่
ต่างกนั นําลกูบอลมาวางเรยีงแถวยาว  จะมวีธิจีดัเรยีงไดก้ีว่ธิ ี ถา้ 
 
     (1)  ไมม่เีงือ่นไขใดเพิม่เตมิ 

 
 
     (2)  ลกูบอลสเีดยีวกนัอยูต่ดิกนั 

 
 
     (3)  ลกูบอลสแีดงอยูร่มิทัง้สองดา้น 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบทดสอบท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่
ปรนยั จาํนวน 20 ขอ้ (นําไปทดลองจรงิ) และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์เรือ่งวธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่อตันยั จาํนวน 6 ขอ้  
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ช่ือ-นามสกลุ................................................................................ชัน้ ม.6/.........เลขท่ี......... 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
แบบทดสอบ เร่ือง วิธีเรียงสบัเปล่ียนและวิธีจดัหมู ่

 
คาํช้ีแจง  จงเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 

 
ขอ้ 1. มหีญงิ 3 คน และชาย 2 คน ใหค้นทัง้ 5 มายนืเป็นแถว โดยทีห่ญงิทัง้ 3 คนยนืตดิกนั และ  
        ชาย 2 คนยนืตดิกนั จะไดก้ีว่ธิ ี
 1)   120 วธิ ี  2)   60 วธิ ี  3)   24 วธิ ี  4)   12 วธิ ี
 
ขอ้ 2. มจีาํนวนทีม่ ี6 หลกักีจ่าํนวนทีห่ารดว้ย 5 ไมล่งตวั ถา้จาํนวนเหล่านัน้สรา้งจากเลขโดด 4, 5,   
        6, 7, 8, 9 โดยทีเ่ลขแต่ละหลกั ตอ้งไมซ่ํ้ากนั 
 1)   720 จาํนวน 2)   600 จาํนวน 3)   540 จาํนวน 4)   120 จาํนวน 
 
ขอ้ 3. มกีระดาษสชีมพลูายต่างกนั 2 แผน่ กระดาษสขีาวลายต่างกนั 2 แผน่ กระดาษสฟ้ีาลาย  
        ต่างกนั 3 แผน่ จงหาจาํนวนวธิเีรยีงกระดาษ 7 แผน่ซอ้นกนั โดยทีก่ระดาษสฟ้ีาอยูต่ดิกนั 
        ทัง้สามแผน่ไมไ่ด ้
 1)   5.040 วธิ ี  2)   4,320 วธิ ี  3)   720 วธิ ี  4)   480 วธิ ี
 
ขอ้ 4. คุณครรูตันากาํลงัจะเกษยีณอายรุาชการในวนัที ่28 กนัยายน 2555 จงึนํานกัเรยีนชาย 6 คน  
        และนกัเรยีนหญงิ 6 คน มาถ่ายรปูรว่มกบัคร ูโดยยนืเป็นแถวยาว จะมวีธิกีารยนืทัง้หมดกีว่ธิ ี  
        เมือ่ตอ้งการให ้ครรูตันายนืรมิ และนกัเรยีนชาย – นกัเรยีนหญงิ ยนืสลบักนัทลีะ 3 คน 
 1)   6!6!  วธิ ี   2)   2!6!6!  วธิ ี   
 3)   2!2!6!6!   วธิ ี   4)   3!3!6!6!  วธิ ี
 
ขอ้ 5. ตวัอกัษรในคาํวา่ swimming จะมวีธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นคาํต่าง ๆ โดยไมค่าํนึงถงึความหมาย  
        ไดท้ัง้หมดกีว่ธิ ีเมือ่อกัษรทีไ่มซ่ํ้ากนัอยูต่ดิกนั 
 1)   720 วธิ ี  2)   420 วธิ ี  3)   120 วธิ ี  4)   30 วธิ ี
 
ขอ้ 6. มเีลขโดด 7 ตวั ดงัน้ี 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4 ถา้นําตวัเลขทุกตวัมาจดัเรยีงเป็นจาํนวนทีม่ ี7 หลกั   
        จะสรา้งไดก้ีจ่าํนวน เมือ่จาํนวนเหล่านัน้มคีา่มากกวา่ 2 ลา้น 
 1)   420 จาํนวน 2)   120 จาํนวน 3)   240 จาํนวน 4)   60 จาํนวน 
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ขอ้ 7. จาํนวนวธิกีารจดัเรยีงอกัษรในคาํวา่ ENTRANCE ซึง่อกัษร E ไม่อยู่ติดกนั เทา่กบัขอ้ใด 

 1)   10,080 วธิ ี  2)   7,560 วธิ ี  3)   2,520 วธิ ี  4)   1,540 วธิ ี
 
ขอ้ 8. ในการประชุมตวัแทนนกัเรยีนของชัน้ม.6 ซึง่ม ี4 หอ้ง โดยมตีวัแทนจากหอ้งม.6/1 และ      
        ม.6/2 จาํนวนหอ้งละ 3 คน ตวัแทนจากหอ้งม.6/3 และ ม.6/4 จาํนวนหอ้งละ 2 คน จงหา  
        จาํนวนวธิทีีจ่ะจดัใหน้กัเรยีนผูเ้ขา้ประชุมนัง่รอบโต๊ะกลม โดยผูท้ีอ่ยูห่อ้งเดยีวกนันัง่ตดิกนั 
 1)   144 วธิ ี  2)   432 วธิ ี  3)   864 วธิ ี  4)   1,728 วธิ ี
 
ขอ้ 9. มสีาม ี– ภรรยา รวม 4 คู ่มานัง่รอบโต๊ะกลมตวัหน่ึงซึง่ม ี8 ทีพ่อด ีจะมวีธิกีารนัง่กีว่ธิ ีเมือ่ 
        ตอ้งการใหส้าม ี– ภรรยา แต่ละคูน่ัง่ตดิกนั 
 1)   96 วธิ ี  2)   48 วธิ ี  3)   24 วธิ ี  4)   12 วธิ ี
 
ขอ้ 10. มคีน 7 คน ในจาํนวนน้ีม ีเดก็หญงิแพรว เดก็หญงิพรมิ และเดก็หญงิพราว รวมอยูด่ว้ย ถา้ 
          ใหค้นทัง้หมดนัง่รอบโต๊ะกลมตวัหน่ึง ซึง่ม ี7 ทีพ่อด ีจะมวีธิกีารนัง่กีว่ธิ ีเมือ่ เดก็หญงิแพรว 
          นัง่ตดิกบัเดก็หญงิพรมิ แต่ไมน่ัง่ตดิกบัเดก็หญงิพราว 
 1)   288 วธิ ี  2)   192 วธิ ี  3)   144 วธิ ี  4)   96 วธิ ี
 
ขอ้ 11. มผีูช้าย 6 คน และผูห้ญงิ 6 คน ในจาํนวนน้ีม ีนายณเดชน์ และนางสาวญาญ่ารวมอยูด่ว้ย  
          ใหค้นทัง้หมดมานัง่เป็นวงกลม จงหาจาํนวนวธิกีารนัง่ โดยที ่นายณเดชน์นัง่ติดกบั  
             นางสาวญาญ่า และผูช้ายสลบักบัผูห้ญงิทลีะ 2 คน 
 1)   5!5! วธิ ี    2)   2 5!5!  วธิ ี  
 3)   2 2!5!5!  วธิ ี   4)   4 5!5!  วธิ ี
 
ขอ้ 12. ในการรอ้ยพวงมาลยัเป็นวงกลมพวงหน่ึง ใชด้อกไม ้8 ดอก แต่ละดอกไมเ่หมอืนกนั และม ี
          สแีดง 2 ดอก สขีาว 3 ดอก ทีเ่หลอืมสีไีมซ่ํ้ากนั อยากทราบวา่จะไดพ้วงมาลยัทีแ่ตกต่างกนั 
          กีพ่วง เมือ่ ใหด้อกไมส้แีดงอยูต่ดิกนั และสขีาวอยูต่ดิกนั 
 1)   144 พวง  2)   192 พวง  3)   256 พวง  4)   288 พวง  
 
ขอ้ 13. จงหาจาํนวนวธิเีรยีงสบัเปลีย่นของตวัอกัษร S, S, T, T, T, O, O แบบวงกลม เมือ่ อกัษร O  
          อยูแ่ยกกนั 
 1)   240 วธิ ี  2)   120 วธิ ี  3)   60 วธิ ี  4)   20 วธิ ี
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ขอ้ 14. จงหาจาํนวนวธิทีีจ่ะเลอืกกรรมการชุดละ 8 คน จากนกัเรยีนชาย 6 คน นกัเรยีนหญงิ 10 คน 

 โดยมเีงือ่นไขวา่ ในกรรมการชุดน้ีมนีกัเรยีนชายอยา่งน้อย 5 คน 

 1)   3,150 วธิ ี  2)   1,420 วธิ ี  3)   765 วธิ ี  4)   425 วธิ ี
 
ขอ้ 15. มคีนอยู ่9 คน จดัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใหม้กีลุ่มละ 2, 3 และ 4 คนตามลาํดบั            
          เราสามารถเลอืกจดัไดก้ีว่ธิ ี 
 1)   1,480 วธิ ี  2)   1,260 วธิ ี  3)   980 วธิ ี  4)   840 วธิ ี
 
ขอ้ 16. มสีมดุบนัทกึ 7 เล่มต่าง ๆ กนั ตอ้งการแบ่งสมดุบนัทกึเหล่าน้ีออกเป็น 3 กอง กองละ 4 เล่ม   
          2 เลม่ และ 1 เล่มตามลาํดบั จะมวีธิแีบ่งสมดุบนัทกึดงักล่าวไดก้ีว่ธิ ี
 1)   220 วธิ ี  2)   160 วธิ ี  3)   105 วธิ ี  4)   90 วธิ ี
 
ขอ้ 17. มนีกักฬีาแบดมนิตนัชาย 4 คน ผูฝึ้กสอนตอ้งการจดันกักฬีาชาย 4 คนน้ี ไปแขง่ขนั 
          แบดมนิตนัประเภทชายคู ่2 ทมี โดยทมีหน่ึงไปแขง่รายการเอเชีย่นเกมส ์อกีทมีหน่ึงไปแขง่ 
          รายการซเีกมส ์จงหาวา่ผูฝึ้กสอนจะมวีธิจีดันกักฬีาแบดมนิตนัทัง้ 4 คนน้ีไปแขง่ขนัได ้
          ทัง้หมดกีว่ธิ ี
 1)   4 วธิ ี  2)   6 วธิ ี  3)   12 วธิ ี  4)   24 วธิ ี
 
ขอ้ 18. ผูห้ญงิกลุ่มหน่ึงม ี8 คน เดนิทางไปเทีย่วเกาะชา้ง จ.ตราด ตอ้งการเขา้พกัทีร่สีอรท์แหง่หน่ึง 
          ซึง่มหีอ้งวา่งใหเ้ขา้พกัได ้3 หอ้ง หอ้งละ 4, 2 และ 2 คน ตามลาํดบั จงหาจาํนวนวธิทีีจ่ะจดั 
          ใหผู้ห้ญงิกลุ่มน้ีเขา้หอ้งพกัดงักล่าว 
 1)   420 วธิ ี  2)   360 วธิ ี  3)   210 วธิ ี  4)   120 วธิ ี
 
ขอ้ 19. จงหาจาํนวนวธิทีีจ่ะเลอืกและเรยีงอกัษรครัง้ละ 3 ตวั จากคาํวา่ “BEGIN”  
 1)   120 วธิ ี  2)   60 วธิ ี  3)   24 วธิ ี  4)   12 วธิ ี
 
 
ขอ้ 20. พอ่กวมีลีกูบอล 4 ลกูเหมอืน ๆ กนั ถา้ตอ้งการแบ่งลกูบอล 4 ลกูใหก้บัลกูชาย 2 คน คอื     
          ลกูชายคนโต และลกูชายคนเลก็ โดยทีแ่ต่ละคนตอ้งไดร้บัอยา่งน้อย 1 ลกู พอ่กวจีะมวีธิกีาร 
          แบ่งลูกบอลใหล้กูชายไดก้ีว่ธิ ี
 1)   2 วธิ ี  2)   3 วธิ ี  3)   4 วธิ ี  4)   5 วธิ ี
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คาํช้ีแจง  จงแสดงวธิทีาํอยา่งละเอยีด 

ข้อ 1. บนเสน้รอบวงของวงกลมวงหน่ึงมจุีด 7 จุด เราจะสรา้งรปูเหลีย่มบรรจุในวงกลมโดยอาศยัจุด
เหล่านัน้ไดก้ีร่ปู 
 
วิธีทาํ ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอบ ……………………………………………………… 
 
ข้อ 2. ขอ้สอบปรนยัวชิาคณติศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ม ี6 ขอ้ โดยขอ้ที ่1 และขอ้ที ่2 
มคีะแนนเตม็ขอ้ละ 3 คะแนน ขอ้อื่น ๆ มคีะแนนเตม็ขอ้ละ 1 คะแนน หากนกัเรยีนตอบขอ้ใดถูกตอ้ง  
จะไดค้ะแนนเตม็ของขอ้นัน้ หากตอบผดิจะไดค้ะแนน 0 จงหาจาํนวนวธิทีีน่กัเรยีนจะไดค้ะแนนรอ้ยละ 
60 ของคะแนนทัง้หมด 
 
วิธีทาํ ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอบ ……………………………………………………… 
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ข้อ 3. นกัเรยีนกลุ่มหน่ึงเป็นนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิจาํนวนเทา่กนั โดยทีอ่ตัราสว่นของจาํนวนวธิี

ทีน่กัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิยนืสลบัทีก่นัเป็นแถวตรง กบัจาํนวนวธิทีีน่กัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ

ยนืสลบัทีก่นัเป็นวงกลม เทา่กบั 10 : 1 จงหาจาํนวนวธิทีีจ่ะเลอืกตวัแทนนกัเรยีน 2 คนจากนกัเรยีนกลุ่ม

น้ี โดยมนีกัเรยีนชายอยา่งน้อย 1 คน 

วิธีทาํ ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบ ……………………………………………………… 
ข้อ 4. ในการแขง่ขนักฬีาเทเบลิเทนนิสระดบัประเทศ มกีาํหนด 3 วนั ซึง่มปีระเทศผูเ้ขา้แขง่ขนั 
        ทัง้หมด 5 ประเทศ เจา้ภาพจดัธงประจาํชาตทิัง้ 5 บนอฒัจนัทร ์ตามกาํหนดดงัน้ี 
  วนัที ่1 จดัเรยีงเป็นเสน้ตรงตามลาํดบัตวัอกัษรแรกของชื่อประเทศ ซึง่ไมซ่ํ้ากนั 
  วนัที ่2 จดัเรยีงคละกนัเป็นวงกลม 
  วนัที ่3 จดัเรยีงเป็นเสน้ตรงโดยใหธ้งชาตทิีม่สีน้ํีาเงนิเป็นสว่นประกอบอยูต่ดิกนั  
 ซึง่มอียู ่3 ประเทศทีธ่งประจาํชาตมิสีน้ํีาเงนิเป็นสว่นประกอบ 
         จงหาจาํนวนวธิทีัง้หมดในการจดัธงของการแขง่ขนั 3 วนัน้ี 
 
วิธีทาํ ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบ ……………………………………………………… 
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ข้อ 5. โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) จะจดังานคนืสูเ่หยา้ของ

โรงเรยีน นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4, 5 และ 6 ไดส้ง่ตวัแทนชัน้ปีละ 3 คน มาประชุม เพือ่เตรยีมการ

แสดงสาํหรบังานน้ี จาํนวนวธิทีีจ่ะจดัผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดนัง่รอบโต๊ะกลมในหอ้งกจิกรรมนกัเรยีน 

โดยตวัแทนทีม่าจากชัน้ปีเดยีวกนัตอ้งนัง่ตดิกนั เทา่กบัเทา่ใด 

วิธีทาํ ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอบ ……………………………………………………… 
 
ข้อ 6. คุณพอ่ทองดมีธีนบตัรใบละ 20 บาท จาํนวน 18 ใบ นําธนบตัรทัง้หมดไปแจกใหล้กู ๆ 5 คน  
จงหาจาํนวนวธิแีจกทัง้หมด จงหาจาํนวนวธิทีีคุ่ณพอ่จะแจกธนบตัรทัง้หมดใหก้บัลกู ๆ เมือ่ลกูทัง้ 5 คน 
ไดร้บัเงนิอยา่งน้อยคนละ 20 บาท 
 
วิธีทาํ ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบ ……………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  
 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณติศาสตร ์แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์ 
 
1.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทรงชยั  อกัษรคดิ 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
2.  อาจารยก์นกวล ี อุษณกรกุล 
 ตําแหน่ง คร ูวทิยฐานะ คศ.3 
 โรงเรยีนสายน้ําผึง้ ในพระอุปถมัภ ์สมเดจ็พระเจา้ภคนีิเธอ เจา้ฟ้าเพชรรตันราชสดุา          
 สริโิสภาพณัณวด ี
 
3.  อาจารย ์ดร.ขวญั  เพยีซา้ย 
 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
 

 ชื่อ ขือ่สกุล  นางสาวสธุารตัน์  สมรรถการ 
 วนัเดอืนปีเกดิ  23 พฤศจกิายน 2528 
 สถานทีเ่กดิ  อาํเภอเมอืง จงัหวดัตราด 
 ทีอ่ยูป่จัจุบนั  คอนโดเดอะนิช รชัดา - หว้ยขวาง เลขที ่5481/111 
     ซอยประชาสงเคราะห ์38  ถนนประชาสงเคราะห ์
     แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10320 
 
 ประวติัการศึกษา 
 
 พ.ศ.2546  มธัยมศกึษาตอนปลาย 
     จากโรงเรยีนตราษตระการคุณ อาํเภอเมอืง จงัหวดัตราด 
 พ.ศ.2550  วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาคณติศาสตร ์
     จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 พ.ศ.2555  การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการมธัยมศกึษา  
     (การสอนคณติศาสตร)์ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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