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ทางคณิตศาสตร สําหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.  ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การวิจัยและ
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 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3          
การวิจัยและพัฒนาแบงเปน 8 ข้ันตอน ดังนี้  1) การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู          
2) การจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง โดยการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือ
ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) การตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดย
การจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู  ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญดานรูปแบบการจัดการเรียนรูและดาน
หลักสูตรคณิตศาสตร  4) การแกไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง โดยการปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ             
5) การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง โดยดําเนินการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3/3 โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) 1 หองเรียน เปนเวลา 16 ชั่วโมง 6) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาปรับปรุง 7) การทดลองใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู โดยใชแบบแผนการทดลองแบบสองกลุมทดสอบกอน-หลัง (pretest – posttest 
control group design) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2554 โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) ผูวิจัยใชการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple 
random sampling) จํานวน 2 กลุม เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชเวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง 
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองดวยสถิติ t-test for dependent  
เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน คะแนนพัฒนาการดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยสถิติ t-test for independent หาคาดัชนีประสิทธิผลและคา
ขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู  8) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณ  โดย
การนําผลจากการใชและการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงใหสมบูรณ 
 
 



 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที่พัฒนามี 5 ข้ันตอน ไดแก 1) ทบทวนความรูเดิม 
(Reviewing)  2) เรียนรูจากการปฏิบัติ (Acting) 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) 4) สรางความรู 
(Constructing) และ 5) นําไปใช (Applying)   
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยการทดลองใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู  พบวา 
  2.1 นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  2.2 นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.3 นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีคาเฉล่ียของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ           
ทางสถิติที่ระดับ .01  
  2.4 ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ .54    
  2.5 คาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ .62 
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 The purposes of this research were to develop and study the effectiveness of  
learning provision model for enhancing mathematical problems solving ability for 
Mathayomsuksa 3 students. This research and development consisted of 8 stages as 
follows: 1) the study of development ways of learning provision model by studying the basic 
information about problem situations and requirement of mathematical learning provision  
including concepts, theories and principles in mathematical instruction, 2) the development 
of draft-learning provision model by creating the learning provision model and its 
instruments, 3) the basic quality validation of the learning provision model and its 
instruments by organizing the focus group, investigating the appropriateness and 
concordance of the learning provision model by the experts of learning provision model and 
mathematical curriculum, 4) the revision of draft-learning provision model  by improving the 
learning provision model and its instruments according to the experts suggestions, 5) the 
trying out the learning provision model on the Mathayomsuksa 3/3 students of semester 1, 
academic year 2011 of Wat Bang Ping School (Kleur Thai Songkrau Company) for 16 hours, 
6) the development of learning provision model by applying the information from the 
experiments for the improvement, 7) the trying out the learning provision model by pretest–
posttest control group design. The sample group was Mattayomsuksa 3 students of 
semester 1, academic year 2011 of Wat Bang Ping School (Kleur Thai Songkrau Company). 
The 2 groups were used for simple random sampling which included the experimental 
group and control group. The period of study lasted 16 hours. The data analysis was carried 
out by comparison of average scores of mathematical problem solving ability before-after 
studying of the experimental group by t-test for dependent samples, comparison of average 
posttest scores, average of different scores between experimental group and control one  
by t-test for independent samples,analysis effective index (I.E.) and effect size. 8) the 



development of complete-learning provision model by bringing the application results and 
evaluation of learning provision model to be improved for the completeness. 
 1. The instructional process of the developed model consisted of 5 stages;              
1) Reviewing, 2) Acting, 3) Sharing, 4) Constructing, and 5) Applying.    
 2. The results of effectiveness evaluation of the model revealed as follows:   
  2.1 The experimental group students had the average point of posttest higher 
than pretest by statistic significance at .01 level. 
  2.2 The experimental group students who used the learning provision model for 
mathematical problems solving had the average point higher than that of the control one by 
statistic significance at .05 level. 
  2.3 The experimental group students who used the learning provision model for 
mathematical problems solving had more developed than that of the control one by statistic 
significance at .01 level. 
  2.4 The effectiveness index of this model was equal to .54   
   2.5 Effect size of this model was equal to .62 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของรองศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิ
โสภณ  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ และ 
อาจารย ดร.มารุต  พัฒผล  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ที่ไดใหคําปรึกษา ใหขอคิด  ใหความรู 
ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง  ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย  อาจารย ดร.วัยวุฑฒ       
อยูในศิล ที่ใหความกรุณารับเปนกรรมการสอบปากเปลา ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ
และผูวิจัยไดสําเร็จการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูวิจัยในการศึกษาตาม
หลักสูตรสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ทําใหผูวิจัยไดรับความรู แนวคิดและกระบวนการเรียนรู
ตาง ๆ ตลอดจนการทําปริญญานิพนธใหสําเร็จลุลวง  
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ และวาที่รอยตรี อาจารย ดร.มนัส         
บุญประกอบ ที่กรุณาใหคําปรึกษาในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้  
 ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)  ที่ใหความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  และอาจารยราตรี  มวงยัง ครูผูสอน ที่ใหความอนุเคราะห
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 คณิตศาสตรเปนรากฐานของวิทยาการหลายสาขา  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ลวนแตอาศัยคณิตศาสตรทั้งส้ิน คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการคิดและการใชสติปญญาของมนุษย  เปนเคร่ืองมือที่มนุษยสามารถนําไปใชประโยชน  
ในการแสวงหาความรูอ่ืน ๆ มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณ
ไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม อีกทั้งเปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ                   
ที่เกี่ยวของ จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  นอกจากนี้คณิตศาสตร
ยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ  มีความสมดุลทั้งทางรางกาย  จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถ
คิดเปน  ทําเปน แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.).  2544: 1)  
 จากความสําคัญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหคณิตศาสตรเปนกลุมสาระ
การเรียนรูหนึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุงเนนใหนักเรียน            
มีความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  กระบวนการคิดและการแกปญหา แตจากผลการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประเทศ พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษายังไมเปนที่นาพอใจ กลาวคือ ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน                
หรือโอเน็ต (O-NET) ระดับประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6  ต้ังแตป         
พ.ศ. 2549–2552  คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกป (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ.  2553: ออนไลน) และผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2546 ระดับประเทศ พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน       
มีคาเฉลี่ยรอยละ 35.95 (สํานักทดสอบทางการศึกษา.  2547: ออนไลน)  และผลการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2547 ระดับประเทศ (ซึ่งเปนปลาสุด        
ที่ประเมินแยกสมรรถภาพความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร) ดานความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรมีคาเฉล่ียรอยละ 33.96  (สํานักทดสอบทางการศึกษา.  ม.ป.ป.: ออนไลน) 
สวนผลการประเมินในระดับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) 
พบวาประเทศไทยไดคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาประเทศเพื่อนบานที่เขารวมโครงการแทบทุกประเทศ ยกเวน
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ประเทศอินโดนีเซีย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552: 60) โดยไดคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา
คะแนนเฉล่ียประเทศที่เขารวมโครงการทุกคร้ังที่เขารับการประเมิน (สุนีย  คลายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; 
และอัมพลิกา ประโมจนีย.  2549: 27, 177; 2551: 185, 323, 325) ผลการประเมินเหลานี้แสดงใหเห็น
วานักเรียนยังมีความรูและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในระดับตํ่า 
 สาเหตุที่นักเรียนออนคณิตศาสตร สรุปได 2 ประเด็นหลักคือ 1) ปญหาดานการจัดการเรียนรู  
ไดแก วิธีสอนของครูผูสอน ยังเนนวิธีสอนแบบบรรยาย  กิจกรรมไมหลากหลาย ใชวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เนนครูเปนศูนยกลางและใหความสําคัญกับความรูความจํามากกวาระบบการคิด           
การแกปญหามีวิธีการที่แนนอนวิธีเดียว ซึ่งลักษณะของโจทยปญหาเปนการฝกใชสูตรและฝกการทํา
ตามข้ันตอน ยังไมเนนกระบวนการคิด ขาดการฝกเพื่อใหนักเรียนหาขอสรุปบทเรียนดวยตนเอง (กิตติ  
พัฒนตระกูลสุข.  2546: 54-58; กองบรรณาธิการสานปฏิรูป. 2545: 33; ภิรมยา  อินทรกําแหง.  2549: 
42; มารศรี  ญาณะชัย.  2549: 22; วิสุทธิ์  คงกัลป.  2550: 40; สมวงษ แปลงประสพโชค; สมเดช  
บุญประจักษ; และจรรยา ภูอุดม.  2551: 20-21)  2) ปญหาดานตัวนักเรียน ไดแก นักเรียนไมชอบคิด  
ไมชอบแกปญหา (สมวงษ แปลงประสพโชค; สมเดช บุญประจักษ; และ จรรยา ภูอุดม.  2551: 20-21) 
 ปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นวากระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรยังไมประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานการคิดและความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร  ซึ่งเปนประเด็นหลักที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ไดกําหนดไวในหมวดของแนวการจัดการศึกษาวา “ใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ         
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  
ม.ป.ป.: 14) และในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.  2545: 61) ก็ไดกําหนดเปาหมายใหคนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห
และการแกปญหา ซึ่งคณิตศาสตรเปนรายวิชาหนึ่งที่สามารถสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะดังกลาว  
 นอกจากนี้นักเรียนที่เขาสอบแขงขันชิงแชมปการคิดและแกปญหาคณิตศาสตร ป 2546 ได
เสนอแนวทางที่จะทําใหนักเรียนไทยเกงคณิตศาสตรไววา ตัวนักเรียนเองตองสนใจเรียน ชอบคิด ชอบ
แกปญหา สามารถประยุกตความรูไปใชแกปญหา ดานการสอนของครู ควรสอนโดยเนนการคิด
แกปญหาและเนนการนําไปใช  ใหโอกาสนักเรียนตอบอยางอิสระ ใหคําแนะนําช้ีแนวทางใหนักเรียนได
คิดเอง เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม และผลจากการสัมมนาครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา (สมวงษ แปลงประสพโชค; สมเดช 
บุญประจักษ; และ จรรยา ภูอุดม 2551: 23-24) ในหัวขอเร่ือง “ทําอยางไรใหเด็กไทยเกงคณิตศาสตร” 
ไดขอสรุปแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  คือ ดานนักเรียน ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
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เรียนการสอน ใหนักเรียนแสดงความคิดอยางมีเหตุผล ใหฝกคิดวิเคราะห รูจักคิดเอง ทําเอง แกปญหา
เอง ดานการสอนของครู ควรใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ฝกใหนักเรียนคิดเปน ฝกทักษะกระบวนการ 
และฝกใหอดทนในการแกปญหา จากที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวาควรตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูในการสอนคณิตศาสตรใหเหมาะสม นอกจากนี้ วรณัน  ขุนศรี  (2546: 73) ยังได
กลาววาการจัดการเรียนรูตองปรับเปล่ียนจากการเนนใหจดจําขอมูลมาเปนการพัฒนาใหนักเรียนไดมี
ความเขาใจในหลักการและกระบวนการเรียนรูและมีทักษะเพียงพอในการนําไปใชแกปญหาใหมๆ  
ตองไดรับประสบการณในการเรียนรูที่หลากหลายที่จะชวยใหเกิดความเขาใจจากการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ดวยตนเอง สอดคลองกับ สสวท. (2544: 188) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูในกลุมสาระ        
การเรียนรูคณิตศาสตรตองเนนกระบวนการเรียนรู เพราะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูตองคํานึงถงึ
นักเรียนเปนสําคัญ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับวุฒิภาวะ ความสนใจและความ
ถนัดของนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง จากการฝกปฏิบัติ ฝกให
นักเรียนคิด วิเคราะหและแกปญหา กระบวนการเรียนการสอนตองผสมผสานสาระทั้งทางดานเนื้อหา
และดานทักษะกระบวนการ  
 เนื่องจากคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม มีความเปนเหตุเปนผล มีลักษณะเปนภาษา
อีกภาษาหนึ่งและมีความเปนศิลปะในตัวเอง  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดสะสมองคความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ควรเปนกิจกรรมที่นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
(พิมพพันธ  เดชะคุปต; ลัดดา ภูเกียรติ; และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. 2543: 162) นอกจากนี้ในการ
จัดการเรียนรูครูผูสอนจะตองใหความสําคัญกับนักเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล              
ยึดนักเรียนเปนตัวต้ัง มุงพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มความสามารถ ปฏิบัติไดจริง สอดคลอง
กับความถนัด ความสนใจและความตองการของนักเรียน  เนนกระบวนการคิด  เปดโอกาสใหนกัเรียนมี
บทบาทสําคัญในการเรียนรู  ไดคนพบความรูดวยตนเอง ครูผูสอนจะเปล่ียนบทบาทหนาที่จาก         
การถายทอดความรูมาเปนผูวางแผน จัดการ ชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน (ชนาธิป  
พรกุล.  2544: 50; ชัยวัฒน  สุทธิรัตน.  2551: 80; ทิศนา แขมมณี.  2551ข: 120-121) ซึ่งผูวิจัยเห็นวา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายของ
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) กลาวคือมีทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะหและ           
การแกปญหา มีดังนี้ 1) ดานหลักการจัดการเรียนรู  การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาของ
มนุษยในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง การเรียนรูจะมีความหมายหากเช่ือมโยงกับ
ความรูเดิม  ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม การเรียนรูที่ไดผลดีที่สุด
คือใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือไดความรูทางคณิตศาสตรจากการลงมือปฏิบัติ จากการคิด
และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอ่ืน ใหคนพบการเรียนรูดวยตนเอง สรางความรูดวยตนเองดวย
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ความเขาใจ 2) ดานบทบาทครูผูสอน ครูผูสอนตองจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติจริงและมีสวนรวมใหมากที่สุด เนนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
กระตุน ชี้แนะและอํานวยความสะดวก ใชคําถามเพื่อใหนักเรียนไดฝกคิดและสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง 3) ดานบทบาทนักเรียน นักเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ทดลอง ศึกษาใบความรูและ
สรุปเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับเพื่อน แลกเปล่ียน อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นและวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรในรูปแบบตาง ๆ  
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในการ
วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูของครูผูสอน โดยใชกระบวนการพัฒนา             
บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตร  สังเคราะหเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่นน
กระบวนการ 5 ข้ัน  คือ 1) ข้ันทบทวนความรู เดิม ทบทวนความคิดรวบยอด ความรูพื้นฐาน 
ประสบการณเดิมที่สัมพันธกับเนื้อหาใหม 2) ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียน     
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหา อภิปราย  ฝกฝนดวยตนเอง เนนการจัดประสบการณใหเรียนรูดวย
ตนเอง 3) ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู ใหนักเรียนอภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอวิธีการคิดและ
คําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพรอมดวยเหตุผล  4) ข้ันสรางความรู การรวบรวมความรู
ความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนรู  สรุปเปนกฎหรือหลักการทั่วไป และ 5) ข้ันนําไปใช  การนํากฎหรือ
หลักการทั่วไป  ไปแกปญหาทางคณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ โดยครูผูสอนเปนผูชี้แนะแนวทาง
นักเรียน เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  ฝกคิด รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อน ไดคนพบและสรางความรู
ดวยตนเอง ฝกทักษะกระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  กระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ทางคณิตศาสตร  โดยผูวิจัยใชสาระการเรียนรูเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตรเปนส่ือในการทดลอง เนื่องจาก
สาระนี้เปนปญหาสําหรับนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศและ
นานาชาติ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ.  2553: ออนไลน; สํานักทดสอบทางการศึกษา.  
ม.ป.ป.: ออนไลน; สุนีย  คลายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; และอัมพลิกา ประโมจนีย.  2549: 31,177) และ
จากการสํารวจขอมูลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  พบวา มีหลายโรงเรียนที่มีปญหาดานคุณภาพนักเรียนในเร่ืองความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  ผูวิจัยไดคัดเลือกโรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) ซึ่งเปน
โรงเรียนที่มีปญหาคุณภาพนักเรียนดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนและผูเกี่ยวของมีความตองการ สนใจและยินดีใหความรวมมือ เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแสวงหา
ความรูติดตัวไปใชในชีวิตจริงใหกับนักเรียนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน โดยทดสอบความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หาคาดัชนีประสิทธิผลและคาขนาด
อิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู   
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  ซึ่งมีความสําคัญดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร       
เปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูกลุมสาระ   
การเรียนรูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาที่มีบริบทใกลเคียงกับประชากรในการวิจัย
คร้ังนี้ 
 2. ครูผูสอนสามารถนําหลักการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูไปเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและการจัดกระบวนการเรียนรู            
ที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถ      
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทย
สงเคราะห) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปการศึกษา 2554 จํานวน     
3 หองเรียน  นักเรียน 99 คน  ซึ่งโรงเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละในแตละหองเรียน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดบางปง  (บริษัทเกลือไทย
สงเคราะห) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1                         
ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งสุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม แลวสุมหองเรียนที่ไดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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กลุมทดลอง  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3/2 จํานวน 32 คน กลุมควบคุม เปนนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 33 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงเปน 
  1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
  1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ   
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยการบูรณาการแนวคิดที่ไดจาก
การศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน คือ ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม ทฤษฎีการเรียนรูกลุม
มนุษยนิยม ทฤษฎีสรรคนิยม  แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด และหลักการสอนคณิตศาสตร  
เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประกอบดวย หลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู  วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู  กระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู  และการวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งกระบวนการเรียน
การสอนมี 5 ข้ัน คือ 1) ข้ันทบทวนความรูเดิม  2) ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ  3) ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู 
4) ข้ันสรางความรู  และ 5) ข้ันนําไปใช  
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรูตามคูมือครูสาระ      
การเรียนรูพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ซึ่งมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู 3 ข้ัน คือ 1) ข้ันนํา 
ครูผูสอนจัดสถานการณใหนักเรียนมีความพรอมและสนใจที่จะเรียน โดยการสนทนา ซักถาม ใหดูภาพ
หรือของจริง  2) ข้ันดําเนินการสอน ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคลอง 
กับจุดประสงคที่กําหนดไว กิจกรรมที่ใช คือ การอธิบาย อภิปราย ซักถาม สาธิต และทําโจทยตัวอยาง
ใหดูบนกระดานดํา และ 3) ข้ันสรุป ครูผูสอนและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนแลวใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดทายบทเรียน  
 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู  หมายถึง  ผลที่เกิดจากการใชรูปแบบ         
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3  ประเมินจากความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน ดัชนี
ประสิทธิผล และคาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
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 4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของ
นักเรียนในการนําความรู ทักษะและกระบวนการตาง ๆ ทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหา           
หรือสถานการณทางคณิตศาสตร วัดไดโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  
 5. คาขนาดอิทธิพล หมายถึง  คาสถิติที่วัดในหนวยมาตรฐาน ซึ่งบอกถึงขนาดอิทธิพลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย
เลือกใชสูตรการคํานวณของกลาส (Glass) 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูประเมินจากความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ดัชนีประสิทธิผล และคาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยมี
สมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
 1. คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน  
 2. คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนของนักเรียนกลุม
ทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุม 
 3. คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุม
ทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุม  



บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรคร้ังนี้ ผูวิจัยนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวม 5 ประเด็น คือ 1) การแกปญหาทางคณิตศาสตร  2) กระบวนการเรียนรู  3) แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการสอนคณิตศาสตรที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 4) การสังเคราะหงานวจิยัที่
เกี่ยวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ  5) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยนําเสนอ
ตามลําดับดังนี้ 
 
1. การแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 การเสนอสาระในตอนนี้แยกนําเสนอเปน 3 หัวขอ คือ 1) ความหมายของการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  2) กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ 3) ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 1.1 ความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการเพื่อใหไดคําตอบของปญหา 
หรือสถานการณทางคณิตศาสตรที่ผูแกปญหาไมคุนเคย อาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับจํานวนก็ได
และไมสามารถคิดหาคําตอบไดในทันทีทันใด ผูแกปญหาตองใชความรู  วิธีการและประสบการณทาง
คณิตศาสตรในการหาคําตอบ (กรมวิชาการ.  2544: 9-10; ปรีชา เนาวเย็นผล.  2537ก: 62; สมเดช  
บุญประจักษ.  2543: 2; สสวท.  2551: 7; อัมพร มาคนอง.  2547ก: 94; Cruikshank; & Sheffield.  
1992: 37; Kennedy. 1997: 81; Krulik; & Rudnick. 1987: 4; NCTM.  2000: 52; Reys; Suydam; 
& Lindquist.  1995: 88; Rungfa Janjaruporn.  2005: 5) 
 1.2 กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร  หมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบ มีแบบแผน 
มีลําดับข้ันตอนในการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร  ยุทธวิธีแกปญหาและประสบการณที่มีอยู
คนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร (สสวท.  2551: 7) 
 นักการศึกษาไดเสนอกระบวนการแกปญหาคณิตศาสตร จําแนกได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรเชิงเสนตรง ไดแก กระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของโพลยา (Polya. 1957: 5-19) กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโยติสและ 
โฮสติคกา (Yotis; & Hosticka. 1980: 561)  กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของทอลตัน  
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หรือ

(Talton.  1988: 40) กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของก๊ิก (Gick.  1988: 101)  และ 
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของครูลิคและรูดนิค (Krulik.; & Rudnick. 1995: 5-7)  โดย 
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya. 1957: 5-19) เปนกระบวนการที่ยอมรบัและ
นํามาใชกันอยางแพรหลาย มี 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) ทําความเขาใจปญหา  2) วางแผนแกปญหา 
3) ดําเนินการตามแผน  และ 4) ตรวจสอบผล  ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา  
 

 ที่มา: Wilson; Fernandez;& Hadaway. (1993).  Mathematical Problem Solving.  In  
Research Ideas for the Classroom High School  Mathematics.  p.61. 
 
 จากภาพประกอบ 1 กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา  ในแตละข้ันตอนมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ทําความเขาใจปญหา ตองระบุไดวา อะไรคือส่ิงที่ตองการหา อะไรคือขอมูลและอะไรคือ
เงื่อนไขที่กําหนดให เงื่อนไขเหลานั้นเพียงพอหรือไมที่จะนํามาพิจารณาหาคําตอบที่ตองการ ใน
ข้ันตอนนี้อาจใชการวาดรูป ต้ังขอสังเกต แยกแยะสวนตาง ๆ ของเงื่อนไขและเขียนเงื่อนไขเหลานั้น
ออกมา  
 2. วางแผนแกปญหา  เปนการหาความสัมพันธระหวางขอมูลกับส่ิงที่ตองการหา ซึ่งอาจ
พิจารณาจากปญหาที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน ถายังหาความสัมพันธไมพบก็จะใชวิธีวางแผนเพื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อานปญหา 

ตัดสินใจแกปญหา 

ลงมือแกปญหา 

ตรวจสอบผลลัพธ 

วางแผนแกปญหา 

อานปญหา 

ทําความเขาใจ 

ลงมือแกปญหา 

ตรวจสอบผลลัพธ 
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แกปญหาโดยเชื่อมโยงกับปญหาท่ีเคยพบมากอน หรือเคยเห็นปญหาท่ีเหมือน ๆ กับปญหานี้ แตมีขอ
แตกตางกันเล็กนอย  มีทฤษฎีอะไรที่อาจจะนํามาใชประโยชนไดบาง  มองดูส่ิงที่ตองการหาและ
พยายามนึกถึงปญหาที่เคยแกมากอนวาสามารถนํามาใชไดหรือไม  สามารถแกปญหาไดบางสวน
หรือไม มีอะไรที่เปนประโยชนจากส่ิงที่กําหนดใหบาง ขอมูลและเง่ือนไขที่ใหมาไดใชหมดหรือไม  
สามารถเปลี่ยนส่ิงที่ตองการหาหรือขอมูลไดหรือไม  เพื่อวาส่ิงที่ตองการหาใหมหรือขอมูลใหมจะได
สัมพันธกันมากข้ึน 
 3. ดําเนินการตามแผน ทําตามแผนการแกปญหาที่ไดวางไว  เพื่อที่จะไดคําตอบของปญหา 
ในข้ันตอนนี้ตองทําการตรวจสอบในแตละข้ัน และดูวาในแตละข้ันนั้นถูกตองอยางเห็นไดชัดหรือไม     
สามารถทดสอบไดหรือไมวาถูกตอง 
 4. ตรวจสอบผล  เปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาผลที่ไดถูกตองสมบูรณ โดยการตรวจสอบ
ความถูกตองของผลลัพธที่ไดตลอดจนกระบวนการในการแกปญหา  ซึ่งอาจใชวิธีการอื่นในการ
ตรวจสอบเพ่ือดูวาผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไม และสามารถใชผลที่ไดหรือวิธีการนี้กับปญหาอ่ืน ๆ ได
หรือไม  
 สําหรับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโยติสและโฮสติคกา (Yotis; & Hosticka) 
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของทอลตัน (Talton) กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของก๊ิก (Gick) และกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของครูลิคและรูดนิค (Krulik.; & Rudnick) 
ถึงแมวาจะใชชื่อข้ันตอนในการแกปญหาและมีข้ันตอนในการแกปญหาแตกตางจากของโพลยา 
(Polya) แตเมื่อพิจารณารายละเอียดแลวก็จะสรุปได 4 ข้ันตอนเหมือนโพลยา ยกเวนกระบวนการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของครูลิคและรูดนิค (Krulik.; & Rudnick) ในข้ันตอนการอานปญหานักเรียน 
ตองเช่ือมโยงสถานการณของปญหาใหมกับปญหาเดิมที่คลายคลึงกัน  
 2. กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนพลวัต (Dynamic) ไดแก กระบวนการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตรของวิลสัน เฟอรนันเดซ และฮาดาเวย 
 วิลสัน เฟอรนันเดซ และฮาดาเวย (Wilson; Fernandez; & Hadaway. 1993: 61-62) ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนพลวัต สอดคลองกับกระบวนการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร 4 ข้ันตอนของโพลยา แตมีความเปนพลวัตในแตละข้ันตอน ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนพลวัต  ตามแนวคิดของ                                  
วิลสัน เฟอรนนัเดซ และฮาดาเวย 

 
 ที่มา:  Wilson; Fernandez; & Hadaway.  (1993).  Mathematical Problem Solving. In  
Research Ideas for the Classroom High School  Mathematics.  p.62. 
  
 จากภาพประกอบ 2  กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรเร่ิมตนจากทําความเขาใจ
ปญหากอน แลวจึงวางแผนแกปญหา พรอมทั้งกําหนดยุทธวิธีที่ เหมาะสมในการแกปญหาน้ัน 
ดําเนินการแกปญหาตามแผนที่วางไวจนสามารถหาคําตอบได เมื่อไดคําตอบแลวตองตรวจสอบ
ผลลัพธวาสอดคลองกับปญหาหรือไม 
 กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของวิลสัน เฟอรนันเดซ และฮาดาเวย ในแตละ
ข้ันตอนมีความเปนพลวัต  โดยสามารถพิจารณายอนกลับไปข้ันตอนกอนหนาเมื่อมีปญหาหรือขอ
สงสัย เชน เมื่อนักเรียนทําการแกปญหาในข้ันที่ 1 คือ ข้ันทําความเขาใจปญหาและคิดวามีความเขาใจ
ปญหาดีแลว ก็ดําเนินการข้ันที่ 2 คือวางแผนแกปญหาแลวไปข้ันที่ 3 ดําเนินการตามแผน หากพบวา
ไมสามารถดําเนินการตอไปได นักเรียนก็อาจยอนกลับไปเร่ิมวางแผนใหมในข้ันที่ 2 หรือทําความเขาใจ
ปญหาใหมในข้ันที่ 1 ก็ได  

ทําความเขาใจปญหา 

ดําเนินการตามแผน 

วางแผนแกปญหาตรวจสอบผลลัพธ

 

ปญหา 
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 ยุทธวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 การเลือกใชยุทธวิธีแกปญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยใน
การแกปญหา  ถานักเรียนมีความคุนเคยกับยุทธวิธีแกปญหาตาง ๆ ที่เหมาะสมและหลากหลายแลว 
นักเรียนสามารถเลือกยุทธวิธีเหลานั้นมาใชไดทันที ยุทธวิธีแกปญหาที่เปนเคร่ืองมือสําคัญและ
สามารถนํามาใชในการแกปญหาไดดีที่พบบอยในคณิตศาสตร มีดังนี้ (สิริพร ทิพยคง. 2544: 52-67; 
Billstein. 1987) 
 1. การหาแบบรูป เปนการวิเคราะหปญหาและคนหาความสัมพันธของขอมูลที่มีลักษณะเปน
ระบบหรือเปนแบบรูปในสถานการณปญหานั้น ๆ แลวคาดเดาคําตอบ ซึ่งคําตอบที่ไดจะยอมรับวาเปน
คําตอบที่ถูกตองเมื่อผานการตรวจสอบยืนยัน  ยุทธวิธีนี้มักจะใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับเร่ืองจํานวน
และเรขาคณิต  การฝกฝนการคนหาแบบรูปชวยนักเรียนในการพัฒนาความรูสึกเชิงจํานวนและทักษะ
การสื่อสาร ซึ่งเปนทักษะที่ชวยใหนักเรียนสามารถประมาณและคาดคะเนจํานวนที่พิจารณาโดยยังไม
ตองคิดคํานวณกอน สามารถสะทอนความรูความเขาใจในแนวคิดทางคณิตศาสตรและกระบวนการ
คิดของตนได 
 2. การสรางตาราง เปนการจัดระบบขอมูลใสในตาราง  ตารางท่ีสรางข้ึนจะชวยในการ
วิเคราะหหาความสัมพันธ  อันจะนําไปสูการคนพบแบบรูปหรือขอช้ีแนะอ่ืน ๆ ตลอดจนชวยใหไม
หลงลืมหรือสับสนในกรณีใดกรณีหนึ่ง เมื่อตองแสดงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา 
 3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ เปนการอธิบายสถานการณและแสดงความสัมพันธของขอมลู
ตาง ๆ ของปญหาดวยภาพหรือแผนภาพ  ซึ่งการเขียนภาพหรือแผนภาพจะชวยใหเขาใจปญหาไดงาย
ข้ึน และบางคร้ังก็สามารถหาคําตอบของปญหาไดโดยตรงจากภาพหรือแผนภาพนั้น 
 4. การแจกแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด  เปนการจัดระบบขอมูล  โดยแยกเปนกรณี ๆ ที่
เกิดข้ึนทั้งหมด อาจขจัดกรณีที่ไมใชออกกอน  แลวคอยคนหาระบบหรือแบบรูปของกรณีที่เหลืออยู  ซึ่ง
ถาไมมีระบบในการแจงกรณีที่เหมาะสมยุทธวิธีนี้ก็จะไมมีประสิทธิภาพ  ยุทธวิธีนี้จะใชไดดีถาปญหา
นั้นมีจํานวนกรณีที่เปนไปไดแนนอน บางคร้ังอาจใชการคนหาแบบรูปและการสรางตารางมาชวยใน
การแจกแจงกรณีดวยก็ได 
 5. การคาดเดาและตรวจสอบ  เปนการพิจารณาขอมูลและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ปญหากําหนด
ผสมผสานกับประสบการณเดิมที่เกี่ยวของ   มาสรางขอความคาดการณ  แลวตรวจสอบความถูกตอง
ของขอความคาดการณนั้น  ถาการคาดเดาไมถูกตองก็คาดเดาใหมโดยอาศัยประโยชนจากความไม
ถูกตองของการคาดในคร้ังแรก ๆ เปนกรอบในการคาดเดาคําตอบของปญหาคร้ังตอไป   
 6. การคิดแบบยอนกลับ  เปนการวิเคราะหปญหาที่พิจารณาจากผลยอนกลับไปสูเหตุ โดย
เร่ิมจากขอมูลที่ไดในข้ันตอนสุดทาย  แลวคิดยอนข้ันตอนกลับมาสูขอมูลที่ไดในข้ันตอนเร่ิมตน   
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 7. การเขียนสมการ  เปนการแสดงความสัมพันธของขอมูลที่กําหนดของปญหาในรูปของ
สมการ  ในการแกสมการนักเรียนตองวิเคราะหสถานการณปญหาเพื่อหาวา ขอมูลและเงื่อนไขที่
กําหนดมามีอะไรบาง  และสิ่งที่ตองการหาคืออะไร  หลังจากนั้นกําหนดตัวแปรแทนส่ิงที่ตองการหา
หรือแทนส่ิงที่เกี่ยวของกับขอมูลที่กําหนดมาใหแลวเขียนสมการหรืออสมการแสดงความสัมพันธของ
ขอมูลเหลานั้น  ในการหาคําตอบของสมการมักใชสมบัติของการเทากันมาชวยในการแกสมการ  ไดแก 
สมบัติสมมาตร  สมบัติถายทอด  สมบัติการบวกและสมบัติการคูณ และเมื่อใชสมบัติของการเทากัน
มาชวยแลวตองมีการตรวจสอบคําตอบของสมการตามเง่ือนไขของปญหา ถาเปนไปตามเงื่อนไขของ
ปญหาถือวาคําตอบที่ไดเปนคําตอบที่ถูกตองของปญหานี้  ยุทธวิธีนี้มักใชบอยในปญหาทางพีชคณิต 
 8. การเปล่ียนมุมมอง  เปนการเปล่ียนการคิดหรือมุมมองใหแตกตางไปจากที่คุนเคยหรือที่
ตองทําตามข้ันตอนทีละข้ันเพื่อใหแกปญหาไดงายข้ึน  ยุทธวิธีนี้มักใชในกรณีที่แกปญหาดวยยุทธวิธี 
อ่ืนไมไดแลว สิ่งสําคัญของยุทธวิธีนี้ก็คือ  การเปลี่ยนมุมมองที่แตกตางไปจากเดิม 
 9. การแบงเปนปญหายอย เปนการแบงปญหาใหญหรือปญหาที่มีความซับซอนหลายข้ันตอน
ออกเปนปญหายอยหรือเปนสวน ๆ นักเรียนอาจลดจํานวนของขอมูลลงหรือเปล่ียนขอมูลใหอยูในรูปที่
คุนเคยและไมซับซอน  หรือเปล่ียนใหเปนปญหาที่คุนเคยหรือเคยแกปญหามากอนหนานี้ 
 10. การใหเหตุผลทางตรรกศาสตร เปนการอธิบายขอความหรือขอมูลที่ปรากฏอยูในปญหา
นั้นวาเปนจริง  โดยใชเหตุผลทางตรรกศาสตรมาชวยในการแกปญหา 
 11. การใหเหตุผลทางออม เปนการแสดงหรืออธิบายขอความหรือขอมูลที่ปรากฏอยูใน
ปญหานั้นวาเปนจริง  โดยการสมมติวาขอความที่ตองการแสดงนั้นเปนเท็จ  แลวหาขอขัดแยง   
 

 ตัวอยางการแกปญหาที่ใชยุทธวิธีแกปญหาอยางหลากหลาย (สสวท.  2544: 193) 
 กําหนดสถานการณปญหา “ไกกับกระตาย” ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

พอของนิตยาเล้ียงไกกับกระตายไวจํานวนหน่ึง  ปกติพอจะแยกเล้ียงไกไวในเลาและเล้ียง
กระตายไวในกรง  วนัหนึ่งพอปลอยใหไกกบักระตายออกมาวิ่งเลนในทุงหญาหลังบาน  นิตยา
ออกมาเดินเลนเหน็เขาจึงเขาไปถามพอ 
 นิตยา    :  คุณพอเล้ียงไกกับกระตายไวอยางละกี่ตัวคะ 
   พอ        :  ถาลูกอยากรูตองหาคําตอบเองนะ  พอรูวานบัไกกับกระตายรวมกันได 30 ตัว   

     ถานับขาไกกับกระตายรวมกัน จะได 86 ขา 
 นิตยา    :  ไมยากเลยคะคุณพอ  หนหูาคําตอบได 
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 ครูผูสอนอาจใหนักเรียนแตละคนหาคําตอบดวยแนวคิดของตัวเองหรืออาจจัดเปนกิจกรรม
กลุมใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบก็ได  ซึ่งปญหานี้สามารถหาคําตอบไดโดยใชวิธีตางกัน เชน 
 

วิธีที่ 1 :  ใชแผนภาพ 
 1. เร่ิมดวยการวาดภาพ 30 ภาพ  แทนตัวของสัตวทั้งหมด 
 2. สมมติวาสัตวทุกตัวเปนไก  โดยเขียนขาของทุกตัวเปน 2 ขา  แลววาดขาเพิ่มไปที่รูปแทน 
      กระตาย  จนจํานวนขาครบตามที่กําหนด 
 

                                                                                                       
         
                                           
                                
                                          
         
 

 คําตอบคือ มีกระตาย 13 ตัว และไก 17 ตัว 
 

วิธีที่ 2  :  ใชตารางชวยในการวิเคราะห 
 1. กําหนดจํานวนไกและกระตายรวมกันเปน 30 ตัวกอน 
 2. คอย ๆ ลดหรือเพิ่มจํานวนตัวใหสอดคลองกับจํานวนขาตามที่กําหนด 
                         

จํานวนกระตาย 
(ตัว) 

จํานวนขา
ของ

กระตาย 

จํานวนไก 
(ตัว) 

จํานวนขา 
ของไก 

จํานวนขา
ทั้งหมด 

1 4 29 58 62 
5 20 25 50 70 

11 
12 
13 

44 
48 
52 

19 
18 
17 

38 
36 
34 

82 
84 
86 

 
 

 

 คําตอบ คือ  มกีระตาย 13 ตัว และไก 17 ตัว    

ขามข้ัน 
 
 

ขามข้ัน 

ไดจํานวนขาเทากบั   
ที่โจทยกาํหนด 

แทนกระตาย  1  ตัว 

แทนไก  1  ตัว 
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 จะสังเกตเห็นวา ตามวิธีที่ 2 เร่ิมตนดวยการจับคูกระตาย  1 ตัว และไก 29 ตัวกอน แลวหา
จํานวนขาของสัตวทั้งหมด  สังเกตผลลัพธ  ใชทักษะการคาดเดาและการวิเคราะหคําตอบโดยขาม
ข้ันตอนบางข้ันตอน  จนกระทั่งไดคําตอบตามตองการ 
 

วิธีที่ 3  : ใชสมการเชิงเสน 
 สมมติใหมีไก   X  ตัว   จะมีกระตาย  30- X  ตัว 
 จะไดจํานวนขาของไก  2X  ขา และจํานวนขาของกระตาย 4(30 - X)  ขา 
 ปญหาไดกําหนดใหจํานวนขาของไกและกระตายรวมกัน  86  ขา 
 เขียนสมการและแกสมการดังนี้ 
   2x + 4(30 - X)   =   86 
   2x + 120 – 4X   =   86 
              - 2X   =  86 – 120  

             x    =  
2

34

  

             x    =  17 
 คําตอบ คือ มีไก 17 ตัว และกระตาย 13 ตัว 
 
 จากสถานการณปญหา “ไกและกระตาย” นักเรียนอาจแสดงแนวคิดที่แตกตางจากนี้ไดอีก  
ครูผูสอนจะตองใชดุลพินิจพิจารณาวิธีการตาง ๆ ที่นักเรียนแสดงแนวคิด  โดยกลาวชมเชยสงเสริม
แนวคิดนั้น  ชี้ขอบกพรอง ตลอดจนอธิบายและใหความรูเพิ่มเติม 
 
 1.3 ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ปจจัยที่ส งผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ประกอบดวย                   
1) ความสามารถในการเขาใจปญหา  2) ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล 3) ความสามารถในการ
วางแผน 4) ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร  5) ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร         
6) ทักษะการคิดคํานวณ 7) การตรวจสอบคําตอบ 8) ความสนใจ และ 9) ความเพียรพยายาม  (ปรีชา 
เนาวเย็นผล. 2537ก: 64-66; สมเดช บุญประจักษ.  2543: 26; สิริพร ทิพยคง.  2544: 38; สุวร  
กาญจนมยูร.  2545: 50-51; Baroody.  1993: 2-8 – 2-10;  Gagné.  1985: 186-187;  Krulik;        
& Rudnick.  1987: 4-5;  Polya.  1957: 225) ผลจากการสังเคราะหแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 

นักการศึกษา 

ปจจัยที่สงผลตอความสามารถ       
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ปรี
ชา

  เน
าว
เย
น็ผ
ล 

สม
เด
ช  
บุญ

ปร
ะจ
ักษ

    
  

สิริ
พร

 ท
พิย
คง

 

สุว
ร  
กา
ญ
จน
มย
ูร  

    
    

 

Ba
ro

od
y 

Ga
gn

é  
    

    
    

    
 

Kr
uli

k; 
& 

Ru
dn

ick
    

 

Po
lya

 

ความสามารถในการเขาใจปญหา         
ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล         
ความสามารถในการวางแผน         
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร              

ความสามารถในการใหเหตุผล 
ทางคณิตศาสตร 

      
 

 

การคิดคํานวณ         
การตรวจสอบคําตอบ         
ความสนใจ         

ความเพียรพยายาม         

  
 จากตาราง 1 ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรแตละดานมี
รายละเอียดดังนี้  
 1. ความสามารถในการเขาใจปญหา ไดแก ทักษะในการอาน ทักษะในการเก็บใจความ 
ทักษะการตีความ  แปลความ ขยายความ ความสามารถในการแยกแยะความคลายคลึงหรือความ
แตกตาง  ความสามารถในการวิเคราะห 
 2. ความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูล ไดแก ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ
ระหวางส่ิงที่โจทยตองการกับส่ิงที่กําหนดให  ความสามารถในการวิเคราะหหาความเกี่ยวของระหวาง
ขอมูลที่มีอยูกับประสบการณเกา  การเชื่อมโยงศัพท นิยาม ความคิดรวบยอดและขอเท็จจริงกับปญหา 
ที่กําลังเผชิญอยู  
 3. ความสามารถในการวางแผน ไดแก ความสามารถในการกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
และการเลือกวิธีแกปญหา    
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 4. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ไดแก ความรูเกี่ยวกับกฎ สูตร และหลักการทาง
คณิตศาสตร   
 5. ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ปญหาที่ตองการคําอธิบายใหเหตุผล 
นักเรียนจะตองอาศัยทักษะพื้นฐานในการเขียนและการพูด  มีความเขาใจกระบวนการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร แลวสรุปเปนแนวคิดที่สมเหตุสมผลและพัฒนาแนวคิดเปนขอสรุปทั่วไป 
 6. ทักษะการคิดคํานวณ ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณพื้นฐาน การบวก ลบ คูณ
หาร การยกกําลัง การหารากที่สอง รากที่สามของจํานวน  การแกสมการและความสามารถในการ
เลือกวิธีการคิดคํานวณที่เหมาะสม  
 7. การตรวจสอบคําตอบ  เพื่อใหมั่นใจวาคําตอบที่คํานวณไดนั้นเปนคําตอบที่ถูกตองและ
สมบูรณ 
 8. ความสนใจ เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึกชอบ พอใจ อยากรูอยากเห็น 
กระตือรือรน เปนแรงผลักดันที่กระตุนใหแกปญหาทางคณิตศาสตรไดสําเร็จ 
 9. ความเพียรพยายาม เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความทุมเท  มานะบากบ่ัน  เขมแข็ง   
ต้ังใจ ขยันขันแข็ง ไมยอทอ ไมหวั่นกลัวอุปสรรค ไมเบ่ือหนายในการแกปญหา ไมละทิ้งกลางคนั อดทน
ที่จะใชเวลาในการแกปญหา ถึงแมจะทําดวยความยากลําบากพบกับความลมเหลวบางก็ไมทอถอย  
หาทางแกไขเพื่อใหการดําเนินการแกปญหาบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมาย 
 ผลการสังเคราะหดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ วรรณี  เทพสุวรรณ (2546: 71 ) ที่
พบวา ความสามารถดานทักษะการคิดคํานวณ  ดานความเขาใจในการอานและดานการคิดวิเคราะห 
กับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับผลการศึกษาของออสเดอเมอ (Ozdemir.  2009: Online)  ที่พบวาความสามารถ 
ในการเขาใจการอานมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผล
การศึกษาของศิราณี  ศรีโยธี (2548: 75) ที่พบวาปจจัยระดับนักเรียน ไดแก ความสนใจและสติปญญา 
มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และผลการศึกษาของเอนก เตชะสุข (2542: 90) ที่พบวาความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร
มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร นอกจากนี้ ฮายด (Hyde. 2007B: 
Online) ศาสตราจารยสาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ันแนล หลุยส มลรัฐอิลลินอยส ยังได
กลาววาความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลเปนหัวใจของการแกปญหาทางคณิตศาสตร   
 ผูวิจัยไดนําปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร คือ ใน
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู ครูผูสอนฝกนักเรียนใหมีความสามารถในการ
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เขาใจปญหา ความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูล ความสามารถในการวางแผน ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ทักษะการคิดคํานวณ การตรวจสอบ
คําตอบ ความสนใจและความเพียรพยายาม 
 
2. กระบวนการเรียนรู 
 การเสนอสาระในตอนนี้นาํเสนอเปน 3 หัวขอ คือ 1) ความหมายของกระบวนการเรียนรู           
2) กระบวนการทางคณิตศาสตร และ 3) กระบวนการเรียนรูที่เอ้ือตอความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร โดยนําเสนอตามลําดับดังนี ้
 2.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรู  
 กระบวนการเรียนรู หมายถึง  การดําเนินการหรือการใชวิธีการตาง ๆ  ตามลําดับข้ันตอนที่ทํา
ใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือความรูสึกนึกคิด ซึ่งเปนผลมาจากการฝกปฏิบัติหรือไดรับ
ประสบการณ ทําใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของการเรียนรู (เกษม วัฒนชัย. 2545: 12; ชนาธิป   
พรกุล.  2544: 53; ทิศนา แขมมณี; และคนอ่ืน ๆ.  2545: 1; ประสิทธิ์ เครือสิงห.  2544: 28; พันธณีย   
วิหคโต.  2547: 40; วิชัย วงษใหญ; และมารุต พัฒผล.  2552: 97) 
 2.2 กระบวนการทางคณติศาสตร  
 กระบวนการทางคณิตศาสตร เปนความสามารถที่จะนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความรูและประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  กระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกากําหนดใหเปนสาระและมาตรฐานในหลักสูตรคณิตศาสตร ประกอบดวย               
1) กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร  2) กระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  3) กระบวนการ
ส่ือสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 4) กระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 
และ 5) ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตศาสตร (สสวท.  2544: 91; 2551: 59; NCTM. 1989)  
 กระบวนการทางคณิตศาสตรทั้ง 5 ประการนี้ตองใชการคิดหลายลักษณะ ไดแก การคิด
วิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดไตรตรองและคิดอยางมีวิจารณญาณ (สสวท.  2551: 46, 98)  ดังนั้น 
กระบวนการเรียนรูทั้ง 5 กระบวนการดังกลาวจึงครอบคลุมกระบวนการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  
คิดไตรตรอง และคิดวิจารณญาณ  โดยที่กระบวนการแกปญหาเปนทั้งกระบวนการและเปาหมายใน
การเรียนคณิตศาสตร (ดวงเดือน ออนนวม.  2547ก: 21) 
 งานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนํากระบวนการทางคณิตศาสตรทั้ง 5 ประการไปสอดแทรกใน
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยเนนใหนักเรียนส่ือสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อน กับครูผูสอน อภิปรายวิธีการหาคําตอบหรือการไดมา 
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ไดมาซึ่งคําตอบที่หลากหลายพรอมใหเหตุผล  
 

 2.3 กระบวนการเรียนรูที่เอ้ือตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 กระบวนการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนแกปญหาทางคณิตศาสตรไดสําเร็จ ประกอบดวย
กระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและ
การนําเสนอ  กระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ (ดวงเดือน ออนนวม.  2547ก: 25; สสวท.  2551: 45, 99; อัมพร  มาคนอง. 2547ค: 110,125) 
  2.3.1. กระบวนการใหเหตุผลทางคณติศาสตร 
  กระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห
ความสัมพันธของขอมูล  เพื่อหาความเปนไปไดของคําตอบ  แลวสรุปเปนแนวคิดที่สมเหตุสมผลและ
พัฒนาแนวคิดเปนขอสรุปทั่วไป (ทิศนา  แขมมณี; และคนอ่ืน ๆ.  2544: 144; Krulik; & Rudnick. 
1995: 3-5; O’Daffer; & Thornquist. 1993: 378; Prestage. 2002: 26) 
  ความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชการคิดอยางมีเหตุผล นําเหตุผลมาชวยในการเรียนรูและ
แกปญหา การใหเหตุผลเปนกระบวนการที่สงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะห
ปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหแกปญหาไดถูกตองและเหมาะสม สภาครู
คณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 56-59) ไดกําหนดใหการใหเหตุผลและการพสูิจน
ทางคณิตศาสตรเปนมาตรฐานหน่ึงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและกลาววาการใหเหตุผล
และการพิสูจนทางคณิตศาสตรจะเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดการแสดงออกและการพิสูจน
สําหรับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงเกรด 12 โดยทําใหนักเรียนสามารถตระหนักถึงความสําคัญของการ
ใหเหตุผลและการพิสูจนในวิชาคณิตศาสตร สรางและตรวจสอบขอความคาดการณทางคณิตศาสตร
ได พัฒนาและประเมินการอางเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตรได เลือกและใชวิธีการใหเหตุผล
และวิธีการพิสูจนชนิดตาง ๆ ไดหลากหลาย 
  ประเภทของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
  สสวท. (2546: 22-32) อายเสค อารโนลด  และเมลี (Eysenck; Arnold; & Meili. 1972:  
214) โอดาฟเฟอร (O’Daffer. 1990: 378)  แบงประเภทของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเปน  
2 ประเภท คือ 
  1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive  Reasoning) หมายถึง  วิธีการสรุปผลในการคน 
หาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลาย ๆ คร้ังจากกรณียอย ๆ แลวนํามาสรุปเปนความรู
แบบทั่วไป  เปนการใหเหตุผลโดยยึดความจริงจากสวนยอยที่พบเห็นไปสูความจริงที่เปนสวนรวม ใน
วิชาคณิตศาสตรมีการใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย  เพื่อชวยสรุปคําตอบหรือชวยในการแกปญหา เชน 
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เม่ือสังเกตจากแบบรูปของจํานวน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 เราสามารถหาจํานวนนับถัดจาก 10 
อีกหาจํานวนได  โดยการสังเกตจากแบบรูปของจํานวน 1 ถึง 10 วามีคาเพิ่มข้ึนทีละหนึ่ง ดังนั้น 
จํานวนนับที่ถัดจาก10 อีก 5 จํานวน คือ 11, 12, 13, 14 และ 15  
  2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive  Reasoning)  เปนการนําความรูพื้นฐานซึ่งอาจ
เปนความเชื่อ  ขอตกลง  กฎ  หรือบทนิยาม  ซึ่งเปนส่ิงที่รูมากอนและยอมรับวาเปนจริง  เพื่อหาเหตุผล
นําไปสูขอสรุป เชน  
  ถา   1)  รูปส่ีเหล่ียมดานขนานเปนรูปส่ีเหล่ียมที่มีดานตรงขามขนานกันสองคู 
  และ 2)  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนเปนรูปส่ีเหล่ียมที่มีดานตรงขามขนานกันสองคู 
     มีดานแตละดานยาวเทากันและไมมีมุมใดเปนมุมฉาก 
  แลว 3)  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนเปนรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน 
  เรียกขอความหรือประโยคในขอ 1) และ 2) วาเหตุ หรือ สมมติฐาน และเรียกขอความ
หรือประโยคในขอ 3) วา ผล  เรียกวิธีการสรุปขอเท็จจริงซึ่งเปนผลมาจากเหตุ ซึ่งเปนความรูพื้นฐานวา  
การใหเหตุผลแบบนิรนัย 
  สวนบารูด้ีและคอสลิก (Baroody; & Coslick.  1998: 2-61) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลทาง 
คณิตศาสตรวามี 3 ประเภท โดยเพิ่มการใหเหตุผลเชิงหยั่งรู (Intuitive  Reasoning) ข้ึนมาอีกประเภท
หนึ่ง เปนการใหเหตุผลที่เกิดจากการหยั่งรู (Insight) หรือเกิดจากลางสังหรณ  ไมมีขอมูลที่จําเปน
ทั้งหมดในการตัดสินใจ ตัดสินใจจากขอมูลที่เห็นหรือจากความรูสึกภายใน  เหตุผลเชิงหยั่งรูจึงเปน
เหตุผลที่อยูบนส่ิงที่ปรากฏหรือขอสมมติฐาน  ซึ่งอาจถูกหรือผิดก็ได    
  แนวทางการพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
  การคิดกับการใหเหตุผลมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและเปนพื้นฐานสําคัญของการ
เรียนรูและการแกปญหา  ดวยเหตุนี้ นักการศึกษาจึงใหความสําคัญเกี่ยวกับการสอนเพื่อสงเสริมให
นักเรียนเกิดการคิดอยางมีเหตุผลมากข้ึน โดยไดพยายามศึกษา ทดลอง เพื่อหาวาทักษะการคิดอะไรที่
จําเปนและเปนพื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งบารูด้ีและคอสลิก (Baroody; & Coslick. 1998: 
2-23 – 2-30) ไดเสนอลักษณะการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรวา  ควร 
บูรณาการในการเรียนการสอนคณิตศาสตรทุกระดับชั้น  นักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหใชการให
เหตุผลแบบหย่ังรูและแบบอุปนัย เพื่อคาดการณและการใชเหตุผลแบบนิรนัยงาย ๆ เชน การใหเหตุผล 
“ถา....แลว.....”  ใหนักเรียนเห็นวามีรูปแบบที่แตกตางกันมากมาย ทั้งกฎเกณฑในสถานการณตาง ๆ 
ส่ิงของและจํานวน โดยการใชกิจกรรมที่มีการจําแนกชัดเจนและสงเสริมใหนักเรียนประเมินการ
คาดการณและการนิรนัยอยางไมเปนแบบแผน 
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  สสวท. (2547: 3) ไดเสนอแนวการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
วาควรใหนักเรียนเรียนรูอยางมีเหตุผล โดยการฝกคิดและฝกใหเหตุผล ฝกเขียนอธิบายส่ิงที่นักเรียนทํา
เพื่อหาคําตอบ ใหเหตุผลในการอธิบายหรืออภิปราย คิดวิเคราะห ประเมินการใหเหตุผลของผูอ่ืน ใช
เหตุผลเปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบหรือพิจารณาความถูกตอง และฝกการใหเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผล องคประกอบหลักที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผลและ
รูจักใหเหตุผล (สสวท.  2544: 195-196) คือ กําหนดโจทยหรือปญหาที่นักเรียนสนใจและไมยากเกิน
ความสามารถของนักเรียนที่จะคิดและใหเหตุผลในการหาคําตอบได โดยใหนักเรียนแสดงออกถึงความ
คิดเห็นในการใหเหตุผลของตนเองโดยอิสระ  ครูผูสอนชวยสรุปและช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจวาเหตุผล
ของนักเรียนถูกตองตามหลักเกณฑหรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร 
  การเร่ิมตนที่จะสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูและเกิดทักษะในการใหเหตุผล  ครูผูสอนควรจัด
สถานการณหรือปญหาที่นาสนใจใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและคอย
ชวยเหลือโดยกระตุนหรือช้ีแนะอยางกวาง ๆ โดยใชคําถามกระตุนดวยคําวา “ทําไม”  “อยางไร”  
“เพราะเหตุใด” เปนตน พรอมทั้งใหขอคิดเพิ่มเติมอีก เชน “ถา....แลว  นักเรียนคิดวา....จะเปนอยางไร”  
นักเรียนที่ใหเหตุผลไดไมสมบูรณ  ครูผูสอนจะตองไมตัดสินดวยคําวา ไมถูกตอง  แตอาจใชคําพูด
เสริมแรงและใหกําลังใจวา คําตอบที่นักเรียนตอบมามีบางสวนถูกตองนักเรียนคนใดจะใหคําอธิบาย
หรือใหเหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนไดอีกบาง เพื่อใหนักเรียนมีการเรียนรูรวมกันมากยิ่งข้ึน ในการจัดการ
เรียนรูครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยางหลากหลาย  โจทยปญหาหรือสถานการณที่
กําหนดใหควรเปนปญหาปลายเปด (Open-ended problem) ที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือใหเหตุผลที่แตกตางกันได  พฤติกรรมที่สะทอนถึงความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
มีดังนี้ คือ 1) เลือกและใชวิธีการใหเหตุผลและวิธีการพิสูจนชนิดตาง ๆ ไดหลากหลาย 2) พัฒนาและ
ประเมินการอางเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 3) เลือกใชความรูเพื่อจัดลําดับข้ันตอนของการ
ใหเหตุผลและลงขอสรุป 4) อางอิงความรู ขอมูลหรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพ  5) ตรวจสอบ
ความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล 6) สรางและตรวจสอบขอความคาดคะเนทาง
คณิตศาสตรได 7) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ การจัดหมวดหมู สรุปรวมขอมูลที่มี
ลักษณะเหมือนหรือตางกันได 
  งานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยนํากระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชใน
กระบวนการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียนใหเหตุผลทางคณิตศาสตรทุกคร้ัง ขณะที่ถายทอดความรู
ความเขาใจ  แนวคิดทางคณิตศาสตรหรือกระบวนการคิดของตนใหผูอ่ืนรับรู หรือขณะแลกเปล่ียน
ความรูและความคิดเห็น  ถายทอดประสบการณซึ่งกันและกัน  เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรได
อยางมีความหมาย เกิดความรูความเขาใจ นําไปสูการแกปญหาทางคณิตศาสตรไดเปนผลสําเร็จ 
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  2.3.2 กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 
  กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  หมายถึง 
กระบวนการในการฟง พูด เขียน หรือแสดงใหเห็นภาพ เพื่ออธิบายความคิดของตนเองและทําความ
เขาใจการพูด เขียน หรือแสดงใหเห็นภาพของบุคคลอ่ืน (สสวท.  2544: 197-198; อัมพร มาคนอง. 
2547ข: 102-103; NCTM.  1989: 214; Prestage.  2002: 26; Thomas.  1991: 75)  
  แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ         
การนําเสนอ   
  การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดการส่ือสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ           
การนําเสนอ ทําไดทุกเนื้อหา เพื่อนําไปสูการแกปญหาทางคณิตศาสตร  สสวท. (2544: 197-198) 
สมเดช บุญประจักษ (2543: 46; อางอิงจาก Rowan and Morrow. 1993: 9-11) และบุชแมน 
(Buschman. 1995: 324-329) ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะการส่ือสาร  การสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ ดังนี้คือ 1) กําหนดโจทยปญหาที่นาสนใจ ใกลตัวและ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 2) ใชคําถามปลายเปดเพื่อกระตุนใหนักเรียนคิดและตอบสนอง 
ออกมา 3) ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ ฝกแตงโจทยปญหา แกปญหารวมกัน อธิบายและเขียนส่ือสาร
แนวคิดของตนที่ใชในกระบวนการแกปญหา โดยครูผูสอนชวยช้ีแนะแนวทาง 
 

  ประโยชนของการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ   
  การสื่อสารมีความสําคัญสําหรับบุคคลและสังคมหลายดาน โดยเฉพาะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร ถานักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรแลวจะเขาใจส่ิงที่ครูผูสอนหรือ
เพื่อนส่ือสารออกมา การส่ือสารชวยใหเรียนรูความคิดรวบยอดใหมในขณะที่ลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
วาดภาพ ใชส่ืออุปกรณ  ชวยในการอธิบาย การคํานวณ ใชแผนผัง เขียนและใชสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร 
  มัมมี่ และเชฟเพอรด (Mumme; & Shepherd.  1993: 7-11)  ไดกลาวถึงประโยชนของ 
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอดังนี้ 
  1. การสื่อสารทางคณิตศาสตร  การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายและการฟงความคิด 
เห็นของนักเรียนคนอ่ืน ๆ ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในคณิตศาสตรมากยิ่งข้ึน ชวยใหเขาใจ
ความคิดของคนอ่ืนที่แตกตางกันในสถานการณเดียวกัน  เกิดความชัดเจนในสิ่งที่นักเรียนคิด 
  2. การสื่อสารชวยในการแลกเปลี่ยน ในการทําความเขาใจทางคณิตศาสตรแกนักเรียน 
การสื่อสารในหองเรียนเปนการเชื่อมตอความคิดทางคณิตศาสตรของบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
ในการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดกัน ครูผูสอนตองใหนักเรียนมีการพัฒนาภาษาทาง
คณิตศาสตร และมีความเขาใจในกฎและนิยามตาง ๆ  
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  3. การส่ือสารชวยเสริมสรางใหนักเรียนเปนผูเรียนรู  เมื่อครูผูสอนต้ังคําถามแลวให
นักเรียนตอบคําถามโดยการพูด การเขียนในส่ิงที่นักเรียนคิด หรือ นักเรียนถามตอบกันเอง โดยการ
เรียนกันเปนกลุมยอย ทําใหนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในความสามารถทางคณิตศาสตรของตนเอง                 
การใหนักเรียนรายงานส่ิงที่นักเรียนคิด เปนประเด็นที่มีความสําคัญ เพราะนักเรียนจะตองใชศักยภาพ
และควบคุมการเรียนรูของตนเองในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม นักเรียนจะเปนผูเสริมสรางความรู 
(Empowerment) ดวยตนเอง 
  4. การสื่อสารเปนการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเรียนรู  การพูดและการฟง 
บุคคลอ่ืนในกลุม โดยการเรียนรวมกันเปนกลุมยอย การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนทําใหนักเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียน เกิดความเต็มใจที่จะรวมกันคิด 
  5. การสื่อสารชวยใหครูผูสอนไดหยั่งรู (Insight) ในความคิดของนักเรียน ครูผูสอนจะไดรู
วิธีการคิดของนักเรียน โดยการฟง การอธิบายและการใหเหตุผลของนักเรียน ซึ่งความสามารถในการ
อธิบายเกิดจากการฝกทักษะการใชภาษาในกลุมเพื่อน 
  งานวิจัยคร้ังนี้นํากระบวนการส่ือสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ            
การนําเสนอมาประยุกตใชในกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนได
ถายทอดความรูความเขาใจ  แนวคิดทางคณิตศาสตรหรือกระบวนการคิดของตนใหผูอ่ืนรับรูไดอยาง
ถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการอภิปราย การเขียน แลกเปล่ียนความรูและ            
ความคิดเห็น ถายทอดประสบการณซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทําใหนักเรียน
เรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความหมาย เกิดความรูความเขาใจ นําไปสูการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ไดเปนผลสําเร็จ 
  2.3.3 กระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
  กระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร หมายถึง การนําความรู เนื้อหาสาระและหลักการ
ทางคณิตศาสตรมาสัมพันธกับความรูหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ  หรือผสมผสานแนวคิดที่มีความเกี่ยวของ 
กัน เพื่อนําไปสูการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง (สสวท.  2551: 98; NCTM. 1989: 84)            
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร จําแนกตามลักษณะการเช่ือมโยงได 3 ประเภท ดังนี้ (ดวงเดือน ออนนวม.  
2547ข: 50-51; สสวท.  2551: 99; อัมพร  มาคนอง.  2547ข: 101; NCTM. 1989: 84-93) 
  1. การเช่ือมโยงภายในวิชา เปนการนําเนื้อหาภายในวิชาเดียวกันไปสัมพันธกัน ให
นักเรียนไดประยุกตความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริง  ชวยใหเขาใจถึงความแตกตางของเนื้อหาวิชา  
ทําใหสามารถแกปญหาไดหลากหลายวิธีหรือกะทัดรัดข้ึน 
  2. การเช่ือมโยงระหวางวิชา เปนการนําความรูและกระบวนการตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
ไปสัมพันธกันกับเนื้อหาและความรูของศาสตรอ่ืน ๆ เชน วิทยาศาสตร  ดาราศาสตร จิตวิทยา และ
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ศิลปะ เปนตน ทําใหการเรียนคณิตศาสตรนาสนใจ มีความหมาย ชวยใหเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง  ตรงกบั
สภาพชีวิตจริงและเห็นความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร 
  3. การเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน  เปนการนําความรูและกระบวนการตาง ๆ ทาง 
คณิตศาสตรไปใชในการดํารงชีวิต การใหนักเรียนไดทํางานที่มีความหมาย ใหแกปญหาในสถานการณ
จริง เปนแนวทางที่ดีที่สุดในการสงเสริมความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนจะชอบและ
สนุกสนานกับการแกปญหาคณิตศาสตรถาเปนปญหาที่มีความหมายและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
  การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
  สสวท. (2544: 200) ไดกําหนดหลักการสงเสริมการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรไววาตองพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 1) มีความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเร่ืองนั้น  2) มีความรูในเนื้อหาที่จะนําไปเชื่อมโยงกับสถานการณหรือ
งานอ่ืน ๆ ที่ตองการเปนอยางดี 3) มีทักษะในการมองเห็นความเกี่ยวของเช่ือมโยงระหวางความรูและ
ทักษะ/กระบวนการที่มีในเนื้อหานั้นกับงานที่เกี่ยวของ 4) มีทักษะในการสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพื่อสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หรือคณิตศาสตรกับ
สถานการณที่เกี่ยวของ และ 5) มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาไดจากแบบจําลอง 
ทางคณิตศาสตรวามีความเปนไปไดหรือสอดคลองกับสถานการณนั้นอยางสมเหตุสมผล 
  งานวิจัยคร้ังนี้นํากระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชในกระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยนําความรูเนื้อหาสาระเดิมมาใชในการเรียนรูเนื้อหา
ใหม นําความรูและกระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรมาแกปญหาในสถานการณที่ครูผูสอน
กําหนดข้ึน  จัดกิจกรรมใหนักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หรือเห็นความ
เชื่อมโยงในการนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
  2.3.4 ความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการคิดที่อาศัยความรูพื้นฐาน  
จินตนาการและวิจารณญาณในการพัฒนาหรือคิดคนองคความรูหรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ที่มีคุณคาและ
เปนประโยชนตอตนเองและสังคม ความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีหลายระดับ ต้ังแตระดับพื้นฐานที่สูงกวา
ความคิดพื้น ๆ เพียงเล็กนอย ไปจนกระทั่งเปนความคิดที่อยูในระดับสูงมาก สสวท. (2551: 133-135) 
แบงความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตศาสตรเปน 2 ระดับ ดังนี้  
  1. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตสาสตรระดับพื้นฐาน  เปนความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่
เกิดข้ึนไดตลอดเวลาเมื่อตองการแกปญหาเฉพาะหนาหรือแกปญหาที่ใชวิธีการไมยุงยาก เชน ในสมัย
โบราณชาวบานดัดแปลงทําทะนานจากกะลามะพราว เพื่อเปนเคร่ืองมือในการตวง และใชศอกของ 
ตนเองเปนเคร่ืองมือในการวัดความยาว เปนตน 
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  2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตศาสตรระดับสูง  เปนความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่
สงผลกระทบหรือกอประโยชนที่กวางขวางตอมวลมนุษย จะเห็นไดจากผลงานของนักคณิตศาสตรที่
เปนผูใหกําเนิดวิชาการบางแขนงทางคณิตศาสตร เชน วิชาแคลคูลัส ซึ่งเปนวิชาหนึง่ทีม่ปีระโยชนอยาง
มากในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทฤษฎีกราฟที่มีประโยชนในการวางผังงานจัดระบบการ
ขนสงหรือลอจิสติกส  เปนตน 
  บรรยากาศที่ชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตศาสตร ไดแก การเปดโอกาส
ใหนักเรียนคิดและนําเสนอแนวคิดของตนเองอยางอิสระภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําของครูผูสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสามารถเร่ิมตนจาการนําเสนอปญหาที่ทาทาย  นาสนใจ เหมาะกับวัยของ
นักเรียนและเปนปญหาที่นักเรียนสามารถนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่มีอยูมาใชแกปญหาได  
การแกปญหาควรจัดเปนกิจกรรมในลักษณะรวมมือกันแกปญหา  ใหนักเรียนไดอภิปรายรวมกัน           
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเสนอแนวคิดหลาย ๆ แนวคิด  เปนการชวยเสริมเติมเต็ม  ทําใหไดแนวคิด
ในการแกปญหาที่สมบูรณและหลากหลาย (สสวท.  2544: 202) 
  องคประกอบที่สําคัญนําไปสูความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตศาสตร ไดแก ความคิด
คลอง  ความคิดยืดหยุน  ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ  ความสามารถในการคิดเพื่อใหได
คําตอบจํานวนมากที่แตกตางกันหรือหลากหลายวิธี คิดปรับเปล่ียนตามสถานการณ คิดเพื่อใหได
ความคิดที่มีลักษณะแปลกใหม และคิดเพื่อใหไดความคิดที่มีรายละเอียดหลายแงมุมของแตละ
คําตอบของปญหา สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ 
  งานวิจัยคร้ังนี้นําความคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชในกระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยกําหนดโจทยปญหาที่มีวิธีการแกปญหาไดหลากหลาย
วิธีหรือกําหนดโจทยปญหาที่มีคําตอบหลากหลายใหนักเรียนคิด 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตรที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู  
 ทฤษฎีการเรียนรู  เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวาสามารถใชอธิบายลักษณะของการเกิด
การเรียนรูหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในครั้งนี้  ไดแนวคิด
จากทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีการเรียนรูสรรคนิยม  
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิดและหลักการสอนคณิตศาสตร  เหตุผลที่นําทฤษฎี
และแนวคิดตาง ๆ เหลานี้มาประยุกตใชเนื่องจากการเรียนรูคณิตศาสตรเปนกระบวนการทางปญญา
หรือความคิด เกี่ยวของโดยตรงกับการคิดและการใชสติปญญาของมนุษย โดยแตละแนวคิด ทฤษฎี และ 
หลักการสอนคณิตศาสตรมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  
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 3.1 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) ทฤษฎีนี้เนนกระบวนการทางปญญา
หรือความคิด นักคิดกลุมนี้เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมขอมูล 
การสรางความหมาย ความสัมพันธของขอมูลและการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและแกปญหา
ตาง ๆ การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษยในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแก
ตนเอง ทฤษฎีในกลุมนี้ที่สําคัญมี 5 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเกสตัลท (Gestalt Theory) ทฤษฎีสนาม (Field 
Theory) ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Theory) 
และทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูในคร้ังนี้เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม โดยเฉพาะทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development) และทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (A 
Theory of Meaningful Verbal Learning) (ทิศนา แขมมณี.  2551ข: 59-72; พรรณี ชูทัย เจนจิต.  
2550: 212-213) แนวคิดสําคัญของแตละทฤษฎีและหลักการจัดการศึกษา/การสอน แสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  สาระสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม 
 

ทฤษฎี แนวคิดสําคัญ หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
ทฤษฎี
เกสตัลท 
(Gestalt 
Theory) 

-การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิด 
 ซึ่งเปนกระบวนการภายในตัวของมนุษย 
-นักเรียนจะเรียนรูจากส่ิงเราที่เปนสวนรวม      
 ไดดีกวาสวนยอย 
-การเรียนรูเกิดจากการรับรู (perception)  
  และการหย่ังเห็น (insight) 
 
 
 
 
 

-การสงเสริมกระบวนการคิด เปนส่ิงจําเปนและ  
 เปนส่ิงสําคัญในการชวยใหเกิดการเรียนรู 
-การสอนโดยเสนอภาพรวมกอนการเสนอ 
 สวนยอยชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี 
-การสงเสริมใหมีประสบการณมากและ 
 หลากหลายชวยใหคิดแกปญหาและคิดริเร่ิม 
 ไดมากขึ้น 
-การจัดประสบการณใหมใหสัมพันธกับ 
 ประสบการณเดิมจะชวยใหเรียนรูไดดี 
 และงายขึ้น 
-การจัดกลุมส่ิงเราที่เหมือนกันหรือคลายคลึง         
 กันไวเปนกลุมเดียวกัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดดี 

ทฤษฎีสนาม 
(Field 
Theory) 

-พฤติกรรมของคนมีพลังและทิศทาง ส่ิงใดที่  
 อยูในความสนใจและความตองการของตน 
 จะมีพลังเปนบวก 
-การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจเพื่อ 
 นําไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ 

-การจัดส่ิงแวดลอมทั้งทางกายภาพและ 
 จิตวิทยาใหดึงดูดความสนใจและสนอง 
 ความตองการเปนส่ิงจําเปน 
-การสรางแรงจูงใจหรือแรงขับ เปนส่ิงจําเปน         
 ในการชวยใหเกิดการเรียนรู 
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ตาราง 2  (ตอ) 
  

ทฤษฎี แนวคิดสําคัญ หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
ทฤษฎี
เคร่ืองหมาย 
(Sign 
Theory) 

-การเรียนรูเกิดจากการใชเคร่ืองหมาย 
 เปนตัวชี้ทางใหแสดงพฤติกรรมไปสูจุดหมาย 
 ปลายทาง 
-นักเรียนมีการคาดหมายรางวัล หากไมตรง 
 ตามความตองการ นักเรียนจะพยายามแสวง 
 หารางวัลตอไป 
-นักเรียนจะเกิดการเรียนรูเคร่ืองหมาย  
 สัญลักษณ สถานท่ี และส่ิงอื่น ๆ ที่เปน 
 เคร่ืองชี้ทาง ในขณะที่พยายามจะไปใหถึง 
 จุดหมายปลายทางที่ตองการ 
-นักเรียนมีความสามารถปรับการเรียนรูของตน 
 ไปตามสถานการณที่เปล่ียนไป 
-การเรียนรูที่เกิดขึ้น บางคร้ังจะไมแสดงออก 
 ในทันที จนกวาจะถึงเวลาท่ีเหมาะสมจึงจะ 
 แสดงออก 

-การสรางแรงขับหรือแรงจูงใจใหเกิดขึ้น  
 จะกระตุนใหพยายามไปใหถึงจุดมุงหมายที่ 
 ตองการ 
-ในการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายใด ๆ  ควรให 
 เคร่ืองหมาย สัญลักษณ หรือส่ิงอื่น ๆ ที่เปน 
 เคร่ืองชี้ทางควบคูไปดวย 
-การปรับเปล่ียนสถานการณจะชวย 
 ปรับเปล่ียน พฤติกรรม 
-การเรียนรูบางอยางอาจไมแสดงออกในทันที  
 ควรใชการวัดผลหลายวิธีและบอย หรือ  
 ติดตาม ผลระยะยาว 

ทฤษฎี
พัฒนาการ
ทาง
สติปญญา 
(Intellectual 
Theory) 
 
 

-การเรียนรูของเด็กเปนไปตามพัฒนาการ 
 ทางสติปญญา เปนลําดับขั้น  แตอาจจัด 
 ประสบการณเสริมเพื่อชวยใหพัฒนาไดเร็วขึ้น 
-ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกตางจาก 
 ผูใหญ 
-กระบวนการทางสติปญญาเปนการซึมซับรับ 
 ประสบการณ เร่ืองราว และขอมูลตาง ๆ โดย 
 ปรับประสบการณเดิมและใหม เกิดเปน 
 โครงสรางทางปญญา หากไมสามารถปรับ 
 ประสบการณเดิมและใหมใหเขากันได จะเกิด 
 ความขัดแยงทางปญญา 
-การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับ 
 ความพรอมและสอดคลองกับพัฒนาการ 
 ทางสติปญญาจะชวยใหการเรียนรูเกิด 
 ประสิทธิภาพ 
 

-จัดประสบการณใหเหมาะสมกับพัฒนาการ 
 ทางสติปญญา 
-การสอนควรใชส่ิงที่เปนรูปธรรม จะชวยให 
 เขาใจชัดเจน  
-ใหความสนใจและสังเกตนักเรียน จะทําใหรู 
 ลักษณะเฉพาะของนักเรียน 
-ควรสอนภาพรวมกอนแลวจึงสอนแยก 
 ทีละสวน 
-สอนส่ิงคุนเคยแลวจึงเสนอส่ิงใหมที่สัมพันธ 
 กัน ชวยใหเรียนรูไดดี 
-เปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ  
 มาก ๆ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 
-กระบวนการคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
 เปนกระบวนการเรียนรูที่ดีและมีความหมาย 
-กอนการสอนตองวิเคราะหและจัดโครงสราง 
 เน้ือหาสาระใหเหมาะสม 



 28

ตาราง 2  (ตอ) 
 

ทฤษฎี แนวคิดสําคัญ หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
 -แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญชวยให 

 ประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
-ขั้นการเรียนรูมี 3 ขั้น คือ ขั้นการเรียนรู 
 จากการกระทํา ขั้นการเรียนรูจากความคิด 
 ขั้นการเรียนรูสัญลักษณและนามธรรม 
-การเรียนรูเกิดไดจากการสรางความคิด 
 รวบยอดหรือจัดประเภทของส่ิงตาง ๆ ได 
 เหมาะสม 
-การเรียนรูที่ไดผลดีที่สุดคือ การใหนักเรียน  
 คนพบการเรียนรูดวยตนเอง 

-สงเสริมใหคิดอยางอิสระใหมากเพื่อสงเสริม 
 ความคิดสรางสรรค 
-การสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้นกับนักเรียน 
 เปนส่ิงจําเปน 
-จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับพัฒนาการ 
 ทางสติปญญาจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี 
-การสอนความคิดรวบยอดใหแกผูเรียน 
 เปนส่ิงจําเปน 
-จัดประสบการณใหคนพบการเรียนรูดวย 
 ตนเองชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี 

ทฤษฎีการ
เรียนรูอยางมี
ความหมาย 
(Meaningful 
Verbal 
Learning 
Theory) 

-การเรียนรูจะมีความหมายหากเช่ือมโยง 
 กับความรูเดิม 

-การเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบ 
 มโนทัศนกอนการสอนเนื้อหาจะชวยให 
 เรียนเน้ือหาสาระนั้นอยางมีความหมาย 

 
 กลาวโดยสรุปทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม เปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษยใน
การที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเองดวยการเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหม  
การเรียนรูที่ไดผลดีที่สุดคือ การใหนักเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการคนพบการเรียนรู
ดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ดีและมีความหมาย 
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยนํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ดังนี้ 
 1. จัดประสบการณใหมใหมีความสัมพันธกับประสบการณเดิมเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดดีและงายข้ึน  
 2. สงเสริมกระบวนการคิดซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
 3. จัดประสบการณใหนักเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
 4. สงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณมาก ไดรับประสบการณที่หลากหลาย 
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 3.2 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) นักคิดกลุมนี้มีความเช่ือวามนุษย    
ทุกคนมีศักด์ิศรี มีความดีงาม มีความสามารถ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ นักจิตวิทยาคนสําคัญในกลุมนี้คือ           
มาสโลว (Maslow) รอเจอรส (Rogers) โคมส (Combs) โนลส (Knowles) แฟร (Faire) อิลลิช (Illich) 
และนีล (Neil) เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนายึดหลักตามแนวคิดของมนุษยนิยม 
คือ เนนบรรยากาศการเรียน  กระบวนการเรียนการสอนเนนการมีสวนรวม เนนใหนักเรียนไดคนพบ
ความรูดวยตนเอง  แนวคิดสําคัญของนักจิตวิทยาแตละคนและหลักการจัดการศึกษา/การสอน แสดง
ในตาราง 3   
 
ตาราง 3  สาระสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม 
 

นักจิตวทิยา แนวคิดสําคัญ หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
มาสโลว 
(Maslow) 

-มนุษยมีความตองการพื้นฐาน 5 ขั้น คือ  
 ความตองการทางรางกาย ความม่ันคง   
 ปลอดภัย ความรัก การยอมรับและการยกยอง 
 จากสังคม การพัฒนาศักยภาพของตนอยาง 
 เต็มที่ 
 -มนุษยมีความตองการที่จะรูจักตนเอง 
 และพัฒนาตนเอง 

-การเขาใจความตองการพื้นฐานของ 
 มนุษยชวยใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคล 
-การเรียนรูไดดีตองตอบสนองความ 
 ตองการพื้นฐานกอน 
-การใหอิสรภาพและเสรีภาพ  การจัด 
 บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จะชวยให 
 เกิดประสบการณในการรูจักตนเอง 

รอเจอรส 
(Rogers) 

-มนุษยจะพัฒนาตนเองไดดีหากอยูใน 
 สภาพการณที่ผอนคลายและเปนอิสระ  
-เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยครูผูสอนใช 
 วิธีการสอนแบบช้ีแนะและทําหนาที่ 
 อํานวยความสะดวก 
-การเรียนรูเนนกระบวนการเปนสําคัญ 

-จัดบรรยากาศการเรียนใหอบอุน ปลอดภัย 
 นาไววางใจ ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี 
-ครูผูสอนเปนผูชี้แนะ อํานวยความสะดวก 
 ชวยเหลือนักเรียนใหเรียนอยางสะดวก 
 จนบรรลุผล               
-จัดการเรียนรูเนนกระบวนการ เพราะเปน 
 เคร่ืองมือสําคัญในการแสวงหาความรู 

โนลส 
(Knowles) 

-นักเรียนจะเรียนรูไดมากหากมีสวนรวม 
 ในการเรียนรูดวยตนเอง 
-นักเรียนจะนําประสบการณ ความรู ทักษะ 
 คานิยม มาสูการเรียนรูของตน 
-มนุษยมีลักษณะเฉพาะตน ควรไดรับ 
 การสงเสริมในการพัฒนาความเปนเอกัตบุคคล   
 ของตน 

-ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน รับผิดชอบ 
 รวมกันในกระบวนการเรียนรู จะชวยใหเกิด 
 การเรียนรูไดดี 
-เปดโอกาสและสงเสริมใหนักเรียนนํา 
 ประสบการณ ความรู ทักษะ คานิยมของตน 
 มาใชในการทําความเขาใจส่ิงใหม 
-สงเสริมความแตกตางระหวางบุคคล 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

นักจิตวทิยา แนวคิดสําคัญ หลักการจัดการศึกษา/การสอน 
โคมส 
(Combs) 

-ความรูสึกและเจตคติของนักเรียนมีอิทธิพล 
 ตอกระบวนการเรียนรู 

-การสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู ชวยให 
 เกิดการเรียนรูไดดี 

แฟร (Faire) -นักเรียนมีศักยภาพและความคิดสรางสรรค 
 ที่จะกระทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง 

-ใหอิสรภาพและเสรีภาพในการเรียนรู 

อิลลิช (Illich) -การศึกษาควรเปนการศึกษาตลอดชีวิต 
 แบบเปนไปตามธรรมชาติ 

-จัดการศึกษาตอเนื่องไปตลอดชีวิตตาม 
 ธรรมชาติ 

นีล (Neil) -หากมนุษยอยูในสภาพแวดลอมที่อบอุน  
 มีอิสรภาพและเสรีภาพจะพัฒนาไป 
 ในทางที่ดีตอตนเองและสังคม 

-การใหเสรีภาพแกนักเรียน  เรียนเมื่อพรอม 
 ที่จะเรียน ชวยใหพัฒนานักเรียนไปตาม 
 ธรรมชาติ 

 
 กลาวโดยสรุปทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองความตองการของนักเรียน โดยการสรางบรรยากาศที่ใหอิสระ เสรีภาพ สรางเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรู ใหความสําคัญตอนักเรียนรายบุคคล เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา ใหนักเรียน
ริเร่ิมการเรียนดวยความคิดสรางสรรคของตน มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพและใหโอกาส
นักเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีและเรียนรูไดดี 
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยนํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ดังนี้ 
 1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนเนนกระบวนการเรียนรูเปนสําคัญ  เพราะกระบวนการ 
เรียนรูเปนเคร่ืองมือสําคัญที่นักเรียนจะใชแสวงหาความรูตอไป 
 2. ครูผูสอนทําความเขาใจลักษณะของนักเรียนแตละคน ชวยใหนักเรียนไดคนพบความรูดวย
ตนเอง ใหนักเรียนไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรูตามศักยภาพของแตละคน 
 3. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน รับผิดชอบรวมกันในกระบวนการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียน 
ลงมือกระทํากิจกรรมตาง ๆ และตัดสินใจดวยตนเอง  
 4. กระบวนการเรียนการสอนถือเปนมนุษยสัมพันธระหวางครูผูสอนกับนักเรียน บทบาท
สําคัญของครูผูสอนคือ การเปนผูชี้แนะการเรียน เปนแหลงวิทยาการและสรางบรรยากาศการเรียนให
อบอุน ทาทายตอการเรียนรู  
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 3.3 ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ทฤษฎีที่เปนตนกําเนิดของทฤษฎีสรรคนิยมคือ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ        
ไวก็อทสกี้ (Vygotsky) (Gredler. 1997: 58) การสรางกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎี          
สรรคนิยมจึงตองศึกษาแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของทฤษฎีทั้งสองเพื่อมากําหนดเปนกรอบโครงสรางใน
การจัดกระบวนการเรียนรู  ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) เพียเจตเช่ือวามนุษยมีความพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมมาต้ังแตเกิด และ
โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนผูพรอมที่จะเร่ิมกระทํากอน (Active) มีความสามารถพื้นฐานที่ติดตัวมา
แตกําเนิด 2 ดาน คือ การจัดระบบ (Organization) และการปรับตัว (Adaptation) ซึ่งอธิบายได
ดังตอไปนี้  (พรรณี ชูทัย เจนจิต.  2545: 67; สุรางค  โควตระกูล.  2548: 48-49) 
 1. การจัดระบบ (Organization) หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการตาง ๆ ภายในเขา
เปนระบบอยางตอเนื่องกัน และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเม่ือมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
 2. การปรับตัว  (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมเพื่ออยูในสภาพ
สมดุล  การปรับตัวประกอบดวยกระบวนการ 2 อยาง คือ 1) การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ 
(Assimilation) เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมก็จะซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณใหมให
รวมเขาอยูในโครงสรางของสติปญญา (Cognitive Structure) 2) การปรับโครงสรางทางสติปญญา 
(Accommodation) หมายถึง การเปล่ียนแบบโครงสรางของสติปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับส่ิงแวดลอม 
หรือประสบการณใหม หรือเปล่ียนแปลงความคิดเดิมใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมใหม  
  เพียเจตกลาววา ระหวางระยะเวลาต้ังแตวัยทารกจนถึงวัยรุน คนเราจะคอย ๆ สามารถ
ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมมากข้ึน  เด็กทุกคนต้ังแตเกิดมาพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและ
ปฏิสัมพันธนี้ทําใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา โดยมีองคประกอบที่มีสวนเสริมสรางพัฒนาการทาง
สติปญญา 4 องคประกอบ คือ (สุรางค  โควตระกูล.  2548:49-50) 
 1. วุฒิภาวะ (Maturation) การเจริญเติบโตดานสรีรวิทยาโดยเฉพาะเสนประสาทและตอม  
ไรทอมีสวนสําคัญตอการพัฒนาทางสติปญญา จะตองจัดประสบการณหรือส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม 
กับความพรอมหรือวัยของเด็ก 
 2. ประสบการณ (Experience) ทุกคร้ังที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมก็จะเกิด
ประสบการณ แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ประสบการณที่เนื่องมาจากปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตาม
ธรรมชาติ (Physical Environment) และประสบการณเกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร 
(Logical-mathematical experience) ซึ่งมีความสําคัญในการแกปญหาตาง ๆ 
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 3. การถายทอดความรูทางสังคม (Social Transmission) หมายถึง การที่พอ แม ครูผูสอน 
และคนที่อยูรอบตัวเด็กถายทอดความรูใหเด็กหรือสอนเด็กที่พรอมจะรับถายทอดดวยกระบวนการ          
ซึมซาบประสบการณหรือการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
 4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) หรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งอยูใน
ตัวของแตละบุคคล เพื่อจะปรับความสมดุลของพัฒนาการทางสติปญญาข้ันตอไปอีกข้ันหนึ่งซ่ึงสูงกวา 
โดยใชกระบวนการซึมซาบประสบการณและการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
 เพียเจต  แบงพัฒนาการทางสติปญญาหรือข้ันการเรียนรูตามพัฒนาการเปน 4 ข้ัน ดังนี้ 
(สุรางค  โควตระกูล.  2548: 50-59)  
 ข้ันที่ 1 ข้ันการเคลื่อนไหวและสัมผัส (Sensorimotor) เปนการเรียนรูของเด็กแรกเกิดถึง 2 ป 
พฤติกรรมของเด็กวัยนี้ ข้ึนอยูกับการเคล่ือนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา การเคลื่อนไหว              
การมองดู การดูด เปนตน แสดงใหเห็นวาเด็กมีสติปญญาดวยการกระทํา สามารถแกปญหาไดแมจะ
ไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด  เด็กจะตองมีโอกาสที่จะปะทะกับส่ิงแวดลอมดวยตนเอง  ซึง่ถอืวาเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับพัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิด 
 ข้ันที่ 2 ข้ันกอนปฏิบัติการ (Preoperational) เร่ิมจากอายุ 2-7 ป เปนวัยที่เร่ิมเรียนรูอยางมี
ความคิด เด็กวัยนี้มีโครงสรางของสติปญญา (Structure) ที่จะใชสัญลักษณแทนวัตถุส่ิงของที่อยูรอบ ๆ 
ตัวได หรือมีพัฒนาการทางดานภาษา เด็กจะรูจักคิดในใจ  การใชภาษาหรือความคิดของเด็กในชวงนี้
ใชตามประสบการณของตน มีลักษณะยึดตนเองเปนศูนยกลาง  ทําใหเด็กไมสามารถเขาใจความคิด
ของผูอ่ืนได พัฒนาการในข้ันนี้แบงไดเปน 2 ชวงคือ 
 1. ชวงอายุ 2-4 ป (Pre-conceptual) เด็กสามารถเขาใจและสรางสัญลักษณส่ิงตาง ๆ ใน
สมอง โดยไมจําเปนตองมีวัตถุนั้นในมือเมื่อนึกถึง  มีพัฒนาการทางภาษา  สามารถบอกช่ือส่ิงตาง ๆ ที่
รวมกันและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันได  เด็กสามารถจําไดดีข้ึนเร่ิมใชภาษาและสัญลักษณในการ
ส่ือสาร ซึ่งเห็นไดจากการเลนสมมุติ การเลาเร่ือง สามารถแสดงความรูสึกทางสีหนาได ยังไมสามารถ
แยกตัวเองออกจากส่ิงแวดลอมได ความคิดความเขาใจของเด็กวัยนี้ข้ึนอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ไม
สามารถใชเหตุผล เด็กยังไมมีความเขาใจในเร่ืองความคงตัว (conservation) ที่วา ส่ิงของจํานวน
เทากันแมวาจะเปลี่ยนรูปรางไป จํานวนของก็จะยังมีเทาเดิม เชน ดินน้ํามัน 2 กอนมีขนาดเทากัน เมื่อ 
ทํากอนหนึ่งใหแบน เด็กจะบอกวาดินน้ํามันกอนที่แบนมีมากกวา 
 2. ชวงอายุ 4-7 ป (Intuitive) หลังจากอายุ 4 ขวบ การคิดของเด็กมีเหตุผลข้ึน แตการคิดยัง
ออกมาในลักษณะของการรับรูมากกวาความเขาใจ  การแกปญหาของเด็กจะไมคํานึงถึงเหตุผลที่
แทจริง เชื่อในเหตุผลของตนเองเปนสวนใหญ เร่ิมเขาใจในความแตกตางของส่ิงของ ใชภาษาเปน
เคร่ืองมือในการคิด ความเขาใจยังข้ึนอยูกับส่ิงที่รับรูจากภายนอก  
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 ข้ันที่ 3 ข้ันปฏิบัติการแบบรูปธรรม (Concrete operational) อายุ 7-11 ป เปนข้ันของการคิด
อยางมีเหตุผล รูจักการแกปญหากับส่ิงตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมได สามารถที่จะเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองความ
คงตัว (conservation) ของส่ิงตาง ๆ สามารถจัดของเขาตามหมวดหมูที่มีเกณฑหลายอยางได และคิด
ยอนกลับได (Reversibility) ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมและความสัมพันธของตัวเลขก็เพิ่มข้ึน 
สามารถมองวัตถุไดถึง 2 ลักษณะในเวลาเดียวกัน คือ สามารถคิดถึงขนาดและน้ําหนัก หรือขนาดและ 
ปริมาตรไปพรอม ๆ กันได 
 ข้ันที่ 4 ข้ันปฏิบัติการอยางเปนทางการ (Formal operational) อายุ 12-16 ป ในข้ันนี้พัฒนาการ
ทางสติปญญาและความคิดของเด็กเปนข้ันสุดยอด คือจะเร่ิมคิดเปนผูใหญ ความคิดแบบเด็กจะส้ินสุด
ลง สามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู สามารถที่จะคิดอยางนักวิทยาศาสตร  
สามารถที่จะต้ังสมมุติฐานและทฤษฎี  เพียเจตสรุปวาเด็กวัยนี้เปนผูที่คิดเหนือไปกวาส่ิงปจจุบัน สนใจ
ที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกส่ิงทุกอยางและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับส่ิงที่ไมมีตัวตนหรือ
ส่ิงที่เปนนามธรรม 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของไวก็อทสกี้  ทฤษฎีนี้เนนความสําคัญของวัฒนธรรม
สังคมและการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการทางสติปญญา ไวก็อทสกี้กลาววา การเขาใจพัฒนาการของ
มนุษยจะตองเขาใจวัฒนธรรมที่เด็กไดรับการอบรมเล้ียงดู เร่ิมต้ังแตแรกเกิด มนุษยจะไดรับอิทธิพล
จากส่ิงแวดลอม คือ วัฒนธรรม (สุรางค  โควตระกูล.  2545: 61)  เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทาง
สติปญญาท่ีตนเปนอยูและมีระดับพัฒนาการที่ตนมีศักยภาพจะไปใหถึง ชวงหางระหวางระดับที่เด็ก
เปนอยูในปจจุบันกับระดับที่เด็กมีศักยภาพจะเจริญเติบโตเรียกวา “Zone of proximal development“  
หรือ “Zone of proximal growth“ ชวงหางนี้จะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล  แนวคิดนี้สงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการสอน  ถาหากชองวางระหวางระดับพัฒนาการที่เปนอยูกับ
ระดับที่ตองการไปใหถึงยังหางหรือกวางมากแสดงวาเด็กยังมีวุฒิภาวะไมเพียงพอหรือยังไมพรอมที่จะ
ทําส่ิงนั้น  ดังนั้น จําเปนตองรอใหเด็กมีวุฒิภาวะสูงข้ึน หรือลดระดับงานตามระดับพัฒนาการใหตํ่าลง  
ไวก็อทสกี้มีความเชื่อวาการใหความชวยเหลือช้ีแนะแกเด็กซึ่งอยูในลักษณะของ “Assisted Learning“ 
หรือ “Scaffolding“ เปนสิ่งสําคัญมากเพราะเปนการใหความชวยเหลือเด็กในการเรียนรูหรือการทํางาน
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเองใหสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค 
 ไวก็อทสกี้เห็นความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู  บางคนเรียนรูส่ิง
ใหมไดดวยตนเอง  บางคนจะเรียนรูไดก็ตอเมื่อไดรับการช้ีแนะหรือความชวยเหลืออยางอ่ืน แตบางคน
จะไมสามารถที่จะเรียนรูไดแมวาไดรับการชวยเหลือ การชวยเหลือชี้แนะเด็กจึงมีความสําคัญมากเพราะ 
จะชวยเด็กที่อยูในบริเวณใกลเคียงพัฒนาการทางสติปญญา (The Zone of Proximal Development) 
สามารถทํางานใหมไดดวยตนเอง 



 34

 ทฤษฎีสรรคนิยมมีความเช่ือวาความรูเปนส่ิงที่ไมสามารถถายทอดจากบุคคลหน่ึงไปสูอีก
บุคคลหนึ่งได แตความรูเปนส่ิงที่บุคคลแตละบุคคลจะตองสรางข้ึนมาดวยตนเอง (Gredler. 1997: 57; 
Driscoll. 1994: 360) ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม และปฏิสัมพันธ      
กับส่ิงแวดลอม เชน ครูผูสอนและเพ่ือนมีสวนชวยในการสรางความรู  นักเรียนสรางความรูผาน
กิจกรรมการไตรตรอง การสื่อสารและการอภิปราย สรางประสบการณในการแกปญหา  การเรียนรูตาม
ทฤษฎีสรรคนิยมเปนกระบวนการที่นักเรียนจะตองจัดกระทํากับขอมูล (acting on) ไมใชเพียงรับขอมูล
เขามา (taking in) โจแนสเซน (ทิศนา แขมมณี. 2551ข: 95; อางอิงจาก Jonassen. 1992: 138-139) 
กลาววา ทฤษฎีสรรคนิยมใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสรางความรู
ความเขาใจจากประสบการณรวมทั้งโครงสรางทางปญญา 
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยนํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังนี้   
 1. ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม  
 2. การเรียนรูมุงเนนที่กระบวนการสรางความรู  เปาหมายการเรียนรูมาจากการปฏิบัติงานจริง 
 3. นักเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรู เปนผูจัดกระทํากับขอมูลและประสบการณตาง ๆ 
และสรางความหมายใหกับส่ิงนั้นดวยตนเอง  
 4. นักเรียนเรียนรูในบรรยากาศที่เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  การรวมมือ และการแลก 
เปล่ียนความรู ความคิดและประสบการณระหวางนักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับครูผูสอนจะชวย
ใหการเรียนรูของนักเรียนกวางขวางและหลากหลายข้ึน   
 5. ครูผูสอนจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม กลาวคือ จากการเปนผูถายทอดความรูและ
ควบคุมการเรียนรูเปล่ียนไปเปนการใหความรวมมือ  อํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักเรียนในการ
เรียนรู  
 3.4 แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิด  (Cognitive Guided Instruction: CGI) 
 การจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด เปนแนวการจัดการเรียนรูที่พัฒนาโดยคารเพนเทอรและ
คณะ  (Carpenter; et al. 1989: 499-531) แนวการจัดการเรียนรูแบบนี้อยูบนพื้นฐานของความรูและ
ความเช่ือของครูผูสอนที่เกิดจากการทําความเขาใจการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน แลวนํามา
พิจารณาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  การเรียนคณิตศาสตรไดดีที่สุดตองเรียนรูผานการ
แกปญหา (Carpenter; et al. 1989: 500; Fennema; et al. 1993: 557)   
 การจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด มีแนวคิดวาการจัดการเรียนรูอยูบนพื้นฐานของความรู
และความคิดของนักเรียน การเรียนคณิตศาสตรไดดีที่สุดตองเรียนรูผานการแกปญหา ใชการ
แกปญหาเปนศูนยรวมของการเรียนการสอน ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม นักเรียนไดสรางความรูดวย
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ตนเองดวยความเขาใจ โดยครูผูสอนทําความเขาใจการคิดของนักเรียนแลวนํามาพิจารณาใชในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  
 คารเพนเทอรและคนอ่ืน ๆ  (Carpenter; et al.  2000: 1)  ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรู คิดวา การจัดการเรียนรูของครูผูสอนมีอิทธิพลตอการพัฒนาการคิด                
เชิงคณิตศาสตรของนักเรียน  ความรู ความเชื่อและการจัดการเรียนรูของครูผูสอนไดรับอิทธิพลมาจาก 
การทําความเขาใจการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียนและมีผลตอการจัดการเรียนรู โดยกลาวเพิ่มเติม
ถึงหลักการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิดวา (Carpenter; et al. 1989: 505) ควรพัฒนาความเขาใจ
ของนักเรียนโดยเนนที่ความสัมพันธระหวางทักษะและการแกปญหา ใชการแกปญหาเปนศูนยรวมของ
การเรียนการสอน จัดสถานการณใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม  ใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองดวย
ความเขาใจ สามารถเช่ือมโยงปญหา ความคิดรวบยอดหรือทักษะกับความรูเดิมที่มีอยู ซึ่งการจัดการ
เรียนรูแบบนี้อยูบนพื้นฐานของความรูและความคิดของนักเรียน จึงตองมีการประเมินอยางสม่ําเสมอ 
โดยไมไดประเมินเพียงวานักเรียนแกปญหานั้น ๆ ได แตประเมินดวยวานักเรียนมีวิธีแกปญหาอยางไร  
วิธีการประเมินการคิดของนักเรียนที่ไดผลก็คือ การถามคําถามที่เหมาะสมและฟงคําตอบของนักเรียน 
 หลักการดังกลาวสอดคลองกับ  ปเตอร สัน  เฟนเนมา  และคารเพนเทอร  (Peterson; 
Fennema; & Carpenter. 1991: 84,92) ที่ไดกลาวถึงหลักการที่สําคัญในการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะ
ใหรูคิดวา  ประกอบดวยหลักการ 3 ประการ  คือ การประเมินความรูและความเขาใจของนักเรียน     
การกําหนดลักษณะนักเรียน และการสรางหลักสูตรและการสอนท่ีกระตุนการคิดและการแกปญหาของ
นักเรียน โดยมีองคประกอบสําคัญของการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิด คือ เนนการแกปญหาโดยใชยุทธวิธี
การแกปญหาที่หลากหลาย ซึ่งครูผูสอนตองขยายแนวคิดหรือความรูของนักเรียน 
 กลาวโดยสรุป  หลักการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิดจะเนนในเร่ืองการแกปญหา โดย
นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติการแกปญหา เนนกระบวนการในการแกปญหา โดยครูผูสอนตองประเมิน
การคิดของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ   
 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิด  
 คารเพนเทอรและคนอ่ืน ๆ  (Carpenter; et al.  1999: 97-100; 2000: 4-5) ไดอธิบายถึง
ข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ันตอนในกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่หนึ่ง  ครูผูสอนนําเสนอปญหา โดยนําเสนอปญหาตามวัตถุประสงคและความ           
มุงหมายที่ต้ังไว  ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหาครูผูสอนควรมีการใหปญหาที่คลายกันอีก
คร้ังหนึ่ง  ในการเลือกปญหาควรเลือกปญหาที่นาสนใจและใหนักเรียนเกิดประสบการณในการ
แกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับชีวิตจริงของนักเรียน 
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 ข้ันตอนที่สอง ครูผูสอนชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหาและเปดโอกาสใหนักเรียน
แกปญหา ในข้ันนี้ครูผูสอนควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจน
ครูผูสอนมีความแนใจวานักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถแกปญหานั้น ๆ ไดแลว ครูผูสอนเปด
โอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา ในระหวางที่นักเรียนแกปญหาครูผูสอนตองอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับส่ือ อุปกรณหรือเคร่ืองมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ 
 ข้ันตอนที่สาม  นักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา หลังจากที่ครูผูสอนนําเสนอ
ปญหาและใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูผูสอนจะเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคลถึงวิธีการที่ใชใน
การแกปญหาพรอมเหตุผล เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียนและในระหวางที่นักเรียนรายงานคําตอบ
นั้นครูผูสอนอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไมถึงเร่ิมตนดวย... 
แกปญหานั้นอยางไร... บอกไดไหมวาไดคําตอบมาอยางไร หรือบอกไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู เปนตน 
 ข้ันตอนที่ส่ี ครูผูสอนและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใชในการแกปญหา 
หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปรายถึง
คําตอบและวิธีการที่แตกตางกัน โดยครูผูสอนจะเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน 
คําตอบทั้งสองนี้เหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมานี้อีก
หรือไม เปนตน 
 บทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิด 
 บทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะใหรูคิด ซึ่งเปนผูอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูมีดังนี้ (Carpenter; et al. 1999: 101; Peterson; Fennema; & Carpenter. 1991: 
98-99)  
 1. ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหนักเรียนทุกคนส่ือสารแนวคิดและมีความรูสึกที่ดี
ในการเรียนคณิตศาสตร 
 2. นําเสนอปญหา สถานการณหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียน เพื่อนําไปสูการอภิปราย
รวมกันโดยใหนักเรียนไดคิดคนวิธีการดวยตนเอง 
 3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดกระทําหรือฝกฝนดวยตนเอง ครูผูสอนจะไมสอนวิธีการคิดใหกับ
นักเรียนแตใหแรงกระตุนและสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร  ชวยนักเรียนใหมีความเขาใจในความคิด 
รวบยอดทางคณิตศาสตร 
 4. ซักถามนักเรียนใหเกิดแนวทางการแกปญหาที่หลากหลาย โดยอาจเช่ือมโยงจากตํารา/
หนังสือ หรือการเรียนรูจากภายนอกหองเรียนคณิตศาสตร  บางคร้ังอาจจะเปนชีวิตประจําวันของ
นักเรียน 
 5. มีทักษะในการฟงและสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของนักเรียน 
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 6. ชวยนักเรียนใหเห็นขอผิดพลาด ใหโอกาสในการอธิบายวิธีการคิดที่ปรับแกแลว ให
นักเรียนไดรับความเขาใจจากการเรียนรูขอผิดพลาดและแนวทางแกไขดวยตนเอง 
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยนํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรดังนี้ 
 1. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเช่ือมโยงปญหา ความคิดรวบยอดหรือทักษะกับความรู
เดิมของนักเรียน 
 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม ฝกฝนดวยตนเอง ให
นักเรียนไดสรางความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ 
 3. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยนําเสนอปญหา สถานการณหรือกิจกรรมที่กระตุน
นักเรียนทุกคนใหแกปญหา นําสูการอภิปรายรวมกันโดยใหนักเรียนไดคิดคนวิธีการดวยตนเอง 
 4. สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน มีการอภิปรายและเสนอความคิดกบั
เพื่อน ๆ ครูผูสอนจะไมสอนวิธีการคิดใหกับนักเรียน  แตใหแรงกระตุน  เนนการถามคําถามและฟง
คําตอบนักเรียนเพื่อประเมินการคิดของนักเรียน  
 3.5 หลักการสอนคณิตศาสตร 
 หลักการสอนคณิตศาสตร  หมายถึง แนวทางในการสอนคณิตศาสตร ซึ่ง ยุพิน พิพิธกุล 
(2530: 49-50) และอัมพร  มาคนอง  (2546: 8-10)  ไดใหหลักการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 1. ดานบรรยากาศการสอน สรางบรรยากาศใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร  
รูสึกวาไมยากและมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรม โดยคํานึงถึงธรรมชาติและศักยภาพนักเรียน   
 2. ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน คํานึงถึงประสบการณเดิมและความรูพื้นฐานของ
นักเรียน กิจกรรมใหมควรตอเนื่องจากกิจกรรมเดิม ใชความคิดและคําถามของนักเรียนในการนําเขาสู
บทเรียนหรือเปนประเด็นในการอภิปราย สอนจากเร่ืองงายไปสูยาก ใหเห็นโครงสรางทางคณิตศาสตร 
ความสัมพันธของเนื้อหาคณิตศาสตรในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน ฝกใหมีประสบการณในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ใหเกิดความคิดรวบยอด โดยผานประสาทสัมผัสทั้งการดู การฟง การเขียน 
การพูดและการปฏิบัติ 
 3. ดานการประเมินผล ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย อาจใชการสังเกต ประเมิน               
การเรียนรูและความเขาใจของนักเรียนขณะเรียนในหอง โดยใชคําถามส้ัน ๆ หรือการพูดคุยปกติ 
 นอกจากนี้สมาคมครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of 
Mathematics: NCTM) (2000: 11) ไดกําหนดหลักการในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในโรงเรียน เพื่อใหครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
โรงเรียน ดังนี้  
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 1. หลักการความเสมอภาค (Equity) สงเสริมใหทุกคนมีโอกาสไดเรียนคณิตศาสตร 
 2. หลักการทางหลักสูตรคณิตศาสตร (Mathematics Curriculum) เนนใหนักเรียนไดเห็นถึง
ความสําคัญและคุณคาของคณิตศาสตรตลอดหลักสูตร   
 3. หลักการทางการสอน (Teaching) ความสามารถและการเอาใจใสดูแลของครูผูสอนใน
การที่จะสอนใหนักเรียนทุกคนไดรู  เขาใจและสามารถนําคณิตศาสตรไปใชได 
 4. หลักการทางการเรียนรู (Student Learning) เสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนทุกคนให
สามารถนําคณิตศาสตรไปใชได 
 5. หลักการทางการวัดและประเมินผล (Assessment) การวัดและประเมินผลที่สามารถบอก
ถึงการเรียนรูของนักเรียนและสภาพการสอนของครูผูสอน  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 6. หลักการทางเทคโนโลยี (Technology) นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อชวยใหนักเรียนทุกคน
สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในโลกที่เจริญไปดวยเทคโนโลยีที่กาวลํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากหลักการสอนคณิตศาสตรแลว ไพรีและไคเรน (อัมพร มาคนอง.  2546: 21-22; อางอิง
จาก Pirie; & Kiren. 1992) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ
ที่ทําใหเกิดการเรียนรู 8 ระดับ ดังนี้  
 ระดับที่ 1 การรูส่ิงเดิม (Primitive knowing) เปนการเขาใจระดับแรกที่เปนจุดเร่ิมตน แตไม
จําเปนตองเปนความรูทางคณิตศาสตรในระดับตํ่า  ความรูระดับนี้เปนความรูที่ครูผูสอนเชื่อวานักเรียน
ทุกคนตองมีเปนสวนประกอบของระดับการรูในระดับตอไป 
 ระดับที่ 2 การสรางภาพ (Image making) ระดับนี้นักเรียนจะใชความสามารถที่มีอยูกับเงื่อนไข
หรือสถานการณใหม  โดยการแสดงออกดวยการปฏิบัติ อาจแสดงดวยรูปภาพหรือดวยวิธีอ่ืน ๆ  
 ระดับที่ 3 การเกิดภาพในใจ (Image having) เปนข้ันที่นักเรียนเกิดภาพในใจเก่ียวกับกิจกรรม 
ที่ทําในข้ันกอน ๆ  
 ระดับที่ 4 การสังเกตสมบัติ (Property noticing) นักเรียนสามารถตรวจสอบสมบัติเฉพาะและ 
สมบัติที่เกี่ยวของของภาพทางความคิด รวมถึงการสังเกตความแตกตาง การประสมประสานหรือ
เชื่อมโยงระหวางภาพตาง ๆ  
 ระดับที่ 5 การจัดระเบียบ (Formalizing) นักเรียนจะนําสมบัติที่สังเกตไดในข้ันกอนมา
วิเคราะหและจัดระเบียบเพื่อรวบรวมเปนกฎหรือหลักการทั่วไป 
 ระดับที่ 6 การสังเกต (Observing) เปนข้ันของการสังเกตสมบัติส่ิงที่ไดจัดระเบียบไปแลว 
เพื่อนํามาจัดระบบและหาขอสรุป 
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 ระดับที่ 7 การสรางโครงสราง (Structuring) ในข้ันนี้นักเรียนพยายามอธิบายสิ่งที่สังเกตได
อยางมีโครงสรางที่เปนเหตุเปนผล เปนการคนหาความสัมพันธและสรางโครงขายของความสัมพันธ
เหลานั้น ระดับนี้เปนระดับที่ความรูความสามารถถูกพิสูจนได 
 ระดับที่ 8 การสราง (Inventing) นักเรียนสามารถสรางความรูที่สมบูรณ ซึ่งเปนความเขาใจที่
แทจริงและความเขาใจนี้อาจนํามาซ่ึงความคิดรวบยอดใหม 
 นอกจากนี้ อัมพร  มาคนอง  (2546: 22-23) ยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจสรุปไดดังนี้ 
 1. สอนบนพื้นฐานความรูเดิม  โดยพิจารณาความรูพื้นฐานที่นักเรียนมี ใหโอกาสนักเรียนใน
การใชความรูเดิมแกปญหาและเตรียมการสอนเนื้อหาใหม 
 2. เนนการคิด ในการสอนเนื้อหาและการนําไปใชเนนกระบวนการคิดและฝกการคิด
แกปญหาโดยใหนักเรียนคิดคนกลวิธีที่หลากหลาย 
 3. ใหเวลานักเรียนในการคิดไตรตรอง  ทดลองและสรุปในส่ิงที่คิด  รวมทั้งเวลาในการส่ือสาร
และอภิปรายรวมกับผูอ่ืน 
 4. ใหโอกาสนักเรียนอธิบาย แสดงเหตุผลเกี่ยวกับความคิดของตนเองและผูอ่ืน 
 5. พยายามใชคําถาม  เพื่อใหนักเรียนไดตรวจสอบความถูกตองของวิธีการ เหตุผลและ
คําตอบที่คิด  การใชคําถามเพื่อกระตุนและฝกใหนักเรียนคิดและต้ังคําถามเพื่อน ๆ รวมทั้งการสราง
คําถามที่แสดงใหเห็นวาครูผูสอนเห็นความสําคัญในการคิดหรือผลงานของนักเรียน 
 6. คาดหวังการโตแยงที่จะนํามาซ่ึงการคิดวิเคราะหในระดับที่ลึกซึ้งมากข้ึน 
 7. นําเสนอแนวการเรียน  โดยครูผูสอนนําเสนอวิธีการทําความเขาใจเนื้อหา ตลอดจนแนว
การเรียนที่เปนประโยชน  รวมทั้งการแนะนําใหนักเรียนไดนําความรูไปใชอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะทําให
เกิดความเขาใจมากข้ึน  ซึ่งเปนพื้นฐานที่ดีในการเรียนเนื้อหาระดับที่สูงข้ึน 
 8. จัดและสรางบรรยากาศที่เหมาะสมในช้ันเรียน  โดยการจัดช้ันเรียนรูปแบบตาง ๆ รวมทั้ง
การจัดใหมีการแสดงผลงานของแตละกลุม  เพื่อใหทุกคนในช้ันไดรวมแสดงความคิดเห็น 
 กลาวโดยสรุป ครูผูสอนคณิตศาสตรจะตองมีความรูดานหลักการสอนคณิตศาสตร เพื่อเปน
พื้นฐานในการจัดการเรียนรูแกนักเรียน ซึ่งหลักการสอนคณิตศาสตรใหความสําคัญกับบทบาทนกัเรียน
ที่ตองเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรม  คิดสรุปดวยตนเอง  และบทบาทครูผูสอน ที่ตองคํานึงถึง
ประสบการณเดิมและความรูพื้นฐานของนักเรียน สอนใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง  
เนนกระบวนการเรียนรูควบคูกับเนื้อหา เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชฝกทักษะและ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ดวยความเขาใจ 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 สสวท.  (2544: 184) ไดใหแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ดังนี้  
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะใหเรียนรูรวมกันเปนกลุมเปนแนวการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนแนวหนึ่งที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันแกปญหา ปรึกษาหารือ 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซ่ึงกันและกัน ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทั้งดานความรู 
ทักษะ/กระบวนการคิดและมีประสบการณมากข้ึน  ในการจัดกลุมใหนักเรียนรวมกันแกปญหา อาจ
จัดเปนกลุมเล็ก ๆ 2 คน หรือกลุมยอย 4-5 คน หรืออาจจัดเปนกิจกรรมใหนักเรียนรวมกันแกปญหา
เปนกลุมใหญทั้งช้ันเรียนก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ส่ิงสําคัญที่ครูผูสอนควรคํานึงถึงคือ 
ความรูพื้นฐานของนักเรียนในการเรียนรูเนื้อหาใหม ในข้ันเตรียมความพรอมเพ่ือนําเขาสูกิจกรรม 
ครูผูสอนสามารถใชคําถามเช่ือมโยงเนื้อหาหรือเร่ืองราวที่เกี่ยวของเพ่ือนําไปสูเนื้อหาใหม หรือใช
ยุทธวิธีตาง ๆ ในการทบทวนความรูเดิม ในข้ันปฏิบัติกิจกรรมครูผูสอนอาจใชปญหาซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับเร่ืองราวในข้ันเตรียมความพรอม และใชยุทธวิธีตาง ๆ ใหนักเรียนสามารถสรุปหรือเขาใจ
หลักการ แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน หรือบทนิยามดวยตนเอง ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
ครูผูสอนควรใหอิสระทางความคิดกับนักเรียน ครูผูสอนควรหมุนเวียนไปตามกลุมตาง ๆ เพื่อคอย
สังเกต ตรวจสอบความเขาใจและใหคําแนะนําตามความจําเปน 
 3. การจัดใหนักเรียนนําเสนอแนวคิดรายบุคคลหรือแนวคิดของกลุม เปนส่ิงสําคัญที่ครูผูสอน
ควรปฏิบัติบอย ๆ เพราะในการนําเสนอแตละคร้ังนักเรียนมีโอกาสรวมแสดงแนวคิดเพิ่มเติมรวมกัน
หรือซักถามหาขออภิปรายขัดแยงดวยเหตุและผล ครูผูสอนมีโอกาสเสริมความรู ขยายความหรือสรุป
ประเด็นสําคัญที่เปนความคิดรวบยอดของสาระที่นําเสนอนั้น ทําใหการเรียนรูขยายในวงกวางและลึก
มากข้ึน  นักเรียนสามารถนําความรูหรือแนวคิดที่ไดจากการนําเสนอนั้นไปประยุกตหรือเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติได ผลดีอีกประการหนึ่งของการที่นักเรียนไดออกมานําเสนอผลงานคือ นักเรียนเกิด         
เจตคติที่ดี  มีความภูมิใจในผลงาน เกิดความรูสึกอยากคิด อยากทํา กลาแสดงออก และจดจําสาระที่
ตนเองไดออกมานําเสนอไดนาน   
 ทักษะการสอนคณิตศาสตร 
 ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร นอกจากครูผูสอนตองรูวิธีสอนแลว ตองฝกทักษะ
ดานตาง ๆ เพิ่มเติมอีกเพื่อใหการสอนสมบูรณยิ่งข้ึน ทักษะการสอนคณิตศาสตรที่ครูผูสอนควรฝกมี
ดังนี้ (อัมพร  มาคนอง.  2546: 40-44)  
 1. ทักษะการนําเขาสูบทเรียน  การนําเขาสูบทเรียนมีความสําคัญ  เนื่องจากเปนการเตรียม 
ความพรอมใหนักเรียนสําหรับการเรียนเนื้อหาใหม  การนําเขาสูบทเรียนมีหลายวิธีข้ึนอยูกับเนื้อหาที่จะสอนใหม  
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ควรทํากอนการสอนเนื้อหาใหม ไมควรใชเวลานานเกินไป  ครูผูสอนไมจําเปนตองเปนผูทบทวนหรือผู
บอกนักเรียนเสมอไป  แตอาจใชคําถามใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธของส่ิงที่เรียนรูแลวกับส่ิงใหมที่
จะเรียน หรือใหนักเรียนชวยกันคิด ชวยกันอธิบายความรูที่เปนพื้นฐานของเนื้อหาที่จะเรียน  ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอนักเรียนเองในการทบทวนความรูเดิมและครูผูสอนไดประเมินวานักเรียนมีความรูเพียงพอ
ตอการเรียนเนื้อหาใหมหรือไม  โดยครูผูสอนสรางประเด็นปญหาใหนักเรียนอภิปรายเพื่อหาวิธี
แกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาใหม 
 2. ทักษะการใชคําถาม  คําถามเปนส่ิงนําทางใหนักเรียนคิด ทํา ตอบหรือแกปญหา ครูผูสอน
จะเปนผูใชคําถามอยูตลอดเวลาในระหวางการสอน  ไมวาจะเปนคําถามเพื่อหาคําตอบสุดทาย 
คําถามเพื่อชี้แนวทางหรือนําไปสูการหาคําตอบ คําถามใหนักเรียนตัดสินวาถูกหรือผิด ครูผูสอนควรคิด
และต้ังคําถามลวงหนาและเม่ือต้ังคําถามแลวควรลองเปนผูตอบคําถามเองกอนวาหากตนถูกถาม
คําถามนี้แลวจะตอบวาอยางไร  หากคําตอบไมอยูในแนวทางเดียวกับคําตอบที่ตองการ ควรตองปรับ
คําถามใหม การใชคําถามเดียวอาจไมไดคําตอบที่ตองการ อาจตองเตรียมคําถามตอเนื่องโดย
คาดคะเนจากคําตอบที่เปนไปไดจากนักเรียน เพื่อจะนํานักเรียนไปสูการตอบคําตอบที่ตองการ            
การอภิปรายคําตอบหรือการถามคําถามตอเนื่องควรทําบนฐานของคําตอบที่ไดจากนักเรียน เพื่อเปน
การใหความสําคัญกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยไมคํานึงวาจะเปนคําตอบที่ถูกหรือผิด 
 3. ทักษะการยกตัวอยาง การยกตัวอยางชวยใหนักเรียนเห็นส่ิงที่ครูผูสอนกําลังพูดหรือ
อธิบายอยู  ทําใหนักเรียนเขาใจส่ิงที่ครูสอนไดดีข้ึน  ครูผูสอนจะยกตัวอยางในการสอนไดดีเพียงใดนั้น
ข้ึนอยูกับความรูและประสบการณที่มีอยู ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนมากและมีความรูทาง
คณิตศาสตรดีมักยกตัวอยางที่ชัดเจนและสอดคลองกับส่ิงที่กําลังสอน เปนตัวอยางที่ไมซ้ํากับตัวอยาง
ในแบบเรียน แตเปนตัวอยางที่สามารถส่ือสารใหนักเรียนเขาใจไดเปนอยางดี  ในการยกตัวอยาง
ครูผูสอนควรมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน ยกตัวอยางที่ใกลตัวนักเรียน มีความสัมพันธกับเนื้อหาที่สอน ให
นักเรียนมีสวนรวมในการยกตัวอยางโดยใหนักเรียนคิดหาตัวอยางเอง การยกตัวอยางในการสอน
ความคิดรวบยอด  ควรเปนจํานวนนอย ๆอาจใชจํานวนที่มีหนึ่งหรือสองหลักเพื่อนักเรียนจะไดให
ความสําคัญกับเนื้อหาสาระมากกวาตัวเลขหรือจํานวน โดยแหลงที่มาของตัวอยางทางคณิตศาสตร
อาจมาจากเหตุการณในชีวิตประจําวัน ประสบการณของครูผูสอน แบบเรียน คูมือครู หนังสือเสริม
ประสบการณ วารสารตาง ๆ ความคิดและประสบการณของนักเรียนหรือจากส่ิงแวดลอมรอบ ๆ 
หองเรียน 
 4. ทักษะการสรุปบทเรียน  เปนการสรุปสาระสําคัญของส่ิงที่สอนมาทั้งหมด ทําใหนักเรียน
พยายามส่ือสารส่ิงที่ตนเขาใจออกมาใหผูอ่ืนรับทราบ บางคร้ังนักเรียนที่เขาใจเนื้อหาดีแตไมสามารถ
ส่ือสารออกมาเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียนใหผูอ่ืนเขาใจได  ครูผูสอนจึงมีบทบาทเปนผูแนะนําวาควร
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สรุปอะไรและสรุปอยางไร การสรุปบทเรียนควรสรุปเปนตอน ๆ จากเนื้อหายอย ๆ ในระหวางการสอน 
เพื่อจะไดใชขอมูลนั้นสําหรับการสอนเนื้อหายอยในลําดับที่สูงข้ึน โดยใหนักเรียนเปนผูสรุป ครูผูสอน
เปนผูแนะแนวทางในการสรุปเพื่อที่นักเรียนจะไดทราบวาส่ิงที่ตนเขาใจนั้นถูกตองหรือไม  และ
ครูผูสอนจะไดทราบวานักเรียนมีความเขาใจสิ่งที่สอนมากนอยเพียงใด การสรุปทฤษฎีบท กฎ สูตร 
นิยาม ครูผูสอนไมควรสรุปส่ิงเหลานั้นทันทีแตควรรอใหนักเรียนใชภาษาของตนเองสรุปกอน ครูผูสอน
จึงสรุปในภายหลัง การสอนโจทยปญหา ข้ันตอนหรือวิธีการทางคณิตศาสตร ก็ใชการสรุปบทเรียนได 
การสรุปบทเรียนอาจใชการอภิปราย ใชส่ือการสอน เพลง กลอน หรือเกม 
 การประเมินผลคณิตศาสตร 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 
60-61) กําหนดคุณภาพนักเรียนวา เมื่อจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแลวจะตองมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร  ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรพัฒนา
คุณภาพชีวิต  นําไปเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  
การที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพนั้น จะตองมีความสมดุลระหวางสาระ
ทางดานความรู  ทักษะกระบวนการ  ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม โดยกําหนดคุณภาพ
นักเรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้ 
 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง  มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ  
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม  รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง สามารถดําเนนิการ
เกี่ยวกับจํานวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง  รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง ใชการ
ประมาณคาในการดําเนินการและแกปญหาและนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได 
 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม  ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม  
ทรงกระบอก  พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว  พื้นที่  
และปริมาตรไดอยางเหมาะสม  พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได 
 3. สามารถสรางและอธิบายข้ันตอนการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชวงเวียนและสันตรง 
อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก  กรวย และ 
ทรงกลมได 
 4. มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูป
สามเหลี่ยม เสนขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชในการให
เหตุผลและแกปญหาได มีความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต (Geometric transformation) 
ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation)  และนําไปใชได 
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 5. สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 6. สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป สถานการณหรือปญหาและ
สามารถใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
และกราฟในการแกปญหาได 
 7. สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถามเก่ียวกับปญหาหรือสถานการณ กําหนดวิธีการ
ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลมหรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมได 
 8. เขาใจคากลางของขอมูลในเร่ืองคาเฉล่ียเลขคณิต  มัธยฐานและฐานนิยมของขอมูลที่ยัง
ไมไดแจกแจงความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสาร
ทางสถิติ 
 9. เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได 
 10. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร  การสื่อ
ความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และ
นําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 
 สสวท. (2544: 206-208) ไดใหหลักการการประเมินผลคณิตศาสตร ไวดังนี้ 
 1. การประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องและควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน ผูสอน
ควรใชงานหรือกิจกรรมคณิตศาสตรเปนส่ิงเราใหผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู  และใชการถาม
คําถาม  นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหาแลว ควรถามคําถาม
เพื่อตรวจสอบและสงเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดวย เชน การถามคําถามในลักษณะ 
“นักเรียนแกปญหานี้ไดอยางไร”  “ใครสามารถคิดหาวิธีการนอกเหนือไปจากนี้ไดอีก”  “นักเรียนคิด
อยางไรกับวิธีการที่เพื่อนเสนอ” การกระตุนดวยคําถามซ่ึงเนนกระบวนการคิดทําใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางนักเรียนดวยกันและระหวางนักเรียนกับครูผูสอน นักเรียนมีโอกาสไดพูดแสดงความคิดเห็นของ
ตน แสดงความเห็นพองและโตแยง เปรียบเทียบวิธีการของตนกับของเพื่อนเพื่อเลือกวิธีการที่ดีในการ
แกปญหา  ดวยหลักการเชนนี้  ทําใหครูผูสอนสามารถใชคําตอบของนักเรียนเปนขอมูลเกี่ยวกับความรู 
ความเขาใจและทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน 
 2. การประเมินผลตองสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรู  จุดประสงคและ
เปาหมายการเรียนรูในที่นี้เปนจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
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และระดับชาติ  ในลักษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่ประกาศไวในหลักสูตร  เปนหนาที่ของ
ครูผูสอนที่ตองประเมินผลตามจุดประสงคและเปาหมายการเรียนรู เพื่อใหสามารถบอกไดวานักเรียน
บรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ครูผูสอนตองแจงจุดประสงคและเปาหมายการ
เรียนรูในแตละเร่ืองใหนักเรียนทราบ  เพื่อใหนักเรียนเตรียมพรอมและปฏิบัติตนใหบรรลุจุดประสงค
และเปาหมายที่กําหนด 
 3. การประเมินผลทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรมีความสําคัญเทาเทียมกับการวัด
ความรูความเขาใจในเนื้อหา ครูผูสอนตองออกแบบงานหรือกิจกรรมซ่ึงสงเสริมใหเกิดทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร  ใชวิธีการสังเกต สัมภาษณ หรือตรวจสอบคุณภาพผลงานเพื่อประเมิน
ความสามารถของนักเรียน ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหใกลเคียงสภาพจริงหรือสถานการณที่เกิดข้ึน
จริง อาศัยการเช่ือมโยงความรูหลายเร่ือง มีทางเลือกในการดําเนินงานหรือแกปญหาหลายวิธี เงื่อนไข
หรือสถานการณปญหามีลักษณะเปนปญหาปลายเปดเพื่อใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันมี
โอกาสแสดงกระบวนการคิดตามความสามารถของตน เอ้ืออํานวยใหนักเรียนไดใชกระบวนการสื่อสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และนําเสนอโดยการพูด การเขียน หรือการวาดภาพ  
 4. การประเมินผลการเรียนรูตองนําไปสูขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนรอบดาน          
การประเมินผลการเรียนรูมิใชเพียงการใหนักเรียนทําแบบทดสอบในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น  แตควร
ใชเคร่ืองมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การมองหมายงาน
ใหทําเปนการบาน การทําโครงงาน การเขียนบันทึกโดยนักเรียน การใหนักเรียนจัดทําแฟมสะสมงาน
ของตนเองหรือการใหนักเรียนประเมินตนเอง เปนตน การใชเคร่ืองมือวัดและวิธีการที่หลากหลายจะ 
ทําใหครูผูสอนมีขอมูลรอบดานเก่ียวกับนักเรียน  เพื่อนําไปตรวจสอบกับจุดประสงคและเปาหมายการ
เรียนรูที่กําหนดไว เปนหนาที่ของครูผูสอนที่ตองเลือก ใชเคร่ืองมือวัดและวิธีการที่เหมาะสมในการ
ตรวจสอบการเรียนรู การเลือกใชเคร่ืองมือวัดข้ึนอยูกับจุดประสงคของการประเมิน ไดแก การประเมิน
เพื่อวินิจฉัยนักเรียน การประเมินเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อ 
ตัดสินผลการเรียน 
 5. การประเมินผลการเรียนรูตองเปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการปรับปรุงความสามารถดานคณิตศาสตรของตน การประเมินที่ดีโดยเฉพาะการ
ประเมินผลระหวางเรียนตองทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน  คิดปรับปรุงขอบกพรองและพัฒนา
ความสามารถดานคณิตศาสตรของตนใหสูงข้ึน  เปนหนาที่ของครูผูสอนที่ตองสรางเคร่ืองมือวัดหรือ
วิธีการที่ทาทายและสงเสริมกําลังใจแกนักเรียนในการขวนขวายเรียนรูเพิ่มเติม 
 การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองดวยการสรางงานหรือกิจกรรม  
การเรียนรูที่สงเสริมบรรยากาศใหเกิดการไตรตรองถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการทํางานของ
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ตนไดอยางอิสระ เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงและ
พัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตรของตน 
 ข้ันตอนการวัดและประเมินผลคณิตศาสตร   
 การวัดและประเมินผลคณิตศาสตรมีแนวทางดําเนินการดังนี้ (สสวท.  2544: 208-209) 
 1. วางแผนการประเมิน โดยครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณากําหนดรูปแบบและ
ชวงเวลาการประเมินผลใหเหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายของการประเมิน  
 2. กําหนดคําถามหรืองานและเกณฑการใหคะแนนใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู  ถา
จุดประสงคเนนความรูความเขาใจ  วิธีการประเมินอาจกระทําไดในรูปการเขียนตอบ  รูปแบบของ
คําถามอาจเปนคําถามใหคนหาคําตอบ ใหพิสูจน หรือแสดงเหตุผล ใหสรางหรือตอบคําถามปลายเปด 
ซึ่งการประเมินผลคณิตศาสตรมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 2 แบบ คือ การใหคะแนนแบบ
วิเคราะหองคประกอบยอย (Analytic Scoring Scale)  และการใหคะแนนแบบองครวม (Holistic 
Scoring Scale) เกณฑการใหคะแนนแบบวิเคราะหองคประกอบยอย อยูบนพื้นฐานการวิเคราะหงาน
ออกเปนองคประกอบยอยและกําหนดคะแนนสําหรับแตละองคประกอบยอย ซึ่งการใหคะแนนแบบนี้
ทําใหเห็นจุดเดนและจุดดอยของนักเรียนในแตละองคประกอบ สําหรับเกณฑการใหคะแนนแบบองค
รวม เปนการกําหนดคุณภาพในองครวมหรือภาพรวมของงานท้ังหมด 
 3. จัดระบบขอมูลจากการวัดและประเมินผล  ถาขอมูลเปนผลจากการทําแบบทดสอบหรือ
เขียนตอบ  ก็ควรเก็บรวบรวมในรูปคะแนน  ถาขอมูลอยูในรูปพฤติกรรมที่สังเกตได ก็ควรมีระบบการ
บันทึก แบบฟอรมการบันทึกควรประกอบดวย สวนนํา คือ การระบุ วัน เวลา สถานที่ ชื่อนักเรียนและผู
สังเกต เร่ืองที่เรียนและจุดประสงคการเรียนรู สวนเนื้อหาคือ การบันทึกรายละเอียดของงานและ
พฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียนที่ปรากฏจริง สวนสรุป คือ การตีความเบ้ืองตนของผูสังเกต พรอมทั้งระบุ
ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน  การรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับผลการเรียนรูของผูเรียนตองกระทําหลาย
คร้ังและใชขอมูลจากหลายดาน 
 4. นําขอมูลจากการวัดผลและประเมินผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  เพื่อใหไดขอสรุป
เกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน  โดยอาจจําแนกเปนรายบุคคล รายกลุม หรือรายมาตรฐานการเรียนรู 
 แนวคิดที่ ผูวิจัยนํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีดังนี้ 
 1. จัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงประสบการณเดิมและความรูพื้นฐานของนักเรียน 
 2. จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือไดความรูทางคณิตศาสตรจาก
การคิดและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอ่ืน 
 3. สอนใหนักเรียนคิดและคนพบดวยตนเอง  ครูผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะและอํานวยความสะดวก 
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 4. จัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรู 
 5. จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
 6. ฝกใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้งการฝกรายบุคคลและ
ฝกเปนกลุม  โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
 3.6 การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรูทีคํ่านงึถงึ
ความแตกตางระหวางบุคคล  ยึดนักเ รียนเปนตัวต้ัง  มุงพัฒนาผู เ รียนใหเกิดการเรียนรู เ ต็ม
ความสามารถ ปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความตองการของผูเรียน เนน
กระบวนการคิด เปดโอกาสใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ใหโอกาสนักเรียนไดคนพบความรู
ดวยตนเอง  ครูผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่จากการถายทอดความรูมาเปนผูวางแผน จัดการ ชี้แนะ
และอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน (ชนาธิป พรกุล.  2544: 50; ชัยวัฒน  สุทธิรัตน.  2552: 80;  
ทิศนา แขมมณี.  2551ข: 120-121; วิชัย วงษใหญ.  2543: 71)   
 การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะดังนี้ (วิชัย วงษใหญ.  2543: 58-60) 
 1. ครูผูสอนมีความเชื่อวาความรูเปนส่ิงที่เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนใหมตลอดเวลา ลักษณะการออก 
แบบการเรียนรูจะกระตุนใหนักเรียนคนพบ เรียนรูจากประสบการณ เรียนรูจากสภาพจริง ใหนักเรียน
เปนศูนยกลางเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูอยางเต็มที่ ในสถานการณดังกลาวครูผูสอนจะมีความ
เชื่อตามปรัชญาการศึกษากลุมพิพัฒนนิยม ซึ่งมุงเนนใหเรียนรูจากการเปนผูกระทํา มีอิสระและ
สามารถควบคุมทิศทางการจัดกิจกรรมไดมากที่สุด ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู ไดแก การสืบเสาะ
คนหา การแกปญหางานกลุมยอย การเรียนแบบรวมมือ การเรียนรูเชิงประสบการณ 
 2. การเรียนรูที่นักเรียนเปนผูกระทํา จะสงผลตอคุณภาพและประสบการณทางสมองของ
นักเรียนที่เกี่ยวของกับการกระทําทางปญญาในประสบการณการเรียนรู ซึ่งสังเกตไดจากการเพิ่มข้ึน
ของความเขาใจที่ลึกซึ้งในตัวนักเรียน เปนกระบวนการที่เนนความพยายามทางสมอง เปนการเรียนรูที่
มีความหมายและมีการควบคุมตนเองในการเรียนรู  
 3. จากเนื้อหาสูกระบวนการ กระบวนการเรียนรูที่มาจากนักเรียนจะมีความหลากหลาย          
องคความรูไมมีขีดจํากัดข้ึนอยูกับศักยภาพของนักเรียนแตละคน โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคล
ที่ไมใชคุณภาพของการจํา แตเปนศักยภาพของความใสใจและแรงผลักดันของแตละบุคคล                 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนสามารถทํางานไดสําเร็จภายใตการแนะนําของครูผูสอน  
บทบาทครูผูสอนคอยสังเกต สนับสนุน สรางบรรยากาศในการเรียนรู 
 4. การพัฒนาแบบองครวม  การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหความสําคัญตอการพัฒนานักเรียน 
ทุกคน ทุกดาน บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูโดยนักเรียนเปนผูกระทํา คือใหโอกาสนักเรียนเรียนรูใน 
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แนวคิดหลัก (Main concept) โดยการลดเนื้อหาจากหลักสูตรที่อัดแนน  สงเสริมบทบาทหนาที่ให
ติดตามส่ิงที่นาสนใจ สรางความเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักและการเขาถึงขอสรุป จัดใหมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลที่สําคัญ ใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง ใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิธีการแกปญหา 
 5. กิจกรรมการเรียนเปนโครงสรางแบบเปด มีความยืดหยุนหลากหลาย นักเรียนลงมอืกระทาํ 
เปนวงจรการเรียนรู (Learning cycle) อยางตอเนื่อง 
 6. การประเมินในขณะที่จัดกระบวนการเรียนการสอน เปนการประเมินที่เปนธรรมชาติ
สอดคลองกับความเปนจริง ทําไดยากถาครูผูสอนไมเขาใจกระบวนการเรียนรูสูศักยภาพที่ชัดเจน 
เพราะการเรียนรูยังคงตอเนื่องขณะที่มีการประเมิน การประเมินในสภาพจริงตองการใหนักเรียน
ประยุกตความรูที่มีอยูเดิมกับสถานการณใหม ครูผูสอนสามารถแยกแยะไดวาอะไรเปนส่ิงที่นักเรียนจํา
ได อะไรเปนส่ิงที่นักเรียนประยุกตข้ึน ทําใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย  
 บทบาทในชั้นเรียนของครูผูสอน 
 บทบาทในช้ันเรียนของครูผูสอน หมายถึง พฤติกรรมที่ครูผูสอนปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อให       
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ (ศิริยุภา  พูลสุวรรณ.  2542?: 8) 
 1. บทบาทที่ครูผูสอนเปนผูชี้นําในช้ันเรียน (Conduct) ทําหนาที่ชี้นํา ควบคุมการเรียน       
การสอนอยางเต็มที่ 
 2. บทบาทที่ครูผูสอนเปนผูประสานงาน (Co-ordinator) โดยครูผูสอนและนักเรียนมีบทบาท
รวมกันในการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนและนักเรียน  
 3. บทบาทที่ครูผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ครูผูสอนทําหนาที่อํานวยความ
สะดวกในการเรียน โดยเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง เรียนดวยตนเองเปนหลัก     
 ในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหมที่เนนนักเรียนเปนสําคัญนั้น ครูผูสอนตอง
ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Learning Facilitator)    
 บทบาทที่ครูผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนทัศนใหมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นครูผูสอนจะตอง
ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนอยาง
เต็มที่  ตองเปนผูกระตุน วินิจฉัยนักเรียนและกระบวนการเรียนรู เปนนักจัดการเรียนรู รวมทั้งเปน         
ผูเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ (วิชัย วงษใหญ.  2542: 19-22) 
 1. การฟงอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการฟงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับครูผูสอนเพราะ
ตองใชส่ือสารกับนักเรียนตลอดเวลา เพื่อจะไดตอบสนองความตองการของนักเรียน คอยชวยเหลือ
สนับสนุนในส่ิงที่นักเรียนตองการและสนใจจะเรียนรู  ตองมีความอดทนใสใจในส่ิงที่นักเรียนพูด ตอง
ปรับบทบาทในการฟงนักเรียนโดยพยายามคาดเดาวานักเรียนพูดเร่ืองใด พยายามวิเคราะหสรุปสาระ
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ประเด็นหลัก อยาดวนตัดสินประเมิน ควรรับฟงอยางใสใจ สรุป ทบทวน พยายามหาความหมายพิเศษ
ที่ซอนเรนอยูภายใตการพูดของนักเรียน  ครูผูสอนจะตองหมั่นพัฒนาตนใหมีการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสามารถติดตอส่ือสารกับนักเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย 
 2. ความจริงใจ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ถือเปนเปาหมายที่
พึงประสงค ซึ่งจะบรรลุผลไดข้ึนอยูกับผูสอนมีความจริงใจกับนักเรียน  การที่ครูผูสอนสรางความจริงใจ
กับนักเรียน ครูผูสอนจะตองมีความจริงใจกับตนเองเปนประการแรกกอน จึงจะใหความจริงใจ ความ
รักและความหวังดีกับนักเรียนโดยความบริสุทธิ์ใจ ต้ังแตการเตรียมบทเรียน การดําเนินกิจกรรม      
การเรียนการสอน การกระตุนนักเรียน การเสริมแรง การใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน รวมทั้งการ
ประเมินผล 
 3. ความเขาใจ การที่ครูผูสอนมีความเขาใจตนเองเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของตนเองอยาง
แทจริง จะเปนพื้นฐานนําไปสูความเขาใจนักเรียนอยางแทจริง การใหกําลังใจ (Will power) เปนพลังที่
ชวยใหนักเรียนกระทําหรือละเวนการกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่คาดหวัง ครูผูสอนตองเขาใจนักเรียน คอย
สนับสนุนและใหกําลังใจนักเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียนรู  
 4. การยอมรับ ครูผูสอนยอมรับนักเรียนในฐานะบุคคล (as a person) มีเจตคติที่ดีตอนักเรียน 
มองนักเรียนเปนบุคคลที่มีคุณคา ใหความสนใจ คิดวานักเรียน คือ เพื่อน บุตร ญาติพี่นอง มีความเอ้ือ
อาทรตอกัน  การยอมรับนักเรียนโดยตระหนักถึงปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน เชน 
พันธุกรรม ส่ิงแวดลอม พฤติกรรม วัย วุฒิภาวะ การอบรมส่ังสอน ฐานะทางสังคม เศรษฐกจิ ถิน่กาํเนดิ 
ศาสนา และอิทธิพลของกลุม เปนตน เมื่อครูผูสอนเขาใจและยอมรับนักเรียนได จะทําใหการ
ดําเนินการเรียนการสอนเปนไปโดยราบร่ืน นักเรียนมีความรูสึกเปนสุข สะดวกสบายในการเรียนรู  
 5. ความฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบ  ความฉลาดเปนพลังของบุคคลในการเผชิญสถานการณ
ตาง ๆ โดยเฉพาะเหตุการณที่ไมคาดคิดมากอน ครูผูสอนจะตองใชความสามารถเขาใจสถานการณ
ของความจริงที่ปรากฏ เพื่อที่จะนําไปสูการกระทําที่จะบรรลุจุดหมายที่พึงประสงค การจัดการเรียน
การสอนที่มีความสําเร็จในการเผชิญหรือแกไขปญหาโดยเฉพาะปญหาที่ไมคาดคิดมากอน ปญหาใหม
หรือปญหาที่ลึกซึ้งไดอยางราบร่ืน แสดงวาครูผูสอนมีความฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบ  
 6. ทักษะในการส่ือสารระหวางบุคคล  การสื่อสารระหวางบุคคลไมวาจะเปนภาษาพูดและ
ภาษากายหรือภาษาทาทาง ครูผูสอนจะตองสามารถส่ือความหมายที่ซอนเรนอยูในคําพูดและทาทาง
ของนักเรียน การมีความรูสึกที่ไวรับรูตอความหมายหรือเนื้อหาโดยนัยที่ซอนอยูในคําพูด ครูผูสอนตอง
ฝกฝนทักษะการฟงเมื่อนักเรียนพูดและฝกนิสัยการถามตนเองวา เพราะเหตุใดนักเรียนจึงพูดเชนนั้น 
และความหมายโดยนัยคืออะไร นักเรียนจะประทับใจในความไวของครูผูสอน ที่สะทอนความตองการ
ของเขา 
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 จรรยา ภูอุดม (2545: 21-23)  ชนาธิป  พรกุล (2544: 12, 63) และวรี  เกี๋ยสกุล (2547: 56-
57) กลาววา ผูอํานวยความสะดวก มีหนาที่ดังนี้ 
 1. เปนผูจัดระบบการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแตการศึกษาหลักสูตร ตลอดจนการวางแผน           
การเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนรู  เลือก ผลิต และใชส่ือการเรียนการสอน  วัดผลและ
ประเมินผล รวมถึงการจัดระเบียบวินัยในช้ันเรียน วางโครงสรางบทเรียนดวยสถานการณปญหาที่
สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรและความสนใจของนักเรียน หรือช้ีนําความสนใจของนักเรียนดวย
การสนทนาหรือเสนองานที่เหมาะสม เนื่องจากความสนใจโดยท่ัวไปของนักเรียนสวนใหญอาจไม
สอดคลองหรือเปนไปตามที่หลักสูตรตองการ  การสอนเฉพาะสิ่งที่นักเรียนมีความสนใจเองจะทําให
นักเรียนขาดโอกาสที่จะไดเรียนรูส่ิงที่ควรเรียนรูบางเร่ือง  ครูผูสอนจึงมีหนาที่สําคัญที่สุดที่จะทําให
ความสนใจของนักเรียนกับเปาหมายของหลักสูตรสอดคลองกัน  
 2. เปนผูจัดบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมของการเรียนรูดานกายภาพ  ไดแก การจัดชั้นเรียน  
วัสดุอุปกรณ แสงสวาง ระบบเสียง ใหผูเรียนรูสึกสบายและอยากเรียน สวนดานจิตวิทยา ไดแก การจัด
ชั้นเรียนใหนักเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน  ไดแลกเปล่ียนประสบการณความคิดเห็น สงเสริมการ
กลาคิด กลาทํา กลาริเร่ิม ใหโอกาสนักเรียนไดประสบความสําเร็จทุกคน 
 3. เปนผูชี้นําหรือแนะแนวทางใหนักเรียนไดคนควาหาความรูโดยการสังเกต สํารวจ ทดลอง 
วิเคราะหจนพบคําตอบ ซึ่งเปนวิธีการใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
 4. เปนผูนําเสนอในเร่ืองที่มีความซับซอน  ซึ่งนักเรียนอาจประสบปญหาถาตองทําการศึกษา
คนควาดวยตนเอง หรือเปนเร่ืองที่ผูเรียนไมคุนเคยและไมเคยมีความรูมากอน  ครูผูสอนพิจารณาแลว
วาควรเปนผูนําเสนอเร่ืองนั้นดวยตนเอง 
 5. เปนผูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือพรอมที่จะเขาใจ  ชวยเหลือสงเสริมสนับสนุน หรือ
แกไขบางอยางเพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดอยางราบร่ืน ผลจากการสังเกตนําไปใชกระตุนเพื่อใหนักเรียนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม ละเวนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
 6. เปนผูเสริมแรงเพื่อใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ครูผูสอนตองการและเปนการย้ําให
นักเรียนมั่นใจในการกระทําของตนเอง จะไดพัฒนาตนเองใหดียิ่งข้ึน ครูผูสอนควรเลือกโอกาสในการ
เสริมแรงใหเหมาะสม 
 7. เปนผูถามคําถาม  การถามคําถามเปนการกระตุนใหนักเรียนคิดและเปนเคร่ืองมือสําคัญที่
ครูผูสอนสามารถใชพัฒนาสติปญญาของนักเรียน  คําถามที่ใชควรหลากหลายและใชความคิด
ระดับสูงในการตอบ เพื่อนําไปสูการสรางหรือขยายความคิดรวบยอดและตรวจสอบแนวคิดของตนเอง
ควรต้ังคําถามใหนักเรียนบอกถึงเหตุผลและอธิบายรายละเอียดของข้ันตอนการกระทําหรือ
แนวความคิดตาง ๆ เกร็ดเลอร (จรรยา ภูอุดม.  2545: 21 อางอิงจาก Gredler. 1997: 177) พบวา  
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การใชคําถามที่ทําใหนักเรียนคนพบวิธีการหรือเหตุผลดวยตนเอง การฝกใหนักเรียนหัดถามนักเรียน
ดวยกันเอง หรือการฝกใหนักเรียนรูจักถามตนเองลวนเปนเทคนิคสําคัญที่ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรู 
มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลดวยตนเองท้ังส้ิน การสอนใหนักเรียนรูจักถามตนเองระหวางทํากิจกรรม
ตาง ๆ เปนการฝกต้ังเปาหมายยอย ๆ ชวยใหนักเรียนสามารถควบคุมและประเมินการเรียนรูของ
ตนเองได 
 8. เปนผูฟง  การฟงทําใหไดรับขอมูลขาวสาร ทําใหเกิดความเขาใจ เรียนรูไดงายข้ึน 
ครูผูสอนตองใชการฟงอยางจริงจังกับนักเรียน ฟงอยางเขาใจ ฟงแลวคิดเพื่อประเมินวานักเรียนกําลัง
ส่ือสาร  ส่ิงใดใหครูผูสอนฟงและพรอมที่จะตอบสนองใหนักเรียนไดคิด พยายามทําความเขาใจและ
คนหารายละเอียดในคําตอบหรือแนวคิดของนักเรียน ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อ
วินิจฉัยความกาวหนาในการเรียน ดังคํากลาวของคลีเมนต (จรรยา  ภูอุดม.  2545: 23; อางอิงจาก 
Clement. 1997: 199) ที่วาในฐานะที่เปนครูผูสอน  จําเปนตองศึกษานักเรียนเพื่อจะไดเกิดความเขาใจ
ดีข้ึนวานักเรียนคิดอยางไร มุมมองของนักเรียนเปนหนาตางไปสูการใหเหตุผล การรับรูถึงมุมมองของ
นักเรียนทําใหครูสามารถจัดบทเรียนใหตรงกับเนื้อหาและมีความหมายตอนักเรียนได 
 9. เปนผูใหขอมูลยอนกลับ  นักเรียนเมื่อลงมือปฏิบัติส่ิงใดยอมตองการทราบผลการกระทํา
ของตน ครูผูสอนจึงควรบอกผลการกระทําแกนักเรียนโดยเร็ว เพื่อใหนักเรียนมีกําลังใจหรือแกไข
ขอบกพรองไดทันทวงที  ครูผูสอนควรมีวิธีใหขอมูลยอนกลับที่สงเสริมการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแก
นักเรียนในเวลาที่จําเปนหรือเหมาะสม หลีกเล่ียงการตีคาหรือแกแนวคิดของนักเรียน  แตจะใชคําถาม
ที่ทําใหนักเรียนสามารถคนพบหนทางดวยตนเอง การสรางแรงจูงใจในการเรียนรูแกนักเรียนและให
ขอมูลยอนกลับในเวลาที่จําเปนหรือเหมาะสมเปนส่ิงที่มีความสําคัญยิ่ง เทราแมนและลิชเธนเบอรก 
(จรรยา ภูอุดม.  2545: 22; อางอิงจาก Troutman; & Lichtenberg. 1995: 25-26) พบวา  การให
นักเรียนแกปญหาโดยปราศจากผลยอนกลับในทันทีทันใดจะทําใหนักเรียนจํารูปแบบที่เขาทําผิดได
งายและยังพบวารูปแบบที่นักเรียนจําคร้ังแรกจะเปนส่ิงที่ติดแนน ทนนาน และแกไขไดยาก  
 บทบาทที่ครูผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกที่ผูวิจัยนํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร คือ ครูผูสอนเปนผูจัด
ประสบการณใหนักเรียนเกิดความสนใจ  ตองการเรียนรูและเกิดการเรียนรู โดยการจัดเตรียมเนื้อหา 
แหลงเรียนรู วัสดุอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม ขณะนักเรียนทํากิจกรรม ครูผูสอนทําหนาที่
ดูแลและใหขอมูลยอนกลับ  เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย เรียนรูมากที่สุด ดีที่สุด
ตามศักยภาพของแตละบุคคล  
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 รูปแบบการเรียน (Learning Style) 
 รูปแบบการเรียน หมายถึง วิธีการเรียน  เปนพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่นักเรียนใชเปนสวน
ใหญในการเรียนรู  เปนวิธีการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด  ซึ่งแตกตางกันตาม
สติปญญาและลักษณะเฉพาะของนักเรียน  (ชลลดา จิตติวัฒนพงศ.  2544: 2; ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ. 
2546: 102; ทิศนา แขมมณี.  2551ก: 2) 
 การสอนใหนักเรียนเรียนรูวิธีเรียนที่ถูกตอง (Learn how to learn) เปนเร่ืองที่จําเปนอยางยิ่ง 
โดยครูผูสอนตองเขาใจและตระหนักเปนอันดับแรกวา นักเรียนแตละคนมีรูปแบบการเรียนไม
เหมือนกัน  ครูผูสอนที่สามารถรูวานักเรียนแตละคนในชั้นมีรูปแบบการเรียนเปนแบบใดจะประสบ
ความสําเร็จในการสงผานความรูไปยังนักเรียน  ทําใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของ
ตนเองไดอยางเต็มความสามารถมากที่สุด (มัณฑรา ธรรมบุศย.  2544: 6-8 ) บุคคลโดยท่ัวไปมีรูปแบบ 
การเรียนหลายแบบ แตจะมีแบบที่ตนชอบหรือถนัดมากที่สุดและแบบที่ชอบรองลงมา รวมทั้งอาจมี
รูปแบบการเรียนที่ไมชอบ แตโดยทั่วไปบุคคลจะเรียนรูไดดี หากไดใชรูปแบบการเรียนที่ตนเองชอบหรือ
ถนัด ในทางตรงกันขามหากตองใชรูปแบบการเรียนที่ตนไมชอบหรือไมถนัด บุคคลอาจไมเกิดการ
เรียนรูสมบูรณเต็มตามศักยภาพของตน มีงานวิจัยหลายเร่ืองที่สนับสนุนวารูปแบบการเรียนมี
ความสัมพันธกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประโยชน คุปตกาญจนากุล.  2525) เพื่อชวยใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูสูงสุดหรือเต็มตามศักยภาพของตน ครูผูสอนจึงจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู
ที่หลากหลายของนักเรียนและปรับการสอนของตนใหสามารถตอบสนองตอความตองการที่แตกตาง
กันของนักเรียนใหมากข้ึน  ซึ่งหมายถึงการปรับการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู  รวมทั้ง
การปรับแบบการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนดังกลาว (ทิศนา แขมมณี.  2551ก: 3) 
 รูปแบบการเรียนสามารถจําแนกออกเปนแบบตาง ๆ ข้ึนอยูกับทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่
ผูจําแนกยึดเปนหลัก ซึ่งสังเคราะหไดเปน 4  กลุม ไดแก 1) รูปแบบการเรียนที่จําแนกตามชองทางการ
รับรู  2) รูปแบบการเรียนที่จําแนกตามแบบการคิด 3) รูปแบบการเรียนที่จําแนกตามลักษณะของ
พฤติกรรม 4) รูปแบบการเรียนที่จําแนกตามส่ิงเรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนท่ีจําแนกตามชองทางการรับรู  นักจิตวิทยาจัดรูปแบบการเรียนที่
จําแนกตามชองทางการรับรูเปน 3 ประเภท ดังนี้  (มัณฑรา ธรรมบุศย.  2544: 6-8)    
    1.1 ผูที่เรียนรูทางสายตา (Visual  learner) เปนผูที่เรียนรูไดดีถาเรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ 
หรือจากเนื้อหาที่เขียนเปนเร่ืองราว เมื่อนึกถึงเหตุการณใดก็จะนึกถึงภาพเหมือนดูภาพยนตร คือ
มองเห็นเปนภาพที่เคล่ือนไหวบนจอฉายหนังได  เนื่องจากระบบเก็บความจําไดจัดเก็บส่ิงที่เรียนรูไว
เปนภาพ  จะพบประมาณ 60-65 % ของประชากรทั้งหมด ลักษณะของคําพูดที่คนกลุมนี้ชอบใชคือ 
“ฉันเห็น”   
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 ผูที่เรียนรูทางสายตา จะเรียนไดดีถาครูผูสอนบรรยายเปนเร่ืองราวและทําขอสอบไดดีถา
ครูผูสอนออกขอสอบในลักษณะที่ผูกเปนเร่ืองราว  นักเรียนคนใดที่เปนนักอาน เม่ืออานเนื้อหาในตํารา
เรียนที่ผูเขียนบรรยายในลักษณะของความรูก็จะนําเร่ืองที่อานมาผูกโยงเปนเร่ืองราวเพื่อทําใหตน
สามารถจดจําเนื้อหาไดงายข้ึน ผูที่เรียนรูทางสายตา ถาไดเรียนเนื้อหาที่ครูผูสอนนํามาเลาเปนเร่ือง ๆ 
จะนั่งเงียบสนใจเรียน  และสามารถเขียนผูกโยงเปนเร่ืองราวไดดี    
  1.2  ผูที่เรียนรูทางโสตประสาท (Auditory  Learner) เปนผูที่เรียนรูไดดีถาไดฟงหรือไดพูด  
จะไมสนใจรูปภาพ ไมสรางภาพ  และไมผูกเร่ืองราวในสมองเปนภาพเหมือนพวกที่เรียนรูทางสายตา  
แตชอบฟงเร่ืองราวซ้ํา ๆ และชอบเลาเร่ืองใหคนอ่ืนฟง คุณลักษณะพิเศษของคนกลุมนี้ ไดแก การมี
ทักษะในการไดยิน/ไดฟงที่เหนือกวาคนอ่ืน ดังนั้นจึงสามารถเลาเร่ืองตาง ๆ ไดอยางละเอียดลออ และ
รูจักเลือกใชคําพูด 
 ผูที่เรียนรูทางโสตประสาทจะจดจําความรูไดดีถาครูผูสอนพูดใหฟง  หากครูผูสอนถามก็จะ
สามารถตอบไดทันที   แตถาครูผูสอนมอบหมายใหไปอานตําราลวงหนาจะจําไมไดจนกวาจะไดยิน
ครูผูสอนอธิบายใหฟง เมื่อทองหนังสือก็ตองอานออกเสียงดัง ๆ  ครูผูสอนสามารถชวยเหลือนักเรียน
กลุมนี้ไดโดยใชวิธีสอนแบบอภิปราย  แตผูที่เรียนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวนจากเสียงอ่ืน ๆ จน
ทําใหเสียสมาธิในการฟงไดงายเชนกัน ในดานการคิด มักจะคิดเปนคําพูดและชอบพูดวา “ฉันไดยินมา
วา…./ ฉันไดฟงมาเหมือนกับวา……” 
  1.3  ผูที่เรียนรูทางรางกายและความรูสึก (Kinesthetic  learner)  เปนผูที่เรียนโดยผาน
การรับรูทางความรูสึก การเคล่ือนไหว และรางกาย  สามารถจดจําส่ิงที่เรียนรูไดดีหากไดมีการสัมผัส
และเกิดความรูสึกที่ดีตอส่ิงที่เรียน เมื่อนั่งในหองเรียนจะนั่งแบบอยูไมสุข  นั่งไมติดที่  ไมสนใจบทเรียน  
และไมสามารถทําใจใหจดจออยูกับบทเรียนเปนเวลานาน ๆ ได  คือ ใหนั่งเพงมองกระดานตลอดเวลา
แบบพวกที่เรียนรูทางสายตาไมได ครูสามารถสังเกตบุคลิกภาพของผูที่เรียนรูทางรางกายและ
ความรูสึกไดจากคําพูดที่วา “ฉันรูสึกวา……”   
 ผูที่เรียนรูทางรางกายและความรูสึกจะไมคอยมีโอกาสเปนผูที่เรียนรูทางโสตประสาท  จึงเปน
กลุมที่มีปญหามากหากครูผูสอนใหออกไปยืนเลาเร่ืองตาง ๆ หนาช้ันเรียนหรือใหรายงานความรูที่ตอง
นํามาจัดเรียบเรียงใหมอยางเปนระบบระเบียบ  เพราะไมสามารถจะทําได ครูที่ยังนิยมใชวิธีสอนแบบ
เกา ๆ เชน ใชวิธีบรรยายตลอดช่ัวโมงจะยิ่งทําใหเด็กเหลานี้มีปญหามากข้ึน ซึ่งอาจเปนเพราะวา
ความรูสึกของเด็กเหลานี้ไดถูกนําไปผูกโยงกับเหตุการณที่เกิดข้ึนเฉพาะส่ิงที่เปนปจจุบันเทานั้น  ไมได
ผูกโยงกับอดีตหรือเหตุการณที่ยังมาไมถึงในอนาคต   ครูผูสอนจึงควรชวยเหลือพวกที่เรียนรูทาง
รางกายและความรูสึกใหเรียนรูไดมากข้ึน  โดยการใหแสดงออกหรือใหปฏิบัติจริง  เชน ใหเลนละคร 
แสดงบทบาทสมมติ สาธิต ทําการทดลอง หรือใหพูดประกอบการแสดงทาทาง  เปนตน 
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 2. รูปแบบการเรียนท่ีจําแนกตามแบบการคิด ไดแก รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ    
วิทคินและคณะ  รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของคอลป  รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของแมคคารธี 
 รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของวิทคินและคณะ (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ. 2546: 106-
107; ทิศนา แขมมณี.  2551ก: 8-9; อางอิงจาก  Witkin; et al. 1977) วิทคินและคณะ จําแนกรูปแบบ          
การเรียนเปน 2 แบบ คือ 
 1. แบบพ่ึงพิงสภาพแวดลอม เปนการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากความสามารถของบุคคลในการรับรู
ส่ิงเราในลักษณะรวม ๆ ไมสามารถจําแนกส่ิงเราที่ตองการรับรูออกจากส่ิงเราอ่ืนที่ปนอยูในสภาพแวดลอม  
จึงมักถูกอิทธิพลของส่ิงเราที่ไดรับทั้งหมดรบกวน  เปนการรับรูที่ไมเปนอิสระจากสภาพแวดลอม บุคคล
แบบนี้มักชอบพึ่งพิงผูอ่ืน ขาดความมั่นใจในตนเองแตมีทักษะทางสังคมสูง 
 2. แบบไมพึ่งพิงสภาพแวดลอม  เปนการเรียนรูที่เกิดข้ึนกับบุคคลที่มีความสามารถในการ
จําแนกส่ิงเราที่ตองการรับรูออกจากส่ิงเราอ่ืนที่ปะปนอยูในสภาพแวดลอมได  โดยไมถูกอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมทําใหการรับรูผิดไปจากความเปนจริง  เปนการรับรูที่เปนอิสระจากสภาพแวดลอม 
บุคคลแบบนี้มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูง สามารถพัฒนากลวิธี
การเรียนดวยตนเอง แตอาจมีทักษะทางสังคมตํ่า 
 รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของคอลป  (ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ.  2546: 107-110;  
ทิศนา แขมมณี. 2551ก: 10-11; อางอิงจาก Kolb. 1981; Kolb. 1984: 27-49) คอลป ไดแบงรูปแบบ
การเรียนเปน 4 แบบ ดังนี้ 
 1. แบบคิดอเนกนัย (Divergent Learning Style)  นักเรียนที่มีการคิดแบบนี้มีความสามารถ
สูงดานประสบการณเชิงรูปธรรมและการสังเกตอยางไตรตรอง  เรียนรูไดดีจากการสัมผัสและสังเกต 
ชอบแสวงหาประสบการณใหม ๆ ชอบแสวงหาขอมูล ความรู ชอบนําประสบการณและขอมูลมาคิด
วิเคราะห  ไตรตรองและแสวงหาแนวคิดและทางเลือกหลากหลาย นักเรียนแบบนี้มักจะชอบถามวา 
“ทําไม” วิธีสอนที่ดีสําหรับกลุมนี้คือการใหส่ิงเรา นักเรียนกลุมนี้จะใหความสนใจเกี่ยวกับบุคคลและ
สังคม ชอบการระดมความคิด  
 2. แบบซึมซับ (Assimilative Learning Style) นักเรียนที่มีการคิดแบบนี้เรียนรูไดดีจากการศึกษา
รวบรวมขอมูลและทํางานกับความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม  ชอบคิดไตรตรองและสามารถสราง
ทฤษฎีหรือหลักการจากประสบการณหรือขอมูลที่ไดรับ เปนผูชอบการคิดเชิงทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ
จริง นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้มักจะถามวา “อะไร” จะเรียนไดดีจากการอาน การคนควา
ขอมูลและฟงคําบรรยายจากครูผูสอน มีความสามารถในการสรุปหลักการ มีความสนใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎีตาง ๆ  
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 3. แบบคิดเอกนัย (Convergent Learning Style) นักเรียนแบบนี้มีความสามารถดาน 
ความคิดรวบยอดเชิงนามธรรมและทดลองปฏิบัติจริง  เรียนรูไดดีจากการคิดและการกระทํา มีความ 
สามารถในการสรุป ชอบทํางานกับวัตถุมากกวาบุคคล ชอบอานและศึกษางานวิจัย  ชอบวางแผน  
ชอบคิดแกปญหา ชอบลงมือปฏิบัติเพื่อแสวงหาคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ผูเรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนแบบนี้มักจะถามวา “อยางไร” ชอบศึกษาวาส่ิงนั้นส่ิงนี้ทํางานไดอยางไร ไมชอบการนั่งฟงโดย 
ไมโตตอบ ชอบการลองผิดลองถูก ชอบมีสวนเกี่ยวของภายใตการแนะนําของครูผูสอน  
 4. แบบปฏิบัติ (Accommodative Learning Style) นักเรียนแบบนี้มีความสามารถดาน 
ประสบการณเชิงรูปธรรมและการทดลองปฏิบัติจริง เรียนรูไดดีจากการลงมือทําและการเขาไปรวมกิจกรรม
ตาง ๆ หรือรับประสบการณที่หลากหลาย เปนผูชอบทําและแกปญหาดวยการปฏิบัติจริง ชอบทดลอง 
และแสวงหาประสบการณใหม ๆ ชอบทํางานและสนใจในการประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ และสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี ชอบถามวา “อะไรจะเกิดข้ึน ถาพวกเขาทําแบบนี้” ชอบการ
เรียนรูจากปญหา ชอบคนหาคําตอบดวยตนเอง ชอบตอบคําถามที่หลากหลาย 
 รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของแมคคารธี  (ศักด์ิชัย นิรัญทวี; และไพเราะ พุมมั่น. 
2542: 15-16; ทิศนา แขมมณี. 2551ก: 15-16;  อางอิงจาก McCarthy. 1980) แบงรูปแบบการเรียน 
ออกเปน 4 แบบ ดังนี้ 
 1. ผูถนัดจินตนาการ ชอบเรียนรูจากประสบการณและการสังเกต เปนคนชางสงสัย อยากรู
อยากเห็น ใฝรู มีความไวในการรับรู ชอบใชคําถามประเภท “ทําไม” 
 2. ผูถนัดคิดวิเคราะห ชอบเรียนรูจากการนําประสบการณหรือขอมูลมาคิดวิเคราะห 
ไตรตรอง เปนคนชอบแสวงหาขอมูล ความรู ชอบคิดวิเคราะห จําแนกแยกแยะ ใชเหตุผล  เพื่อทําความ 
เขาใจในเร่ืองตาง ๆ ชอบใชคําถามประเภท “อะไร” 
 3. ผูถนัดใชสามัญสํานึก ชอบเรียนรูจากการนําความรูความคิดไปปฏิบัติ เปนคนชอบทํา 
ชอบทดลอง เพื่อหาคําตอบที่ตองการหรือเพื่อใชประโยชน ชอบใชคําถามประเภท “อยางไร” 
 4. ผูถนัดการปฏิบัติเผชิญสถานการณ  ชอบเรียนรูจากการนําประสบการณรูปธรรมสูการ
ปฏิบัติ  เปนผูชอบเส่ียงเผชิญสถานการณ มีความกระตือรือรน สนุกกับการคนพบ การประดิษฐผลงาน  
ปรับตัวไดดี ชอบใชคําถามประเภท “ถา”  
 3. รูปแบบการเรียนที่จําแนกตามลักษณะของพฤติกรรม ไดแก รูปแบบการเรียนตาม
แนวคิดของกราสชา และ ไรซแมน  รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของริชารด แมนน  รูปแบบการเรียน
ตามแนวคิดของแคนฟลด และรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของพระพุทธเจา 
  รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ กราสชา และ ไรซแมน  (ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ. 
2546:104-105; ทิศนา แขมมณี.  2551ก: 17; มัณฑรา ธรรมบุศย.  2544: 13; วิชัย วงษใหญ.  2537: 
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82; อางอิงจาก Grasha; & Reichman. 1975) กราสชา และ ไรซแมน  แบงรูปแบบการเรียนออกเปน  
6 แบบ คือ 
 1. แบบอิสระ (Independent) นักเรียนแบบนี้ชอบที่จะคิดและทํางานตาง ๆ ดวยตนเอง จะ
ฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน มีความต้ังใจศึกษาเรียนรูเนื้อหาวิชาที่ตนเองรูสึกวาสําคัญ
และมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูดวยตัวของเขาเอง 
 2. แบบหลีกเล่ียง (Avoidance) นักเรียนแบบนี้จะไมสนใจการเรียนรูเนื้อหาวิชาในช้ันเรียน
ตามแบบแผน ไมมีสวนรวมกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ และครูผูสอนในหองเรียน ไมสนใจส่ิงที่เกิดข้ึนใน
หองเรียน นักเรียนแบบนี้จะมีทรรศนะตอหองเรียนวาเปนส่ิงที่ไมนาสนใจ 
 3. แบบรวมมือ (Collaboration) นักเรียนแบบนี้รูสึกวาเขาสามารถเรียนรูไดมากที่สุดโดยการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  สติปญญาและความสามารถซ่ึงกันและกัน นักเรียนแบบนี้จะรวมมือกับ
ครูผูสอนและกลุมเพื่อน ชอบทํางานรวมกับคนอ่ืน ๆ เห็นชั้นเรียนเปนสถานท่ีสําหรับสังคมที่มี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน  เชนเดียวกับสถานที่เรียนรูเนื้อหาวิชา 
 4. แบบพึ่งพา (Dependent) ลักษณะของนักเรียนแบบนี้เปนแบบที่แสดงความอยากเรียนรูนอย 
และจะเรียนรูเฉพาะส่ิงที่ถูกบังคับกําหนดใหเรียน นักเรียนเห็นครูผูสอนและกลุมเพื่อนรวมช้ันเรียนเปน
แหลงของโครงสรางความรู เปนแหลงสนับสนุนทางวิชาการ เขาจะมองผูมีความรูเพื่อเปนแนวทางและ
ตองการใหบอกวาทําอะไร  นักเรียนแบบนี้จะไมมีความคิดริเร่ิมหรือมีความคิดที่เปนตัวของตัวเองที่จะ
อภิปรายในชั้นเรียน 
 5. แบบแขงขัน (Competition) นักเรียนแบบนี้เรียนรูเนื้อหาวิชาเพื่อที่จะทําใหไดดีกวาเพื่อน 
ในชั้นเรียน เขารูสึกวาจะตองแขงขันกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ เพื่อใหไดรับรางวัลจากชั้นเรียน เชน คะแนน
หรือคําชมของครูผูสอน ความสนใจของครูผูสอน  นักเรียนคนอ่ืน ๆ จึงมักจะไมชอบที่จะมีสวนรวมกับ
นักเรียนแบบนี้ 
 6. แบบมีสวนรวม (Participation) ลักษณะของนักเรียนแบบนี้ตองการที่จะเรียนรูเนื้อหาวิชา
และชอบเขาช้ันเรียน  มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรูใหมากที่สุดจากชั้นเรียนและมีสวนรวมกับผูอ่ืน  ทํา
ตามที่ไดตกลงรวมกันไว นักเรียนแบบนี้รูสึกวาควรมีสวนรวมในกิจกรรมในช้ันเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะ 
มากได แตจะมีสวนรวมนอยในกิจกรรมที่มิไดอยูในแนวทางของวิชาที่เรียน 
 รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของริชารด แมนน  (ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ.  2546: 105- 
106; อางอิงจาก Mann. 1975) ริชารด แมนน  จําแนกรูปแบบการเรียนเปน  8 แบบ ดังนี้ 
 1.  แบบยินยอม บางคร้ังเรียกแบบนี้วา แบบนักเรียนที่ดี เพราะจะเปนที่นาพอใจของเพื่อน ๆ 
และผูสอน มีลักษณะยึดงานเปนหลัก สนใจเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวของกับงานของตนเทานั้น ไมชอบ
หองเรียนที่ขาดระเบียบ มีความตองการที่จะเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
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 2.  แบบวิตกกังวล  เปนกลุมที่มีเปนจํานวนมาก ควรใหความสนใจเปนอยางมาก เพราะมี
ความวิตกกังวลสูงในทุกดาน เชน การวัดและประเมินผลในวิชาตาง ๆ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย ตองการ
ความชวยเหลือจากครูผูสอน มีความรูสึกวาตนเองไมมีความสามารถ 
 3.  แบบทอใจ มีลักษณะที่ไมพึงพอใจในตัวเองและเมื่อมีส่ิงผิดพลาดเกิดข้ึนจะรูสึกละอาย
และโทษตัวเอง ไมมองวาคนอ่ืนเปนศัตรู มีทัศนคติตอตนเองในแงลบ และชอบแยกตัวเองออกจากกลุม 
 4.  แบบอิสระ มีลักษณะของความเปนผูใหญมากกวาผูอ่ืน จะเปนผูมีสติปญญาดีและมี
ความมั่นใจในตัวเองสูง  ขณะที่เพื่อน ๆ มีความวิตกกังวลเขาจะสามารถควบคุมสติและทํางานอยางมี
ความคิดสรางสรรค เมื่อทํางานรวมกับบุคคลใดมักจะตองการทราบบทบาทของแตละคนอยางชัดเจน 
 5.  แบบวีรบุรุษ  มักเปนผูชาย เปนที่รูจักของคนอ่ืน เรียนเกง ผลงานมีทั้งประเภทสรางสรรค
และสรางศัตรู กอใหเกิดความไมพอใจได มีลักษณะความพึงพอใจในอํานาจ ทําใหพยายามสราง
เอกลักษณโดยการแสดงออก 
 6.  แบบลอบยิง  เปนพวกที่มองโลกในแงราย มีความภูมิใจในตนเองนอย  มักทําใหครูผูสอน
โกรธโดยไมมีเหตุผล มีแนวโนมเปนปฏิปกษกับครูผูสอน และมักหลบหลีกการเผชิญหนากับครูผูสอน 
 7.  แบบแสวงหาความสนใจ  มีลักษณะของการมีบทบาททางสังคมมากกวาดานสติปญญา 
มักสรางความสัมพันธกับครูผูสอนเพื่อใหชื่นชมในตัวดวยวิธีการตาง ๆ เชน การพูดคุย การแสดงตัว คุย
โม เลาเร่ืองตลก ตองการเปนที่ยอมรับและเปนที่สนใจของเพื่อน ๆ และครูผูสอน จะไมมีความสุขถา
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหรือทํางานดวยความสามารถของตนเอง 
 8.  แบบสงบเงียบ  มีลักษณะไมคอยมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  พูดนอย และ
มักจะเงียบเฉย มีสัมพันธภาพกับครูผูสอนนอยมาก มีบทบาทในช้ันเรียนนอยมาก 
 รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของแคนฟลด (ทิศนา แขมมณี.  2551ก: 20-21; อางอิง 
จาก Canfield. 1988) จําแนกลักษณะพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกเปน 9 แบบ ดังนี้ 
 1. แบบอิงสังคม นักเรียนแบบนี้ชอบเรียนรูรวมกับผูอ่ืนและสามารถเรียนรูไดดีหากมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 2. แบบอิสระ นักเรียนแบบนี้ชอบเรียนรูตามลําพังและสามารถเรียนรูไดดีหากมีโอกาสใช
ความคิดและทํางานอยางอิสระตามลําพัง 
 3. แบบคิดเชิงมโนทัศน  นักเรียนแบบนี้ชอบคิดและทํางานกับเร่ืองที่มีลักษณะเปนนามธรรม 
หลักการหรือทฤษฎี 
 4. แบบประยุกตใช  นักเรียนแบบนี้ชอบเรียนรูและทํางานในเร่ืองที่มีลักษณะเปนรูปธรรมหรือ
การประยุกตใชความรู เชน การทํากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  
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 5. แบบสังคมเชิงประยุกตใช  นักเรียนแบบนี้ชอบการปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกับผูอ่ืนใน
กิจกรรมหรือประสบการณตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมหรือการประยุกตใชความรูในสถานการณ
ตาง ๆ  
 6. แบบสังคมเชิงมโนทัศน  นักเรียนแบบนี้ชอบปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกับผูอ่ืนในเร่ืองหรือ
กิจกรรมหรือประสบการณที่มีลักษณะเปนนามธรรม 
 7.  แบบอิสระเชิงประยุกตใช นักเรียนแบบนี้ชอบเรียนรูตามลําพังอยางอิสระในเร่ืองหรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะเปนรูปธรรมหรือการประยุกตใชความรูในสถานการณตาง ๆ   
 8.  แบบอิสระเชิงมโนทัศน  นักเรียนแบบนี้ชอบเรียนรูตามลําพังอยางอิสระในเร่ืองหรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะเปนนามธรรม  ชอบขบคิดประเด็นตาง ๆ ดวยตนเอง 
 9.  แบบเปนกลาง นักเรียนแบบนี้ไมมีความชอบในวิธีการหรือลีลาการเรียนรูแบบใดแบบหนึง่
เปนพิเศษโดยเฉพาะ  สามารถเรียนรูโดยใชการเรียนรูที่หลากหลาย 
 รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของพระพุทธเจา (อนุสร จันทพันธ; และ บุญชัย โกศลธนา
กุล. 2548: 8-15) ไดอธิบายถึงสภาวะจิตหรือนิสัยมนุษยวามีอยูดวยกัน 6 ประเภท คือ 
 1. ราคะจริต  นักเรียนแบบนี้ไมชอบคิด แตชางจินตนาการเพอฝน จุดแข็งคือ มีความประณีต 
ออนไหว และละเอียดออน ชางสังเกต เก็บขอมูลเกง วาจาไพเราะเขาไดกับทุกคน เกงในการ
ประสานงาน การประชาสัมพันธและงานที่ตองใชบุคลิกภาพ จุดออน คือ ไมสมาธิ ไมมีเปาหมายในชีวิต 
ไมมีความเปนผูนํา ข้ีเกรงใจคน ขาดหลักการ 
 2. โทสะจริต  นักเรียนแบบนี้จะมีจิตเคืองขุน โกรธงาย พูดตรงไปตรงมา ชอบชี้ถูกช้ีผิด เจา
ระเบียบ จุดแข็งคือ อุทิศตัวทุมเทใหกับการงาน มีระเบียบวินัยสูง ตรงตอเวลา วิเคราะหเกง มองอะไร
ตรงไปตรงมา มีความจริงใจตอผูอ่ืนสามารถพึ่งพาได จุดออนคือ ไมมีความคิดสรางสรรค 
 3. โมหะจริต นักเรียนแบบนี้จะงวง ๆ ซึม ๆ เบ่ือ ๆ เซ็ง ๆ ยิ้มงาย อารมณไมคอยเสีย ไมคอย
โกรธใคร ไมชอบเขาสังคม ไมชอบทําตัวเปนจุดเดน มีจุดแข็งคือ ไมฟุงซาน เขาใจอะไรไดงายและ
ชัดเจน ทํางานเกงโดยเฉพาะงานประจํา ไมคอยทุกขหรือเครียดมากนัก เปนคนดี เปนเพื่อนที่นาคบ ไม
ทํารายคน จุดออนคือ ไมมีความมั่นใจ มองตัวเองตํ่ากวาจริง โทษตัวเองเสมอ หมกมุนแตเร่ืองตัวเองไม 
สนใจคนอ่ืน ไมจัดระบบความคิด ทําใหเสมือนไมมีความรู ไมมีความเปนผูนํา ไมชอบเปนจุดเดน 
 4. วิตกจริต นักเรียนแบบนี้จะพูดเปนน้ําไหลไฟดับ มองโลกในแงรายวาคนอ่ืนจะเอาเปรียบ
กล่ันแกลง อยากรูอยากเห็นทุกเร่ือง จุดแข็งคือ เปนนักคิดระดับเยี่ยมยอด เปนนักพูดที่เกงจูงใจคน 
ละเอียดรอบคอบเจาะลึกในรายละเอียด จุดออนคือ มองจุดเล็กลืมภาพใหญ เปล่ียนแปลงความคิด
ตลอดเวลา กลับไปกลับมาไมรักษาสัญญา  มีแตความคิดไมมีความรูสึก ไมมีวิจารณญาณ ลังเล มัก
ตัดสินใจผิดพลาด เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 
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 5. ศรัทธาจริต นักเรียนแบบนี้ยึดมั่นอยางแรงกลาในบุคคล หลักการหรือความเชื่อ ย้ําคิดย้ํา
พูดในส่ิงที่ตนเองเชื่อถือและศรัทธา เปนคนจริงจังพูดมีหลักการ จุดแข็งคือมีพลังจิตสูงและเขมแข็ง 
พรอมที่จะเสียสละเพื่อผูอื่น ตองการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปสูสภาพที่ดีกวาเดิม มีลักษณะ
ความเปนผูนํา จุดออนคือ จิตใจคับแคบไมยอมรับความคิดที่แตกตาง ไมประนีประนอมมองโลกเปน
ขาวและดํา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตนคิดวาถูกตอง สามารถทําไดทุกอยางแมแตใชความรุนแรง 
 6. พุทธิจริต  นักเรียนแบบน้ีคิดอะไรเปนเหตุเปนผล มองเร่ืองตาง ๆ ตามสภาพความเปนจริง
ไมปรุงแตง พรอมรับความคิดที่แตกตางไปจากของตนเอง ใฝเรียนรู ชางสังเกต มีความเมตตาไมเอา
เปรียบคน จุดแข็งคือ สามารถเห็นเหตุเห็นผลไดชัดเจน และรูวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
จิตอยูในปจจุบันไมจมปลักในอดีตและไมกังวลในส่ิงที่จะเกิดในอนาคต พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 
จุดออนคือ มีความเฉื่อย  ไมตองการพัฒนาจิตวิญญาณ ชีวิตราบร่ืนมาตลอดหากตองเผชิญพลังดาน
ลบอาจเอาตัวไมรอด ไมมีความเปนผูนํา จิตไมมีพลังพอที่จะดึงดูดคนใหคลอยตาม 
 4. รูปแบบการเรียนท่ีจําแนกตามสิ่งเรา ไดแก แบบการเรียนรูตามแนวคิดของดันและดัน 
(Dunn; & Dunn)  ดันและดัน แบงรูปแบบการเรียนจําแนกตามส่ิงเราเปน 5 ดาน คือ (ทิศนา แขมมณี. 
2551ก: 22-28; อางอิงจาก Dunn; & Dunn.  1978.) 
 1. ดานกายภาพ ไดแก  
  1.1 เสียง สภาวะทางเสียงกอใหเกิดการชอบเรียนรูในสภาวะที่เงียบสงบหรือสภาวะที่มี
เสียง เชน ชอบทํางานไปพรอมกับเสียงดนตรี  
  1.2 แสง กอใหเกิดการชอบเรียนรูในสภาวะที่แสงสวางมากหรือมีแสงสลัว 
  1.3 อุณหภูมิ กอใหเกิดการชอบเรียนรูในสภาวะที่มีอากาศเย็นหรืออุน 
  1.4 หองเรียน/สถานที่เรียน นักเรียนบางคนชอบเรียนในสถานที่ที่มีบรรยากาศแบบสบาย  
ไมเปนทางการ แตบางคนชอบเรียนในที่ที่มีการจัดอยางมีแบบแผนเปนระเบียบ 
 2.  ดานอารมณจิตใจ  ไดแก 
  2.1  แรงจูงใจ เปนการเรียนรูที่ข้ึนอยูกับแรงจูงใจของบุคคลที่มีความแตกตางกัน เชน 
บางคนพยายามเรียนรูเพื่อทําใหพอแมภูมิใจ บางคนทําเพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตน  
  2.2 ชวงสมาธิ  เปนการเรียนรูที่ข้ึนกับชวงสมาธิของบุคคล  ซึ่งมีความแตกตางกัน           
บางคนชอบเรียนรูเปนชวงส้ัน ๆ บางคนชอบเรียนรูตอเนื่องเปนชวงยาว 
    2.3 ความมุงมั่นในการเรียน  ความมุงมั่นสูงกอใหเกิดภาวการณเรียนรูที่เขมแข็ง ไมยอ
ทอตออุปสรรค ความมุงม่ันตํ่ากอใหเกิดภาวการณเรียนที่ทอถอยงาย 
  2.4 ความรับผิดชอบ บางคนชอบเรียนรูอยางอิสระ รับผิดชอบตนเอง ไมตองการใหใคร
มากํากับดูแลหรือคอยเตือน แตบางคนชอบที่จะเรียนรูโดยมีผูคอยกระตุน กํากับ ติดตาม หรือเตือน  
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  2.5 ความรูสึกเกี่ยวกับกรอบการทํางาน  เปนการเรียนรูที่ข้ึนกับความรูสึกชอบ-ไมชอบใน
ลักษณะของงานที่ทํา เชน บางคนชอบที่จะเรียนรูในงานที่มีแบบแผน โครงสราง หรือกรอบความคิดที่
ชัดเจน แตบางคนชอบที่จะเรียนรูโดยไมมีกรอบใด ๆ มากํากับ 
 3.  ดานสังคม  ไดแก 
  3.1 การทํางานเปนรายบุคคล เปนความชอบในการเรียนรูตามลําพังอยางอิสระไมชอบ
ใหผูอ่ืนมารบกวน 
  3.2 การทํางานเปนคู เปนความชอบในการเรียนรูรวมกับเพื่อนที่สนิทสนม หรือเขากันไดดี 
สามารถปรึกษาหารือกันและชวยเหลือกันไดอยางสะดวกและอยางสบายใจ 
  3.3 การทํางานกับกลุมเล็ก เปนความชอบในการเรียนรูรวมกับเพื่อน เปนกลุมเล็ก ๆ ซึ่ง
ชวยใหเกิดความกลาในการแสดงออก 
  3.4 การทํางานกับกลุมใหญ เปนความชอบในการเรียนรูกับคนกลุมใหญ ชอบการ
ปฏิสัมพันธอยางเปนทางการ ชอบแสดงตนและสามารถแสดงออกใหคนในกลุมใหญไดรับรูขอมูลและ 
ความคิดเห็นของตนไดดี  ชอบการแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืนที่มีความแตกตางหลากหลาย 
  3.5 การทํางานกับครูผูสอน เปนความชอบในการเรียนรูกับครูผูสอนเปนสวนตัว เพราะมี
ความไววางใจในตัวครูผูสอน สามารถซักถามขอสงสัยไดตามตองการ โดยไมตองเกรงใจเพื่อน และ
ตองการสรางภาพพจนที่ดีในสายตาครูผูสอน 
 4.  ดานรางกาย  ไดแก 
  4.1  การรับรู เปนความชอบที่จะเรียนรูผานทางประสาทสัมผัสที่ตนถนัด เชน ชอบที่จะ 
รับรูทางตา ทางหู การสัมผัส และทางการเคลื่อนไหวรางกาย 
  4.2  ความตองการส่ิงกระตุนขณะเรียนรู  การเรียนรูจะเปนไปไดดีหากบุคคลไดรับส่ิง
กระตุนที่รางกายตองการ ขณะดําเนินการเรียนรู เชน บางคนชอบด่ืมน้ํา กาแฟ หรือสูบบุหร่ีขณะ
ทํางาน 
  4.3  เวลา  เปนความชอบที่จะเรียนรูตามชวงเวลาที่บุคคลมีความต่ืนตัวมากที่สุด ซึ่งอาจ
เปนชวงเชามืด เชา สาย บาย เย็น คํ่า ดึก 
  4.4  ความตองการเคลื่อนไหวรางกาย  การเรียนรูจะเปนไปไดดีหากบุคคลสามารถ
เคล่ือนไหวรางกายไดตามที่ตนตองการขณะเรียนรู บางคนชอบที่จะลุกเดินไป-มา เปนระยะ ๆ แตบาง
คนชอบการนั่งอยูกับที่ 
 5.  ดานจิตวิทยา  ไดแก 
  5.1  กระบวนการคิด  เปนลักษณะของการเรียนรูที่สอดคลองกับความถนัดของสมองใน
การคิด ผูถนัดคิดวิเคราะหมักจะเร่ิมงานชา เตรียมการมาก แตเมื่อลงมือทําแลวจะอดทนทําจนเสร็จ  
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ในขณะที่ผูถนัดคิดเปนภาพรวมจะชอบทํางานไปเร่ือย ๆ ในบรรยากาศแบบสบาย ๆ  
  5.2 ความถนัดในการใชสมองซีกซาย-ขวา  ผูถนัดใชสมองซีกซายจะชอบการคิดวิเคราะห 
แยกแยะ การคิดอยางเปนข้ันตอน ในขณะที่ผูถนัดใชสมองซีกขวามักชอบคิดแบบภาพรวม 
 6. บุคลิกลักษณะ เปนลักษณะของการเรียนรูที่ข้ึนกับบุคลิกลักษณะของบุคคล เชน บางคน
เปนคนฉับไว ตอบสนองตอส่ิงเราอยางรวดเร็ว ชอบที่จะทําอะไรอยางรวดเร็ว เรียนและทํางานอยาง
รวดเร็ว ทําใหผลงานไมดีเทาที่ควร แตบางคนจะสุขุม คอย ๆ พิจารณา กอนที่จะพูดหรือจะทําอะไร
ผูเรียนแบบนี้มักจะใชเวลาในการหาขอมูลและคิดจนเกิดความเขาใจ 
 ผูวิจัยนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาประยุกตใชในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในคร้ังนี้คือ 
นํามาใชในกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยพัฒนานักเรียนใหเกิดการ
เรียนรูอยางเต็มความสามารถ ปฏิบัติไดจริง จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียน
ของนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ใหนักเรียนไดคนพบความรูเอง 
ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทหนาที่จากการถายทอดความรูมาเปนผูชี้แนะและอํานวยความสะดวก 
 3.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู  เปนกระบวนการสงผานความรูจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง  และ
จากบุคคลหลาย ๆ คน ไปยังกลุมบุคคล  โดยผานการสนทนา  เสวนา  ประชุม  อาจพบไดทั้งใน
ลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการ  
 ความหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู หมายถึง การที่กลุมคนที่มีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งรวมกัน มา
รวมตัวกันและแลกเปล่ียนเรียนรูดวยความสมัครใจ เพื่อรวมสรางความเขาใจในเร่ืองนั้น ๆ  โดยมีพื้นที่
แลกเปล่ียนเรียนรูและบรรยากาศแหงความเปนมิตร ความไวเนื้อเช่ือใจ (ประพนธ ผาสุขยืด.  2550: 
49-51; การแลกเปล่ียนเรียนรูคืออะไร.  2553: ออนไลน)   
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  การแลกเปล่ียนเรียนรู หมายถึง การนําเสนอความคิดและวิธีการใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน ระหวางนักเรียนกับนักเรียน  และระหวางนักเรียนกับครู 
 ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 มีการใชเคร่ืองมืออยางหลากหลายในการถายทอด  แลกเปล่ียนเรียนรู  รวมทั้งการชวยใหผู
ตองการใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก เพื่อสงเสริมใหการแลกเปล่ียนเรียนรูมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูสามารถแบงตามความเหมาะสม
ของประเภทความรูไดดังนี้ 
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 1. ความรูที่ชัดแจง สามารถแลกเปลี่ยนไดโดยใชวิธีการดังนี้ 
  1.1 การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในรูปของเอกสารเพื่อความสะดวกในการ
คนหาและการนําไปใช  อาจเปนกฎ  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติงาน  หรือผลงานประจําป  ควรมีการจัดทํา
ฐานความรูของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อใหผูสนใจเขามาเรียนรูได  ซึ่งการรวบรวมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
อาจไดจากการทําการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
  1.2 การใชเทคนิคการเลาเร่ือง (Story Telling) เปนการเผยแพรส่ิงที่ไดเรียนรูใหแกผูสนใจ  
โดยตองสรางความสมดุลระหวางความนาสนใจในการบรรยายเร่ืองและเนื้อหาที่ตองการสื่อ  เพื่อให 
เกิดการเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืนและกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลความรู 
  1.3 สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) คลายสมุดโทรศัพท  แตจะบันทึกแหลงที่มาของ
ความรู  ประเภทของความรูและผูเชี่ยวชาญในแตละดาน  รวมทั้งขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญ เชน ผลงาน 
ที่ผานมา เร่ืองที่เช่ียวชาญเฉพาะทาง เปนตน เปนการชวยสรางความเชื่อมโยงระหวางคนที่ตองการใช
ขอมูลกับแหลงขอมูล  เพื่อทําใหรูวามีขอมูลอยูที่ใดและสามารถเขาถึงขอมูลนั้นไดอยางไร   
  1.4 ฐานความรู (Knowledge Bases) เปนการเก็บขอมูลความรูตาง ๆ ในระบบฐานขอมูล  
เพื่อใหผูตองการใชคนหาขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลได
ตลอดเวลา  ผานระบบอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ตหรือระบบอื่นไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  ซึ่ง
ควรคํานึงถึงความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 
 2. ความรูที่อยูในตัวคน  สามารถแลกเปลี่ยนไดโดยใชวิธีการดังนี้ 
  2.1 การจัดต้ังทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) เพื่อทํางานรวมกันในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งที่กําหนดข้ึนภายใตความเชื่อที่วา  การทํางานในแตละเร่ืองตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากหลาย
ดานมาแลกเปล่ียนประสบการณและทํางานรวมกันจึงจะประสบความสําเร็จ  การแลกเปล่ียนหรือ
ถายทอดความรูจะทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากข้ึน  ส่ิงสําคัญควรมีการจดบันทึก  รวบรวม
ความรูที่เกิดข้ึนในระหวางที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันไวดวย 
  2.2 กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles: IQCS) เปน
การรวมตัวกันของสมาชิกที่มาจากตางหนวยงานหรือตางระดับ  เพื่อคนหาวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย
ที่ต้ังไวหรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานตาง ๆ เปนการระดมสมองเพื่อกําหนดแนวคิดตาง ๆ ที่
หลากหลายในการพัฒนาตามหัวขอที่ต้ังไวและคนหาทางเลือกที่ดีที่สุดชวยแกปญหาในการทาํงานของ
หนวยงาน  ซึ่งควรมีการจดบันทึกขอมูลหรือความรูที่เกิดข้ึนรวมทั้งปญหาและความสําเร็จที่เกิดข้ึนดวย 
  2.3 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice: CoP) เปนกลุมคนที่มารวมตัวกัน  ซึ่ง
มาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  ซึ่งมีความไววางใจและความ
เชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูระหวางกัน  เปนการรวมตัวโดยสมัครใจ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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แลกเปล่ียนเรียนรูและสรางองคความรูใหม ๆ เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ข้ึน  ควรมีการบันทึกส่ิงที่เรียนรูระหวางกันเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
  2.4 ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) เปนวิธีการถายทอดความรูแบบตัวตอตัว  จากผู
ที่มีความรูและประสบการณมากกวาไปยังบุคลากรรุนใหมหรือผูที่มีความรูหรือประสบการณนอยกวา  
เปนการสอนดานการงานและเปนที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาหรือสับสน  ผูที่เปนพี่เล้ียงมักมีตําแหนงและ
อาวุโสกวา  ที่สําคัญตองเปนตัวอยางที่ดีในเร่ืองพฤติกรรม  จริยธรรม  และการทํางานใหสอดคลองกับ
ความตองการ 
  2.5 การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน  ซึ่งอาจอยู
ภายในสายงานเดียวกันหรือขามสายงานเปนระยะ ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณของทั้งสองฝาย  ทําใหผูถูกยายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากข้ึน  การยืมตัว
บุคลากรมาทํางานชั่วคราวเปนการยายบุคลากรระดับบริหารหรือบุคลากรที่มีความสามารถสูงไปชวย
ทํางานในหนวยงานขามสายงาน  เปนการกระจายความรูที่ไดผลในระยะส้ัน  ในขณะเดียวกนั  ผูถกูยมื
ตัวจะไดเรียนรูจากบุคลากรในหนวยงานอ่ืน  สามารถนําไปพัฒนางานหรือสรางความรูใหม 
  2.6 เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Forum) เปนการจัดการประชุมหรือ
กิจกรรมที่เปนกิจจะลักษณะอยางสม่ําเสมอ  เพื่อเปนเวทีใหบุคลากรมีโอกาสพบปะพูดคุยกระตุนให
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันได  เชน การสัมมนา  การประชุมทางวิชาการ 
 ความรูที่ชัดแจงและความรูที่อยูในตัวคนทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถเปล่ียนสถานะระหวางกัน
ไดตลอดเวลา โดยผานกระบวนการที่เรียกวาบันไดเวียนความรู (Knowledge Spiral)หรือ SECI Model 
ซึ่งคิดคนโดย โนนากะและทาเคชิ (Nonaka; & Takeuchi) โดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูจะ
เกิดข้ึนได 4 รูปแบบ ดังนี้  (บุญดี บุญญากิจ; และคนอ่ืน ๆ.  2547: 17-18) 
 1. การพบปะแลกเปลี่ยน (Socialization)  เปนกระบวนการแบงปนและสรางความรูจาก 
ความรูซอนเรนของผูที่ส่ือสารระหวางกัน โดยการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณตรง อาจทําใน
ลักษณะการเลาเร่ือง พูดคุยปฏิสัมพันธระหวางกัน  
 2. การส่ือสารเผยแพร (Externalization) เปนกระบวนการเปล่ียนความรูซอนเรนเปนความรู
ชัดแจง กระบวนการนี้มีความสําคัญมาก เพราะเปนสวนที่ความรูซอนเรนถูกทําใหชัดเจนข้ึน โดยการ
เปรียบเทียบหรือใชตัวอยาง เปนการสรางและแบงปนความรูจากส่ิงที่มีและเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร เชน หลังจากไดเรียนรูพูดคุยกันแลวก็นํามาเขียนเปนหนังสือ เอกสารหรือรายงานตาง ๆ 
เผยแพรใหผูสนใจทั่วไป เปนตน 
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 3. การรวบรวมจัดเก็บ (Combination) เปนกระบวนการของการเปล่ียนความรูชัดแจง โดย
การรวบรวมความรูประเภทความรูชัดแจงใหม ๆ สรุปเปนรูปแบบใหม ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความรู
จากแหลงตาง ๆ และความรูของตนเอง  
 4. การประกอบกลับ (Internalization) เปนกระบวนการของการเปล่ียนความรูชัดแจงเปน
ความรูซอนเรน  มักจะเกิดจากการนําความรูที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติและความรูจะรวมตัวกันกลับเปน
ความรูที่ซอนเรนในบุคคลและจะฝงตัวในบุคคลนั้นอีกคร้ัง  เชน การที่คนไดเรียนรูแลวนําความรูไปปรับ
ใชในการทํางานของตน  จนเกิดทักษะและความชํานาญ เปนความรูซอนเรนของตน เมื่อเกิดความรูที่
ซอนเรนแลวไปแลกเปล่ียนกับผู อ่ืน  ก็จะเกิดกระบวนการพบปะแลกเปล่ียน  (Socialization)  
กระบวนการทั้งหมดจะเกิดข้ึนหมุนเวียนเปนวงจรไปเร่ือย ๆ ไมส้ินสุด 
 ธเนศ  ขําเกิด (2550: 146)  กลาววา การจะทําใหบุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูตองจัด
ใหมีการเทียงเคียงความรู (Benchmarking) การแลกเปล่ียนแบงปนแนวการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
practices) รวมกัน กระตุนใหเกิดความกระตือรือรน การมีสวนรวม (การรวมคิดรวมทํา) โดยแตละคน
ทําตามพันธะสัญญาที่มีตอกัน สรางกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน เสียสละ ดูแลซึ่งกันและกัน รูจักปรับตัวและ
ยืดหยุนและสรางวัฒนธรรมนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในคร้ังนี้คือ ใชกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูแบบการพบปะแลกเปล่ียน (Socialization) ในหองเรียน  เพราะเปนกระบวนการ
แบงปน เปนการแลกเปลี่ยนความรูความคิด  วิธีการและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่อยู
ในตัวนักเรียน  แลกเปล่ียนประสบการณตรงระหวางนักเรียนกับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับ
ครูผูสอน  
 3.8 การประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินจากการวัดที่สอดคลองหรือใกลเคียงกับธรรมชาติ
ความเปนจริง สะทอนใหเห็นสภาพงานปจจุบันของนักเรียน  เนนการปฏิบัติจริงในสถานการณจริงหรือ
สถานการณเหมือนจริง เปนการประเมินความกาวหนาของนักเรียน โดยพิจารณาจากงานหลาย ๆ ชิ้น 
การประเมินตองดําเนินไปพรอมกับการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยทุกฝายมีสวนรวม  
 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ของ
นักเรียน เนนใหนักเรียนปฏิบัติจริง โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติจะเปนงานหรือ
สถานการณจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลายวิธีและใชเคร่ืองมือ
ประเมินหลากหลายชนิด ใหความสําคัญกับพัฒนาการและการประสบความสําเร็จของนักเรียนแตละ



 64

คนมากกวาการประเมินผลการเรียนที่มุงใหคะแนนผลผลิตและจัดลําดับที่แลวเปรียบเทียบกับกลุม   
(กรมวิชาการ.  2542: 11; ชวลิต ชูกําแพง.  2551: 37; ทิวัตถ มณีโชติ.  2549: 117; ปฏิพัทธ  สุวรรณศร.
2542: 10;)   
 ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 ลักษณะการประเมินตามสภาพจริงมีดังนี้ (กรมวิชาการ.  2542: 28-29; 2548: 12-13; ชวลิต 
ชูกําแพง. 2551: 39-40; สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน.  2544: 101-102; อางอิงจาก Wiggins. 1989) 
 1. การปฏิบัติในสภาพจริง มีเปาหมายหรือจุดประสงคในการวัดคุณลักษณะของนักเรียน
ครอบคลุมทุกดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย ทักษะกระบวนการ เจตคติ และความสามารถ
ในการทํางาน  โดยครูผูสอนตองจัดใหนักเรียนไดแสดงออกในการปฏิบัติจริง 
 2. การกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิดในระดับสูง จัดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติโดยสัมพันธกับ
ชีวิตจริง ที่ทาทายการใชสติปญญานักเรียนบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งดานการเรียน 
ความถนัดและความสนใจ 
 3. การวัดและประเมินผล กระทําทั้งกอนเรียน  ระหวางเรียนและหลังเรียน 
 4. วัดและประเมินผลจากหลักฐานผลงานของนักเรียนอยางหลากหลาย เชน จากผลงาน  
จากแฟมสะสมงาน  จากบันทึก  จากแบบทดสอบ เปนตน 
 5. ใชผลการประเมินจากหลายฝาย เชน นักเรียนประเมินตนเอง ครูผูสอน เพื่อน ผูปกครอง 
เปนตน  
 6. วัดและประเมินดวยวิธีที่หลากหลาย ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน การรายงาน
ตนเองของนักเรียน การนําเสนอผลงาน การโตวาที การจัดแสดงนิทรรศการ การรวบรวม ผลงานเขียนของ
นักเรียน  แถบบันทึกภาพแสดงการปฏิบัติและแสดงกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ การแกปญหา การทดลอง 
ผลงานแสดงการสืบคน การสังเกตของครูผูสอน  แบบสํารวจการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของนักเรียน  
การปฏิบัติงานกลุม การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง การประเมินโดย
ใชแฟมสะสมงาน 
 7. เกณฑที่ใชในการประเมิน (Criteria) ตองเปนเกณฑประเมินที่เปดเผย รับรูกันทั้งนักเรียน
เองและผูอ่ืน  ไมใชเกณฑที่ผูหนึ่งผูใดกําหนด  
 8. การประเมินตามสภาพจริงทําใหครูผูสอนตองเปล่ียนบทบาทจากการยึดครูเปนศูนยกลาง
มาเปนยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 
 หลักการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินความกาวหนาและการแสดงออกของนักเรียนแต
ละคน การสะทอนใหเห็นสภาพงานปจจุบัน (Current work) ของนักเรียน  เนนการปฏิบัติจริงในสภาพ
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ที่สอดคลองหรือใกลเคียงกับธรรมชาติความเปนจริงของการดําเนินชีวิต เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดงาน
ดวยตนเอง การจัดการเรียนรูและการประเมินตองหลอมรวมกัน  การประเมินตองตอเนื่องตลอดเวลาที่
ทําการจัดการเรียนรู โดยนักเรียนมีสวนรวม ผูประเมินประกอบดวยบุคคลหลายฝายรวมทั้งตัวนักเรียน
เอง (ชวลิต  ชูกําแพง.  2551: 38-39; ทิวัตถ มณีโชติ.  2549: 117-118; ปฏิพัทธ  สุวรรณศร.  2542: 
27; สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน.  2544: 98) 
 ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินผลที่ดีที่สุดจะตองแสดงออกถึงการปฏิบัติ  กระบวนการและผลผลิต การประเมิน
ตามสภาพจริงมีการดําเนินงานตามข้ันตอนตอไปนี้ (ทิวัตถ  มณีโชติ.  2549: 120-121; อางอิงจาก            
ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ.2544: 1; ปฏิพัทธ  สุวรรณศร.  2542: 28-35) 
 1. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมินใหสอดคลองกับสาระ มาตรฐาน 
จุดประสงคการเรียนรูและสะทอนการพัฒนาดวย 
 2. กําหนดขอบเขตในการประเมิน  ตองพิจารณาเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน  เชน 
ความรู  ทักษะและกระบวนการ  ความรูสึก  คุณลักษณะ เปนตน 
 3. กําหนดผูประเมิน  โดยพิจารณาผูประเมินวาจะมีใครบาง เชน  ผูเรียนประเมินตนเอง  
เพื่อน  ครูผูสอน  ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4. เลือกใชเทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมิน  ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค  วิธีการประเมิน เชน การทดสอบ  การสังเกต  การสัมภาษณ  การบันทึกพฤติกรรม   
แบบสํารวจความคิดเห็น  บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ  แฟมสะสมงาน เปนตน 
 5. กําหนดเวลาและสถานท่ีที่จะประเมิน  เชน  ประเมินระหวางนักเรียนทํากิจกรรม  ระหวาง
ทํางานกลุม/โครงการ  วันใดวันหนึ่งของสัปดาห  เวลาวาง/พักกลางวัน เปนตน 
 6. วิเคราะหผลและวิธีการจัดการขอมูลการประเมิน  เปนการนําขอมูลจากการประเมินมา
วิเคราะหโดยระบุส่ิงที่วิเคราะห  เชน กระบวนการทํางาน  เอกสารจากแฟมสะสมงาน เปนตน รวมทั้ง
ระบุวิธีการบันทึกขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 7. กําหนดเกณฑในการประเมิน  เปนการกําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผลงานวา
นักเรียนทําอะไรไดสําเร็จ หรือวามีระดับความสําเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเปนอยางไร การให
คะแนนอาจจะใหในภาพรวมหรือแยกเปนรายยอยใหสอดคลองกับงานและจุดประสงคการเรียนรู 
 กลาวโดยสรุปการประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
จริงของนักเรียนตอเนื่องตลอดเวลาที่จัดการเรียนรู  โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลายประกอบดวย       
ผูประเมินหลายฝายรวมทั้งตัวนักเรียนเอง 
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 ผูวิจัยไดนําการประเมินตามสภาพจริงมาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร คือ ทําการประเมินในระหวางการจัดการ
เรียนรูและเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู  โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ไดแก การสังเกต  การซักถาม  
การรายงานตนเอง การนําเสนอผลงาน การตรวจแบบฝกหัดและการทดสอบ จากผูประเมินหลายฝาย 
คือ เพื่อน ครูผูสอนและตัวนักเรียนเอง  
 
4. การสังเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผูวิจัยไดสืบคนงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรต้ังแตป 2544-ปจจุบัน จากฐานขอมูลคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหง คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัย
ศิ ลปากร   มหาวิ ทยา ลัยมหาสา รคาม  มหาวิ ทยา ลัยขอนแก น  มหาวิ ทยา ลัยทั กษิณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 47 เร่ือง ทําการ
สังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อนําองคความรูมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  พบวา มีงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจํานวน 7 เร่ือง และมีงานวิจัยที่จัดกระบวนการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 40  เร่ือง จากการศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร พบวาปจจัยที่สงผลตอความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ไดแก บรรยากาศการเรียนรูในหองเรียน (จิตรถนอม บุญประกอบ. 
2552; แฉลม อินวารี.  2552) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (จิตรถนอม บุญประกอบ. 2552; ยุทธนา 
หิรัญ.2551; รุจิรัตน พรหมรักษ. 2553; แหลมทอง สําราญสุข.  2552) ความสามารถดานภาษาและ
ความสามารถดานตัวเลข (จําเนียร  แซอ่ึม.  2547; ยุทธนา หิรัญ.  2551; วสันต เดือนแจง.  2546) 
การรับรูความสามารถของตนเอง (จําเนียร  แซอ่ึม.  2547; จิตรถนอม บุญประกอบ. 2552; วสันต 
เดือนแจง.  2546; แหลมทอง สําราญสุข.  2552) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (จําเนียร  แซอ่ึม.  2547; จิตรถนอม 
บุญประกอบ. 2552; แหลมทอง สําราญสุข.  2552; ยุทธนา หิรัญ.  2551) การกํากับตนเองในการเรียน 
(จิตรถนอม บุญประกอบ. 2552; แหลมทอง สําราญสุข.  2552) พฤติกรรมการสอนของครู (จําเนียร  
แซอ่ึม.  2547; จิตรถนอม บุญประกอบ.  2552) ความรูพื้นฐานเดิม (จําเนียร  แซอ่ึม.  2547)และ
สัมพันธภาพกับเพื่อน (แหลมทอง สําราญสุข.  2552) การวิเคราะหข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียน
การสอน โดยการวิเคราะหเนื้อหาจากงานวิจัยที่พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
ไดผลแสดงในตาราง 4   
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ตาราง 4  ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 

ชื่อวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการแกปญหาของโพลยา             
(ชื่นกมล กมลานนท.   2546; ทิวาพร 
สกุลฮูฮา.  2552; พิมพสรณ ตุกเตียน. 
2552; วราภรณ พรายอินทร.  2551;  
อนุรักษ สุวรรณสนธิ์.  2550)             

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม 
2.ขั้นจัดการเรียนรู ครูผูสอนแสดงโจทยปญหาและแผนภูมิวิธีแกโจทย 
   ปญหาของโพลยา (ทําความเขาใจโจทย วางแผนแกปญหา ปฏิบัติ 
   ตามแผน ตรวจสอบคําตอบ) สนทนารวมกันเก่ียวกับสถานการณ 
   ของโจทยปญหา ทําความเขาใจตามขั้นตอนการแกปญหาของ           
   โพลยา ครูผูสอนใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําตอบ ครูผูสอน 
   ตรวจผลงาน  
3.ขั้นสรุป ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและใหนักเรียนทํา 
   แบบฝกหัดเพ่ิมเติม 

กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค  
(อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน.  2552) 

1.ขั้นทําความเขาใจปญหา หาส่ิงที่โจทยตองการและส่ิงที่โจทย 
   กําหนดให 
2.สรางแนวคิดที่หลากหลายในการแกปญหา นักเรียนชวยกันคิด 
   วิธีการแกปญหาใหไดมากที่สุด 
3.ขั้นเตรียมการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ หาวิธีที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อ 
   นําไปใชในการแกปญหา 
4.ขั้นวางแผนแลวปฏิบัติตามแนวคิด นําวิธีการที่เลือกไวไปปฏบิัติ 
   รวมทั้งตรวจสอบคําตอบที่ได  

การเรียนแบบรวมมือ                             
(จันทรจิรา หมุดวัน. 2552; เช่ียวชาญ 
เทพกุศล.  2545; ฐิติรัตน ฤทธิ์สมบูรณ. 
2549; เยาวลักษณ ศรีกลํ่า.  2547; 
ศรีวรินทร ทองยน.  2552) 

1.ทบทวนความรูเดิมและสอนเนื้อหาใหม 
2.นักเรียนแตละกลุมศึกษารายละเอียดเน้ือหาและวิธีการดําเนิน 
   กิจกรรม ครูผูสอนตอบขอซักถามหากนักเรียนมีปญหา แตละกลุม 
   สงตัวแทนเสนอผลงาน 
3.ครูผูสอนทดสอบยอยนักเรียนเปนรายบุคคล คิดคะแนนพัฒนา 
   ตนเองแลวรวมเปนคะแนนของกลุม ยกยองทีมที่ไดรางวัล 
4.ขั้นวิเคราะห  นักเรียนและครูผูสอนชวยกันวิเคราะห อภิปราย 
   ผลงานและส่ิงที่ไดจากการปฏิบัติ 
5.ขั้นสรุป นักเรียนและครูชวยกันสรุปวิธีการแกโจทยปญหา 

การใชคําถาม                        
(เบญจมาศ ฉิมมาลี. 2550; วิราพร           
รวมกลาง.  2548) 

1.ครูผูสอนใชคําถามทาทายใหนักเรียนอธิบายและวิเคราะหวิธีการหา 
   คําตอบ 
2.ครูผูสอนสนับสนุนสงเสริมความคิดนักเรียน 
3.นักเรียนตอบคําถาม เปรียบเทียบวิธีการแกปญหาวิธีตาง ๆ และ 
   สรุปแนวคิด 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ชื่อวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การใชปญหาเปนฐาน                              
(วาสนา ก่ิมเทิ้ง.  2553; สุริเยส สุขแสวง.  
2548)  

1.ขั้นเร่ิมตน สนทนาและกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่มีอยูมาใช 
2.ขั้นนําเสนอปญหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะสอน 
3.ขั้นมอบหมายงาน นักเรียนเรียนรูความคิดรวบยอดและวิธีการ 
   แกปญหา 
4.ขั้นคนหาสถานการณทางคณิตศาสตร นักเรียนแตละกลุมชวยกัน 
   คนหาและรวมกันอภิปราย 
5.ขั้นสรางเปนโจทยปญหา นักเรียนสรางโจทยใหเพ่ือนรวมกัน 
   แกปญหา 
6.ขั้นเร่ิมตนใหม ใหนักเรียนฝกฝนการต้ังปญหา 

การเลือกใชกลยุทธที่หลากหลาย          
(ชญาภา ใจโปรง.  2554; ปยะนาถ           
เหมวิเศษ.  2551) 

1.ครูนําเสนอสถานการณปญหา 
2.นักเรียนแกปญหาเปนกลุมและรายบุคคล โดยเนนการเรียนแบบ         
   ลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการแกปญหา การเลือกใชกลยุทธในการ 
   แกปญหาที่หลากหลาย 
3.นักเรียนนําเสนอผลการแกปญหาทางคณิตศาสตรของกลุมหรือ 
   รายบุคคล เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น, ถาม-ตอบ 
4.ครูนําเสนอกลยุทธในการแกปญหาแบบอื่น (ถามี) 
5.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับกลยุทธในการแกปญหาที่ 
   เหมาะสมสําหรับสถานการณปญหานั้น ๆ 

กลวิธีเมตาคอคนิชัน                                
(เบญจวรรณ มาตรา.  2550; พรพิรุณ 
บุตรดา.  2550) 

1.ขั้นนํา ทบทวนความรูเดิม 
2.ขั้นสอน เช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลที่โจทยกําหนดใหกับส่ิงที่ 
   โจทยใหหากับประสบการณเดิม นักเรียนวิเคราะหโจทย ครูผูสอนใช 
   วิธีถามตอบเพื่อใหนักเรียนแกโจทยปญหา นักเรียนจับคูแกโจทย 
   ปญหา ครูผูสอนเฉลย 
3.ขั้นสรุป สรุปขั้นตอนการแกโจทยปญหา ทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติม 

เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  
(ศิริพัฒน คงศักด์ิ.  2550) 

1.ขั้นนํา ทบทวนความรูเดิม 
2.ขั้นสอน ยกตัวอยางสถานการณนักเรียนรวมกันวิเคราะห ส่ิงที่โจทย 
   กําหนด ส่ิงที่โจทยตองการทราบ วิธีการแกปญหา ดําเนินการ 
   แกปญหาตามวิธีที่เลือกไว  สงตัวแทนนําเสนอ 
3.ชั้นฝกทักษะโดยอิสระ นักเรียนรวมกันแกปญหาและนําเสนอ 
4.ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล  นักเรียนและครูผูสอนรวมกันสรุป 
   หลักการแลวทําแบบทดสอบ 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ชื่อวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
วิธีการส่ือสารแนวความคิด                
(มะลิวรรณ ผองราษี.  2549) 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูผูสอนมอบหมายงาน นักเรียนรวมกัน 
   อภิปราย 
2.ขั้นการเรียนรู ครูผูสอนกําหนดสถานการณปญหา นักเรียนรวมกัน 
   ศึกษา อธิบาย ซักถามขอสงสัยกันเองในกลุม รวมกันสรุปความรู 
   จากใบความรู สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน เปรียบเทียบผลงาน 
   ของกลุมตนกับกลุมอื่น นักเรียนและครูรวมกันสรุปใบงาน 
3.ขั้นฝกปฏิบัติและตรวจสอบความเขาใจ นักเรียนทําแบบฝกหัดของ 
   กลุม ทุกคนรวมกันเฉลยและตรวจใหคะแนน พรอมซักถามขอสงสัย 
4.ขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนและครูผูสอนรวมกันสรุปขั้นตอน           
   การแกปญหา เขียนบรรยายส่ิงที่ไดเรียนรู 
5.ขั้นประเมินผลการเรียน ตรวจแบบฝกหัด ตรวจสอบเอกสารการจด 
   บันทึก นําผลการตรวจสะทอนใหนักเรียนทราบ 

เนนกระบวนการกลุม  
(สุคนธธา ธรรมพุทโธ.  2552) 

1.ขั้นนํา  เราความสนใจ นําเขาสูบทเรียน 
2.ขั้นปฏิบัติการ ครูผูสอนยกตัวอยางสถานการณ แบงกลุมนักเรียนทํา 
   กิจกรรม ตัวแทนนําเสนอ นักเรียนท้ังชั้นตรวจสอบความถูกตอง 
3.ขั้นสรุป ครูผูสอนตรวจสอบความถูกตอง สรุปคะแนนที่แตละกลุม 
   ไดรับ  ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา 
4.ขั้นประเมินผล ประเมินพฤติกรรมการทํางานของตนเองและเพื่อน 

เนนการเรียนรูจากประสบการณ              
(กษมา วุฒิสารวัฒนา.  2548) 

1.นักเรียนลงมือปฏิบัติ สังเกตส่ิงที่เกิดขึ้น 
2.แบงกลุมนักเรียนพิจารณาสถานการณ  แลกเปล่ียนประสบการณ 
3.รวมกันอภิปรายคําตอบ  
4.สรุป 
5.นําความรูไปใช 

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(นวภัทธ ศรีชูทอง.  2550) 

1.ขั้นสรางความสนใจ ทบทวนความรูเดิม 
2.ขั้นสํารวจขอมูล ครูผูสอนและนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหา แสดง 
   วิธีทําและหาคําตอบ 
3.ขั้นนําเสนอขอมูล นักเรียนแบงกลุมชวยกันวิเคราะหโจทยปญหา 
   ครูผูสอนตรวจผลงานกลุม ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน 
4.ขั้นขยายความรู นักเรียนรวมการสรุป 
5.ขั้นประเมินผล นักเรียนทําแบบฝกหัดรายบุคคล 

 



 70

ตาราง 4  (ตอ) 
 

ชื่อวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนรูแบบทีมแขงขัน              
(ดอกออ ดีอีเมง.  2551) 

1.ขั้นนํา 
2.ขั้นสอน ใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา แบงนักเรียนเปนทีม  
   ทําความเขาใจใบกิจกรรม. แตละทีมแขงขันเกม นําผลการแขงขัน 
   แจงนักเรียน 
3.ขั้นสรุป นักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหาจากการแขงขันเกม 

การจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา 
(สัญญา ภัทรากร.  2552) 

1.ขั้นเตรียมพรอมเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม   
2.ขั้นนําเสนอสถานการณ  แบงนักเรียนเปนกลุม ครูนําเสนอปญหา  
   ซักถามใหนักเรียนพูดและแสดงแนวคิด นักเรียนและครูผูสอน 
   รวมกันแสดงวิธีแกปญหา ครูผูสอนต้ังคําถามกระตุนความคิดของ 
   นักเรียน นักเรียนรวมกันคิดเพ่ือใหไดคําตอบ 
3.ขั้นลงมือปฏิบติั ครูผูสอนใหนักเรียนรวมกันแกปญหาจากใบ 
   กิจกรรม ซักถามนักเรียนและใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนมีปญหา 
4.ขั้นอภิปราย  สนทนาซักถามเก่ียวกับการแกปญหา ตัวแทนกลุม 
   นําเสนอการแกปญหา นักเรียนท้ังชั้นรวมอภิปราย 
5.ขั้นสรุป สรุปขั้นตอนการแกปญหา นักเรียนซักถาม 

แนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมรวมกับเทคนิค
การอภิปรายกลุม  
(สมจิต หนูพิชัย.  2551) 

1.นําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม 
2.ขั้นสอน เผชิญปญหา แกปญหาเปนรายบุคคล ไตรตรองระดับ           
   กลุมยอย เสนอแนวทางแกปญหาตอทั้งชั้น 
3.ขั้นสรุป สรุปความคิดรวบยอด  
4.ขั้นฝกทักษะและการนําไปใช ฝกจากบัตรกิจกรรมแลวใหเพ่ือนใน   
   กลุมตรวจสอบคําตอบ 
5.ขั้นประเมินผล ตรวจสอบวานักเรียนมีความรูตามเกณฑหรือไม 

การบูรณาการทฤษฎีการพัฒนาความ
เขาใจทางคณิตศาสตร การส่ือสารและ
การใหเหตุผล                                 
(อลิสรา ชมช่ืน.  2550) 

1.ขั้นทบทวนความรูพื้นฐาน 
2.ขั้นการเรียนรูจากการปฏิบัติ นักเรียนจับคูทําใบงาน รวมกลุม 4 คน  
   ตรวจคําตอบ รวมกลุม 8 คน ตรวจคําตอบอีกคร้ัง สงตัวแทนแสดง 
   คําตอบพรอมอธิบายวิธีคิด นักเรียนรวมกันอภิปราย ครูผูสอนให 
   ทํางานเพิ่มเติม นักเรียนหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบกับเพื่อน 
3.ขั้นสรางความเชื่อมโยง นักเรียนในกลุมนําคําตอบมาอภิปราย  
   รวมกันสรุป สงตัวแทนกลุมนําเสนอขอสรุป   
4.ขั้นสรางความรูและนําความรูไปใช นักเรียนเขียนขอสรุปความรูที่ได 
   และทําแบบฝกหัด 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ชื่อวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินผล
จากสภาพจริง                                   
(ณัฐธยาน สงคราม.  2547) 

1.ขั้นนํา ใหนักเรียนเห็นความสําคัญเร่ืองท่ีเรียน 
2.ขั้นสอน นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาตามขั้นตอนของโพลยา 
   และชวยกันวิเคราะห 
3.ขั้นสรุป นักเรียนรวมกันสรุปการแกปญหา 4 ขั้นตอน  
4.ครูผูสอนสังเกตความสนใจ ต้ังใจในการเขารวมกิจกรรมและการ 
   แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและตรวจผลงานจากใบกิจกรรม 

แบบฝกทักษะ                                      
(บุญรุง จันทวงษวาณิชย.  2549; 
วิไลวัลย เมืองโคตร.  2548; ศิริพร 
รัตนโกสินทร.  2546)  

1.ทบทวนความรูเดิม 
2.สอนเน้ือหาใหม นักเรียนแบงกลุมคละความสามารถ ศึกษา 
   ใบความรู นักเรียนตัวแทนรายงานผลการศึกษา ครูผูสอนให 
   คําแนะนําเพิ่มเติม  
3.สรุป นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นและรวมกันสรุปเปนวิธีลัด 
4.การฝกทักษะ นักเรียนทําแบบฝกทักษะ 
5.การนําความรูไปใช นักเรียนทําแบบฝกทักษะเพิ่มเติมเปนรายบุคคล 
6.การประเมินผล ตรวจแบบฝกทักษะ แบบฝกหัด 

ชุดการเรียนการสอน 
(สุภาภรณ  คงคานนท.  2547; เอนก 
จันทรจรูญ.  2545)  

1.ทบทวนยุทธวิธีในการแกปญหา 
2.นักเรียนทําแบบฝกการแกปญหา ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมและให 
   คําแนะนํา 
3.ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันเฉลย พรอมสรุปยุทธวิธีที่ใชในการ 
   แกปญหา 
4.ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการแกปญหา 

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร  
โดยการสอนแบบคนพบ  
(ชัยยุทธ บุญธรรม.  2549) 

1.ครูผูสอนแจกชุดการเรียนใหนักเรียนเรียนเปนกลุม 
2.นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.ครูผูสอนใหนักเรียนศึกษาคําชี้แจง ดําเนินการตามเน้ือหาพรอมทํา 
   ใบงาน นักเรียนแตละคนนําส่ิงที่คนพบมาอภิปราย วิเคราะห 
   รวมกับเพื่อนในกลุม  ครูผูสอนตอบคําถามหากนักเรียนเกิดปญหา 
4.นักเรียนรวมกันสรุป นําเสนอผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมจาก 
   ความเห็นภายในกลุม ครูผูสอนเฉลยใบงานและเพิ่มเติมส่ิงที่ 
   นักเรียนยังบกพรอง 
5.ขั้นประเมินผล ครูผูสอนใหนักเรียนแตละคนทําแบบฝกทักษะและ 
   แบบทดสอบยอยเพ่ือประเมินความรู 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ชื่อวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู                      
(ศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต.  2552) 

1.ฝกใหนักเรียนรูจักใชทักษะการส่ือสารและทักษะการต้ังคําถาม 
2.ดําเนินการสอนโดยใหนักเรียนแตละคูศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมใน 
   ชุดการเรียนรวมกัน 
3.ขั้นสรุป ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน 
4.ขั้นทดสอบยอย ครูผูสอนใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอย 

บทเรียนโปรแกรม                                    
(เกศฎาพร สุดชา.  2551; วัลลภา            
บุญงาม.  2552)  

1.ขั้นนํา  แนะนําการใชบทเรียนโปรแกรม 
2.ขั้นกิจกรรม นักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียนโปรแกรม (ให 
   ความรูนักเรียน นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับระบบการเรียน ครูผูสอน 
   ใหผลยอนกลับ นักเรียนเรียนดวยอัตราเร็วตามความสามารถ) 
3.ขั้นสรุป ทดสอบยอยเม่ือจบหนวยการเรียน และทดสอบหลังเรียน 

ส่ือประสม (มีภาพและเสียงประกอบ) 
(จิรวัฒน ไชยเมือง.  2552)  

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน นักเรียนทําแบบทดสอบ ครูผูสอนแนะนํา 
   การศึกษาจากส่ือประสมที่มีภาพและเสียงประกอบ 
2.ขั้นเสนอบทเรียน นักเรียนเรียนดวยส่ือประสม 
3.ขั้นฝก นักเรียนเลือกหนวยการเรียน ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจาก 
   ส่ือประสม 
4.ขั้นสรุป นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

การสอนโดยใชรูปแบบเอสเอสซีเอส  
(ฐิติพร บริพันธ.  2548) 

1.คนหาขอมูลเก่ียวกับปญหา 
2.แกปญหาโดยใชความคิดที่หลากหลาย 
3.การสรางวิธีการหรือขั้นตอนการหาคําตอบ โดยสังเกตการเปล่ียน 
   ประโยคภาษาเปนสัญลักษณ แลวสรุปขั้นตอน 
4.รวมแสดงความคิดเห็นตอวิธีการและการหาคําตอบ 

 
 จากตาราง 4  ผลการวิเคราะหข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห
เนื้อหาจากงานวิจัยที่พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 40 เร่ือง พบวา
สามารถจัดกลุมวิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรูตามลักษณะการจัดกระบวนการเรียนการสอนได 24 กลุม  
ผูวิจัยจึงทําการสังเคราะหข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรทั้ง 24 กลุม ไดผลแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5  แสดงการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
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นําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม                         
นําเขาสูบทเรียน เราความสนใจ                         
นําเขาสูบทเรียน มอบหมายงาน                         

ครูผูสอนนําเสนอสถานการณปญหา                         
แบงกลุมนักเรียนพิจารณาสถานการณปญหา                         

กระตุนใหนักเรียนนําความรูเดิมมาใช                         

กระบวนการของโพลยา                         
  ทําความเขาใจปญหา                         
  วางแผนแกปญหา                         
  ดําเนินการตามแผน                         
  ตรวจสอบคําตอบ                         
ศึกษาเนื้อหาและวิธีการดําเนินกิจกรรม                         
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
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ศึกษาเนื้อหาและวิธีการดําเนินกิจกรรม                         
ทดสอบยอยรายบุคคลระหวางเรียน                         
เชื่อมโยงโจทยปญหากับประสบการณเดิม                         

นักเรียนรวมกันสรุปความรูจากใบความรู                         

นักเรียนตอบคําถามและสรุปแนวคิด                         

นักเรียนลงมือปฏิบัติ แกปญหาจากใบงาน                         

นักเรียนเลือกใชกลยุทธที่หลากหลาย                         
นักเรียนรวมกันอภิปรายวิธีการแกปญหา                         
นักเรียนฝกการตั้งปญหา                         

แบงนักเรียนเปนทีมแขงขัน                         

นักเรียนสรางโจทยปญหาใหเพื่อนแกปญหา                         

นักเรียนแกปญหารายบุคคล                         

นักเรียนแกปญหาเปนกลุม                         

ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลการแกปญหา                         
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ตาราง 5  (ตอ) 
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นักเรียนทั้งชั้นตรวจสอบความถูกตอง                         

นักเรียนและครูผูสอนรวมกันสรุปใบงาน                         

นักเรียนเปรียบเทียบผลงานกับกลุมอื่น                         

นักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนการแกปญหา                         

นักเรียนและครูผูสอนรวมกันสรุปกลยุทธ                   
การแกปญหา 

     
 

            
 

     

ครูผูสอนแสดงวิธีทําและหาคําตอบ                         

นักเรียนและครูผูสอนรวมกันสรุปเนื้อหา                         

นักเรียนและครูผูสอนรวมกันสรุปแลวทําแบบทดสอบ                         

นักเรียนซักถามเกี่ยวกับการแกปญหา                         

นักเรียนและครูผูสอนรวมกันสรุปวิธีการแกปญหา                         

นักเรียนเขียนบรรยายสิ่งที่ไดเรียนรู                         

สรุปบทเรียนและทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม                         

นักเรียนซักถามขอสงสัย                         
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
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เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น                         

นักเรียนนําความรูไปใช                         

นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบ                         

นักเรียนสรุปการอภิปราย                         

ครูผูสอนตรวจสอบการสรุปของนักเรียน                         

นักเรียนรวมกันตรวจสอบคําตอบ                         
ประเมินการทํางานของตนเองและเพื่อน                         

ครูผูสอนใชคําถามใหนักเรียนคิด                         

ครูผูสอนสนับสนุนสงเสริมความคิดนักเรียน                         

ครูผูสอนใหคําแนะนําเมื่อมีปญหา                         

ครูผูสอนตรวจแบบฝกหัด                         

ครูผูสอนตรวจเอกสารการจดบันทึก                         

ครูผูสอนสะทอนผลการตรวจแบบฝกหัด                         

ตรวจสอบความรูนักเรียนกับเกณฑ                         
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 จากตาราง 5  ผลจากการสังเคราะหข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอนของงานวิจัยที่พัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร พบวา มีข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอนที่ใชรวมกัน
ในงานวิจัยที่พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป จํานวน          
8 ข้ันตอน ไดแก 1) การทบทวนความรูเดิม  2) การนําเสนอสถานการณปญหา 3) การแบงกลุม
นักเรียนพิจารณาสถานการณปญหา 4) นักเรียนแกปญหาเปนกลุม 5) นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
อภิปรายวิธีการแกปญหา 6) ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลการแกปญหา 7) ครูผูสอนและนักเรียนรวมกัน
สรุปวิธีการแกปญหา  และ 8) การนําความรูไปใช  ซึ่งผลจากการสังเคราะหข้ันตอนกระบวนการเรียน
การสอนจากงานวิจัยที่พัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรในคร้ังนี้ใหผลสอดคลองกับ
การสังเคราะหข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอนจากทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม ทฤษฎีการเรียนรู
กลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีสรรคนิยม แนวคิดการเรียนรูแบบช้ีแนะใหรูคิดและหลักการสอนคณิตศาสตร 
ขอคนพบที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 8 
ข้ันตอนมาประยุกตใชในกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 
5. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 การเสนอสาระในตอนนี้แยกนําเสนอเปน 5 หัวขอ คือ 1) ความหมายของรูปแบบการจัด        
การเรียนรู  2) องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู  3) ประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรู                    
4) ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู และ 5) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  โดยเสนอตามลําดับดังนี้ 
 5.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู  หมายถึง  การจัดองคประกอบของการเรียนรูอยางเปนระเบียบ
แบบแผนตามหลักปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือตาง ๆ และไดรับการพิสูจนวามี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด (ทิศนา แขมมณี.  
2551ข: 222; วารินทร  รัศมีพรหม. 2542: 3-6; Anderson. 1997: 521; Arends. 1997: 6) 
 5.2 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรยีนรู 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ ดังนี้ คือ (ทิศนา แขมมณี. 
2551ข: 221; วิชัย วงษใหญ. 2537: 70-71; Anderson. 1997: 521; Arends. 1997: 7; Dick; & 
Carey. 1996: 2-7; Joyce; & Weil. 1996) 1) หลักการของรูปแบบ เปนแนวคิดและพื้นฐานความเชื่อ
ในการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู  2) วัตถุประสงคของรูปแบบ  เปนเปาหมาย
เฉพาะเจาะจงวาตองการพัฒนาใหนักเรียนมีลักษณะอยางไร 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
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อธิบายถึงการดําเนินการเรียนการสอนของรูปแบบที่เปนข้ันตอนและรายละเอียดของกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู 4) การวัดและประเมินผลรูปแบบ เปนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่
บงบอกถึงประสิทธิภาพของรูปแบบหรือบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 5.3 ประเภทของรูปแบบการจัดการเรยีนรู 
 ทิศนา แขมมณี (2551ข: 224-255) ไดจัดหมวดหมูของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามลักษณะ
ของวัตถุประสงคเฉพาะหรือเจตนารมณของรูปแบบ  เปน 5 หมวด ดังนี ้
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) รูปแบบการจดั 
การเรียนรูในหมวดนี้ เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงชวยใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา
สาระตาง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยูในรูปของขอมูล ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือความคิดรวบยอด 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (Affective domain) รูปแบบการจัด          
การเรียนรูในหมวดนี้เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนานักเรียนใหเกิดความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม 
และจริยธรรมที่พึงประสงค  ซึ่งเปนเร่ืองที่ยากแกการพัฒนาหรือปลูกฝง  การจัดการเรียน การสอนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เพียงชวยใหเกิดความรูความเขาใจ มักไมเพียงพอตอการชวยใหนักเรียนเกิด
เจตคติที่ดีได  จําเปนตองอาศัยหลักการและวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 3. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) รูปแบบ 
การจัดการเรียนรูในหมวดนี้  เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ  
การกระทํา หรือการแสดงออกตาง ๆ ซึ่งจําเปนตองใชหลักการ  วิธีการที่แตกตางไปจากการพัฒนา
ทางดานจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย   
 4. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process skills) ทักษะ
กระบวนการ  เปนทักษะที่เกี่ยวของกับวิธีดําเนินการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกระบวนการทางสติปญญา เชน 
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู  หรือกระบวนการคิดตาง ๆ เชน การคิดวิเคราะห  การอุปนัย            
การนิรนัย การใชเหตุผล การสืบสอบ การคิดริเร่ิมสรางสรรค และการคิดวิจารณญาณ เปนตน หรืออาจ
เปนกระบวนการทางสังคม  เชน กระบวนการทํางานรวมกัน เปนตน ปจจุบันการศึกษาใหความสําคัญ
ในเร่ืองนี้มาก เพราะถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการดํารงชีวิต 
  5. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการ (Integration) รูปแบบการจัดการเรียนรูใน
หมวดนี้เปนรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรูดานตาง ๆ ของนักเรียนไปพรอม ๆ กัน โดยใช                         
การบูรณาการทั้งทางดานเนื้อหาสาระและวิธีการ  รูปแบบในลักษณะนี้กําลังไดรับความนิยมอยางมาก
เพราะมีความสอดคลองกับหลักทฤษฎีทางการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนารอบดานหรือการพัฒนาเปน
องครวม  
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 จอยซและเวลส (Joyce; & Weil. 1996: 12-21) ไดศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
กลวิธีการสอนที่เนนการปรับเปลี่ยนการสอนตามผลลัพธที่ตองการ โดยแบงรูปแบบการจัดการเรียนรู
ตามกรอบโครงสรางการใชงานออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
 1. กลุมทางสังคม (The social family) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับกลุมคนในสังคม  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือรวมกับผูอ่ืนในการคนควาหา
ความรู  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้ไดแก การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative) การแสดงบทบาท
สมมติ  การเลนเกม  เปนตน  
 2. กลุมประมวลผลขอมูล (The information-processing family) เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่ตองอาศัยขาวสารขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน จากการบรรยายของครูผูสอน จากการอาน
เอกสาร ตํารา เพื่อใหนักเรียนรับรูแลวนําขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ มาประมวลเพื่อใหเกิดองคความรู 
หรือฝกการคิดของตนเอง รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้ ไดแก การฝกคิดแบบอุปนัย (Thinking 
inductively) การคิดแบบสืบสวนสอบสวนจากขอมูล (Inquiry thinking) เปนตน  
 3. กลุมสวนบุคคล (The personal family) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนพัฒนาการทาง
สติปญญา  ความสนใจ  คํานึงถึงลักษณะหรือบุคลิกภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคล ไมวาจะเปน
ดานความสามารถ ความรูสึก รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้ไดแก การเรียนรูที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล  
 4. กลุมระบบพฤติกรรม (The behavioral system family) รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้
เนนการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนโดยการวางเงื่อนไข เพื่อใหนักเรียนไดตอบสนองตอส่ิงเราที่เปน
เงื่อนไขในการเรียนรูนั้น ๆ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้ ไดแก การสอนดวยบทเรียนโปรแกรม 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถานการณจําลอง เปนตน  
 เซเลอร  อเลกซานเดอร และเลวิส (Sayler; Alexander; & Lewis. 1981: 271-293) แบงรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเปน 5 ประเภท ดังนี้ คือ 1) รูปแบบที่ เกี่ยวของกับเนื้อหา เชน การบรรยาย             
การอภิปรายซักถาม การสืบสอบความรู เปนตน 2) รูปแบบที่เกี่ยวกับสมรรถภาพหรือเทคโนโลยี เชน 
บทเรียนแบบโปรแกรม แบบฝกทักษะ เปนตน 3) รูปแบบที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของมนุษย
หรือกระบวนการ เชน บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง เปนตน 4) รูปแบบที่เกี่ยวกับบทบาทในสังคม
หรือกิจกรรม  เชน รูปแบบการพัฒนากิจกรรมในชุมชน  รูปแบบการสืบสอบเปนกลุม รูปแบบ                 
การอภิปรายซักคาน เปนตน 5) รูปแบบที่เกี่ยวกับความสนใจและความตองการหรือกิจกรรม เชน 
รูปแบบการเรียนรูโดยอิสระ  รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค เปนตน 
 การแบงประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรูจะแบงโดยใชเกณฑที่แตกตางกัน มีจุดเนนที่
แตกตางกัน การสอนแตละคร้ังประกอบไปดวยองคประกอบทั้งดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะพิสัย 
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องคประกอบทั้งหมดมีความเกี่ยวพันกัน การแบงประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรูเปนเพียงแสดง
ใหเห็นวารูปแบบนั้นมีวัตถุประสงคหลักมุงเนนไปทางใดเทานั้น แตสวนประกอบดานอ่ืน ๆ ก็ยังคงมีอยู 
เพียงแตจะมีนอยกวาจุดเนนเทานั้น 
 5.4 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรู 
 ข้ันตอนของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ม ี4 ข้ันตอน ดังนี้ (ชาญชัย ยมดิษฐ.  2548: 
52-58;  ทิศนา แขมมณี.  2551ข: 201-204; วารินทร รัศมีพรหม.  2542: 45-89; Dick;.& Carey.  
1996; Kemp; Morrison; & Ross. 1998)  
 1. ศึกษาสภาพปญหา แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ  ดังนี ้
       1.1 การวิเคราะหปญหา หรือประเมินความตองการ  เพือ่ใหไดรายละเอียดที่เกีย่วของกับ 
ปญหา มีปญหาหรือไมมี  ปญหาอะไรเกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอน  ปญหานั้นเปนปญหาที่แท 
จริงหรือไม   อะไรคือสาเหตุของปญหา   อะไรคือวิธีที่แกปญหาที่เปนไปได  การประเมินความตองการ 
เปนการกําหนดใหเขาใจวาการสอนที่จะทาํการออกแบบและพัฒนานัน้เปนส่ิงที่ตองการแนแทหรือไม     
  1.2 การวิเคราะหนักเรียน  เปนการวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนทั้งดานเพศ  อายุ 
พื้นฐานสังคมเศรษฐกิจ ความถนัด แรงจูงใจ ความรูพื้นฐานเดิมที่มีมากอน  รวมทั้งความแตกตางระหวาง 
บุคคลและรูปแบบการเรียน (Learning Styles)  
  1.3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือประยุกตหลายทฤษฎี
เขาดวยกัน  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู   
 2. ข้ันการพัฒนา (Development/Production Phase) ในข้ันตอนนี้จําแนกเปนการพัฒนา 
เนื้อหาความรู  กระบวนการเรียนการสอน แบบทดสอบ ส่ือและวัสดุการสอน  
  2.1 การพัฒนาเนื้อหาความรู แยกเปนองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ พัฒนา
รายละเอียดของเนื้อหาความรูแตละหนวย  พัฒนาส่ิงที่ เปนตัวอยางของเนื้อหาแตละหนวย  
พัฒนาการฝกปฏิบัติในแตละหนวยของเนื้อหา และการพัฒนาส่ิงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสรุป         
การสังเคราะหหรือการใชเคร่ืองมือชวยใหนักเรียนจดจําเนื้อหา เปนตน 
  2.2  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  ควรทําเปนแผนการจัดการเรียนรู  (Lesson 
Plan) วาจะดําเนินการอยางไรบาง  โดยทั่วไปการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะประกอบดวยกิจกรรมข้ัน        
จูงใจ ใหวัตถุประสงคแกผูเรียน คํานึงถึงความรูพื้นฐานของนักเรียน  ใหสารสนเทศและตัวอยาง               
การใหการฝกปฏิบัติและขอมูลยอนกลับ  การทดสอบ  การสอนเสริมและซอมเสริม 
  2.3  การพัฒนาขอทดสอบ  การสรางขอทดสอบตองศึกษาวัตถุประสงคของการเรียนรูใน
หนวยวิชานั้น  เพื่อสรางขอทดสอบใหสอดคลองและควรเปนขอทดสอบที่วัดไดครบตามตองการ 
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  2.4 การพัฒนาส่ือและวัสดุการสอน  ผูออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
จําเปนตองดูแลทุกข้ันตอนการผลิต  เพื่อใหแนใจวาการผลิตไดดําเนินไปตามคําแนะนําที่ใหตาม
แนวทางของการออกแบบ มีความคงเสนคงวาตอเนื่องและมีคุณภาพ   
 3. ข้ันการนําไปทดลองใช  (Implementation)  การนําไปทดลองใชตองคํานึงถึงองคประกอบที่
เกี่ยวของ 2 ประการ คือ การสอนและการบริหารการสอน ขอควรตระหนักในข้ันการจัดการเรียนการสอน 
คือ เนนนกัเรียนเปนศูนยกลาง มีความสัมพันธระหวางครูผูสอนกับนกัเรียน คือครูผูสอนเปนผูทําหนาที่
เหมือนผูจัดการเรียนหรือจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู มีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู  
การเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ครูผูสอนตองทําหนาที่เปนผูสอนเสริม 
(Tutor) และเปนที่ปรึกษาใหแกนกัเรียน ตองพัฒนาวิธกีารจัดการเรียนรูใหทนัสมยัอยูเสมอ โดยมีการ
วางแผนและใชเทคโนโลยีในการสอนอยางเหมาะสม 
 4. ข้ันการประเมินผล (Evaluation Phase) เปนการวัดวาวงจรการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูนั้นสมบูรณแลว ขอมูลยอนกลับ (Feedback)  จึงเปนสวนสําคัญที่ไดจากการประเมินผล เพื่อ
นําไปปรับปรุงในสวนของแตละข้ันตอนใหดีข้ึนและตรงตามวัตถุประสงค  ถาการประเมินผลพบวาจุด
ใดควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ตองดําเนินการปรับปรุง  การประเมินผลจําแนกเปน 2 ประเภท  คือ         
การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและการประเมินผลลัพธหรือผลสัมฤทธ์ิ 
 5.5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร   
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตรในการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ไดผลสรุปดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการทาง
ความคิดซ่ึงเปนกระบวนการภายในตัวของมนุษย  เกิดจากการสะสมขอมูล การสรางความหมายและ
ความสัมพันธของขอมูลและการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและแกปญหาตาง ๆ  การเรียนรูเปน
กระบวนการทางสติปญญาของมนุษยในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง การเรียนรูจะมี
ความหมายหากเช่ือมโยงกับความรูเดิม และการเรียนรูที่ไดผลดีที่สุดคือการใหนักเรียนคนพบการ
เรียนรูดวยตนเอง  
 2. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) เชื่อวามนุษยทุกคนมีศักด์ิศรี มีความดีงาม 
มีความสามารถ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ  
มีศักยภาพและความคิดสรางสรรคที่จะกระทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง มนุษยจะพัฒนาตนเองไดดีหากอยู
ในสภาพการณที่ผอนคลายและเปนอิสระ การเรียนรูเนนกระบวนการเปนสําคัญและจะเรียนรูไดดีหาก
มีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง  



 82

 3. ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) เช่ือวาความรูเปนส่ิงที่ไมสามารถถายทอดจากบุคคล
หนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งได แตความรูเปนส่ิงที่บุคคลแตละบุคคลจะตองสรางข้ึนมาดวยตนเอง ความรู
และประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม และปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เชน 
ครูผูสอนและเพื่อน มีสวนชวยในการสรางความรู  นักเรียนสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง          
การส่ือสารและการอภิปราย  ทําใหนักเรียนสรางประสบการณในการแกปญหา การเรียนรูตามทฤษฎี      
สรรคนิยมเปนกระบวนการที่นักเรียนจะตองจัดกระทํากับขอมูล (acting on) ซึ่งใหความสําคัญกับ
กระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจจากประสบการณ  
 4. การจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) มีแนวคิดวา
การจัดการเรียนรูอยูบนพื้นฐานของความรูและความคิดของนักเรียน การเรียนคณิตศาสตรไดดีที่สุด
ตองเรียนรูผานการแกปญหา ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม สรางความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ โดย
ครูผูสอนทําความเขาใจการคิดของนักเรียน 
 5. หลักการสอนคณิตศาสตร  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงเนื้อหาวิชาและ
กระบวนการเรียนรู ประสบการณเดิมและความรูพื้นฐานของนักเรียน ใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
หรือไดความรูทางคณิตศาสตรจากการคิด ลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอ่ืน             
ใหคิดและคนพบดวยตนเอง ครูผูสอนเปนผูชี้แนะและอํานวยความสะดวก   
 จากแนวคิด ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตรทั้ง 5 ประการ สามารถวางกรอบ
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ประกอบดวยข้ันตอน 5 ข้ัน ดังนี้ 
 1. ข้ันทบทวนความรูเดิม (Reviewing) หมายถึง การทบทวนความคิดรวบยอด ความรูพื้นฐาน 
ประสบการณเดิมที่สัมพนัธกบัเนื้อหาใหมเพื่อนาํไปสูความรูใหม โดยใหทาํใบงาน  ใชการซักถาม    
การสนทนาแลกเปล่ียน  การอภิปราย  การใชวัสดุ  ส่ือการสอน     
 ที่มาของข้ันทบทวนความรูเดิม มาจากทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม ทฤษฎีสรรคนิยม 
แนวคิดการเรียนรูแบบชี้แนะใหรูคิด หลักการสอนคณิตศาสตร  ข้ันตอนการสอนคณิตศาสตรของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและแนวคิดโมเดลซิปปา (CIPPA Model)  เนื่องจาก 
การเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่อง การเรียนรูความรูใหมตองอาศัยความรูเกาเปนพื้นฐาน โดยความรู
เดิมจะมีสวนเกี่ยวของและสรางเสริมความรูความเขาใจเนื้อหาในบทเรียนใหม ธรรมชาติของความรู
หรือเนื้อหาคณิตศาสตรจะตองสัมพันธหรือเชื่อมโยงกันเปนแบบลูกโซ  มีลําดับความเปนพื้นฐานของ
กันและกัน นักเรียนตองมีความรูความเขาใจเนื้อหาเดิมกอนจึงจะเรียนเนื้อหาใหมตอไปได (สุวร         
กาญจนมยูร.  2541: 3) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงประสบการณเดิมและความรูพื้นฐาน
ของนักเรียน  จัดประสบการณใหมใหมีความสัมพันธกับประสบการณเดิมจะชวยใหนักเรียนสามารถ
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เรียนรูไดดีและงายข้ึน  นอกจากนี้ไพรีและไคเรน (อัมพร มาคนอง.  2546: 21-22; อางอิงจาก Pirie; & 
Kiren. 1992) ยังไดเสนอรูปแบบการพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตรประกอบดวยข้ันการเรียนการ
สอน 8 ข้ัน โดยมีแนวคิดวาการรูส่ิงเดิมเปนสวนประกอบของการรูในระดับตอไป และจัดใหเปนข้ันการ
เรียนการสอนข้ันที่ 1 คือ การรูส่ิงเดิม สอดคลองกับกานเย (Gagné) (ทิศนา  แขมมณี. 2551ข: 75-76) 
ที่ไดเสนอระบบการสอน 9 ข้ัน โดยมีแนวคิดวาการเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่อง การเรียนรูความรู
ใหมตองอาศัยความรูเกาเปนพื้นฐาน โดยจัดใหเปนข้ันการเรียนการสอนข้ันที่ 3 คือ กระตุนใหผูเรียน
ระลึกถึงความรูเดิมที่จําเปน  ดวยเหตุนี้รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหข้ันทบทวนความรูเดิม
เปนกระบวนการเรียนการสอนข้ันที่ 1 
 2. ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ (Acting) หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหนกัเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการแกปญหา อภิปราย ฝกฝนดวยตนเอง เนนการจัดประสบการณใหนกัเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  
 ที่มาของข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ มาจากทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม ทฤษฎีการเรียนรู
กลุมมนุษยนิยม  ทฤษฎีสรรคนิยม แนวคิดการเรียนรูแบบชี้แนะใหรูคิด และหลักการสอนคณิตศาสตร 
เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง นักเรียน
จะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรู เปนผูจัดกระทํากับขอมูลและประสบการณตาง ๆ และสราง
ความหมายใหกับส่ิงนั้นดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี (ทิศนา แขมมณี.  2551ข: 67;  
อางอิงจาก Bruner. 1963: 1-54) สอดคลองกับแนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี  ที่วาการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by doing) (วรวิทย วศินสรากร.  2539: 674) 
และสอดคลองกับ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545: 19) ที่กลาววาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครู
ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหโอกาสนักเรียนไดปฏิบัติและไดคิดอยางแทจริง นอกจากนี้กานเย 
(Gagné) (ทิศนา แขมมณี.  2551ข: 75-76; อางอิงจาก Gagné. 1974) ไดกําหนดข้ันที่ 6 ใหลงมือ
ปฏิบัติ (eliciting the performance) เปนข้ันการสอนของระบบการสอน 9 ข้ันอีกดวย  ดวยเหตุนี้
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจึงนําแนวคิด
ดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการเรียนการสอนข้ันที่ 2 

3. ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) หมายถึง การใหนักเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  เสนอวิธีการคิดและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพรอมดวยเหตุผล ระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน ระหวางนักเรียนกับครูผูสอน รวมทั้งประเมินความคิดของตนเองและผูอ่ืน 

ที่มาของข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู มาจากทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม  ทฤษฎีสรรคนิยม 
แนวคิดการเรียนรูแบบชี้แนะใหรูคิด และหลักการสอนคณิตศาสตร เนื่องจากการใหนักเรียนไดคิด พูด 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอวิธีการคิดและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพรอม
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ดวยเหตุผล ระหวางนักเรียนกับนักเรียน  ระหวางนักเรียนกับครูผูสอน จะชวยใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดีข้ึน ครูผูสอนสามารถตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียนไดในขณะที่นักเรียนอภิปราย แสดงความคิดเห็น  วิเคราะหวิพากษวิจารณ  
สอดคลองกับแนวคิดโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ที่กําหนดใหการแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับ
กลุมเปนข้ันที่ 4 ของกระบวนการเรียนการสอน สอดคลองกับวิจารณ  พานิช (2547: 12) ที่กลาววา 
การแลกเปล่ียนความรูเปนกระบวนการสําคัญ เพราะยิ่งอภิปรายกับคนอ่ืนมากเทาไร ก็เขาใจมาก
เทานั้น และสอดคลองกับการจัดการความรูที่กําหนดใหการแบงปนแลกเปล่ียนความรู (Knowledge 
Sharing) เปนข้ันตอนที่ 6 ของกระบวนการความรู (Knowledge Process) (บุญดี  บุญญากิจ; และ 
คนอ่ืน ๆ. 2547: 59) นอกจากน้ีเพียเจต (Piaget) เนนวาปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียนมี
บทบาทอยางมากตอการพัฒนาสติปญญา  อีกทั้งครูผูสอนสามารถตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน
ไดในขณะที่นักเรียนอภิปราย แสดงความคิดเห็น  วิเคราะหวิพากษวิจารณ อยางเปนเหตุเปนผล ดวย
เหตุนี้รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จึงนํา
แนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูเปนข้ันการเรียนการสอนข้ันที่ 3 
 4. ข้ันสรางความรู (Constructing) หมายถึง  การรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจากการ
เรียนรู  การปฏิบัติกิจกรรม  การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร  การแลกเปล่ียนเรียนรู แลว  
สรุปเปนกฎหรือหลักการทั่วไป  
 ที่มาของข้ันสรางความรู มาจากทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม  ทฤษฎีสรรคนิยม และ
หลักการสอนคณิตศาสตร  เนื่องจากการสรางความรูเปนการสรุปความรูความเขาใจ เกิดความคิด     
รวบยอด เพื่อนําไปแกปญหาทางคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  สอดคลองกับไพรีและไคเรน (อัมพร มาคนอง.  2546: 21-22; อางอิงจาก Pirie; & Kiren. 
1992) ที่ไดจัดใหเปนข้ันการเรียนการสอนที่ 8 คือ การสราง ดวยเหตุนี้รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการ
กําหนดใหข้ันสรางความรูเปนกระบวนการเรียนการสอนข้ันที่ 4  

5. ข้ันนําไปใช (Applying) หมายถึง   การนํากฎหรือหลักการทั่วไป  ไปแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ในสถานการณตาง ๆ  
 ที่มาของข้ันนําไปใช มาจากทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม และหลักการสอนคณิตศาสตร  
เนื่องจากเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร สงเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณมากและ
หลากหลาย ฝกใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้งการฝกรายบุคคลและ
ฝกเปนกลุม  สอดคลองกับแนวคิดโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ที่กําหนดใหการประยุกตใชความรู 
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เปนข้ันที่ 7 ของกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมในข้ันนี้เปนข้ันทดสอบความเขาใจของนักเรียนจึง
มุงฝกใหนักเรียนแกปญหาที่หลากหลายและทาทาย ดวยเหตุนี้รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดให
ขั้นนําไปใชเปนกระบวนการเรียนการสอนข้ันที่ 5 
 ผลที่เกิดจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ประเมินจากความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร   จึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ดังภาพประกอบ 3 



 
                                                         
                                                                                            
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
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รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
     ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม (Reviewing)   
     ขั้นที่ 2 เรียนรูจากการปฏิบัติ (Acting) 
     ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) 
     ขั้นที่ 4 สรางความรู (Constructing) 
     ขั้นที่ 5 การนําไปใช (Applying) 

หลักการสอนคณิตศาสตร 
-คํานึงถึงประสบการณและ ความรูพื้นฐาน 
-ใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกบัผูอื่น 
-ใหนักเรียนคิดและคนพบดวยตนเอง 
-คํานึงถึงเนื้อหาวิชาและ กระบวนการเรียนรู 
-เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ 
-ฝกใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหา 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม
-จัดประสบการณใหมใหสัมพันธกับ 
  ประสบการณเดิม 
-สงเสริมกระบวนการคิด 
-ใหนักเรียนไดรับประสบการณที ่
  หลากหลาย 
-ใหนักเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม
-เนนกระบวนการเรียนรู 
-นักเรียนคนพบความรูดวยตนเอง 
-นักเรียนลงมือกระทํากิจกรรมตาง ๆ 
  ดวยตนเอง 
-กระบวนการเรียนการสอนถอืเปน 
 มนุษยสัมพันธระหวางครูผูสอนกับ 
 นักเรียน บทบาทครูคือผูชี้แนะ 

ทฤษฎีสรรคนิยม
-เนนกระบวนการสรางความรู 
-นักเรียนจัดกระทําขอมูลและประสบการณตาง ๆ  
  และสรางความหมายใหกับสิ่งนั้นดวยตนเอง 
-เรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
-ครูอํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักเรียนในการ 
  เรียนรู 

 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 การประเมินตามสภาพจริง 

การจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิด
-เชื่อมโยงปญหากับความรูเดิม 
-นักเรียนลงมือทํากิจกรรมสรางความรูดวยตนเอง 
-สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักเรียน 

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียนรู เพื่ อส ง เส ริมความสามารถในการแกปญหา               
ทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development)  โดยมีการวิจัย (R) และการพัฒนา (D)  รวมทั้งหมด 8 ข้ันตอน คือ        
1) การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (R1) 2) การจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู
ฉบับราง (D1)  3) การตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนของรูปแบบการจัดการเรียนรู (R2)  4) การแกไข
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (D2)                
5) การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (R3)  6) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (D3)  
7) การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู (R4) และ 8) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับ
สมบูรณ (D4) โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (R1)   
 ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาสภาพปญหา ความตองการในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู แนวคิด ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตร  โดย
การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
รวม 13 รายการ ไดแก 1) ผลการสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2546 ระดับประเทศ 2) ผลการสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2547 ระดับประเทศ  3) ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ของสํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 
2549  4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชา
คณิตศาสตร ปการศึกษา 2550  5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตร 
ปการศึกษา 2551  6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 
2552 7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2553 (รายละเอียด
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ในภาคผนวก ก) 8) บทความในวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เร่ือง
คณิตศาสตรสําหรับโลกวันพรุงนี้ ของสุนีย  คลายนิล (2547: 12-21)  9) การเรียนรูเพื่อโลกวันพรุงนี้ 
ของสุนีย  คลายนิล; ปรีชาญ  เดชศรี; และอัมพลิกา ประโมจนีย (2549) 10) มองคุณภาพการศึกษา
ตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ของสุนีย  คลายนิล; ปรีชาญ  เดชศรี; และอัมพลิกา 
ประโมจนีย (2550) 11) ผลการสํารวจปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของสมวงษ แปลงประสพโชค  
สมเดช  บุญประจักษ และจรรยา ภูอุดม (2551: 20-24) 12) แนวทางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของ
กิตติ  พัฒนตระกูลสุข (2545: 54-56) และ 13) ผลการสํารวจปญหาและความตองการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทย
สงเคราะห) ของผูวิจัย และสังเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาใน 3 ประเด็น คือ 1) สภาพปญหาและ
ความตองการในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 2) องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู และ 3) แนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตร  ไดผลการสังเคราะหดังนี้ 
 1. สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรนักเรียนมีผลการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ตํ่ากวาเกณฑ ดานนักเรียน  มีปญหาคือ ไมชอบคิด ไมชอบแกปญหา ไมกลาแสดงความคิดเห็น       
ดานครูผูสอน ครูผูสอนยังไมเนนวิธีการสอนแบบคิดแกปญหาและการนําไปใชในชีวิตจริง ไมเปด
โอกาสใหนักเรียนตอบอยางอิสระ ดานแนวทางการจัดการเรียนรู ควรเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรู  เราความสนใจทําใหนักเรียนอยากคิด ใหคําแนะนําช้ีแนวทางใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง  
สอนโดยเนนการคิด ฝกใหคิดรายบุคคลหรือคิดเปนกลุม ฝกการแกปญหาและเนนการนําไปใช ฝกให
นักเรียนรูจักคิดเอง ทําเอง อานเอง สรุปเอง และแกปญหาเอง ใหโอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็น  
ตอบอยางอิสระ ใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับเพื่อน ใชส่ือการสอน ชวยใหเกิดความสนใจและ
ความเขาใจอยางแทจริง (กิตติ  พัฒนตระกูลสุข.  2545: 54-56; ภิรมยา  อินทรกําแหง.  2549: 42; 
มารศรี  ญาณะชัย.  2549: 22; วิสุทธิ์  คงกัลป. 2550: 40; สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน).  2553; สมวงษ แปลงประสพโชค; สมเดช บุญประจักษ; และจรรยา ภูอุดม.  2551: 
20-28; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 60; สํานักทดสอบทางการศึกษา.  2547, 2551, 
ม.ป.ป.: ออนไลน; สุนีย  คลายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; และอัมพลิกา ประโมจนีย.  2549: 27, 177; 2551: 
185, 323, 325; สุมาลี ชาญมหาพน.  2546: 48)  
 2. องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา        
ทางคณิตศาสตร ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ คือ 1) หลักการ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 2) วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) กระบวนการเรียน        
การสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู  และ 4) การวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
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(ทิศนา แขมมณี. 2551ข: 221; วิชัย วงษใหญ.  2537: 70-71; Anderson. 1997: 521; Arends. 1997: 
7; Dick; & Carey. 1996: 2-7; Joyce; & Weil. 1996: 7) ผลการสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูได 5 ข้ัน คือ 1) ข้ันทบทวนความรูเดิม (Reviewing) 2) ข้ันเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ (Acting) 3) ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) 4) ข้ันสรางความรู (Constructing) และ 5) ข้ัน
นําไปใช (Applying)  
 3. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตร ประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินยิม 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีสรรคนิยม แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิดและ
หลักการสอนคณิตศาสตร เนนการจัดประสบการณใหมใหกับนักเรียนโดยเช่ือมโยงกับประสบการณ
เดิมจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีและงายข้ึน สงเสริมกระบวนการคิดเพื่อชวยใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดดี วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู นําเสนอปญหา สถานการณหรือกิจกรรมที่กระตุนนักเรียน
ทุกคนใหแกปญหา จัดประสบการณใหนักเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง นําสูการอภิปราย
รวมกันโดยใหนักเรียนไดคิดคนวิธีการดวยตนเอง เนนใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีสวน
รวมในการเรียน  รับผิดชอบรวมกันในกระบวนการเรียนรู  ฝกใหนักเรียนมีประสบการณในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้งการฝกรายบุคคลและฝกเปนกลุม โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรู
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ จะทําใหนักเรียนไดสรางความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ บทบาท
สําคัญของครูผูสอนคือ การเปนผูชี้แนะการเรียน เปนแหลงวิทยาการและสรางบรรยากาศการเรียนให
อบอุน ทาทายตอการเรียนรู (ทิศนา แขมมณี.  2551ข: 59-72; พรรณี ชูทัย เจนจิต.  2550: 212-213; 
พิมพพันธ  เดชะคุปต;. ลัดดา ภูเกียรติ; และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. 2543: 162; Carpenter; et al. 
1989: 499-531; Fennema; et al. 1993: 557; ทิศนา แขมมณี. 2551ข: 95; อางอิงจาก Jonassen. 
1992: 138-139) การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาว ทําใหไดกระบวน 
การเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  แสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6  สรุปการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตร เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด 
      การเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 

กระบวนการเรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ แนวทางการจดัการเรียนรู 

1. 
ขั้น
ทบ

ทว
นค
วา
มรู
เดิ
ม 

2. 
ขั้น
เรีย

นรู
จา
กก
าร
ปฏ

ิบัติ
 

3. 
ขั้น
แล
กเ
ปลี่
ยน
เรีย

นรู
 

4. 
ขั้น
สร
าง
คว
าม
รู  

5. 
ขั้น
นํา
ไป
ใช
 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม   
 การเรียนรูจะมีความหมายหากเชื่อมโยง 
    กับความรูเดิม 

 การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิด 
    ซึ่งเปนกระบวนการภายในตัวของมนุษย 

 การเรียนรูที่ไดผลดีที่สุดคือการใหผูเรียน 
   คนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
 

 
 การเช่ือมโยงประสบการณใหมกับ 
   ประสบการณเดิมจะชวยใหนักเรียน 
   สามารถเรียนรูไดดีและงายขึ้น  

 สงเสริมกระบวนการคิดซ่ึงเปน 
    กระบวนการสําคัญที่ชวยใหนักเรียน 
    เกิดการเรียนรู  

 กระบวนการคนพบการเรียนรูดวย 
    ตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ดีและมี 
    ความหมาย 

 จัดประสบการณใหนักเรียนไดคนพบ 
    การเรียนรูดวยตนเอง  

 สงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณมาก  
   ไดรับประสบการณที่หลากหลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม    
 การเรียนรูเนนกระบวนการเปนสําคัญ 

 เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  โดยครูผูสอน 
   ใชวิธีการสอนแบบช้ีแนะและทําหนาที่ 
   อํานวยความสะดวก 

 นักเรียนจะเรียนรูไดมากหากมีสวนรวม 
   ในการเรียนรูดวยตนเอง 

 
 จัดการเรียนรูเนนกระบวนการ เพราะ 
    เปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหา 
    ความรู 

 ครูผูสอนเปนผูชี้แนะ  อํานวยความ 
    สะดวก ชวยเหลือนักเรียนใหเรียนอยาง 
    สะดวกจนบรรลุผล 

  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน         
    รับผิดชอบรวมกันในกระบวนการเรียนรู 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

กระบวนการเรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ แนวทางการจดัการเรียนรู 

1. 
ขั้น
ทบ

ทว
นค
วา
มรู
เดิ
ม 

2. 
ขั้น
เรีย

นรู
จา
กก
าร
ปฏ

ิบัติ
 

3. 
ขั้น
แล
กเ
ปลี่
ยน
เรีย

นรู
 

4. 
ขั้น
สร
าง
คว
าม
รู  

5. 
ขั้น
นํา
ไป
ใช
 

ทฤษฎีสรรคนิยม 
 ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน 
    ของการสรางความรูใหม  

 ความรูเปนส่ิงที่บุคคลแตละบุคคลจะตอง 
    สรางขึ้นมาดวยตนเอง 

 ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เชน ครูผูสอน 
    และเพื่อน มีสวนชวยในการสรางความรู   
 ใหความสําคัญกับกระบวนการและ 
    วิธีการของบุคคลในการสรางความรู          
    ความเขาใจจากประสบการณ 

 
 ความรูและประสบการณเดิมเปน 
   พื้นฐานของการสรางความรูใหม  

 การเรียนรูมุงเนนที่กระบวนการสราง 
   ความรู  เปาหมายการเรียนรูมาจาก 
   การปฏิบัติงานจริง 

 นักเรียนเปนผูมีบทบาทในการเรียนรู จัด 
   กระทํากับขอมูลและประสบการณตาง ๆ  
   และสรางความหมายใหกับส่ิงนั้นดวย 
   ตนเอง  

 นักเรียนเรียนรูในบรรยากาศท่ีเอื้อตอ 
   การมีปฏิสัมพันธทางสังคม  การรวมมือ   
   และการแลกเปล่ียนความรู ความคิด 
   และประสบการณระหวางนักเรียนกับ 
   นักเรียน และครูผูสอน   

 บทบาทครูผูสอนเปนผูใหความรวมมือ   
   อํานวยความสะดวก และชวยเหลือ 
   นักเรียนในการเรียนรู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวคิดการเรียนรูแบบช้ีแนะใหรูคิด 
 การเรียนคณิตศาสตรไดดีที่สุดตองเรียนรู  
   ผานการแกปญหา  

 ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม สรางความรู 
   ดวยตนเองดวยความเขาใจ 

 
 จัดกระบวนการเรียนรูโดยเชื่อมโยง 
   ปญหา ความคิดรวบยอดหรือทักษะกับ 
   ความรูเดิมของนักเรียน 
 
 
 

 
 
 

    



 92

ตาราง 6  (ตอ) 
 

กระบวนการเรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ แนวทางการจดัการเรียนรู 

1. 
ขั้น
ทบ

ทว
นค
วา
มรู
เดิ
ม 

2. 
ขั้น
เรีย

นรู
จา
กก
าร
ปฏ

ิบัติ
 

3. 
ขั้น
แล
กเ
ปลี่
ยน
เรีย

นรู
 

4. 
ขั้น
สร
าง
คว
าม
รู  

5. 
ขั้น
นํา
ไป
ใช
 

  จัดกระบวนการเรียนรูโดยใหนักเรียนลง 
   มือทํากิจกรรม ฝกฝนดวยตนเอง  ให 
   นักเรียนไดสรางความรูดวยตนเองดวย 
   ความเขาใจ 

 จัดกระบวนการเรียนรูโดยนําเสนอ 
   ปญหา สถานการณหรือกิจกรรมที่ 
   กระตุนนักเรียนทุกคนใหแกปญหา นําสู 
   การอภิปรายรวมกันโดยใหผูเรียนได 
   คิดคนวิธีการดวยตนเอง   

 สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
   ระหวางนักเรียน มีการอภิปรายและ 
   เสนอความคิดกับเพื่อน ๆ ครูผูสอนจะไม 
   สอนวิธีการคิดใหกับนักเรียน แตใหแรง 
   กระตุน เนนการถามคําถามและฟง 
   คําตอบนักเรียนเพื่อประเมินการคิดของ 
   นักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการสอนคณิตศาสตร   
 คํานึงถึงประสบการณเดิมและความรู 
   พื้นฐานของนักเรียน 
 ใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดดวย 
    ตนเอง  

 เนนกระบวนการเรียนรูควบคูกับเนื้อหา 

 นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรม   
    และคิดสรุปดวยตนเอง   

 

 จัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง 
   ประสบการณเดิมและความรูพื้นฐาน 
   ของนักเรียน 

 จัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง 
    เน้ือหาวิชาและกระบวนการเรียนรู 

 จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนให 
    นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   



 93

ตาราง 6  (ตอ) 
 

กระบวนการเรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ แนวทางการจดัการเรียนรู 

1. 
ขั้น
ทบ

ทว
นค
วา
มรู
เดิ
ม 

2. 
ขั้น
เรีย

นรู
จา
กก
าร
ปฏ

ิบัติ
 

3. 
ขั้น
แล
กเ
ปลี่
ยน
เรีย

นรู
 

4. 
ขั้น
สร
าง
คว
าม
รู  

5. 
ขั้น
นํา
ไป
ใช
 

   จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเกิด 
   ความคิดรวบยอดหรือไดความรูทาง 
   คณิตศาสตรจากการคิดและมีสวนรวม 
   ในการทํากิจกรรมกับผูอื่น 

 สอนใหนักเรียนคิดและคนพบดวย 
   ตนเอง ครูผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะและ 
   ผูอํานวยความสะดวก 

 ฝกใหนักเรียนมีประสบการณในการ 
   แกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้งการฝก 
   รายบุคคลและฝกเปนกลุม  โดยนํา 
   ความรูที่ไดจากการเรียนรูไปแกปญหา 
   ในสถานการณตาง ๆ 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 จากตาราง 6  ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวทางการจัดการเรียนรูในกระบวนการเรียนการสอน         
แตละข้ันตอน ผลการสังเคราะหผูวิจัยไดนําไปเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู          
ในข้ันตอนตอไป ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 5 ข้ัน มีความหมายดังนี้ 
 1. ข้ันทบทวนความรูเดิม (Reviewing)  หมายถึง การทบทวนความคิดรวบยอด ความรู
พื้นฐาน ประสบการณเดิมที่สัมพันธกับเนื้อหาใหมเพื่อนําไปสูความรูใหม โดยใหทําใบงาน ใชการ
ซักถาม  การสนทนาแลกเปลี่ยน  การอภิปราย  การใชวัสดุ  ส่ือการสอน     
  2. ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ (Acting) หมายถึง  การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการแกปญหา อภิปราย ฝกฝนดวยตนเอง เนนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง  
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 3. ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) หมายถึง การใหนักเรียนไดอภิปราย  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เสนอวิธีการคิดและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพรอมดวยเหตุผลระหวางนักเรียน
กับนักเรียน  ระหวางนักเรียนกับครูผูสอน  รวมทั้งประเมินความคิดของตนเองและผูอ่ืน 
 4. ข้ันสรางความรู (Constructing) หมายถึง การรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจากการ
เรียนรู การปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู             
แลวสรุปเปนกฎหรือหลักการทั่วไป  

5. ข้ันนําไปใช (Applying) หมายถึง การนํากฎหรือหลักการทั่วไป ไปใชในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ  
 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (D1) 
 ข้ันตอนนี้เปนการจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูและสรางเคร่ืองมือประกอบรูปแบบ        
การจัดการเรียนรูฉบับราง โดยดําเนินการดังนี้ 
 1. รางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  หลังจากสังเคราะหไดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู
แลว  ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหสาระของหลักการ  วัตถุประสงค  กระบวนการเรียนการสอน  การวัด
และประเมินผลของรูปแบบการจัดการเ รียนรู เพื่อสง เสริมความสามารถในการแกปญหา                  
ทางคณิตศาสตร  ผลการสังเคราะหแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7  ผลการสังเคราะหองคประกอบและสาระขององคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

องคประกอบของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

สาระขององคประกอบ 

หลักการของรูปแบบ            
การจัดการเรียนรู 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีหลักการ  5 ขอ คือ              
1) นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจากความรูและประสบการณ
เดิมของนักเรียน 2) นักเรียนเปนผูสรางความรูใหมดวยตนเองดวยความเขาใจ  
3) นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอื่น         
4) นักเรียนคิดและคนพบความรูดวยตนเอง 5) ครูผูสอนทําความเขาใจการคิด
ของนักเรียน  สรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การส่ือสารและการ
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางเปนเหตุเปนผล 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

องคประกอบของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

สาระขององคประกอบ 

วัตถุประสงคของรูปแบบ            
การจัดการเรียนรู 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  มีวัตถุประสงค เพ่ือให
นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยยุทธวิธีแกปญหาที่
เหมาะสมและหลากหลาย  แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน  อธิบายถึงเหตุผล
ในการใชวิธีการดังกลาว และสามารถหาคําตอบไดถูกตอง  

กระบวนการเรียนการสอน         
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก 1) ขั้นทบทวนความรูเดิม หมายถึง        
การทบทวนความคิดรวบยอด ความรูพื้นฐาน ประสบการณเดิมที่สัมพันธกับ
เนื้อหาใหมเพื่อนําไปสูความรูใหม โดยใหทําใบงาน ใชการซักถาม การสนทนา
แลกเปล่ียน การอภิปราย การใชวัสดุ ส่ือการสอน 2) ขั้นเรียนรูจากการปฏิบัติ 
หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหา 
อภิปราย  ฝกฝนดวยตนเอง เนนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง 3) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู หมายถึง การใหนักเรียนไดอภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอวิธีการคิดและคําตอบในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรพรอมดวยเหตุผล ระหวางนักเรียนกับนักเรียนและระหวางนักเรียน
กับครูผูสอน รวมท้ังประเมินความคิดของตนเองและผูอื่น  4) ขั้นสรางความรู 
หมายถึง การรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนรู  การปฏิบัติ
กิจกรรม  การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร  การแลกเปล่ียนเรียนรู แลว
สรุปเปนกฎหรือหลักการท่ัวไป และ 5) ขั้นนําไปใช หมายถึง การนํากฎหรือ
หลักการทั่วไป ไปแกปญหาทางคณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ  

การวัดและประเมินผล               
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการวัดและประเมินผล
กอนการจัดการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู และภายหลังการจัดการเรียนรู 
โดยผูประเมินประกอบดวยนักเรียน เพ่ือน และครูผูสอน 

 
 2. สรางเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก คูมือการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู มีจุดประสงคเพื่อใหผูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใช          
ไดสะดวกและประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู   
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนของรูปแบบการจัดการเรียนรู (R2) 
 ข้ันตอนนี้ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน ความเหมาะสม ความสอดคลอง 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู  และความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู 
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยดําเนินการจัดกลุม
สนทนา (Focus Group) กับผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 9 คน ซึ่งเปน
ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษข้ึนไป
และมีประสบการณการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาไมนอยกวา 5 ป (รายนามผูเชี่ยวชาญแสดง      
ในภาคผนวก ค) ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาลักษณะของกิจกรรมในแตละข้ันตอน
ของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรวาควรประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง และ/หรือมีแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางไร 
หลังจากนั้นผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลไดดังนี้   
 ข้ันทบทวนความรูเดิม เปนข้ันเช่ือมโยงความรูเดิมที่เกี่ยวของกับความรูใหม เพื่อเตรียมความ
พรอมในการเรียนรูเนื้อหาใหม    
 บทบาทครูผูสอน กระตุนความสนใจนักเรียน สรางแรงจูงใจในการเรียนรู  โดยถามคําถาม  
การสนทนาแลกเปล่ียน การอภิปราย ใหนักเรียนสัมผัสวัสดุส่ือการสอน ของจริง ใหทําใบงานทบทวน
ความรูเดิม โดยครูผูสอนอาจใชเทคนิคการต้ังคําถาม การอภิปราย การใชส่ือตาง ๆ ประกอบ ถา
นักเรียนมีพื้นฐานความรูเดิมไมเพียงพอสําหรับเรียนเร่ืองใหม ตองทบทวนความรูเดิมใหกอน หรือปรับ
พื้นฐานความรูเดิมโดยใชเวลานอกตารางกอนเรียนเนื้อหาใหมโดยครูผูสอนหรือนักเรียนที่เกงกวา 
 บทบาทนักเรียน  นักเรียนแสดงความรูความเขาใจที่มีอยูออกมา โดยระลึกถึงความรูเดิมที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาใหม  ตอบคําถามครูผูสอน รวมอภิปราย และทําใบงานทบทวนความรูเดิม 
 ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนข้ันจัดสถานการณใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ไดเรียนรูเนื้อหาใหม 
โดยนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรู ไดลงมือกระทําดวยตนเองและเรียนรูรวมกันผาน
กระบวนการเรียนรูและการสะทอนกลับของครูผูสอน  
 บทบาทครูผูสอน อํานวยความสะดวกในการเรียนรูรวมกันของนักเรียน จัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนทั้งทางกายภาพ ทางสังคมและทางจิตพิสัยใหมีความสะดวกสบายเหมาะสมและเอ้ือตอ
การเรียนรู เตรียมเอกสารและอุปกรณประกอบการทํากิจกรรมใหพรอม นําเสนอเนื้อหาใหม ปญหา 
สถานการณหรือกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ ทดลอง อภิปราย ฝกฝนดวยตนเอง  สงเสริม
ใหใชวิธีการที่หลากหลาย  สงเสริมใหเกิดการไตรตรองในขณะปฏิบัติกิจกรรม ใชคําถามกระตุนใหเกิด
การคนพบเม่ือนักเรียนไมสามารถหาวิธีการได กระตุนใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู โดยช้ีแนะให
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นักเรียนศึกษาใบความรูและปฏิบัติงานตามใบงาน ใหนักเรียนพยายามปฏิบัติกิจกรรมหรือหาทาง
แกปญหาใหสําเร็จและคิดคนหาวิธีการแกปญหาวิธีอ่ืน โดยครูผูสอนอาจใชเทคนิคการต้ังคําถาม         
การอภิปราย  การเรียนแบบรวมมือ 
 บทบาทนักเรียน นักเรียนศึกษาเอกสารที่ครูผูสอนจัดเตรียมไวให  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและ
ปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามที่กําหนดในใบงาน ชวยกันวิเคราะหหาแนวทางแกปญหาทาง
คณิตศาสตรเปนรายกลุม ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ ปรึกษาหารือ ชวยเหลือเพื่อนในกรณีที่เพื่อนไม
เขาใจ อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรและคําตอบ ซักถามเพื่อใหเพื่อน
หรือครูผูสอนอธิบายวิธีการและเหตุผล นําขอคนพบที่ไดจากการปฏิบัติหรือทดลอง มาอภิปราย 
ซักถาม เพื่อสรุปเปนขอคนพบหรือขอความรูใหม   
 ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู เปนข้ันที่ใหนักเรียนแตละกลุมไดนําเสนอผลงาน อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เสนอวิธีการคิดและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพรอมดวยเหตุผลระหวาง
นักเรียนกับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับครูผูสอน  รวมทั้งประเมินความคิดของตนเองและผูอ่ืน 
 บทบาทครูผูสอน ครูผูสอนใหตัวแทนนักเรียนนําเสนอความคิดรวบยอดของเนื้อหาใหม 
วิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรและคําตอบพรอมดวยเหตุผล ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ทั้งในกลุม
ยอยและกลุมใหญ สมาชิกในกลุมจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันพรอมใหเหตุผลประกอบ ชักชวนให
นักเรียนชวยกันอภิปรายวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรและคําตอบที่ได ครูผูสอนทําความเขาใจและ
คนหารายละเอียดในคําตอบหรือแนวคิดของนักเรียนพรอมสะทอนความคิดของนักเรียน ต้ังคําถามให
นักเรียนอธิบายและขยายความเพิ่มเติม ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนในเวลาที่จําเปนหรือเหมาะสม  
ใชคําถามทาทายนักเรียนใหเกิดการตรวจสอบแนวคิดของตนเองโดยการถามใหนักเรียนอธิบายถึง
เหตุผลและรายละเอียดของข้ันตอนการแกปญหา โดยครูผูสอนอาจใชเทคนิคการต้ังคําถาม การระดม
สมอง การเรียนแบบรวมมือ 
 บทบาทนักเรียน นักเรียนนําเสนอวิธีการแกปญหาพรอมคําตอบพรอมทั้งแสดงเหตุผลตอช้ัน
เรียน นักเรียนกลุมอ่ืนเสนอวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรและคําตอบที่แตกตาง รวมกันอภิปรายส่ิง
ที่คนพบในดานความถูกตองและความสมเหตุสมผลของคําตอบ ประเมินความคิดของตนเองและของ
เพื่อน 
 ข้ันสรางความรู  เปนข้ันรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนรู การปฏิบัติกิจกรรม 
การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร การแลกเปล่ียนเรียนรู แลวสรุปเปนกฎหรือหลักการทั่วไป  
 บทบาทครูผูสอน ใหนักเรียนรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนรู จากการศึกษา
เอกสาร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร  การแลกเปล่ียนเรียนรู  แลว
สรุปเปนกฎหรือหลักการทั่วไป โดยใหนักเรียนสรุปแนวคิด หลักการ หรือความคิดรวบยอดของการ
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แกปญหาคณิตศาสตรหรือสาระที่เรียนในแตละคร้ัง เปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย อาจเขียนเปน
ขอความ ภาพ แผนผังความคิด (Mind map) แลวนําเสนอในกลุมใหญเพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู
และประเมินความคิดของตนเองและเพื่อน ใชคําถามทาทายนักเรียนใหเกิดการตรวจสอบแนวคิดของ
ตนเองและใหขอมูลยอนกลับเมื่อนักเรียนเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ครูผูสอนเปดโอกาสใหซักถาม
ขอสงสัย โดยครูผูสอนอาจใชเทคนิคการต้ังคําถาม เทคนิคการสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร  
 บทบาทนักเรียน สรุปความรูเกี่ยวกับการแกปญหาจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา สรางองค
ความรูจากขอคนพบที่ได โดยเขียนเปนขอความ ภาพ หรือแผนผังความคิด แลวสงตัวแทนกลุม
นําเสนอและแลกเปล่ียนความรูกับเพื่อนนักเรียนทั้งชั้น เพื่อสรุปบทเรียนเปนกฎ สูตรหรือหลักการทั่วไป 
นักเรียนรวมกันตรวจสอบองคความรูที่สรุปไดของตนเองและของเพื่อน   

ข้ันนําไปใช เปนข้ันนําความรู กฎหรือหลักการทั่วไป ไปแกปญหาทางคณิตศาสตรใน
สถานการณตาง ๆ  
 บทบาทครูผูสอน ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใหทําใบงาน ทํา
แบบฝกหัด แบบทดสอบ หรือแกปญหาทางคณิตศาสตรจากสถานการณที่กําหนดให 
 บทบาทนักเรียน  นักเรียนนําความรูความเขาใจที่ไดจากการเรียนรูแกปญหาทางคณิตศาสตร
โดยการทําใบงาน ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ หรือสถานการณทางคณิตศาสตรที่ครูผูสอนกําหนด 
 ผูวิจัยไดนําความเห็นของผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรูไปเปนแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร  
 2.  ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเ รียนรู                 
โดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและดานหลักสูตรคณิตศาสตร การดําเนินการ
ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญที่มีความรูความชํานาญ
ดานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและดานหลักสูตรคณิตศาสตร มีวุฒิการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเปนผูที่มีประสบการณการพัฒนารูปแบบ             
การจัดการเรียนรู  ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรคณิตศาสตรเปนผูที่ทํางานดานการพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีประสบการณในการพัฒนา
หลักสูตรคณิตศาสตรไมนอยกวา 5 ป จํานวน 3 คน  พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูในดานตาง ๆ จํานวน 4 ดาน  ไดแก ดานหลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู  ดานวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู  ดานกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ       
การจัดการเรียนรูและดานการวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู การประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูใชเคร่ืองมือประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การ
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ประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรู พิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) (รายนามผูเชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ค) ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแสดงในตาราง 8  และผลการประเมินความสอดคลองในแตละ
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแสดงในตาราง 9 
 

ตาราง 8  ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมนิ  . X   S.D. ระดับความเหมาะสม
1. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู    

    1.1 ทฤษฎี แนวคิดและหลักการท่ีนํามาใชเหมาะสมกับ 4.00 0.00 
           การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

มาก 

    1.2 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความชัดเจน  4.00 0.00 
           สามารถนําไปใชไดจริง 

มาก 

รวม 4.00 0.00 มาก 

2. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู    

    2.1 วัตถุประสงคเหมาะสม 3.67 0.58 มาก 

    2.2 วัตถุประสงคสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 3.67 0.58 
          คณิตศาสตร 

มาก 

    2.3  วัตถุประสงคมีความชัดเจน 3.67 0.58 มาก 

    2.4  วัตถุประสงควัดและประเมินผลได 3.67 0.58 มาก 

    2.5  วัตถุประสงคมีประโยชนตอการพัฒนานักเรียน 4.33 0.58 มาก 

รวม 3.80 0.56 มาก 

3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู    
    3.1 กระบวนการเรียนการสอนแสดงถึงการจัดการเรียนรู 4.33 0.58 
          ที่พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

มาก 

    3.2 กระบวนการเรียนการสอนมีความชัดเจนและสามารถ 4.33 0.58 
          ปฏิบัติไดจริง 

มาก 

    3.3 กระบวนการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ 4.33 0.58 
           เหมาะสมกับนักเรียน 

มาก 

    3.4 การเรียงลําดับกระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.00 1.00 มาก 
รวม 4.25 0.62 มาก 

 
 



 100

ตาราง 8  (ตอ) 
 

รายการประเมนิ  . X   S.D. ระดับความเหมาะสม
4. ขั้นการวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู    

    4.1 การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน 4.00 0.00 มาก 

    4.2 การวัดและประเมินผลปฏิบัติไดจริง 4.00 0.00 มาก 

    4.3 การวัดและประเมินผลใชวิธีการที่หลากหลาย 4.00 1.00 มาก 
รวม 4.00 0.50 มาก 

รวมทั้งหมด 4.00 0.54 มาก 
 

 จากตาราง 8  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูพบวา มีคะแนน
เฉล่ียต้ังแต 3.67–4.33  ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู มีความหมายในระดับมาก
ทุกรายการ เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู  
ดานหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู  ดานการวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
และดานวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25, 4.00, 4.00 และ 3.80  
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวารูปแบบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 

ตาราง 9  ผลการประเมนิความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ  
 

รายการประเมนิ   . X   S.D. ความหมาย 
1. ทฤษฎี แนวคิดและหลักการท่ีนํามาใชกับสภาพปญหา 0.67 0.58 สอดคลอง 

2. ทฤษฎี แนวคิดและหลักการท่ีนํามาใชกับหลักการของรูปแบบ 1.00 0.00 
    การจัดการเรียนรู 

สอดคลอง 

3. ทฤษฎี แนวคิดและหลักการท่ีนํามาใชกับการจัดการเรียน 1.00 0.00 
    การสอนคณิตศาสตร 

สอดคลอง 

4. สภาพปญหากับหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู 1.00 0.00 สอดคลอง 
5. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงคของ 1.00 0.00 
    รูปแบบการจัดการเรียนรู 

สอดคลอง 

6. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับขั้นการเรียน         0.67 0.58 
    การสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

สอดคลอง 

7. ในแตละขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู 1.00 0.00 สอดคลอง 
8. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับการวัดและ  0.67 0.58 
    ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

สอดคลอง 
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 จากตาราง 9  ผลการประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรทั้งหมด 8 รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง        
ระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวา องคประกอบแตละองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความ
สอดคลองกัน  เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นการประเมิน  พบวารายการประเมินที่มีระดับความ
สอดคลองสูงสุด คือ มีระดับความสอดคลองเทากับ 1.00 มี 5 รายการ ไดแก ความสอดคลองระหวาง
ทฤษฎี แนวคิดและหลักการที่นํามาใชกับหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู  ความสอดคลอง
ระหวางทฤษฎี  แนวคิดและหลักการที่นํามาใชกับการจัดการเ รียนการสอนคณิตศาสตร                  
ความสอดคลองระหวางสภาพปญหากับหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู ความสอดคลอง
ระหวางหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู                
ความสอดคลองของแตละข้ันของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู สวนรายการ
ประเมินที่มีระดับความสอดคลองตํ่ากวา 1.00 ไดแก ความสอดคลองระหวางทฤษฎี แนวคิดและ
หลักการที่นํามาใชกับสภาพปญหา ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู
กับข้ันของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู  ความสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับการวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู   
 3. ตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก คูมือการ
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู การดําเนินการข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคูมือการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญดานการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูและผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 
จํานวน 5 คน ตรวจสอบความชัดเจนความเหมาะสมในดานการใชภาษา ความสะดวกในการนําไปใช
และความสอดคลองขององคประกอบในดานตาง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงตอไป (ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนรู แสดงในหัวขอเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย) 
 
ขั้นตอนที่ 4 การแกไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูและเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (D2) 
 การดําเนินการข้ันตอนนี้ผูวิจัยนําผลจากการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือ
ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับรางของผู เชี่ยวชาญมาปรับปรุงกอนนําไปทดลองใช              
โดยปรับปรุงการเขียนคูมือการใช รูปแบบการจัดการเรียนรูใหละเอียดกวาเดิม เพิ่มประเด็น
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล พรอมรายละเอียด ซึ่งแตเดิมมีรายละเอียดเฉพาะกระบวนการเรียน 
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การสอน ผลการดําเนินการไดรูปแบบการจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูฉบับรางที่แกไขปรับปรุงแลว   
 
ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (R3) 
 ผูวิจัยไดทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 
โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) จํานวน 34 คน ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 
ใชเวลา 16 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความเปนไปได  ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคระหวาง
ดําเนินการ  ผลการทดลองใชพบวา ในแตละแผนการจัดการเรียนรูใชเวลาในการจัดการเรียนรูมากกวา
เวลาที่กําหนดไว  ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด  ที่ เปนเชนนี้ เพราะ                    
1) พื้นฐานความรูเดิมของนักเรียนยังไมเพียงพอสําหรับการเรียนเนื้อหาใหม 2) กิจกรรมที่ใหนักเรียน
ปฏิบัติในแตละใบงานมีมากไป 3) จํานวนขอของแบบทดสอบในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีมากไป 
4) โจทยปญหาในใบงานบางขอใชจํานวนตัวเลขมากไป ซึ่งครูผูสอนคณิตศาสตรใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวาเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีกําหนดวานักเรียนที่ผานเกณฑตองไดคะแนนรอยละ 80 ข้ึน
ไป ควรปรับลดใหเหลือรอยละ 70 เนื่องจากผูวิจัยต้ังเกณฑการผานสูงเกินไปและธรรมชาติของ
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก ทําใหจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑมีไมถึงรอยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด  
 สําหรับกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนสามารถนําไป
ปฏิบัติไดทั้ง 5 ข้ันตอน โดยกอนเร่ิมตนจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนไดชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการเรียนรูใหกับนักเรียนกอน  เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันและใหนักเรียนไดเห็นภาพรวม  
ตลอดจนลําดับข้ันของการจัดกระบวนการเรียนการสอน หลังจากนั้นจึงเร่ิมทดลองใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู โดยในข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูเดิม (Reviewing) ข้ันตอนนี้ใชเวลาประมาณ 10 นาที  
ข้ันที่ 2 ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ (Acting) ข้ันตอนนี้ใชเวลาประมาณ 15–20 นาที  ข้ันที่ 3  ข้ัน
แลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing)  ข้ันตอนนี้ใชเวลาประมาณ 10–15 นาที   ข้ันที่ 4 ข้ันสรางความรู 
(Constructing) ข้ันตอนนี้ใชเวลาประมาณ 20–25 นาที  ข้ันที่ 5 ข้ันนําไปใช (Applying) ข้ันตอนนี้ใช
เวลาประมาณ 25– 30 นาที  รวมการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 5 ข้ัน ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที–1 ชั่วโมง 40 นาที  ซึ่งใชเวลามากกวาที่กําหนดไวในแผน    
การจัดการเรียนรู  20-40 นาที ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณนักเรียนถึงความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู พบวา เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวม         
ในการเรียนรู  ไดลงมือปฏิบัติจริง  ทดลองจริง สรุปเปนองคความรูดวยตนเอง  ทําใหเขาใจเนื้อหาได
อยางลึกซ้ึง ข้ันทบทวนความรูเดิมทําใหเกิดความพรอมในการเรียนเร่ืองใหม  ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ 
ทําใหสนุก ต่ืนเตน สามารถเช่ือมโยงกับความรูใหมไดงาย  ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูทําใหไดเรียนรูวิธีการ
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ใหม ๆ จากเพื่อน  ข้ันสรางความรู ทําใหนักเรียนสามารถเขียนขอสรุปตามความเขาใจดวยภาษาของ
นักเรียนเอง  และไดตรวจสอบความเขาใจกับเพื่อนโดยมีครูผูสอนคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา  ข้ันการ
นําไปใช นักเรียนไมสามารถทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนและทําแบบทดสอบไดถูกตองตามเกณฑที่
กําหนด โดยที่แตละข้ันตอนมีการใชเวลาแตกตางกัน ซึ่งข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูเดิม  ข้ันตอนนี้
นักเรียนใชเวลานานมาก เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะการบวก ลบ คูณ หาร และจําสูตรในการหาพื้นที่
รูปเรขาคณิตไมได  ข้ันที่ 3 ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู  เมื่อเร่ิมเรียนนักเรียนยังไมคอยกลาอภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแสดงเหตุผลในการคิดและหาคําตอบ เพราะกลัวผิดพลาด ข้ันที่ 5          
ข้ันนําไปใช โจทยฝกหัดในใบงานยากไป ไมมีใครทําได ครูผูสอนตองใหคําแนะนํา ชี้แนะใหคิด จึงทําได  
 
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (D3) 
 การดําเนินการข้ันตอนนี้ผูวิจัยนําผลจากการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู โดยปรับปรุงแบบฝกหัดทบทวนความรูเดิม แบบฝกในใบงาน แบบทดสอบ
ทายแผนการจัดการเรียนรู ใหมีจํานวนขอนอยลง เนื่องจากมีจํานวนขอมากไป ไมเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนดในแผนการจัดการเรียนรูและปรับเกณฑการวัดและประเมินผลจากรอยละ 80 เหลือรอยละ 70 
เพราะผูวิจัยต้ังเกณฑไวสูงเกินไป เนื่องจากโดยทั่วไปแลวเกณฑคะแนนการผานของกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ครูผูสอนจะกําหนดไวรอยละ 60 เทานั้น รายละเอียดการปรับปรุงแตละแผนการ
จัดการเรียนรูกอนนําไปทดลองใชแสดงในตาราง 10 
 
ตาราง 10  รายละเอียดการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
 

ใบงาน/โจทย  เดิม ใบงาน/โจทย  ปรับใหม 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  
-ใบงานที่ 1 ใหนักเรียนจับคูสรางรูปเรขาคณิตสามมิติ 
-แบบทดสอบที่ 1 ขอ 1 รูปทรงกลม เหมือนวงกลม       
 ไมเหมือนรูปเรขาคณิตสามมิติ 
-แบบทดสอบที่ 3 มี 16 ขอ 

 
-ใหนักเรียนจับกลุม 4 คน สรางรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- แกไขรูปทรงกลมใหม 
 
-ตัดทอนเหลือ 10 ขอ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
-ใบงานที่ 1 ใหนักเรียนจับคูใชกรรไกรตัดรูปเรขาคณิต 
  สามมิติตามแนวสันเพื่อคล่ีรูป 

 
-ใหนักเรียนจับกลุม 4 คน ตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ 
  ตามแนวสันเพื่อคล่ีรูป 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
-ใบงานที่ 2 ขอ 2 ปริมาตร 3072 ลูกบาศกเซนติเมตร   

 
-ปริมาตร 1232 ลูกบาศกเซนติเมตร 
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ตาราง 10  (ตอ) 

 
ใบงาน/โจทย  เดิม ใบงาน/โจทย  ปรับใหม 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 
-ใบงานที่ 1 ทบทวนการหาพื้นที่สามเหล่ียม  
  ส่ีเหล่ียมและหกเหล่ียมดานเทา มี 6 ขอ 

 
-ตัดทอนเหลือ 4 ขอ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
-ใบงานที่ 3 การหาปริมาตรของกรวย ขอ 2  

  ปริมาตร 1024 ลูกบาศกเซนติเมตร 

 

-ปริมาตร 128 ลูกบาศกเซนติเมตร 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7  
-ใบงานที่ 2 ขอ 2 ปริมาตร 38,808 ลูกบาศกหนวย 

 

-ปริมาตร 36  ลูกบาศกหนวย 

 
ขั้นตอนที่ 7 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู (R4)   
 การดําเนินการข้ันตอนนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยผูวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผาน
การทดลองใชและปรับปรุงแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียน หาคาดัชนีประสิทธิผลและคาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทย
สงเคราะห) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปการศึกษา 2554  จํานวน      
3 หองเรียน  นักเรียน 99 คน  ซึ่งโรงเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถในแตละหองเรียน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดบางปง  (บริษัทเกลือไทย
สงเคราะห)  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียน        
ที่ 1 ปการศึกษา 2554  จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งสุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) มีหนวยการสุมคือ หองเรียน แลวสุมหองเรียนที่ไดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กลุมทดลองคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 32 คน กลุมควบคุมคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 33 คน  
 แบบแผนการทดลอง 
 การทดลองเพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตรคร้ังนี้ ดําเนินการตามแบบแผนการทดลองแบบสองกลุมทดสอบ         
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กอน-หลัง (pretest-posttest control group design) โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) เปนผูดําเนินการทดลองสอนทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ซึ่งผูดําเนินการทดลองสอนมีประสบการณการสอน
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 19 ป มีผลงานทางวิชาการดานการสอนคณิตศาสตรและมีความ
รับผิดชอบ ผูวิจัยมีบทบาทเปนผูสังเกตการสอน การดําเนินการทดลองสอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุมทดลอง จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ดังนี ้
  1.1 ครูผูสอนช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนรูแกนักเรียน 
  1.2 ทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน 
  1.3 ดําเนินการสอนโดยใชกระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ัน คือ 1) ข้ันทบทวนความรูเดิม  
2) ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ  3) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู  4) ข้ันสรางความรู และ 5) ข้ันนําไปใช   
  1.4 ระหวางการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยและครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมและการตอบ
คําถามของนักเรียนเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและบรรยากาศในการเรียน  
และประเมินผลการทาํกิจกรรม เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ 
  1.5 ทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน 
 2. กลุมควบคุม จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ ดังนี ้
  2.1 ทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน 
    2.2  ดําเนินการสอนโดยใชกระบวนการเรียนการสอน 3 ข้ัน คือ 1) ข้ันนํา  2) ข้ันดําเนินการสอน 
และ 3) ข้ันสรุป 
  2.3 ทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน 
 
ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณ (D4)   
 การดําเนินการในข้ันตอนนี้ เปนการรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ  เพื่อนําไปปรับปรุง
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ครูผูสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู หลังจากนั้นผูวิจัยนํามา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรแกนักเรียนตอไป โดยปรับจํานวนขอของใบงานใหลดลง ถาโจทย           
เปนลักษณะเดียวกันซ่ึงนักเรียนสามารถฝกไดนอกเวลาหากตองการทบทวนเพิ่มเติม ผลการพัฒนา        
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ทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ฉบับสมบูรณ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 4 
 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยทั้ง 8 ข้ัน สรุปไดดังภาพประกอบ 4  
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           ขั้นตอน                                               วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 (D2) 
การแกไขปรับปรุงรูปแบบ             
การจัดการเรียนรูฉบับราง    

นําผลจากการใชและการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู มาปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ 

ขั้นตอนที่ 3 (R2) 
การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

1. สรางรูปแบบการจัดการเรียนรู  
2. สรางเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก คูมือการใช 
   รูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู 

1. สํารวจปญหา ความตองการและขอเสนอแนะแนวทางการจัด      
    การเรียนรู 
2. สังเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตร 

1.นํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชกับกลุมทดลอง 1 หองเรียน   และ 
   กลุมควบคุม 1 หองเรียน   
2.ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยทดสอบความ 
   สามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียน หาคาดัชนี  
  ประสิทธิผลและคาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 2 (D1) 
การจัดทํารูปแบบ                
การจัดการเรียนรูฉบับราง 

การศึกษาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

1. จัดกลุมสนทนาผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรู  
2. ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลองของรูปแบบการจัด 
    การเรียนรูและความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัด       
   การเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 5 (R3) 
การทดลองใชรูปแบบ                   
การจัดการเรียนรูฉบับราง 

ขั้นตอนที่ 8 (D4) 
การพัฒนารูปแบบ                        
การจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณ 

ขั้นตอนที่ 7 (R4) 
การทดลองใชรูปแบบ                   
การจัดการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 6 (D3) 
การพัฒนารูปแบบ                   
การจัดการเรียนรู 

ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูและเครื่องมือประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูกอนนําไปใชจริง 

ขั้นตอนที่ 1 (R1) 

ภาพประกอบ 4  ขั้นตอนการพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา                         
ทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชุด ชุดแรกเปนเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก
คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ชุดที่สองเปนเคร่ืองมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและแบบ
ประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยเคร่ืองมือแตละชุดมีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้ 
 1. การพัฒนาคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
กลุมสาระการเ รียนรูคณิตศาสตร  และคูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร  เลม  1                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวดําเนินการเขียนคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยมีองคประกอบ
ดังนี้คือ  ความสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู  การดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู  บรรยากาศการเรียนรู บทบาทของครูผูสอน 
บทบาทของนักเรียนและตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู   
  1.2 นําคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อ
พิจารณาใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบการจดัการ
เรียนรู 1 คน ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 1 คน ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 3 คน  รวม 5 คน  ตรวจสอบเกี่ยวกับความเขาใจ  ความชัดเจน  และ
ความเหมาะสมในดานการใชภาษา โดยใชแบบประเมินซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อนาํ
ขอคนพบที่ไดมาปรับปรุงแกไขคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยกําหนดคุณสมบัติผูเช่ียวชาญ
ดานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวา มีประสบการณการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและมี
วุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล มีประสบการณดานการวัด
และประเมินผลไมนอยกวา 5 ป มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลและมีวุฒิ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวของกับการวัดและการประเมินผล ผูเช่ียวชาญดานการจัด 
การเรียนรู  มีประสบการณในการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาไมตํ่ากวา 5 ปและมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษข้ึนไป (รายนามผูเช่ียวชาญแสดงในภาคผนวก ค) ผลการประเมินความเหมาะสม
ของคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  แสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11  ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

   . X   S.D.  ขอที่ รายการประเมนิ ระดับความเหมาะสม 
1 ความสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู 4.20 0.40 มาก 

2 การดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 4.60 0.49 มากที่สุด 

3 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 5.00 0.00 มากที่สุด 

4 บรรยากาศการเรียนรู 4.60 0.49 มากที่สุด 

5 บทบาทของครูผูสอน 4.60 0.49 มากที่สุด 

6 บทบาทของนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

7 ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 4.60 0.49 มากที่สุด 

8 เอกสารอางอิง 4.80 0.40 มากที่สุด 

                                                  รวม 4.64 0.49 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 11  แสดงใหเห็นวาคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยความเหมาะสม
ต้ังแต 4.00-5.00  ซึ่งคาเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 1 รายการ คือ ความสําคัญของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ที่เหลืออีก 7 รายการมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบวาคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้
ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะและผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงการเขียนคูมือการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหชัดเจนและปรับภาษาใหสละสลวย เขาใจงายข้ึน (คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแสดง
ในภาคผนวก จ) 
 2. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   คูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษา        
ปที่ 3  คําอธิบายรายวิชา จํานวนเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูและจํานวนหนวยกิตของหลักสูตร
สถานศึกษาแลวจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร จํานวน 16 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาในการทดสอบกอนเรียน
และหลังเ รียน)  โดยแตละแผนการจัดการเ รียนรูประกอบดวยองคประกอบตาง  ๆ  ดังนี้ คือ                    
1) สาระสําคัญ เปนองคความรูที่ครูผูสอนตองใชในการจัดการเรียนการสอนในแตละแผนการจัดการ
เรียนรู  2) จุดประสงคการเรียนรู เปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดกับนักเรียนซึ่ง
สอดคลองกับตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 3) สาระการเรียนรู เปนส่ิงที่ตองการให
นักเรียนไดเรียนรู 4) กิจกรรมการเรียนรู เปนข้ันตอนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ 
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แกปญหาทางคณิตศาสตร 5 ข้ัน   5) ส่ือการเรียนรู เปนส่ือที่ใชประกอบการเรียนการสอนชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู  6) การวัดและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบวานักเรียนเกิดการเรียนรูตามที่กําหนดในจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 7) บันทึกผลหลังการจัด  
การเรียนรู เปนส่ิงที่ครูบันทึกหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จส้ิน การบันทึกดังกลาวเปนขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่มีตอการจัดการเรียนรู เพื่อนําผลการบันทึกมาประกอบการปรับปรุงแกไขรูปแบบ          
การจัดการเรียนรู    
  2.2 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม  
ความชัดเจน  ความสะดวกแกการนําไปใช  และความสอดคลองขององคประกอบในดานตาง ๆ ของ
แผนการจัดการเรียนรู  แลวนําผลการประเมินของผูเช่ียวชาญแตละคนมาแปลงเปนคะแนนดังนี้คือ  
ผลการประเมินเห็นดวยใหคะแนน 1 ผลการประเมินไมแนใจใหคะแนน 0  ผลการประเมินไมเห็นดวย
ใหคะแนน -1 หลังจากนั้นพิจารณาความสอดคลองของผลการประเมินโดยพิจารณาจากคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ถาคา IOC ขอใดตํ่ากวา 0.50 จะตองนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป ซึ่งจากผล
การวิเคราะหคา IOC ของแผนการจัดการเรียนรู แสดงในตาราง 12 
 
ตาราง 12  ผลการประเมินองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
ขอ
ที ่

รายการประเมนิ เห็นดวย
(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมเห็นดวย 

(-1) 

IOC

1 ทุกองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีความ
สอดคลองกัน 

5 - - 1.00 

2 สาระสําคัญมีความชัดเจน 4 1 - 0.80 

3 จุดประสงคการเรียนรูสามารถวัดได สังเกตได 5 - - 1.00 

4 กิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับขั้นชัดเจน 5 - - 1.00 

5 กิจกรรมการเรียนรูนาสนใจ 5 - - 1.00 

6 กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติได 5 - - 1.00 

7 ส่ือการเรียนรูนาสนใจ 5 - - 1.00 

8 การวัดและประเมินผลมีความชัดเจนในการนําไป
ปฏิบัติ 

5 - - 1.00 
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 จากตาราง 12  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู พบวาสูง
กวา 0.5 ทุกรายการประเมินและผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุง            
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยแยกกิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8-9 ที่กําหนดเวลาเรียนไวแผนละ 1.5 ชั่วโมง ปรับใหมเปน 3 แผนการจัดการ
เรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูละ 1 ชั่วโมง ส่ือการเรียนรู เพิ่มเติมส่ืออ่ืน ๆ ที่ใชจริงในหองเรียน เชน 
กระดาษโปสเตอร หรือฟวเจอรบอรด เปนตน แกไขเสนประรูปเรขาคณิตทุกรูปใหชัดเจน และแกไข
ภาษา หนา 2 และหนา 8 เปล่ียนจากหนาทุกหนาเปนรูปส่ีเหล่ียม เปน หนาทุกหนาเปนรูปส่ีเหล่ียม
ดานขนาน หนา 3 และหนา 10 ปรับลูกศรชี้สวนสูงของกรวยเอียงใหถูกตอง หนา 67 ปรับรูปวงแหวน
ใหไดสัดสวนตามความยาวที่แทจริง  
  2.3  นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใช (Tryout) โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/3  โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 34 คน ใชเวลา 16 ชั่วโมง  เพื่อดูความเปนไปไดของการนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูไปใช  แลวนําขอคนพบในการทดลองใชคร้ังนี้มาปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งข้ึน (ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู แสดงในภาคผนวก จ) 
 3. การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  มีข้ันตอน        
การสรางดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสาร
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อนํามากําหนดเปน
โครงสรางแบบทดสอบตามสาระการเรียนรูแกนกลางและสรางผังของแบบทดสอบที่แสดงถึงน้ําหนัก
ของสาระในแตละสาระรวมกับอาจารยราตรี มวงยัง ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร          
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร และอาจารยวิไลพร กิตติภูมิวงศ ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  
  3.2 สรางขอคําถามวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  เปนแบบทดสอบ
แบบอัตนัย จํานวน 21 ขอ สรางเกณฑการประเมินแบบทดสอบ (Scoring Rubrics) โดยปรับจากเกณฑ
ของกรมวิชาการ (2546: 123)  และปรีชา เนาวเย็นผล (2544: 311) แลวนําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไป
ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช  
หลังจากนั้นหาคาดัชนีความสอดคลอง คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา 0.5 ผลการ
ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ขอสอบทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา 0.50  (ผลการปรับปรุงตาม 
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ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ฉ) 
  3.3 ทดลองใชแบบทดสอบคร้ังที่ 1 โดยการนําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบในข้ันตน
แลวไปทดลองสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน  เพื่อหา
คุณภาพของขอสอบรายขอ นําผลการทดลองสอบคร้ังที่ 1 มาตรวจใหคะแนนและวิเคราะหคุณภาพ
ของขอสอบรายขอโดยหาคาความยากงาย (Difficulty Index) และคาอํานาจจําแนก (Discriminant 
Index) ผูวิจัยพิจารณาคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายต้ังแต .20 ถึง .80  และมีคาอํานาจจําแนก
ต้ังแต .20 ข้ึนไป (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2543: 199-201; อางอิงจาก Whitney; & Sabers. 
1970) โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ จํานวน  7 ขอ ซึ่ง
ครอบคลุมสาระการเรียนรูทั้ง 7 สาระ มีคาความยากงายระหวาง .23-.50 และคาอํานาจจําแนกมีคา
ระหวาง .46-.93  
  3.4 ทดลองใชแบบทดสอบครั้งที่ 2 โดยนําแบบทดสอบที่พิจารณาคัดเลือกแลวจากการ
ทดลองสอบคร้ังที่ 1 ไปทดลองสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดนางสาว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบเวลาที่เหมาะสม
ในการทําแบบทดสอบ โดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ทําเสร็จประมาณรอยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมด  ผลการทดลองใชพบวา เวลาที่เหมาะสมในการทําแบบทดสอบคือ 1 ชั่วโมง 30 นาที และ
วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา          

(-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .85  
  สําห รับเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา                
ทางคณิตศาสตร ผูวิจัยนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  ตรวจสอบความเหมาะสมและความชัดเจน  
แลวหาคาเฉล่ีย  ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญไดคาเฉล่ียเทากับ 1  ทุกรายการประเมิน แสดงให
เห็นวาผูเช่ียวชาญประเมินวาเกณฑการใหคะแนนมีความเหมาะสมและความชัดเจนทุกรายการ
ประเมิน 
 4. การพัฒนาแบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
องคประกอบตาง  ๆ  ของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหา               
ทางคณิตศาสตร  คูมือครูสําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรแลวกําหนดขอคําถามของแบบประเมินตามขอบเขตที่ผูวิจัยตองการเพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรู  จัดทําแบบประเมินซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
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   มีความเห็นวา   เหมาะสมมากที่สุด ให   5  คะแนน   
   มีความเห็นวา   เหมาะสมมาก   ให   4  คะแนน 
   มีความเห็นวา   เหมาะสมปานกลาง  ให   3  คะแนน 
   มีความเห็นวา   เหมาะสมนอย    ให   2  คะแนน 
   มีความเห็นวา   เหมาะสมนอยที่สุด  ให   1  คะแนน 
  การกําหนดคะแนนความเหมาะสม คือ ถาความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตร          
มีความเห็นวาเหมาะสมในระดับมากข้ึนไป ถือวาองคประกอบนั้นมีคุณภาพเหมาะสม  สามารถนําไป
จัดการเรียนรูแกนักเรียนได และหากมีขอเสนอแนะตาง ๆ นอกเหนือจากขอคําถามในแบบประเมิน  
ผูวิจัยพิจารณาแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของครูผูสอนที่ไดทดลองใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู 
   4.2 หาคุณภาพของแบบประเมิน  โดยผูวิจัยนําแบบประเมินที่สรางข้ึนเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียความ
เหมาะสม/ความชัดเจนของแบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู แสดงในตาราง 13 
 

ตาราง 13  ผลการประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจนของแบบประเมินการใชรูปแบบการจัด                 
      การเรียนรู 
 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ เหมาะสม/ 

ชัดเจน 
ไมแนใจ/
ปรับปรุง 

ไมเหมาะสม/ 
ไมชัดเจน 

เฉล่ีย

1. ความชัดเจนของขอคําถามเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู 4 1 - 0.80 

2. การจัดอันดับคําถามเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู 4 1 - 0.80 

3. ความชัดเจนของขอคําถามเก่ียวกับคูมือการใชรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู 

5 - - 1.00 

4. การจัดอันดับคําถามเก่ียวกับคูมือการใชรูปแบบ               
    การจัดการเรียนรู 

5 - - 1.00 

5. ความชัดเจนของขอคําถามเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู 5 - - 1.00 

6. การจัดอันดับคําถามเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู 5 - - 1.00 

7. ขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการ 4 1 - 0.80 
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 จากตาราง 13  ผลการประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจนของแบบประเมินการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ พบวามีคาเฉล่ียสูงกวา 0.50 ทุกรายการประเมิน แสดงวาแบบ
ประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม/ความชัดเจน นําไปใชได 
  4.3 นําแบบประเมินไปสอบถามความคิดเห็นครูผูสอนคณิตศาสตรมัธยมศึกษาซึ่งเปน
ผูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการดังนี้ 
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนกับ
หลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง โดยใชสถิติทดสอบคา t  (t-test for dependent) 
 3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบคา t (t-test for independent) 
 4. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบคา t (t-test for independent) 
 5. หาคาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชสูตรของฮอฟแลนด (บุญชม                        
ศรีสะอาด. 2546: 158-159  อางอิงจาก Hofland) แปลความหมายของคาดัชนีประสิทธิผลโดยเทียบ
กับเกณฑคาดัชนีประสิทธิผลที่ .50 ซึ่งเปนการเพิ่มที่อยูในระดับมาก (บุญชม ศรีสะอาด. 2546: 163) 

6. หาคาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู (Effect Size) โดยใชสูตรของกลาส  
(Glass. 1981) ซึ่งแปลความหมายไดดังนี้ (สุชาดา บวรกิติวงศ.  2548: 232) 
 คามากกวา .40          แปลวา  ผลตางของคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Large effect) 
 คาระหวาง  .25-.40    แปลวา  ผลตางของคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (Medium effect) 
 คานอยกวา .25          แปลวา  ผลตางของคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (Small effect) 
 

เกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  1. คาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุม
ทดลองท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
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 2. คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนของนักเรียนกลุม
ทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุม 
 3. คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุม
ทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนกลุมควบคุม  
 4. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคามากกวา .50 
 5. คาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคามากกวา .40 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทนี้  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ          
การจัดการเรียนรู และตอนที่ 3 ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้           
 
ตอนท่ี 1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียนรู เพื่ อส ง เส ริมความสามารถในการแกปญหา                    
ทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา
โดยดําเนินการ  4 วงรอบ 8 ข้ันตอน ดังเสนอรายละเอียดไวในบทที่ 3  ซึ่งสรุปไดรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3
ดังนี้ 
 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา                    

ทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 สาระสําคัญในการจัดการเรียนรูที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
คือ การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กําหนดวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 
และหลักการประการหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดวา 
“เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ซึ่งการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญนั้น หมายถึง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีการกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู แหลง
การเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผลที่มุงพัฒนานักเรียนใหเกิดประสบการณเรียนรูตาม
ศักยภาพ สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความตองการของนักเรียน เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน ใหโอกาสนักเรียนไดคนพบหรือมีสวนรวมในการสรางองคความรูที่มี 
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ความหมายใหแกตนเอง  พรอมทั้งคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย อารมณ ความรูสึก จิตใจของนักเรียน 
 นอกจากนี้ยังมุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหา  ซึ่งเปนประเด็นหลัก
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ไดกําหนด
ไวในหมวดของแนวการจัดการศึกษาวา “ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา” และในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) ก็ไดกําหนดเปาหมายใหคนไทยทุกคนมี
ทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะหและการแกปญหา อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็มุงใหนักเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญดานความสามารถในการแกปญหา 
ซึ่งคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระหนึ่งที่สามารถสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะดังกลาว 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรเปนแนวทางหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อพัฒนานักเรียนใหเกิด
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เกิดจากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุม
พุทธินิยม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีสรรคนิยม แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิด 
และหลักการสอนคณิตศาสตรที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ คือ จัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ประสบการณเดิมและความรูพื้นฐานของนักเรียน ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ฝกฝนดวย
ตนเอง เกิดความคิดรวบยอดหรือไดความรูทางคณิตศาสตรจากการคิดและมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมกับผูอ่ืน สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน การอภิปรายและเสนอความคิด
กับเพื่อนในบรรยากาศที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  เนนการถามคําถามและฟงคําตอบนักเรียน
เพื่อประเมินการคิดของนักเรียน  
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จัดเปน
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนมาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใหความสําคัญกับนักเรียนเปนอันดับแรก และสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนปญหาสําคัญและเรงดวนทั้งในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษา และระดับประเทศ อีกทั้งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดการจัดการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญและสอดคลองกับสมรรถนะสําคัญดานความสามารถในการแกปญหา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด 
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แนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกบัรูปแบบการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) เปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษย
ในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเองดวยการเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณ
ใหม  มีความเชื่อวาการเรียนรูที่ไดผลดีที่สุดคือการใหนักเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการ
คนพบการเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ดีและมีความหมาย 
 2. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) สนับสนุนกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง
ความตองการของนักเรียน โดยการสรางบรรยากาศที่ใหอิสระ เสรีภาพ สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 
ใหนักเรียนริเร่ิมการเรียนดวยความคิดสรางสรรคของตน ธรรมชาติใหมนุษยมีความเปนเอกัตบุคคล 
และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอนักเรียนรายบุคคล เนนกระบวนการ
เรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา และใหโอกาสนักเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมี
ความรูสึกที่ดีและเรียนรูไดดี 
 3. ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) มีความเชื่อวาความรูเปนส่ิงที่ไมสามารถถายทอด
จากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึงได แตความรูเปนส่ิงที่บุคคลแตละบุคคลจะตองสรางข้ึนมาดวย
ตนเอง ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม และปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม เชน ครูผูสอนและเพื่อน มีสวนชวยในการสรางความรู  นักเรียนสรางความรูผานกิจกรรม
การไตรตรอง การสื่อสารและการอภิปราย    
 4. แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิด  (Cognitive Guided Instruction: CGI) 
การจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด มีแนวคิดวาการจัดการเรียนรูอยูบนพื้นฐานของความรูและความคิด
ของนักเรียน การเรียนคณิตศาสตรไดดีที่สุดตองเรียนรูผานการแกปญหา ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม 
นักเรียนไดสรางความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ  โดยครูผูสอนทําความเขาใจการคิดของนักเรียนแลว
นํามาพิจารณาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  
 5. หลักการสอนคณิตศาสตร ใหความสําคัญกับบทบาทนักเรียนที่ตองเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม คิดสรุปดวยตนเอง และบทบาทครูผูสอนที่ตองคํานึงถึงประสบการณเดิมและความรูพื้นฐาน
ของนักเรียน สอนใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง  เนนกระบวนการเรียนรู เพื่อใหนักเรียน
นําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชฝกทักษะและแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ดวยความเขาใจ 
 จากแนวคิด ทฤษฎีและหลักการดังกลาว นํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร คือ ใหนักเรียนเรียนรูในบรรยากาศที่
เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  การรวมมือ การแลกเปล่ียนความรู ความคิดและประสบการณ
ระหวางเพื่อนนักเรียน และระหวางนักเรียนกับครูผูสอน จัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึง
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ประสบการณเดิมและความรูพื้นฐานของนักเรียน คํานึงถึงเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรู นําเสนอ
ปญหา สถานการณหรือกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม ลงมือปฏิบัติ ฝกฝนดวยตนเอง 
เกิดความคิดรวบยอดหรือไดความรูทางคณิตศาสตรจากการคิดและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับ
ผูอ่ืน ฝกใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้งการฝกรายบุคคลและฝกเปน
กลุม สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน การอภิปรายและเสนอความคิดกับเพื่อน 
นําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปแกปญหาคณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ โดยครูผูสอนเปนเพียง      
ผูชี้แนะและอํานวยความสะดวก ชวยเหลือนักเรียนในการเรียนรู เนนการถามคําถามและฟงคําตอบ
นักเรียนเพื่อประเมินการคิดของนักเรียน  
 สรุปแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่ เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการเรียนรู นําเสนอดัง
ภาพประกอบ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถ      
ในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร 

ทฤษฎีสรรคนิยม 
-เนนกระบวนการสรางความรู 
-นักเรียนจัดกระทําขอมูลและประสบการณตาง ๆ  
  และสรางความหมายใหกับส่ิงน้ันดวยตนเอง 
-เรียนรูในบรรยากาศท่ีเอื้อตอการมีปฏิสัมพันธ        
 ทางสังคม 
-ครูอํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักเรียน        
 ในการเรียนรู 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม
-เนนกระบวนการเรียนรู 
-นักเรียนคนพบความรูดวยตนเอง 
-นักเรียนลงมือกระทํากิจกรรมตาง ๆ 
  ดวยตนเอง 
-กระบวนการเรียนการสอนถอืเปน 
 มนุษยสัมพันธระหวางครูผูสอนกับ 
 นักเรียน บทบาทครูคือผูชี้แนะ 

หลักการสอนคณิตศาสตร
-คํานึงถึงประสบการณและ ความรูพ้ืนฐาน 
-ใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกบัผูอื่น 
-ใหนักเรียนคิดและคนพบดวยตนเอง 
-คํานึงถึงเน้ือหาวิชาและ กระบวนการเรียนรู 
-เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ 
-ฝกใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหา

-
 
สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง 
นักเรียน 

-
 
นักเรียนลงมือทํากิจกรรมสรางความรู      
ดวยตนเอง 

เชื่อมโยงปญหากับความรูเดิม -
การจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด 

-ใหนักเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง

-สงเสริมกระบวนการคิด 
-ใหนักเรียนไดรับประสบการณที ่
หลากหลาย   

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม 
-จัดประสบการณใหมใหสัมพันธกับ 
ประสบการณเดิม   
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องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร มี
องคประกอบตาง ๆ ซึ่งไดผานการดําเนินการสรางอยางเปนระบบใหมีความสัมพันธ สอดคลองและ
สงเสริมซึ่งกันและกัน องคประกอบเหลานี้ไดแก 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค  3) กระบวนการเรียน    
การสอน 4) การวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักการ 
 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูไดจากการสังเคราะหทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีสรรคนิยม แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด และ
หลักการสอนคณิตศาสตร โดยสรุปหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูไดดังนี้ 
 1. นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจากความรูและประสบการณเดิมของ
นักเรียน โดยใชกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ไดแก การทดลอง การฝกฝนดวยตนเอง การระดมสมอง         
การอภิปราย ซึ่งครูผูสอนจะกระตุนใหนักเรียนคิดและพูดตอบเพื่อจะไดทราบถึงความเขาใจของ
นักเรียน 
 2. นักเรียนเปนผูสรางความรูใหมดวยตนเองดวยความเขาใจ โดยสงเสริมใหนักเรียนสรุป
แนวคิด หลักการ หรือความคิดรวบยอดของการแกปญหาคณิตศาสตรหรือสาระที่เรียนในแตละคร้ัง 
รวมกันสรุปความรูเปนรายกลุมยอย นําเสนอในกลุมใหญเพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูและประเมิน
ความคิดของตนเองและเพื่อน   
 3. นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอ่ืน โดยใหนักเรียนฝก
แกปญหาทางคณิตศาสตรเปนรายกลุม ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ ปรึกษาหารือ ชวยเหลือเพื่อนใน
กรณีที่ไมเขาใจในการแกปญหา นักเรียนเกงจะชวยเหลือนักเรียนออน แนะนําการแกโจทยปญหา 
อธิบายในส่ิงที่ไมเขาใจ สมาชิกในกลุมจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันพรอมใหเหตุผลประกอบ 
 4. นักเรียนคิดและคนพบความรูดวยตนเอง โดยสงเสริมใหนักเรียนรวบรวมความรูความ
เขาใจที่ไดรับจากการเรียนรู ศึกษาคนควาจากเอกสารที่ครูผูสอนจัดเตรียมไวให การปฏิบัติกิจกรรม 
ตาง  ๆ การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  แลวสรุปเปนกฎหรือหลักการทั่วไป 
 5. ครูผูสอนทําความเขาใจการคิดของนักเรียน สรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง           
การส่ือสารและการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางเปนเหตุเปนผล โดยครูผูสอนกระตุนให
นักเรียนคิดและพูดตอบเพ่ือจะไดทราบถึงความเขาใจของนักเรียน โดยยกสถานการณปญหาให
นักเรียนรวมกันแกปญหา คิดหารูปแบบการแกปญหาหลากหลายวิธีและหลากหลายคําตอบ เนนให
อภิปรายซักถามกับเพื่อนในกลุม อภิปรายซักถามระหวางกลุมและอภิปรายซักถามกับครูผูสอน  พรอมทั้ง 
ใหเหตุผลประกอบ 
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 วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยยุทธวิธีแกปญหาที่
เหมาะสมและหลากหลาย  แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว
และสามารถหาคําตอบไดถูกตอง 

กระบวนการเรียนการสอน   
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ัน  ดังนี้ 
 1. ข้ันทบทวนความรูเดิม (Reviewing)  หมายถึง การทบทวนความคิดรวบยอด ความรู
พื้นฐานและประสบการณที่มีอยูเดิมที่สัมพันธกับเนื้อหาใหมเพื่อนําไปสูเนื้อหาใหม  
 วัตถุประสงคของข้ันทบทวนความรูเดิม เพื่อใหนักเรียนยอนระลึกถึงเนื้อหาที่เคยเรียนที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาใหม เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนรูเนื้อหา
ใหมและครูผูสอนไดทราบพื้นความรูเดิมของนักเรียนวาเพียงพอสําหรับการเรียนเนื้อหาใหมหรือไม  
 แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับครูผูสอน ใชการซักถาม การสนทนาแลกเปล่ียนการอภิปราย  
การใชวัสดุ  ส่ือการสอน ใหทําใบงานทบทวนความรูเดิม โดยครูผูสอนอาจใชเทคนิคการต้ังคําถาม   
การอภิปราย การใชส่ือตาง ๆ ประกอบ  ถานักเรียนมีความรูเดิมไมเพียงพอสําหรับการเรียนเนื้อหาใหม 
ครูผูสอนควรนําเสนอบทเรียนยอยเพิ่มเติมกอนนําเสนอเนื้อหาใหม หรือปรับพื้นฐานความรูเดิมโดยใช
เวลานอกตารางกอนเรียนเนื้อหาใหมโดยครูผูสอนหรือนักเรียนที่เกงกวา 
 ผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน นักเรียนไดระลึกถึงความรูเดิมเพื่อนํามาใชเปนฐานเช่ือมโยงกับ
ความรูใหม  
 2. ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ (Acting) หมายถึง การลงมือปฏิบัติการแกปญหาโดยใชกระบวนการ 
เรียนรูตาง ๆ เนนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  
 วัตถุประสงคของข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาใหม โดยนักเรียนแต
ละคนมีสวนรวมในการเรียนรู ไดลงมือกระทําดวยตนเอง และเรียนรูรวมกันผานกระบวนการเรียนรูและ
การสะทอนกลับของครูผูสอน  
 แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับครูผูสอน ใหนักเรียนศึกษาเอกสารที่ครูผูสอนจัดเตรียมไวให 
พรอมทั้งปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  และปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยครูผูสอนนําเสนอเนื้อหา
ใหม ปญหา สถานการณหรือกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ ทดลอง อภิปราย ฝกฝนดวย
ตนเอง ใหนักเรียนฝกแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนรายกลุม ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ ปรึกษาหารือ 
ชวยเหลือเพื่อนในกรณีที่ไมเขาใจในการแกปญหา โดยครูผูสอนอาจใชเทคนิคการต้ังคําถาม การอภิปราย 
การเรียนแบบรวมมือ  
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 ผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน จากการที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกฝนดวยตนเองและไดเรียนรูจาก
กลุม ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจและทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 3. ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) หมายถึง การใหนักเรียนไดอภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เสนอวิธีการคิดและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพรอมดวยเหตุผลระหวางนักเรียน
กับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับครูผูสอน  รวมทั้งประเมินความคิดของตนเองและผูอ่ืน   
 วัตถุประสงคของข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดทราบวิธีการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรอยางหลากหลาย 
 แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับครูผูสอน ครูผูสอนใหนักเรียนนําเสนอความคิดรวบยอดของ
เนื้อหาใหม วิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรและคําตอบพรอมดวยเหตุผล ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย 
ทั้งในกลุมยอยและกลุมใหญ สมาชิกในกลุมจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันพรอมใหเหตุผลประกอบ 
ครูผูสอนสะทอนความคิดของนักเรียน โดยครูผูสอนอาจใชเทคนิคการระดมสมอง การเรียนแบบรวมมือ 

ผลที่เกิดข้ึนกบันักเรียน นักเรียนทราบวิธกีารการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางหลากหลาย 
และไดประเมินความคิดของตนเองและเพื่อน   
 4. ข้ันสรางความรู (Constructing) หมายถึง การรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจากการ
เรียนรู การปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร การแลกเปล่ียนเรียนรู แลวสรุป
เปนกฎหรือหลักการทั่วไป  
 วัตถุประสงคของข้ันสรางความรู เพื่อใหนักเรียนสรุปความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร เพื่อนําไปแกปญหาทางคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของไดอยาง
ถูกตอง 
 แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับครูผูสอน ใหนักเรียนรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจาก
การเรียนรู จากการศึกษาเอกสารที่ครูผูสอนจัดเตรียมไวให การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  การปฏิบัติการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  แลวสรุปเปนกฎหรือหลักการทั่วไป โดยใหนักเรียนสรุป
แนวคิด หลักการ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรหรือสาระที่เรียนในแตละครั้ง เปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมยอย อาจเขียนเปนขอความ ภาพ แผนผังความคิด แลวนําเสนอในกลุมใหญเพื่อเปนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและประเมินความคิดของตนเองและเพื่อน  โดยครูผูสอนอาจใชเทคนิคการต้ังคําถาม  
เทคนิคการสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร  
 ผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรในเร่ืองที่เรียน 
สามารถนําไปทดลองใชแกปญหาในสถานการณจริงได 

5. ข้ันนําไปใช (Applying) หมายถึง  การนํากฎหรือหลักการทัว่ไป ไปแกปญหาทางคณติศาสตร
ในสถานการณตาง ๆ  
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 วัตถุประสงคของข้ันนําไปใช  เพื่อประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับครูผูสอน ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนแกปญหาทาง

คณิตศาสตรโดยใหทําใบงาน ทําแบบฝกหัด หรือแกปญหาทางคณิตศาสตรจากสถานการณที่กําหนดให 
 ผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน นักเรียนสามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรได  
 การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการทั้งระยะกอนการจัดการ
เรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรูและภายหลังการจัดการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวัดและประเมินผลกอนการจัดการเรียนรู เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานวานักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพียงใด โดยการวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร   
 2. การวัดและประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรู  เพื่อใหทราบวานักเรียนมีพัฒนาการการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรอยางไร การวัดและประเมินผลมีหลายวิธี เชน การสังเกตการตอบคําถาม
ดวยวาจา หรือการเขียนตอบ การปฏิบัติตามใบงาน การอภิปรายซักถามรวมกัน การนําเสนอผลงาน  
 3. การวัดและประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู เพื่อประเมินวานักเรียนมีพัฒนาการในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเพียงใด โดยการวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพือ่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 สรุปไดดังภาพประกอบ 
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หลักการ 
 นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจากความรูและประสบการณเดิม สรางความรูใหมดวยตนเองดวยความเขาใจ              
มีสวนรวมในการเรียนรู  มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอื่น คิดและคนพบความรูดวยตนเอง  ครูผูสอนทําความเขาใจการคิด           
ของนักเรียน สรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การส่ือสารและการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปนเหตุเปนผล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค

วัตถุประสงค 
เพื่อใหนักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยยุทธวิธีแกปญหาที่เหมาะสมและหลากหลาย  แสดงวิธีการ          

แกปญหาไดชัดเจน  อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาวและสามารถหาคําตอบไดถูกตอง                        
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การชี้แนะจากครู

การทดลองนําไปใช
ในสถานการณจริง 

ความสามารถในการ
แกปญหาทางคณติศาสตร 

5. ข้ันนําไปใช

4. ข้ันสรางความรู

2. ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ

3. ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู

ความรูเดิม 
การทดสอบ 

การสนทนา  การซักถาม
ความรูใหม

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ 

นําเสนอตอชั้นเรียน

การทํางานรวมกันระหวางนักเรียนกับเพ่ือน
การระดมสมองและการเรียนเนื้อหาใหม 

เอกสาร/สื่อ/
โจทยปญหา
คณติศาสตร 

การทดลองแกปญหาดวยตนเอง

โจทยปญหา
คณติศาสตร 

การอภิปราย 

การสรุปเปน
กฎ/หลักการ 

ประเมินความคดิ
ตนเองและเพ่ือน 

โจทย/สถานการณ
ปญหาทางคณิตศาสตร 

นําเสนอวิธีการและคําตอบ

ปฏิบัติการแกปญหา

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็

การสรุปสังเคราะหความรู
และทักษะการแกปญหา 

การซักถาม การอภิปราย

การสรางความรู

วิธีการและคําตอบใน
การแกปญหาอยาง

หลากหลาย 

การจํา
ความรูเดิม 

ความรูและทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 

กระบวนการเรียนการสอน 
1. ข้ันทบทวนความรูเดิม 

 
 

การวัดและประเมินผล 
วัดและประเมินผลกอนการจัดการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรูและภายหลังการจัดการเรียนรู    

โดยผูประเมินประกอบดวยนักเรียน เพื่อน และครูผูสอน 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนนี้ ผูวิจัยนําเสนอเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 1) ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  2) ผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล  3) ผลการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพล และประเด็น   
ที่ 2 ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้เปนผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน              
3 สมมติฐาน คือ 1) คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุม
ทดลองท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 2) คาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม และ 3) คะแนนเฉล่ียพัฒนาการความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม โดยกอนการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยได
ตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหโดยใชสถิติการแจกแจงของที (t-test) ซึ่งเปนสถิติที่ใชใน
การทดสอบ โดยทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของคะแนนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
พบวาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน เปนไปตามขอตกลงเบ้ืองตน 
ผูวิจัยจึงไดนําคาเฉลี่ยไปวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  ผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนกลุมทดลองท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูวิจัยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและ        
หลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชสถิติการแจกแจงของที (t-test for dependent samples)         
ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียคะแนนความสามารถ 
      ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลงัเรียนของกลุมทดลอง  
 

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน  
 (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

t p 

. X  S.D. . X  S.D. 
8.71 1.96 21.78 7.36 

10.37 .00 

 
 จากตาราง 14  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง พบวา
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคาเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
 สมมติฐานที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลัง
เรียนของนักเรียนกลุมทดลองท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 
 กอนเรียนผูวิจัยไดทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม แลวนําคาเฉล่ียมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานกอนทําการ
ทดลองวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไมแตกตางกนั 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชสถิติการแจกแจงของที (t-test for independent samples) แสดงในตาราง 15 
 
ตาราง 15  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถ            
      ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

คะแนนหลังเรียน  คะแนนกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม 35 คะแนน) (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

. X  S.D. 
t p 

. X  S.D. 
t p นักเรียน 

กลุมทดลอง 8.72 1.96 21.78 7.36 

กลุมควบคุม 8.55 1.84 

.37 .71 

17.21 7.33 

2.51 .02 
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 จากตาราง 15  คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเทากับ 8.72 และ 8.55 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
กอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเทากับ 1.96 และ 1.84 ตามลําดับ สวนคาเฉล่ียคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเทากับ 
21.78 และ 17.21 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีคาเทากับ 7.36 และ 7.33 ตามลําดับ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนเรียน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปไดวากอนการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลัง
เรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
 

 สมมติฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม  
 ผูวิจัยวิเคราะหคะแนนพัฒนาการของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากผลการ
ทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน แลวนําคาเฉล่ียของ
คะแนนพัฒนาการทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบโดยใชสถิติการแจกแจงของที (t-test for independent 
samples) การทดสอบสมมติฐานไดผลแสดงในตาราง 16  
 
ตาราง 16  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการระหวาง 
      กลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 

คาเฉลี่ยของคะแนน
พัฒนาการ 

สวนเบ่ียงเบน 
นักเรียน t p 

มาตรฐาน 
กลุมทดลอง 13.06 7.13 

กลุมควบคุม   8.67 6.45 

2.61 .01 
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 จากตาราง 16  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนน
พัฒนาการระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม แสดงวารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีข้ึน 

เนื่องจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนาการของกลุมทดลองคอนขางสูง ซึ่ง
แสดงวาคะแนนพัฒนาการของนักเรียนมีความแตกตางกันมาก ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหตอวานักเรียน
กลุมทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันจะมีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรตางกันหรือไม  และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแตกตางกันและมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันจะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
แตกตางกันหรือไม  โดยใชคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรปลายปในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งมีคาระหวาง 50- 76 คะแนน จําแนกนักเรียนกลุมทดลอง
เปน 3 กลุม ไดนักเรียนกลุมเกง 5 คน กลุมปานกลาง 6 คน และกลุมออน 21 คน หลังจากนั้นผูวิจัย
ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงในตาราง 17  
 

ตาราง 17  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียคะแนนความสามารถ            
      ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนของกลุมทดลอง จาํแนกตามระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       คณิตศาสตร 
  

แหลงความแปรปรวน Sum of squares df Mean square F p 
ระหวางกลุม 375.98   2 187.99   4.19 .03 

ภายในกลุม          1301.49 29    44.88 

              1677.47 31  

  

รวม 

 

 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถ   
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองจําแนกตามระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร  พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงใหเห็นวา 
มีกลุมตัวอยางอยางนอย 1 คู ที่มีคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร            
หลังเรียนแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหตอวากลุมใดแตกตางกัน โดยใชวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ
ของเชฟเฟ (Scheffe’ s test) ไดผลแสดงในตาราง 18 
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ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ จําแนกตามระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      คณิตศาสตร 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียนคณิตศาสตร 

กลุมเกง กลุมปานกลาง . X  กลุมออน 

กลุมเกง 29.60 - 7.93  9.65* 

กลุมปานกลาง 21.67  - 1.72 

กลุมออน 19.95   - 
 

 
 จากตาราง 18  แสดงวานักเรียนกลุมเกงและกลุมออนมีความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมเกงมีคะแนนสูง
กวากลุมออน 
 หลังจากนั้นผูวิจัยดําเนินการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางรูปแบบการจัดการเรียนรูกับ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉพาะกลุมเกงและกลุมออนวามีปฏิสัมพันธกันหรือไม โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ทดสอบปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการจัดการเรียนรูกับ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 19 
 
ตาราง 19  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ 

นกัเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันและไดรับการจัดการเรียนรูแตกตางกนั       
 

แหลงความแปรปรวน Sum of squares df Mean square F p 
ระหวางรูปแบบการจัดการเรียนรู 136.10 1 136.10   4.41 .04 

ระหวางระดับผลสัมฤทธิ์          1339.15 1       1339.15 43.37 .00 

ปฏิสัมพันธ            152.19 1 152.19   4.93 .03 

ความคลาดเคล่ือน          1327.70 43   30.88   

     รวม          2955.14 46    

 
 จากตาราง 19  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตางกันมีความสามารถในการแกปญหา        
ทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการใชรูปแบบ       
การจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติมีผลทําใหนักเรียนที่อยูในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรแตกตางกัน 
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 นักเรียนกลุมเกงและกลุมออนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา 
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตางกัน มีความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรแตกตางกัน 
 ปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการจัดการเรียนรูกับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรมี
ผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให
เห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรมีผลรวมกันตอ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  ปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการจัดการเรียนรูกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  
แสดงดังภาพประกอบ 5 
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 จากภาพประกอบ 5  แสดงใหเห็นวามีปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการจัดการเรียนรูกับระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  สรุปไดวารูปแบบการจัดการเรียนรูและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรมีผลรวมกันตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  โดยนักเรียนกลุม
ออนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมออนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบปกติ 
 
   1. 2 ผลการวิเคราะหดัชนีประสิทธิผล  
   ผูวิจัยวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม ทั้งกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม แลวคํานวณคารอยละที่เพิ่มจากกอนเรียนโดยเทียบใหดัชนีประสิทธิผลมีคะแนนเต็ม 
เทากับ 100  ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 20 
 
ตาราง 20  ดัชนีประสิทธิผลและคารอยละที่เพิม่จากกอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
นักเรียน
คนที ่

ดัชนีประสิทธผิล คารอยละที่เพิม่
จากกอนเรียน 

นักเรียน
คนที ่

ดัชนีประสิทธผิล คารอยละที่เพิม่
จากกอนเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0.17 
0.25 
0.61 
0.18 
0.76 
0.59 
0.21 
0.22 
0.64 
0.70 
0.39 
0.86 
0.17 
0.32 
0.74 

16.67 
25.00 
60.87 
17.86 
76.00 
59.26 
20.83 
22.22 
64.29 
70.37 
39.29 
85.72 
16.67 
32.14 
74.07 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0.43 
0.72 
0.26 
0.14 
0.07 
0.04 
0.07 
0.04 
0.00 
1.00 
0.19 
0.15 
0.48 
0.44 
0.29 

42.86 
72.00 
25.93 
14.29 
  7.14 
  3.57 
  7.41 
  3.57 
  0.00 

       100.00 
19.23 
15.39 
48.15 
44.44 
28.57 
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ตาราง 20  (ตอ) 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
นักเรียน
คนที ่

ดัชนีประสิทธผิล คารอยละที่เพิม่
จากกอนเรียน 

นักเรียน
คนที ่

ดัชนีประสิทธผิล คารอยละที่เพิม่
จากกอนเรียน 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

0.54 
0.65 
0.11 
0.74 
0.61 
0.89 
0.75 
0.50 
0.85 
0.78 
0.43 
0.29 
0.78 
0.79 
0.39 
0.04 
0.04 

54.17 
65.22 
10.71 
73.91 
60.87 
88.89 
75.00 
50.00 
85.19 
77.78 
42.86 
28.57 
77.78 
79.17 
39.29 
   3.57 
   3.57 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

0.14 
0.04 
0.11 
0.19 
0.69 
0.33 
0.69 
0.67 
0.00 
0.52 
0.68 
0.60 
0.15 
0.54 
0.68 
0.25 
0.25 
0.22 

14.29 
  3.70 
11.11 
19.23 
69.23 
33.33 
69.23 
66.67   
 0.00 
51.85 
68.00 
60.00 
15.39 
53.85 
68.00 
25.00 
25.00 
22.22 

รวม 0.54 54.22 รวม 0.33 32.76 

 
 จากตาราง 20  เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยดัชนีประสิทธิผลของกลุมทดลองมีคา 
สูงกวากลุมควบคุม กลาวคือ คาเฉลี่ยดัชนีประสิทธิผลของกลุมทดลองมีคา 0.54 คิดเปนรอยละ 54.22 
และคาเฉลี่ยดัชนีประสิทธิผลของกลุมควบคุมมีคา 0.33 คิดเปนรอยละ 32.76 นอกจากนี้ดัชนี
ประสิทธิผลและคารอยละที่เพิ่มจากกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองทุกคนมีคามากกวา 0 แตดัชนี
ประสิทธิผลและคารอยละที่เพิ่มจากกอนเรียนของนักเรียนกลุมควบคุมจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
6.06 มีคาเทากับ 0 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมทดลองทุกคนมีคะแนนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนแต
นักเรียนกลุมควบคุมคะแนนไมไดเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนทุกคน  
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   1.3 ผลการวิเคราะหคาขนาดอิทธิพล 
   ผูวิจัยไดวิเคราะหหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยคํานวณคาขนาด
อิทธิพล (Effect size) โดยใชสูตรของกลาส (Glass) ซึ่งเปนคาสถิติที่บอกถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระ    
ที่สงผลตอตัวแปรตาม ในที่นี้คือการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่พัฒนาข้ึนสงผลตอความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร  ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 21 
 

ตาราง 21  แสดงคาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
      ทางคณิตศาสตร 
 

คะแนนหลังเรียน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 
นักเรียน 

. X  S.D. 
คาขนาด
อิทธิพล 

กลุมทดลอง 21.78 7.36 
กลุมควบคุม 17.21 7.33 

.62 

 
 จากตาราง 21  คาขนาดอิทธิพลมีคาเทากับ .62 แปลความหมายไดวาคาเฉล่ียของคะแนน
การทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของ
กลุมควบคุม .62 เทาของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุมควบคุม คิดเปนตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 73.24 
ของการแจกแจงคะแนนในกลุมควบคุม แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวามี
นักเรียนรอยละ 73.24 ของกลุมควบคุมที่คะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยของคะแนนกลุมทดลอง 
 

      2.  ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  
 การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ระหวางการทดลอง 
ผูวิจัยไดดําเนินการสังเกตพฤติกรรมและการตอบคําถามของนักเรียน เพื่อศึกษาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรและบรรยากาศในการเรียน  รวม 10 ประเด็น คือ 1) ความสามารถในการ
เขาใจปญหา  2) ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล 3) ความสามารถในการวางแผน 4) ความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร  5) ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 6) ทักษะการคิดคํานวณ  
7) การตรวจสอบคําตอบ   8) ความสนใจ  9) ความเพียรพยายาม  และ 10) บรรยากาศในการเรียน 
โดยทําการสังเกตและบันทึกคําพูดของนักเรียน ระหวางนักเรียนกับครูผูสอนและระหวางเพื่อนนักเรียน  
เนื่องจากเวลาในการทดลองท้ังส้ิน 6 สัปดาห ผูวิจัยจึงทําการสังเกต 3 คร้ัง โดยสังเกตในสัปดาหที่ 1 
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ระหวางวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2554 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเมื่อเร่ิมตนการทดลอง สัปดาหที่ 3 ระหวาง
วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554 เพื่อสังเกตความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของนักเรียน และสัปดาหที่ 5 
ระหวางวันที่ 8-12 สิงหาคม 2554  เพื่อสังเกตความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของนักเรียน ผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมและการตอบคําถาม นักเรียนมีพัฒนาการดานตาง ๆ แสดงในตาราง 22 
 
ตาราง 22  ข อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตคําพูด/พฤติกรรมของนักเรียน 
 

คําพูด/พฤติกรรมที่สะทอนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและบรรยากาศในการเรียน 
ประเด็นการสังเกต 

สัปดาหที่ 1  สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 5 

1. ความสามารถ           เม่ือนักเรียนอานโจทย
ปญหาจบ ไมสามารถ
วิเคราะหไดวาโจทย
กําหนดส่ิงใดให  โจทย
ตองการทราบอะไร 

“...เราแยกแยะไดแลววา
โจทยขอนี้กําหนดอะไรให
และโจทยตองการรู 

นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทย
ปญหาได “...โจทยขอนี้กําหนด
หนวยมาใหไมเหมือนกัน ตองปรับ
ใหเหมือนกันกอนจึงจะเขาสูตร 

    ในการเขาใจปญหา  

ได...”  “...โจทยขอนี้ไมตองการ
คําตอบเปนจํานวน เพียงแตใหบอก
เหตุผล...”  สามารถเขียน
ภาพประกอบตามที่โจทยกําหนดให
หรือเขียนดวยภาษาตามความ
เขาใจของนักเรียนเอง “…เขียนรูป
ตามที่โจทยกําหนด ทําใหเขาใจงาย 
เด๋ียวน้ีเขาใจขึ้นแลว เธอลองเขียน
รูปบางซิ...”  “…เราตองเขียน
ปญหาที่โจทยกําหนด เปนภาษา
ใหมของเราเองส้ัน ๆ ทําใหเรา
เขาใจดีขึ้น...“ 

อะไร...” “...โจทยขอนี้
กําหนดขอมูลมาใหไม
เพียงพอ ไมสามารถหา
คําตอบได…” “...โจทยขอ
นี้กําหนดขอมูลมาใหเกิน
ความจําเปน ไมตองนํา
ขอมูลนี้มาใช ก็หาคําตอบ
ได…”   

“…ส่ิ ง ที่ โ จ ทย ใ ห ม า  มี
ความสัมพันธกันท้ังหมด 
ตองนํามาคิดทั้งหมด...” 

2. ความสามารถ        นักเรียนไมสามารถหา
ความสัมพันธของส่ิงที่
โจทยกําหนดใหวา 
ขอความสวนใดของ
โจทยสัมพันธกับ
ขอความสวนใด 

นักเรียนสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธของขอมูลที่โจทย
กําหนดให เช่ือมโยงใหเห็นโจทย
ปญหาเดิมที่นักเรียนสามารถ
แกปญหาได “...เรารูแลววาปญหา
ขอนี้คลายกับปญหาขอนั้นที่เราเคย
แกมากอน...” “...ถาเธอทําโจทยขอ
นั้นได เธอก็ตองทําโจทยขอนี้ได 
เพราะคลายกัน...” 

    ในการเช่ือมโยง 
    ขอมูล 

 

 



 135

ตาราง 22  (ตอ) 
 

คําพูด/พฤติกรรมที่สะทอนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและบรรยากาศในการเรียน 
ประเด็นการสังเกต 

สัปดาหที่ 1  สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 5 

3. ความสามารถ          นักเรียนไมสามารถ
วางแผนการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรได 
เม่ือเห็นโจทยปญหาไม
สามารถตอบไดวา
จะตองเร่ิมตน
แกปญหาอยางไร  

นักเรียนสามารถวางแผนการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเองได  
“...รูแลววาโจทยขอนี้ตองทํายังไง..”   
“…เราคิดไดแลววาตองทําอยาง
นี้…”  “...โจทยใหขอมูลมาเกิน 
ขอมูลบางตัวไมตองเอามาใชก็หา
คําตอบได...” 

“…เราพอจะเดาไดแลววา
โจทยขอนี้มีวิธีคิดอยางไร..”     ในการวางแผน 
 “...โจทยขอนี้ นาจะใชวิธี
แกสมการถึงจะดี...”   

“...4. ความคิดรวบยอด นักเรียนไมสามารถแก
โจทยปญหาเดิมที่
สัมพันธกับเนื้อหาใหม  
ไมสามารถจําสูตรเดิม
ที่เปนพื้นฐานในการ
เรียนเน้ือหาใหมได   

นักเรียนมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกฎ สูตร และหลักการทาง
คณิตศาสตร “...เราไมตองทองสูตร
เลย เขาใจแลวและจําไดเอง…”        
“...เรารูแลววาสูตรการหาปริมาตร
ของปริซึมกับปริมาตรของพีระมิด
เก่ียวของกัน...” “...ปริมาตรของ
กรวยกับทรงกระบอกก็เก่ียวของ
กัน…”  “...ปริมาตรพีระมิดเปน        
1ใน 3 ของปริมาตรปริซึม ถาพื้นที่
ฐานและสวนสูงเทากัน...”             
“...ปริมาตรทรงกรวยเปน 1 ใน 3 
ของปริมาตรทรงกระบอก ถาพื้นที่
ฐานและสวนสูงเทากัน...”  

    ทางคณิตศาสตร   
ปริมาตรของทรงกลม

กับทรงกระบอกก็
เก่ียวของกัน…”          
“...ชอบเขียนแผนผัง
ความคิด ทําใหเขาใจงาย
ขึ้น...” “...ผมสนใจเรียน
เร่ืองน้ีมากกวาเร่ืองอื่น 
เพราะเขาใจงาย จําสูตร
ไดแมน...” “...ชอบที่ครูให
ชวยกันสรุปสูตร ทําใหรู
ที่มาของสูตร ทําใหเขาใจ
เพ่ิมขึ้น...”  “…เขาใจแลว
วาสูตรนี้มีที่มาอยางไร...” 
“...ถารูสูตรการหา
ปริมาตรทรงกระบอกได 
เราก็เขียนสูตรหาปริมาตร
ทรงกลมได...” 

5. ความสามารถ          นักเรียนไมสามารถให
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร
ประกอบการคิดได 

 “…“...ชอบที่ครูใหแตละกลุมมาอธิบาย
หนาหองวาคิดอยางไร จึงไดคําตอบ
แบบนี้...” “...ชอบที่ไดแลกเปล่ียน
วิธีการแกโจทยปญหากับเพื่อน ใคร
คิดอยางไรก็ใหเหตุผลมา...”  

   ในการใหเหตุผล         
   ทางคณิตศาสตร 

เม่ือผมตอบไมตรงกับ
เพื่ อ น   ผมจะอธิ บ าย
เหตุผลให เพื่ อนฟ ง . . . ”  
“. . .ผมให เห ตุผลไดทุ ก
ขั้นตอนวาแตละขั้นตอนมี
ทีม่าอยางไร...”  
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

คําพูด/พฤติกรรมที่สะทอนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและบรรยากาศในการเรียน 
ประเด็นการสังเกต 

สัปดาหที่ 1  สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 5 

  สามารถประเมินวาเหตุผลเชื่อถือได
หรือไม  “…ถาคําตอบไมตรงกัน หนู
ชอบฟงเหตุผลของเพื่อนและ
ชวยกันคิดวาเหตุผลของใครเชื่อได
มากกวากัน…”   นักเรียนมี
ความสามารถในการใหเหตุผล
เพ่ิมขึ้น “...หนูคิดวาขอนี้ถูกตอง 
เพราะ...”  “...ผมคิดวาวิธีนี้ดีกวา 
เพราะ...” “...ผมคิดวาความยาว
ของสวนน้ีกับสวนน้ันเทากัน         
เพราะ...” “...หนูวามีวิธีการคิดวิธี
อื่นอีก เพราะ...”   

“...เราเขาใจแลววาโจทย
ขอนี้ตองแกปญหา
อยางไร เราใหเหตุ
ผลได…” 

“...หนูชมเพื่อนเร่ือยเลย
คะ เคาคิดถูกและ          
คิดเร็ว...” “…แตกอนคิด
ไมคอยได  เด๋ียวน้ีคิดได
แลว...” 

6. ทักษะการคิด นักเรียนสามารถบวก 
ลบ คูณ หาร จํานวน
เต็มไดคลองแคลว แต
การคูณหารเศษสวน
และทศนิยม นักเรียน
บางคนยังมีความ
เขาใจผิดในเร่ือง การ
คูณเศษสวนดวย
จํานวนเต็ม การคูณ
ทศนิยมดวยทศนิยม 
และการหารทศนิยม
ดวยทศนิยม โดยการ
คูณเศษสวนดวย
จํานวนเต็ม นักเรียน
นําจํานวนเต็มคูณทั้ง
ตัวเศษและตัวสวน 
 

“...ผมมีความภูมิใจใน
ความสามารถที่เพ่ิมขึ้น แกปญหา
คณิตศาสตรแลวไดผลลัพธ        
ถูกตอง...” “…เราเขาใจแลววาคิด
คํานวณอยางไร จึงถูก...”              
“...ผลลัพธของกลุมเธอไดตรงกับ
กลุมเราเลย…” “...การคูณหาร
ทศนิยมดวยทศนิยม ก็คลายกับการ
คูณหารเลขธรรมดานะแหละ แต
กอนเราทําไมไดแตเด๋ียวน้ีเราทําได
แลว...” 

    คํานวณ   
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

คําพูด/พฤติกรรมที่สะทอนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและบรรยากาศในการเรียน 
ประเด็นการสังเกต 

สัปดาหที่ 1  สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 5 

7. การตรวจสอบ นักเรียนจะนําเสนอ
คําตอบของปญหาที่ยัง
ไมมีการตรวจสอบ
คําตอบ ทําใหคําตอบ
ของโจทยปญหาจึงมี
ถูกบางผิดบาง 

 “…ผมวาขอนี้มีหลาย
คําตอบนะ...” “...เรา
ประมาณคาแลว คําตอบ
ของเราก็พอ ๆ กับที่
ประมาณไดนะแหละ ถูก
แน…” “...เราลองคิดวิธี
อื่นดูแลวก็ไดคําตอบ
ตรงกัน...” 

นักเรียนจะตรวจสอบคําตอบทุกคร้ัง
เม่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรเสร็จ 
“...อภิปรายรวมกันทั้งชั้นก็ดี
เหมือนกัน ทําใหเรารูวาส่ิงที่เราคิด
ไวเหมือนกับเพื่อนหรือเปลา…”      
“...เราทบทวนแลว คําตอบของกลุม
เราถูกตองแลวละ...” “…เรารูแลว
วาทําผิดตรงไหน แตกอนเราหาท่ี
ผิดไมเปน…” 

    คําตอบ    

 

8. ความสนใจ    นักเรียนสวนใหญไม
สนใจเรียน
คณิตศาสตร  ซึ่ง
เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น
เปนประจําในชั่วโมง
คณิตศาสตร 

“…อยากใหเรียนคณิตศาสตรแบบ
นี้ทกุเร่ือง…”  “...ชอบส่ือ อุปกรณ
การเรียน  ที่ครูเตรียมมาให...”         
“...ชอบที่คําถามบางขอ คิดได
หลายวิธี และบางขอก็ไดคําตอบ
หลายคําตอบ  แปลกดี…”  
นักเรียนกระตือรือรน อยากทํา
กิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน 
“...ชอบคิดโจทยแปลก ๆ  ใหม ๆ ที่
ครูใหเพ่ิมเติม…”  นักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น ถึงแมหมด
เวลาเรียนในคาบเรียนคณิตศาสตร
แลว นักเรียนจะตองยายไปเรียน
วิชาอื่นในชั่วโมงถัดไป ยังนั่งทํางาน
คณิตศาสตรอยู ไมออกจากหอง 
กระท่ังครูผูสอนตองบอกใหรีบไป
เรียนวิชาตอไป “...เรียนแลวเพลินดี  
หมดเวลาโดยที่ไมรูตัว อยากเรียน
ตออีกแตเวลาหมดกอน...” 
 

“...ถาคณิตศาสตรเร่ืองอื่น 
สอนแบบนี้ทั้งหมดก็ดี ไม
เบ่ือ...” “ครูตรวจขอนี้ให
หนูดวยคะ หนูอยากรูวา
ทําถูกหรือผิด ถาผิดจะได
ไปคิดใหม...”   
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

คําพูด/พฤติกรรมที่สะทอนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและบรรยากาศในการเรียน 
ประเด็นการสังเกต 

สัปดาหที่ 1  สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 5 

9. ความเพียรพยายาม   เม่ือนักเรียนอานโจทย
ปญหาทาง
คณิตศาสตรแลวคิด
ไมได ก็จะหยุดคิด นั่ง
เฉย ๆ 

 “...นักเรียนพยายามแกโจทยปญหา 
ถึงแมจะคิดถูกบางผิดบาง “…ยังไม
ถูกเหรอครับ...จะลองคิดใหมอีก…” 
อดทนที่จะคิดแกปญหา “...ผมใช
เวลาคิดขอนี้ต้ังนาน ถึงคิดออก...” 
“...หมดเวลาเสียกอน ขอหนูไปคิดที่
บานตอนะ อยากคิดใหได...” 

เด๋ียวถามีเวลาวาง จะ
ลองคิดขอนั้นอีกคร้ัง
หนึ่ง…”  พยายามใช
วิธีการตาง ๆ เพ่ือใหได
คําตอบของปญหา “...เขา
คิดหลายวิธีแลวคะ ถึงมา
ใชวิธีสุดทายน้ีจึงได
คําตอบออกมา...” 

10. บรรยากาศ           
      ในการเรียน 
     10.1 บรรยากาศใน 
             หองเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
นักเรียนไมคอยกลา
แสดงออก ไมกลาตอบ
คําถามเพราะกลัวตอบ
ผิด มีนักเรียนเกงเพียง 
1-2 คน เทานั้น ที่ตอบ
คําถามครูผูสอนเปน
ประจํา บรรยากาศใน
หองเรียนคอนขาง
เงียบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สภาพในหองเรียนไมเครียด 
นักเรียนไมกลัวครูผูสอน                
“...ครูผูสอนใจดีขึ้น ไมดุ ปกติครูดุ
กวานี้ ตอบคําถามไมถูกก็จะวา…”  
กลาซักถามปญหาครูผูสอนเม่ือไม
เขาใจ “...ถาทําไมไดก็ถามครู ครูจะ
ถามใหคอย ๆ คิด ทีละนอย จนคิด
ได แตตองคิดเอง ครูไมคิดให…”   
“...สูตรเกา ๆ ลืมหมดแลว ครูก็ไม
วาอะไร ทบทวนใหใหม  ทําใหเรียน
เร่ืองใหมไดงายขึ้น…” “...ถาทํา
ไมไดก็ถามครู ครูจะถามใหคอย ๆ 
คิด ทีละนอย จนคิดได ครูไมวา…” 
 
 
 
 
 

 
 
 “...ชอบ ถาไดทํางาน
กลุม เพราะไดแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ 
บางคร้ังหนูก็คิดถูก 
บางคร้ังเพื่อนก็คิดถูก…” 
“...พอใจในการทํางาน
กลุมและไดแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ 
ในช้ันเรียน...” “...ครูใจดี 
พยายามพูดและถาม
ปญหาเพื่อใหนักเรียนคิด 
ครูดูแลทุกคน โดยเฉพาะ
นักเรียนท่ีเรียนออนครูจะ
ดูแลมากกวาคนอื่น บางที
ครูก็ใหนักเรียนเกงชวย
อธิบายใหนักเรียนออน 
ฟง...” 
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

คําพูด/พฤติกรรมที่สะทอนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและบรรยากาศในการเรียน 
ประเด็นการสังเกต 

สัปดาหที่ 1  สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 5 

  10.2 การสงเสริมให “...ถาเพื่อนทําไมไดผมก็
บอกเพื่อน…” “...ถาผม
คิดไมได เพ่ือนก็ชวย
อธิบายใหฟง...” “...ชอบท่ี
ใหคะแนนเพื่อน และ
เพ่ือนก็ใหคะแนนเรา...” 
“...เธอสรุปคลายเรา        
เลย...”  

นักเรียนยังไมคุนเคย
กับการเรียน
คณิตศาสตรที่มีการ
แบงกลุมทํางาน 
ครูผูสอนตองกระตุน
ใหอภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นภายในกลุม
ยอยและกลุมใหญ 

นักเรียนทํางานกลุม พรอมนําเสนอ
คําตอบและอธิบายวิธีการคิด  ได
เรียนรูรวมกัน  “...ชอบทํางานกลุม 
ไมเครียด ชวยกันคิด  แลว
เปรียบเทียบกับกลุมอื่นอีก ตอบไม
ถูกก็ไมเปนไร...”    

          เกิดการเรียนรู 
          รวมกัน 

 
10.3 ความสุข             
       ในการเรียนรู 

นักเรียนมีความรูสึก
เฉย ๆ กับการเรียน
คณิตศาสตร  

นักเรียนเรียนอยางมีความสุข           
ย้ิมแยม แจมใส ราเริง ต่ืนเตนและ
สนุกสนานในการทํากิจกรรมที่
ครูผูสอนมอบหมายใหทํา ทุกคน
ชวยกันทํางานอยางดี มีความรูสึก
พอใจกับบรรยากาศการเรียนท่ีผอน
คลาย “...ไมเครียดเหมือนกับการ
เรียนคณิตศาสตรคร้ังกอน ๆ...”  
พอใจส่ือและอุปกรณการเรียนรูที่
ผูวิจัยและครูผูสอนเตรียมมา 
ต่ืนเตนที่ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ครูผูสอนใหประกอบรูปเรขาคณิต
สามมิติ ใหคล่ีรูปเรขาคณิตสามมิติ 
วัดสวนตาง ๆ ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ เพ่ือนํามาคํานวณหาพ้ืนที่ผิว 
ทําการทดลองตวงนํ้าจากกรวยใส
ในทรงกระบอก และตวงน้ําจาก
พีระมิดใสในปริซึม “...สนุกดี ไม
เบ่ือ ชอบที่ใหลงมือปฏิบัติ…” 
 

“...ต่ืนเตนที่จะไดเรียนรูส่ิง
ใหม ๆ…” “…เรียนแบบน้ี
สนุกดี มีกิจกรรมใหทํา
ตลอด ถาทําไมไดก็ถาม
ครู หรือเพ่ือน...”              
“...ต่ืนเตนที่ครูใหตวงน้ํา
จากคร่ึงทรงกลมใส
ทรงกระบอก  ไมคิดวา
ตวง 3 คร้ังจะเต็มพอดี...”  
“หนูชอบคิด เพราะถาคิด
ถูก จะรูสึกภูมิใจมาก คิด
ผิดครูก็ไมวา...” “...อยาก
ใหเรียนคณิตศาสตรบท
อื่น ๆ เหมือนกับเร่ืองน้ี 
สนุกดี ชอบ…” 
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 จากตาราง 22  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนดานความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ผูวิจัยพบวาในสัปดาหที่ 1 นักเรียนสวนใหญขาดปฏิสัมพันธกับครูผูสอน
และระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกัน โดยไมปรากฏการแสดงออกที่สะทอนถึงความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร การสังเกตคร้ังที่ 2 ในสัปดาหที่ 3 ผูวิจัยพบวานักเรียนเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูโดยมีการแสดงพฤติกรรมที่สะทอนถึงพัฒนาการดานความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางชัดเจน มีการตอบคําถามครูผูสอนและสนทนากับเพื่อนนักเรียน
ในระหวางการทํากิจกรรมกลุมตางไปจาก 2 สัปดาหแรก ผูวิจัยจึงสังเกตตออีก 1 คร้ังในสัปดาหที่ 5 
พบวานักเ รียนยังคงมีพฤติกรรมที่สะทอนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนยังคงปรากฏอยู โดยพิจารณาจาก
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูผูสอนและกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน แสดงวากระบวนการเรียน       
การสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรชวย
สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนดานความสนใจ ความเพียรพยายามและบรรยากาศใน
การเรียน ผูวิจัยพบวาในสัปดาหที่ 1 นักเรียนไมคอยกลาแสดงออก ไมกลาตอบคําถาม ไมคุนเคยกับ
การเรียนคณิตศาสตรที่มีการแบงกลุมทํางาน บรรยากาศในหองเรียนคอนขางเงียบ การสังเกตคร้ังที่ 2 
ในสัปดาหที่ 3 ผูวิจัยพบวานักเรียนเร่ิมกลาซักถามครูผูสอน ทํางานกลุมดวยความยิ้มแยม แจมใส 
แสดงออกถึงความพอใจกับการเรียน สนุกสนานกับการทํากิจกรรมที่ครูผูสอนมอบหมายใหทํา ซึ่ง
บรรยากาศในการเรียนแตกตางจาก 2 สัปดาหแรก ผูวิจัยจึงสังเกตตออีกในสัปดาหที่ 5 พบวานักเรียน
ยังคงกลาซักถามครูผูสอน พอใจกับบรรยากาศในการเรียน บรรยากาศในการเรียนไมเครียด พฤติกรรม
ของนักเรียนยังคงแสดงถึงความสนใจ ความเพียรพยายาม และเรียนรูอยางมีความสุข แสดงวา
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรชวยสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนเกิดความสนใจ ความเพียรพยายามและพึงพอใจกับ
บรรยากาศในการเรียน 
 
ตอนท่ี 3  ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 หลังการทดลองสอนผูวิจัยไดใหครูผูสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาซึ่งเปนผูทดลองใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู  ประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจน ของรูปแบบการจัดการเรียนรู          
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  แลวนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงรูปแบบ            
การจัดการเรียนรูใหสมบูรณ  ผลการประเมินแสดงในตาราง 23 
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ตาราง 23  ความคิดเหน็ของครูผูสอนในการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถ           
      ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมนิ 

เหมาะสม/ชัดเจน 
ความหมาย 

กิจกรรมการเรียนรู 
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

 
5 

 
มากที่สุด 

2. การใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ 4        มาก 

3. การใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรู 4        มาก 

4. การใหนักเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง 5 มากที่สุด 

5. การใหนักเรียนไดแกปญหาในสถานการณตาง  ๆ  5        มาก 

6. รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้สามารถพัฒนาใหนักเรียนมี  5 
    ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

มากที่สุด 

7. รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้สามารถนําไปใชไดจริง 5 มากที่สุด 

 
 
5 

 
 
 

เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู 
คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
8. เม่ืออานคูมือแลวทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบ     
    การจัดการเรียนรู 

มากที่สุด 

9. เม่ืออานคูมือแลวทานคิดวารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มี 5 
    ประโยชนตอครูผูสอน 

มากที่สุด 

 
 
4 

  
 

       

10. เม่ืออานคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในแตละขั้น 
       ตอไปนี้แลวทานคิดวาสามารถนําไปปฏิบัติไดในระดับใด 
       ขั้นที่ 1  ทบทวนความรูเดิม มาก         

       ขั้นที่ 2  เรียนรูจากการปฏิบัติ 4        มาก 

       ขั้นที่ 3  แลกเปล่ียนเรียนรู 5 มากที่สุด 

       ขั้นที่ 4  สรางความรู 5 มากที่สุด 

       ขั้นที่ 5  การนําไปใช 5 มากที่สุด 

 
 
 
5 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู  
11. ความชัดเจนของตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูในแตละ 
      ดานดังนี้ 
     11.1 สาระสําคัญ มากที่สุด 

     11.2 จุดประสงคการเรียนรู 5 มากที่สุด 

     11.3 สาระการเรียนรู 4        มาก 
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ตาราง 23  (ตอ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดับความคิดเห็น 
เหมาะสม/ชัดเจน 

ความหมาย 

     11.4 กิจกรรมการเรียนรู 5 มากที่สุด 

     11.5 ส่ือการเรียนรู 5        มากท่ีสุด 

     11.6 การวัดและประเมินผล 5 มากที่สุด 

                                                   รวมทั้งฉบับ 4.75 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 23  ผลจากการประเมินพบวา ครูผูสอนประเมินความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
15 รายการ ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูเนนนักเรียนเปนสําคัญ การใหนักเรียนไดสรางความรูดวย
ตนเอง รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้สามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร สามารถนําไปใชไดจริง เมื่ออานคูมือแลวมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัด            
การเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีประโยชนตอครูผูสอน  ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู  ข้ันสรางความรู                  
ข้ันการนําไปใช ความชัดเจนของตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูในดานสาระสําคัญ จุดประสงค           
การเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู และการวัดและประเมินผล  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
6 รายการ ไดแก การใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ การใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรู การให
นักเรียนไดแกปญหาในสถานการณตาง  ๆ  ข้ันทบทวนความรูเดิม  ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ และสาระ
การเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู  ในภาพรวมรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3           
ที่พัฒนาข้ึนนี้สามารถนําไปจัดการเรียนรูได ในสวนของขอคําถามปลายเปดครูผูสอนใหขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรมากกวานี้         
และควรปรับจํานวนขอของใบงานใหลดลง ถาโจทยเปนลักษณะเดียวกัน ซึ่งนักเรียนสามารถฝกได
นอกเวลาหากตองการทบทวนเพิ่มเติม  
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ             
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน โดยทดสอบความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หาคาดัชนีประสิทธิผลและคาขนาด
อิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียนรู เพื่ อส ง เส ริมความสามารถในการแกปญหา                
ทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 คร้ังนี้ ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา            
โดยดําเนินการ 4 วงรอบ 8 ข้ันตอน ดังนี้  
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (R1) ใชวิธีการศึกษา
เอกสารและสังเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา โดยดําเนินการศึกษาขอมูล สภาพปญหาและความ
ตองการในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  สังเคราะหเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ          
การจัดการเรียนรู  สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี ประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม ทฤษฎีการ
เรียนรูกลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีสรรคนิยม แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะใหรูคิดและหลักการสอน
คณิตศาสตร  
 ข้ันตอนที่ 2 การจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (D1) ผูวิจัยพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรูและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง ไดแก คูมือการใชรูปแบบ               
การจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู  โดยดําเนินการสังเคราะหสาระขององคประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 
 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนของรูปแบบการจัดการเรียนรู (R2) ผูวิจัยดําเนินการ
โดยจัดกลุมสนทนาผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรู 9 คน เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรู
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โดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรคณิตศาสตร 
จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยผูเช่ียวชาญดาน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูและผูเช่ียวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล จํานวน 5 คน  
 ข้ันตอนที่ 4 การแกไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (D2)  ผูวิจัยดําเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง 
 ข้ันตอนที่ 5 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (R3) ผูวิจัยนํารูปแบบการจัด           
การเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียน         
วัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 
34 คน เปนเวลา 16 ชั่วโมง   
 ข้ันตอนที่ 6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (D3) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใช  
จากการสังเกตการสอน  การสัมภาษณครูผูสอนและนักเรียนมาปรับปรุง โดยทําการปรับแบบฝกหัด
ทบทวนความรูเดิม แบบฝกในใบงาน แบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรู ใหมีจํานวนขอนอยลง 
และปรับเกณฑการวัดและประเมินผลจากที่กําหนดวานักเรียนที่ผานเกณฑตองไดคะแนนรอยละ 80 
ข้ึนไป ปรับลดจากรอยละ 80 เหลือรอยละ 70 
 ข้ันตอนที่ 7 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู (R4) ผูวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรู        
ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนกลุมทดลองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  จํานวน 32 คน และ
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติกับนักเรียนกลุมควบคุมช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 33 คน 
โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554  เปนเวลา 16 ชั่วโมง ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองพื้นที่ผิว
และปริมาตร แลวประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยทดสอบความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียน หาคาดัชนีประสิทธิผลและคาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู 
 ข้ันตอนที่ 8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณ (D4) ผูวิจัยนําผลจากการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูและการประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง เพื่อใหไดรูปแบบ      
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรฉบับสมบูรณประกอบดวย 
หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีส้รุปผลไดดังนี้  
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา       
ทางคณิตศาสตร ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ 
คือ หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู  มีหลักการ  5 ขอ คือ 1) นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองจากความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน 2) นักเรียนเปนผูสรางความรูใหมดวยตนเอง
ดวยความเขาใจ  3) นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอ่ืน 4) นักเรียน
คิดและคนพบความรูดวยตนเอง และ 5) ครูผูสอนทําความเขาใจการคิดของนักเรียน  สรางความรูผาน
กิจกรรมการไตรตรอง การส่ือสารและการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปนเหตุเปนผล 
วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยยุทธวิธีแกปญหาที่เหมาะสมและหลากหลาย  แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน  
อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาว และสามารถหาคําตอบไดถูกตอง กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ประกอบดวยข้ันตอน 5 ข้ัน ไดแก 1) ข้ันทบทวนความรูเดิม (Reviewing)  
หมายถึง การทบทวนความคิดรวบยอด ความรูพื้นฐาน ประสบการณเดิมที่สัมพันธกับเนื้อหาใหมเพื่อ
นําไปสูความรูใหม โดยใหทําใบงาน ใชการซักถาม การสนทนาแลกเปล่ียน การอภิปราย การใชวัสดุ ส่ือ
การสอน 2) ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ (Acting) หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการแกปญหา อภิปราย  ฝกฝนดวยตนเอง เนนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง 3) ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing)  หมายถึง การใหนักเรียนไดอภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เสนอวิธีการคิดและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพรอมดวยเหตุผล ระหวางนกัเรียน
กับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับครูผูสอน รวมทั้งประเมินความคิดของตนเองและผูอ่ืน  4) ข้ันสราง
ความรู (Constructing) หมายถึง การรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนรู  การปฏิบัติ
กิจกรรม  การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร  การแลกเปล่ียนเรียนรู แลวสรุปเปนกฎหรือ
หลักการทั่วไป และ 5) ข้ันนําไปใช (Applying) หมายถึง การนํากฎหรือหลักการทั่วไป ไปแกปญหาทาง
คณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการวัด
และประเมินผลกอนการจัดการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู และภายหลังการจัดการเรียนรู โดยผู
ประเมินประกอบดวยนักเรียน เพื่อน และครูผูสอน 
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยประเมินจากผล
การทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดย
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พิจารณาจากความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนจากผลการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียนของ
กลุมทดลอง ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม คาดัชนีประสิทธิผลและคาขนาดอิทธิพล มีผลสรุปดังนี้ 
  2.1 นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  2.2 นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.3 นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2.4 คาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู  จากการทดสอบความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร เทากับ .54 หรือมีความกาวหนาในการเรียนรูรอยละ 54.21 แสดงใหเห็น
วาคาดัชนีประสิทธิผลอยูในระดับมาก 
  2.5 คาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ .62 แสดงวารูปแบบ        
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่พัฒนาข้ึนนี้มีคาขนาด
อิทธิพลในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้จัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาเพราะยังไมมีผูใดทําการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมากอน จากการ
สังเคราะหงานวิจัยที่พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพบวามีเพียงการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชแนวคิด 
ทฤษฎีเพียง 1-2 แนวคิด ไดแก กระบวนการแกปญหาของโพลยา  กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
การเรียนแบบรวมมือ การใชคําถาม การใชปญหาเปนฐาน การเลือกใชกลยุทธที่หลากหลาย กลวิธีเมตา
คอคนิชัน  เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล  วิธีการส่ือสารแนวความคิด การจัดการเรียนรูเนนกระบวนการ
กลุม การจัดการเรียนรูเนนการเรียนรูจากประสบการณ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู การจัดการ
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เรียนรูแบบทีมแขงขัน การจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดคอนสตรัค      
ติวิสซึมรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุม การบูรณาการทฤษฎีการพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตร 
การสื่อสารและการใหเหตุผล กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง การใชแบบฝกทกัษะ 
การใชชุดการเรียนการสอน การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยการสอนแบบคนพบ  การใชชุดการเรียน
แบบเรียนเปนคู  การใชบทเรียนโปรแกรม  การใชส่ือประสม (มีภาพและเสียงประกอบ) และการสอนโดย
ใชรูปแบบเอสเอสซีเอส  
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ที่ผูวิจัย
พัฒนาข้ึนนี้มีการดําเนินการอยางเปนระบบ พัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตร 
รวม 5 แนวคิด เปนกรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู คือแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิ
นิยม  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม  ทฤษฎีสรรคนิยม  แนวคิดการเรียนรูแบบชี้แนะใหรูคิดและ
หลักการสอนคณิตศาสตร นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูไดจาก
การสังเคราะหงานวิจัยที่พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและการสังเคราะห
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตร โดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ การเรียนรูจากกลุม
และการสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี 
(2551ข: 222-223) ที่สรุปไววาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตองผานการจัดองคประกอบตาง ๆ 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเปนระบบ  โดยคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ  รวมทั้งตองจัด
องคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสัมพันธกัน  เพื่อนํานักเรียนไปสูเปาหมายที่
ตองการ และสอดคลองกับจอยซและเวลล  (Joyce; & Weil. 1996) ที่ไดกลาวถึงขอควรคํานึงในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวาผูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูไมควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือ
หลักการเรียนรูใดเพียงอยางเดียว  
 ในกระบวนการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูมีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและสะทอนความคิดเห็นจากการปฏิบัติทุกข้ันตอน โดยผูวิจัย
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะกอนไปดําเนินการในแตละข้ันตอน ทําใหรูปแบบการจัดการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของ จอยซและเวลล  (Joyce; & Weil. 1996) 
ที่กลาวไววาเมื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแลวกอนไปใชอยางแพรหลายตองมีการวิจัยเพื่อ
ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในสถานการณจริง แลวนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไข ดังนั้น 
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จึงสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรได  แตเนื่องจาก
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้แมวาจะมีความเปนตัวแทนไดในเชิงบริบททั่วไปของโรงเรียน  แตยังมีเงื่อนไข
ในดานการยอมรับและเห็นความสําคัญ  ความรวมมือของผูบริหารและครูผูสอนซึ่งเปนผูดําเนินการ
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สอนทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังนั้น หากจะมีการนําแผนการจัดการเรียนรูจากงานวิจัยนี้
ไปใชประโยชนควรมีการปรับใหเหมาะกับสภาพบริบทของโรงเรียนและตัวนักเรียน  
 2. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน  นักเรียนกลุมทดลองที่
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรทุกคนมี
พัฒนาการดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  มีคาเฉล่ียคะแนนความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม คาเฉล่ียของคะแนนพัฒนาการ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม คาดัชนีประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยดัชนีประสิทธิผลของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมและ
คาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก แตเปนที่นาสังเกตวาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหลังเรียนของกลุมทดลองมีคาสูงกวาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนมาก แสดงวา
นักเรียนไมไดรับการพัฒนาข้ึนทั้งกลุมแมจะมีการนํากระบวนการกลุม รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
มาใชก็ยังไมไดผลสําหรับนักเรียนบางคน เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่อง
กัน ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองวินิจฉัยนักเรียนเปนรายบุคคลและปรับสอนเสริมให แตเนื่องจากผูวิจัยไมได
เปนผูสอนเองเพราะตองการดําเนินการวิจัยในสภาพจริง ดังนั้น การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช
เพื่อใหเกิดประโยชนเต็มที่ ครูผูสอนตองคํานึงถึงความรูพื้นฐานเดิมของนักเรียนที่สัมพันธกับเนื้อหา
ใหม  หากนักเรียนมีความรูพื้นฐานเดิมไมเพียงพอในการเรียนเน้ือหาใหม ครูผูสอนตองสอนความรู
พื้นฐานเดิมใหกอน (สุวร   กาญจนมยูร.  2541: 3) โดยอาจตองทําการสอนโดยใชเวลานอกตารางเรียน 
เพื่อเตรียมความพรอมหรือปรับพื้นฐานใหกับนักเรียนกอนเรียน ซึ่งจะสงผลใหรูปแบบการจัดการเรียนรู
นี้สามารถพัฒนานักเรียนไดทั้งกลุม อีกทั้งตองฝกใหนักเรียนกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะ
นักเรียนออนครูผูสอนตองกระตุนใหนําเสนอความคิดกอน  
 สาเหตุอีกประการหนึ่งที่นักเรียนกลุมทดลองไมไดรับการพัฒนาข้ึนทั้งกลุม เปนเพราะ
นักเรียนกลุมทดลองจํานวน 4 คน ขาดเรียนบอย เนื่องจากมีปญหาทางครอบครัว ทําใหการเรียนไม
ตอเนื่องเพราะเนื้อหาคณิตศาสตรมีความเกี่ยวเนื่องเปนลําดับกัน นักเรียนจะเรียนเนื้อหาใหมไดตองมี
พื้นฐานความรูเดิมมากอน หากไมมีพื้นฐานความรูเดิมอยางเพียงพอ จะทําใหเรียนเร่ืองใหมไดยาก แต
อยางไรก็ตามนักเรียนกลุมทดลองทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งตางจากกลุมควบคุมที่มี
นักเรียนจํานวน  2 คน ไดคะแนนหลังเรียนเทากับกอนเรียน แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมควบคุมมีพัฒนาการ
ดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไมครบทุกคน 
 3. นักเรียนกลุมออนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยพบวาปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบ
การจัดการเรียนรูกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรมีผลตอความสามารถในการแกปญหา
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ทางคณิตศาสตร แสดงใหเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูและระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรมีผลรวมกันตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติเมื่อใชกับนักเรียนกลุมออน ทั้งนี้เปนเพราะกระบวนการเรียน        
การสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนนี้เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง รวมกันเรียนรู นักเรียน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอ่ืน มีการเรียนรูจากกลุม เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
นักเรียนและนักเรียนกับครูผูสอน มีการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งที่เปนกลุม
เล็กและกลุมใหญ วิธีการเหลานี้เปนการกระตุนนักเรียนออนใหพัฒนาการคิด ทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูไดเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของกรมวิชาการ (2548: 1-5) ที่พบวาการปฏิบัติกิจกรรม
กลุม เปดโอกาสใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม รวมกันอภิปรายตรวจสอบคําตอบที่ได 
ทําใหนักเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจน ลึกซ้ึงข้ึนและเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี และสอดคลองกับอดัม
และแฮมม (Adam & Hamm.  1990: 33) ที่กลาววาการแกปญหารวมกันเปนกลุมจะทําใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จมากกวาการแกปญหาเพียงลําพังคนเดียว นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนนี้ เนนใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนวิธีการและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางมีเหตุผล สามารถประเมิน
ความคิด ตรวจสอบวิธีการและคําตอบของตนเองตลอดเวลา ในการทํากิจกรรมกลุมมีการแบงกลุม
นักเรียนคละความสามารถ เชน ถาใหนักเรียนจับคูกัน ก็จะใหนักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนออน 
หรือนักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนเกง ถาใหนักเรียนเขากลุม 4 คน ก็จะประกอบดวยนักเรียนเกง 
1 คน นักเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน เปนตน ทําใหนักเรียนที่เกงกวาสามารถชวย
นักเรียนที่ออนกวา นักเรียนปานกลางและนักเรียนออนไดเรียนรูจากนักเรียนเกง และนักเรียนออนได
เรียนรูจากนักเรียนปานกลางและนักเรียนเกง สอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน  (Slavin. 1991) ที่วา
การปฏิบัติกิจกรรมระหวางสมาชิกในกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันและชวยกันเรียนรูจะชวย
พัฒนาผลการเรียนรูไดเปนอยางดี  สอดคลองกับผลการวิจัยของยุวลักษณ แสงโทโพ (2548: 84) ที่
พบวาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติ  และสอดคลองกับผลการวิจัยของศิรินา วาจาสัตย (2547: 
75-78) ที่ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  
รวมคิด  รวมแกปญหา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวาเกณฑการ
ประเมินที่กําหนดไว  
 4. การสรางบรรยากาศในการเรียนรูอยางมีความสุข  บรรยากาศในหองเรียนไมเครียด 
ครูผูสอนและนักเรียนมีความเปนกันเอง นักเรียนไมกลัวครูผูสอน กลาซักถามปญหาเมื่อไมเขาใจ 
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ครูผูสอนดูแลเอาใจใสนักเรียนทุกคน ระหวางการจัดการเรียนรู ครูผูสอนยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคล นักเรียนออนมีบทบาทนอยในกลุม ครูผูสอนก็จะกระตุนและคอยใหกําลังใจ ทําใหนักเรียนออน
มีพัฒนาการที่ดีข้ึน  สอดคลองกับคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2543: 31) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่ผอนคลาย มีอิสระ 
ยอมรับความแตกตางของบุคคลและมีความหลากหลายในวิธีการเรียนรู สามารถพัฒนาผูเรียนให
บรรลุจุดหมายได  
 นอกจากนี้การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  ใหทํางานเปนกลุม  ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ไดรวมกันฝกปฏิบัติจริง รวมกันทํากิจกรรม ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน เกิดความ
สนใจและเรียนรูอยางมีความสุข  สนุกสนาน เกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น ตลอดจนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในชั้นเรียน ชอบชวยเหลือเพื่อน ชอบอธิบายความรูใหเพื่อนฟงหรือนําเสนอ
ผลงานของตนเองหรือของกลุมหนาช้ันเรียน  สอดคลองกับวิชัย วงษใหญ (2542: 9) ที่กลาววานักเรียน
จะเกิดการเรียนรูจากกลุมเพื่อนและคนรอบดาน เมื่อมีการชวยเหลือเอ้ืออาทร รวมมือรวมใจ และมี
ความสุขในการเรียนเม่ือมีสภาพแวดลอมทางการเรียนที่ไมกอใหเกิดความเครียด ความต่ืนเตน ความ
คาดหวังและการเอาชนะ สอดคลองกับสุภาภรณ  แกนทอง (2545: 18) ที่กลาววาการใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมกลุมแบบรวมกันสรางความรูและรับผิดชอบรวมกัน โดยกําหนดสถานการณหรือใบงานที่ฝก
กระบวนการคิดและรวมกันสรุปเปนความรูสูกฎเกณฑทางคณิตศาสตร จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความสุขในการเรียน 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนระหวางการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 
พบวานักเรียนมีความสุขในการเรียน สังเกตไดจากการที่นักเรียนเขาชั้นเรียนตรงตามเวลาที่นัดหมาย  
หนาตาย้ิมแยมแจมใส ราเริง มีความกระตือรือรน สนใจและสนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนรู  มี
ความต้ังใจทํางานทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม ตอบคําถามครูผูสอนดวยเสียงดัง  ต้ังคําถามเมือ่มขีอ
สงสัย  นักเรียนทุกคนมีใบหนายิ้มแยมแจมใสขณะทํากิจกรรมในหองเรียน ทั้งกิจกรรมกลุมยอย กลุมใหญ  
นักเรียนทุกคนพูดตรงกันวาชอบการเรียนลักษณะนี้  ที่ใหทุกคนไดสัมผัสกับส่ือของจริง ลงมือปฏิบัติ
จริง  ประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติ  คล่ีรูปเรขาคณิตสามมิติ หาความสัมพันธของปริมาตรรูป
เรขาคณิตสามมิติ  คนพบสูตรการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจงาย จํา
แมน ไมลืม ไมเหมือนกับเรียนคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืน ๆ จะเห็นไดวาการเรียนที่เนนใหนักเรียนปฏิบัติ 
นอกจากนักเรียนจะมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพิ่มข้ึนแลวยังมีความสุข
สนุกสนานเพิ่มข้ึน ดังนั้นถาจะสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพควรเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  ซึ่ง
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้มีลักษณะที่สอดคลองสงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุข
โดยสอดคลองกับแนวคิดของกิติยวดี บุญซ่ือ และคนอื่น ๆ (2540: 21) ที่กลาววา การจัดการเรียนรู
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เพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนมีลักษณะดังนี้คือ 1) บทเรียนเร่ิมจากงายไปหายากและมีความ
ตอเนื่องกัน 2) วิธีการเรียนสนุก ไมนาเบ่ือ 3) ทุกข้ันตอนของการเรียนมุงพัฒนาและสงเสริม
กระบวนการคิด 4) แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ 5) มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนุก 
ชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียน 6) ส่ือที่ใชประกอบการเรียนเราใจใหเกิดการเรียนรู และ           
7) การประเมินผลมุงเนนพัฒนาการของนักเรียนในภาพรวมมากกวาพิจารณาจากผลการทดสอบ 
 ขอจํากัดของงานวิจัยคร้ังนี้  
 1. การดําเนินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ในสัปดาหที่ 1 ไมสามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดได  ถึงแมจะปรับแบบฝกใน   
ใบงานใหลดลงแลวก็ตาม ที่เปนเชนนี้เพราะนักเรียนประมาณรอยละ 50 มีพื้นฐานความรูเดิมไม
เพียงพอสําหรับการเรียนรูเร่ืองใหม ครูผูสอนตองทบทวนเหมือนสอนเนื้อหาใหมให ผูวิจัยจึงตองปรับ
วิธีการใหมกอนดําเนินการทดลองในแผนการจัดการเรียนรูตอไป โดยใหนักเรียนกลุมเกงทบทวน        
พื้นฐานความรูเดิมใหเพื่อนนอกตารางเวลาเรียน 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้ไมสามารถพัฒนานักเรียนกลุมทดลองไดทั้งกลุมเนื่องจากมีนักเรียนกลุมทดลอง       
ขาดเรียนเปนประจํา 4 คน คิดเปนรอยละ 12.50 เพราะมีปญหาทางครอบครัว ทําใหการเรียนไม
ตอเนื่อง เนื่องจากเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีความเปนลําดับตอเนื่องกัน การเรียนรู
เร่ืองใหมตองมีพื้นฐานความรูเดิมมากอน ทําใหผลการเรียนไมดีเทาที่ควร จึงสงผลใหผลการทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนของกลุมทดลองมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูง 
กวากอนเรียนมาก 
 3. การดําเนินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ครูผูสอนคณิตศาสตรเปนผูจัดการเรียนรู ผูวิจัยเปนเพียงผูสังเกตการจัดการเรียนรู ดังนั้น
ครูผูสอนอาจไมเขาใจรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยางถองแท ทําใหการจัดการเรียนรูไม
สมบูรณเทาที่ควร 
 

ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช  
  1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้สามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถตํ่าไดดี ครูผูสอนสามารถนําไปประยุกตใช
ในการสอนคณิตศาสตรและควรติดตามผลนักเรียนเปนรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนออนวาสามารถ
พัฒนาหรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่สะทอนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
หรือไม 
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  1.2 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไปใช  ครูผูสอนควรมีการเตรียมส่ือ โดยศึกษาส่ือจากตนแบบ ศึกษาและทําความเขาใจ
รูปแบบการจัดการเรียนรูใหชัดเจนกอนนําไปใช  
  1.3 การแบงกลุมนักเ รียนที่ เ รียนโดยใช รูปแบบการจัดการเ รียนรู เพื่อสง เสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ควรประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลางและออน 
เพื่อใหมีการชวยเหลือกัน นักเรียนที่เกงกวาสามารถอธิบายใหกับนักเรียนที่ออนกวาได โดยครูผูสอน
ตองเสริมใหกําลังใจนักเรียนออน เพื่อใหนักเรียนออนมีบทบาทมากข้ึน   
  1.4 การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้ 
ในแตละข้ันตอนการจัดการเรียนรู  ครูผูสอนสามารถพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการสอนอ่ืน ๆ ไดอยาง
หลากหลายตามลักษณะเนื้อหา ความสามารถ ความถนัดและความพรอมของครูผูสอนและนักเรียน 
  1.5 ส่ิงสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคือใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ใหมากที่สุด ครูผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ  
  1.6 หากมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปใช ครูผูสอนควรตองปรับพื้นฐาน  ความรูเดิม
ของนักเรียนใหพรอมกอนที่จะเรียนเนื้อหาใหม โดยอาจทําการสอนเสริมนอกเวลาโดยครูผูสอนหรือ
นักเรียนกลุมเกง 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรไปใช  โดยทําการทดลองแยกกลุมระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและขอจํากัดของรูปแบบการจัดการเรียนรูตอนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน 
  2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องในระยะยาวและเก็บขอมูลแบบอนุกรมเวลา 
(Time Series) เพื่อทราบถึงพัฒนาการของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
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ภาคผนวก ก 
1. คาสถิติพื้นฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ผูเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  
วิชาคณิตศาสตร ระดับประเทศ ปการศึกษา 2549-2553 

2. คาสถิติพื้นฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ผูเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  
วิชาคณิตศาสตร  โรงเรียนวดับางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) ปการศึกษา 2549-2553 

3. ชวงคะแนนวิชาคณิตศาสตร ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวดับางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)  ปการศึกษา 2551-2553   

4. คะแนนสาระการวัดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดบางปง (บริษทัเกลือไทยสงเคราะห) ปการศึกษา 2551-2553 
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ตาราง 24  คาสถิติพื้นฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน  
      และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
      วิชาคณิตศาสตร ระดับประเทศ ปการศึกษา 2549-2553 
 

ขอมูล 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 
ปการศึกษา 

2551 
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา 

2553 
จํานวนนักเรียนเขาสอบ 196,441 803,168 798,093 794,300 804,749 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 31.15 34.73 32.66 26.05 24.18 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    4.69   5.71 11.69 12.00 12.36 

 
 
 
 
ตาราง 25  คาสถิติพื้นฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน  
      และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
      วิชาคณิตศาสตร โรงเรียนวัดบางปง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห) ปการศึกษา 2549-2553 
 

ขอมูล 
ปการศึกษา 

2549 
ปการศึกษา 

2550 
ปการศึกษา 

2551 
ปการศึกษา 

2552 
ปการศึกษา 

2553 
จํานวนนักเรียนเขาสอบ 20 75 100 118 81 

คะแนนเฉล่ียรอยละ 45.75 32.13 29.47 22.18 23.06 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    5.96    3.62   9.99    7.25    9.24 

 
 
 
 
 



ตาราง 26  แสดงชวงคะแนนวิชาคณิตศาสตร ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนวัดบางปง  
      (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)  ปการศึกษา 2551-2553   
 
 

ชวงคะแนน 

0.00 0.01-
10.00 

10.01-
20.00 

20.01-
30.00 

30.01-
40.00 

40.01-
50.00 

50.01-
60.00 

60.01-
70.00 

70.01-
80.00 

80.01-
90.00 

90.01-
100.00

 
ปการศึกษา รวม 

2551 0 0 20 38 24 14 4 0 0 0 0 100 

2552 1 5 39 60 12 1 0 0 0 0 0 118 

2553 0 3 38 24 13 2 1 0 0 0 0    81 
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ตาราง 27  คะแนนเฉล่ียรอยละของสาระการวัดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน               
      (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดบางปง (บริษทัเกลือไทยสงเคราะห) ปการศึกษา  
      2551-2553  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู 
 

คะแนนเฉลีย่รอยละ 
ปการศึกษา จํานวนนักเรียนเขาสอบ 

มาตรฐาน ค 2.1 มาตรฐาน ค 2.2 
2551 100 27.82 25.38 

2552 118 29.67 31.83 

2553 81 45.68 35.80 

 
หมายเหตุ มาตรฐาน ค 2.1 และมาตรฐาน ค 2.2 มีรายละเอียดดังนี ้
 มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ตองการวัด
ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ขอ คือ 
 1. หาพืน้ที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
 2. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม 
 3. เปรียบเทียบหนวยความจุหรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกนัหรือตางระบบ และเลือกใช
หนวยการวัดไดอยางเหมาะสม 
 4. ใชการคาดคะเนเกีย่วกับการวัดในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 มาตรฐาน ค 2.2 แกปญหาเกี่ยวกับการวัด ประกอบดวยตัวช้ีวัด 1 ขอ คือ 
 1. ใชความรูเกีย่วกับพื้นที ่พืน้ที่ผิวและปริมาตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือปริญญานพินธทีน่ํามาสังเคราะหงานวิจยั 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

 1. รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 3 คน ไดแก 
  1.  วาที่รอยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ  
   อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
  2.  ดร.วสันต  ทองไทย      
   อาจารยคณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

3. ดร.รุงทิวา  แยมรุง      
   อาจารยคณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 2.  รายนามผูเชี่ยวชาญการสนทนากลุม เพื่อพิจารณากระบวนการเรียนการสอน จาํนวน               
9 คน ไดแก 
  1.  อาจารยปรุง  อินทมาตร    
   ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร 
  2.  อาจารยกฤษณา วงศกวินวฒุิ  
   ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ”   
    จังหวัดสมุทรสาคร 

3. อาจารยนภาพร มณีนิล   
ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย  จงัหวัดสมุทรสาคร   

4. อาจารยกาญจนา ต๊ังสมบูรณ  
  ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย  จงัหวัดสมุทรสาคร 

  5.  อาจารยวิไลพร  กิตติภูมิวงศ   
   ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน     

  กรุงเทพมหานคร 
  6.  อาจารยกนกพร  ศรีธนาอุทยักร  
   ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน     
   กรุงเทพมหานคร 
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7. อาจารยวันเพญ็  ทองสลวย   
   ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน     

   กรุงเทพมหานคร 
8. อาจารยดํารง  ธัญญะผล   
   ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน     

   กรุงเทพมหานคร 
9. อาจารยพิเชษฐ  สวัสดิวิทยะยง  
    ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน     

   กรุงเทพมหานคร 
            

 3. รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพือ่สงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร แบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร และเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  จํานวน        
5 คน ไดแก   
  1.  วาที่รอยตรี ดร.มนัส บญุประกอบ  
   อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
  2.  ดร.นงเยาว  อุทุมพร      
   อาจารยโปรแกรมวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี                           

3. อาจารยปรุง  อินทมาตร    
 ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  จงัหวัดสมุทรสาคร 
4. อาจารยวิไลพร  กิตติภูมิวงศ   
 ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน     

  กรุงเทพมหานคร 
5. อาจารยวันเพญ็  ทองสลวย   
 ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน     

  กรุงเทพมหานคร 
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เอกสารประกอบการสนทนากลุม 
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เอกสารประกอบการสนทนากลุม (Focus Group) 

ประกอบการทาํปริญญานพินธระดับปริญญาเอก  สาขาการวิจยัและพฒันาหลักสูตร 
 
 
 

เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 

 
 

           THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROVISION MODEL FOR ENHANCING    
MATHEMATICAL PROBLEMS  SOLVING ABILITY FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS  

 
 
 
อาจารยที่ปรึกษา 
                รองศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ  ประธาน 
  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศิริยุภา  พูลสุวรรณ       กรรมการ 
  อาจารย ดร.มารุต  พฒัผล                                กรรมการ 
 
 
 
 
ผูวิจัย                
  นางพัชรี  ปยภัณฑ      
  นิสิตปริญญาเอก  สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ                                         
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การวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง 
                       คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
 
หลักการและเหตุผล 
 สังคมปจจุบันตองการบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันและยืนหยัดอยูได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดาน
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งนี้ประเทศจะพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดก็ตอเม่ือประเทศนั้นไดพัฒนาทางดานคณิตศาสตรแลวเปนอยางดี  คณิตศาสตรเปนรากฐานของ
วิทยาการหลายสาขา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ลวนแตอาศัย
คณิตศาสตรทั้งสิ้น คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการคิดและการใชสติปญญาของมนุษย
เปนเคร่ืองมือที่มนุษยสามารถนําไปใชประโยชนในการแสวงหาความรูอ่ืน ๆ มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  เปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งทาง
รางกาย  จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
 แมวาคณิตศาสตรจะเปนวิชาที่มีความสําคัญและหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ผานมามุงเนนให
นักเรียนมีความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ใหความสําคัญกับกระบวนการคิดและ     
การแกปญหา แตจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในระดับประเทศ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมเปนที่นาพอใจ  โดยเฉพาะดานความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร              
 เนื่องจากคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม มีความเปนเหตุเปนผล มีลักษณะเปนภาษา
อีกภาษาหนึ่งและมีความเปนศิลปะในตัวเอง  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดสะสมองคความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ควรเปนกิจกรรมที่นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
(พิมพพันธ  เดชะคุปต; ลัดดา ภูเกียรติ; และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. 2544: 162) นอกจากนี้ในการ
จัดการเรียนรูครูผูสอนจะตองใหความสําคัญกับนักเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ยึด
นักเรียนเปนตัวต้ัง  มุงพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มความสามารถ ปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับ
ความถนัด ความสนใจและความตองการของนักเรียน  เนนกระบวนการคิด  เปดโอกาสใหนักเรียนมี
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บทบาทสําคัญในการเรียนรู ใหโอกาสนักเรียนไดคนพบความรูเอง ครูผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่
จากการถายทอดความรูมาเปนผูวางแผน จัดการ ชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน 
(ชนาธิป พรกุล. 2543: 50; ชัยวัฒน  สุทธิรัตน. 2551: 80; ทิศนา แขมมณี. 2551: 120-121; ประเวศ 
วะสี. อางอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 4; วิชัย วงษใหญ. 2543: 71; สุมน  อมรวิวัฒน. อางอิง
จากกระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 5)  โดยครูผูสอนตองเนนกระบวนการเรียนรู ใชกระบวนการเรียนรู
เปนข้ันตอนหลักจึงจะชวยทําใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบและเกิดการเรียนรู (วิชัย  
วงษใหญ และ มารุต พัฒผล.  2550: 97)  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อจะไดพิจารณานําผลการศึกษาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหกับครูผูสอนคณิตศาสตร
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการสนทนากลุม 
 การสนทนากลุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีกระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ัน  
ไดแก  ข้ันทบทวนความรูเดิม  ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ  ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู  ข้ันสรางความรู  และข้ัน
นําไปใช  วัตถุประสงคของการสนทนากลุมคร้ังนี้ เพื่อใหไดขอเสนอแนะในรายละเอียดแตละข้ันตอน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรตอไป 
 
ประเด็นคําถาม 
 1. ข้ันทบทวนความรูเดิม 
  ถาจะพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ในข้ันทบทวนความรูเดิม ทานคิดวาลักษณะของกิจกรรมในข้ันทบทวนความรูเดิม           
ควรประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง และ/หรือมีแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางไร 
 2. ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ 
  ถาจะพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ในข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ ทานคิดวาลักษณะของกิจกรรมในข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ 
ควรประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง และ/หรือมีแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางไร 
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 3. ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู 
  ถาจะพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ในข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู  ทานคิดวาลักษณะของกิจกรรมในข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ควร
ประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง และ/หรือมีแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางไร 
 4. ข้ันสรางความรู 
  ถาจะพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ในข้ันสรางความรู ทานคิดวาลักษณะของกิจกรรมในข้ันสรางความรู ควรประกอบดวย
กิจกรรมอะไรบาง และ/หรือมีแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางไร 
 5. ข้ันนําไปใช 
  ถาจะพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรูเพือ่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ในข้ันนําไปใช  ทานคิดวาลักษณะของกิจกรรมในข้ันนาํไปใช  ควรประกอบดวยกิจกรรม
อะไรบาง และ/หรือมีแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางไร 

........................................................ 
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ภาคผนวก จ 
 - คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร  สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3  

- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
 - ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 - เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 - แบบประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
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คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางพัชรี  ปยภัณฑ 

นิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาในสวนของการจัดกระบวนการเรียนรูไววาใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และ 
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพือ่ให
สอดคลองกับหลักการดังกลาวจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
 ผลจากการดําเนินการวิจัยและพัฒนาในคร้ังนี้  ทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ซึ่งถือวาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่มี
ความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการจัดประสบการณใหนักเรียนได
เรียนรูดวยตนเอง  ผูวิจัยจึงไดจัดทําคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้เพื่อเสนอเปนทางเลือกหนึ่งที่
จะนําไปประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอน หวังวาคูมือฉบับนี้จะสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
   
                                                                                                        พัชรี  ปยภัณฑ 
                                                                                                              ผูวิจัย 
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คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถ                    
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
ความสําคัญ 
 สังคมปจจุบันตองการบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันและยืนหยัดอยูได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาดาน
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งนี้ประเทศจะพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดก็ตอเม่ือประเทศนั้นไดพัฒนาทางดานคณิตศาสตรแลวเปนอยางดี  คณิตศาสตรเปนรากฐานของ
วิทยาการหลายสาขา  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ลวนแต
อาศัยคณิตศาสตรทั้งส้ิน นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ  มีความสมดุลทั้งทาง
รางกาย  จิตใจ สติปญญาและอารมณ  สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
 แมวาคณิตศาสตรจะเปนวิชาที่มีความสําคัญและหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ผานมามุงเนนให
นักเรียนมีความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ใหความสําคัญกับกระบวนการคิดและ     
การแกปญหา   แตจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในระดับประเทศ พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไมเปนที่นาพอใจ  โดยเฉพาะดานความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร              
 เนื่องจากคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรม มีความเปนเหตุเปนผล มีลักษณะเปนภาษา
อีกภาษาหนึ่งและมีความเปนศิลปะในตัวเอง  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดสะสมองคความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม และจริยธรรม ควรเปนกิจกรรมที่นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
(พิมพพันธ  เดชะคุปต. ลัดดา ภูเกียรติ และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. 2544: 162) นอกจากนี้ในการ
จัดการเรียนรูครูผูสอนจะตองใหความสําคัญแกผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ยึด
นักเรียนเปนตัวต้ัง  มุงพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มความสามารถ ปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับ         
ความถนัด ความสนใจและความตองการของนักเรียน  เนนกระบวนการคิด  เปดโอกาสใหนักเรียนมี
บทบาทสําคัญในการเรียนรู ใหโอกาสนักเรียนไดคนพบความรูเอง ครูผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่
จากการถายทอดความรูมาเปนผูวางแผน จัดการ ชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน 
(ชนาธิป พรกุล. 2544: 50; ชัยวัฒน  สุทธิรัตน. 2551: 80; ทิศนา แขมมณี. 2551: 120-121; ประเวศ 
วะสี. อางอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 4; วิชัย วงษใหญ. 2543: 71; สุมน  อมรวิวัฒน. อางอิง
จากกระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 5)  โดยครูผูสอนตองเนนกระบวนการเรียนรู ใชกระบวนการเรียนรู
เปนข้ันตอนหลักจึงจะชวยทําใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบและเกิดการเรียนรู 
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 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจะชวยแกไขการเรียนการสอนที่มีปญหา เปนสวน
สงเสริมใหประสบผลสําเร็จในงานและมองเห็นแนวทางในการพัฒนางานการเรียนการสอน (วิเชียร        
อชิโนบุญวัฒน. 2535: 82) สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: ฒ
,331) ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน คือ การปรับรูปแบบวิธีการสอนของ
ครูผูสอน โดยครูผูสอนตองใฝใจศึกษาคนควารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปประยุกตใชในการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับสุกัญญา นิมานนท (2542: 2) ที่กลาววานักเรียนจะเขาใจเนื้อหาหรือ
เกิดความรูความเขาใจหรือไมอยางไรนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง  
 จากความสําคัญดังกลาว จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม 
ผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา   
 
การดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 การดําเนนิการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในคร้ังนี ้ผูวจิัยใชระเบยีบวิธีการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) โดยมีการวิจัย (R) และการพฒันา (D) รวมทัง้หมด 8 ข้ันตอน  ดังนี ้
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการศึกษาขอมูล
พื้นฐานเก่ียวกับสภาพปญหา ความตองการของนักเรียน ครูผูสอนและผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหไดแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู (R1)  
 ข้ันตอนที่ 2 การจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรฉบับราง เปนการจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู และเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการ
จัดการเรียนรูฉบับราง ไดแก คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู (D1) 
 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู (R2) 
 ข้ันตอนที่ 4  การแกไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับราง (D2) 
 ข้ันตอนที่ 5 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรฉบับราง เปนการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช (R3) 
 ข้ันตอนที่ 6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร เปนการนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาปรับปรุง (D3) 
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 ข้ันตอนที่ 7 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร เปนการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชจริงในสถานศึกษา 
และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู (R4) 
 ข้ันตอนที่ 8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรฉบับสมบูรณ เปนการนําขอมูลที่ไดจากการใชมาปรับปรุงเพื่อใหไดรูปแบบฉบับ
สมบูรณ (D4) 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยทั้ง 8 ข้ัน แสดงดังภาพประกอบ  
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           ขั้นตอน                                               วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นตอนการพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร          
สําหรับนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 (D2) 
การแกไขปรับปรุงรูปแบบ             
การจัดการเรียนรูฉบับราง   

นําผลจากการใชและการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ 

ขั้นตอนที่ 3 (R2) 
การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

1. สรางรูปแบบการจัดการเรียนรู  
2. สรางเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก คูมือการใช 
   รูปแบบการจัดการเรียนรูและ แผนการจัดการเรียนรู 

1. สํารวจปญหา ความตองการและขอเสนอแนะแนวทางการจัด      
    การเรียนรู 
2. สังเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตร 

1.นํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชกับกลุมทดลอง 1 หองเรียน   และ 
   กลุมควบคุม 1 หองเรียน   
2.ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยทดสอบ 
   ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียน  หาคาดัชนี 
  ประสิทธิผลและคาขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 2 (D1) 
การจัดทํารูปแบบ                
การจัดการเรียนรูฉบับราง 

การศึกษาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

1. จัดกลุมสนทนาผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรู  
2. ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลองของรูปแบบการจัด 
   การเรียนรู และความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัด      
   การเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 5 (R3) 
การทดลองใชรูปแบบ                   
การจัดการเรียนรูฉบับราง 

ขั้นตอนที่ 8 (D4) 
การพัฒนารูปแบบ                       
การจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณ 

ขั้นตอนที่ 7 (R4) 
การทดลองใชรูปแบบ                   
การจัดการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 6 (D3) 
การพัฒนารูปแบบ                   
การจัดการเรียนรู 

ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูและเครื่องมือประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูกอนนําไปใชจริง 

ขั้นตอนที่ 1 (R1) 
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องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร มี
องคประกอบตาง ๆ ซึ่งไดผานการดําเนินการสรางอยางเปนระบบ ใหมีความสัมพันธ สอดคลองและ
สงเสริมซึ่งกันและกัน องคประกอบเหลานี้ไดแก 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค  3) กระบวนการเรียน     
การสอน 4) การวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้  
 หลักการ 
 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูไดจากการสังเคราะหทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีสรรคนิยม แนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด และ
หลักการสอนคณิตศาสตร โดยสรุปไดดังนี้ 
 1. นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองโดยนําความรูและประสบการณเดิมมาใช 
 2. นักเรียนเปนผูสรางความรูใหมดวยตนเอง 
 3. นักเรียนสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การส่ือสารและการอภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอยางเปนเหตุเปนผล 
 4. นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอ่ืน คิดและคนพบ
ความรูดวยตนเอง 
 5. ครูผูสอนทําความเขาใจการคิดของนักเรียน สรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง           
การสื่อสารและการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางเปนเหตุเปนผล 
 วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร   ใหนักเรียนสามารถดําเนินการ
แกปญหาดวยยุทธวิธีแกปญหาที่เหมาะสมและหลากหลาย  แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน  อธิบาย
ถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาวและสามารถหาคําตอบไดถูกตอง 

กระบวนการเรียนการสอน   
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ัน ดังนี้ 
 1. ข้ันทบทวนความรูเดิม (Reviewing)  หมายถึง การทบทวนความคิดรวบยอด ความรู
พื้นฐานและประสบการณที่มีอยูเดิมที่สัมพันธกับเนื้อหาใหมเพื่อนําไปสูเนื้อหาใหม  โดยใหทําใบงาน   
ใชการซักถาม  การสนทนาแลกเปลี่ยน  การอภิปราย  การใชวัสดุ  ส่ือการสอน     
 2. ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ (Acting) หมายถึง การลงมือปฏิบัติการแกปญหาโดยใชกระบวนการ 
เรียนรูตาง ๆ  ทดลอง อภิปราย ฝกฝนดวยตนเอง เนนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง 
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3. ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) หมายถึง การใหนักเรียนไดอภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เสนอวิธีการคิดและคําตอบในการแกปญหาทางคณิตศาสตรพรอมดวยเหตุผลระหวางนักเรียน
กับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับครูผูสอน  รวมทั้งประเมินความคิดของตนเองและผูอ่ืน 
 4. ข้ันสรางความรู (Constructing) หมายถึง  การรวบรวมความรูความเขาใจที่ไดรับจากการ
เรียนรู การปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติการแกปญหาทางคณิตศาสตร การแลกเปล่ียนเรียนรู แลวสรุป
เปนกฎหรือหลักการทั่วไป  

5. ข้ันนําไปใช (Applying) หมายถึง  การนํากฎหรือหลักการทัว่ไป ไปแกปญหาทางคณติศาสตร
ในสถานการณตาง ๆ  
 การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ดําเนินการระหวางการจัดการเรียนรู  
และภายหลังการจัดการเรียนรู โดยผูประเมิน 3 ฝาย ประกอบดวยนักเรียน  เพื่อน และครูผูสอน  
 
บรรยากาศการเรียนรู 
 การจัดบรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียนใหความสําคัญกับการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เรียนรู
ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการเรียนรูตาง ๆ  เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน  ดวย
การใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจับคูกับเพื่อน  ปฏิบัติกิจกรรมกลุมยอย  อภิปรายและแลกเปล่ียน
วิธีการแกปญหาพรอมดวยเหตุผล และใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกบัครูผูสอน  
ครูผูสอนจะคอยกระตุนใหนักเรียนแกปญหา  ชี้แนะและเอ้ืออํานวยความสะดวกใหนักเรียนสรางองค
ความรู 
  
บทบาทของครูผูสอน 
 บทบาทของครูผูสอนสําหรับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปไดดังนี ้
 1. ศึกษาคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 2. ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหเขาใจอยาง
ชัดเจน  
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 3. จัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยจัดกิจกรรมตามข้ันตอนที่กําหนดไวในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกกิจกรรม 
 4. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและมีสวนรวมให
มากที่สุด เนนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
 5. กระตุน ชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดเรียนรูตามข้ันตอนของรูปแบบ         
การจัดการเรียนรู ใชคําถามเพื่อใหนักเรียนไดฝกคิดและสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
 6. วัดและประเมินผลการเรียนรูนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรู และภายหลังการจัดการ
เรียนรู โดยผูประเมิน 3 ฝาย ประกอบดวยนักเรียน  เพื่อน และครูผูสอน  
 
บทบาทของนักเรียน 
 บทบาทของนกัเรียนสําหรับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  สรุปไดดังนี ้
 1. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  ทดลอง  ศึกษาใบความรู  และสรุป  เพื่อสรางองคความรูดวย
ตนเอง 
 2. มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อน  กับกลุม  เสนอความคิดเห็นเพื่อใหสามารปฏิบัติ
กิจกรรมไดสําเร็จตามกําหนด 
 3. แลกเปล่ียน อภิปรายและนําเสนอวธิีการแกปญหาทางคณิตศาสตรในรูปแบบตาง ๆ  
 
แผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ประกอบดวย ชื่อหนวยการเรียนรู  เ ร่ือง  เวลาที่ใช  สาระสําคัญ  
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู การวัดและประเมนิผล 
และบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู  ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

 



  199

แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                   ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 
ชื่อหนวยการเรียนรู  พื้นทีผิ่วและปริมาตร เรื่อง พื้นท่ีผิวของทรงกระบอก    จํานวน 1 ชัว่โมง 
 
สาระสําคัญ 
 การหาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอก หาไดโดยหาพืน้ที่ผิวขางรวมกับพืน้ที่ฐานทัง้สอง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. หาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอกได 
  2. ตระหนักถงึความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 
สาระการเรียนรู 
 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 
 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก  =  พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐานทั้งสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

                                                                                        
 
  
 ถาทรงกระบอกมีสวนสูงยาว  h  หนวย  และมีรัศมียาว  r  หนวย 

r 

h 

 
 
 
 
 
                      2r

h 

r ฐาน

ฐาน 

จะไดพื้นที่ผิวขางของทรงกระบอก = 2rh  

พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก  = 2r2  

ดังนัน้  พืน้ที่ผิวของทรงกระบอก  = 2rh + 2r2  
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กระบวนการเรียนการสอน 
 ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม 
  1.1 ครูผูสอนแจกทรงกระบอกของจริงใหนกัเรียนคนละ 1 อัน และสนทนาซักถาม
เกี่ยวกับลักษณะของทรงกระบอก  
      1.2 ทบทวนการหาพ้ืนที่ของวงกลม  พืน้ทีส่ี่เหลี่ยมมุมฉาก  พืน้ที่วงแหวน โดยใหทาํใบ
งานที ่1 
      1.3 ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ 1 
 ขั้นที่ 2 เรียนรูจากการปฏบิัติ  

ครูผูสอนใหนกัเรียนจับคูทําใบงานที ่2 การหาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอก       2.1 
      2.2 ครูผูสอนใหนกัเรียนจับกลุม 4 คน ตรวจสอบคําตอบที่ไดจากการทาํใบงานที่ 2 หาก
ไมสอดคลองกันใหพิจารณา และตรวจสอบใหมเพื่อหาขอสรุป 
 ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู 

  นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมาแสดงคําตอบพรอมอธิบายวธิีการคิดพรอมดวยเหตุผล 
นักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็นระหวางนกัเรียนกับนกัเรียน และนักเรียนกับครูผูสอน  ครูผูสอน
เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ขั้นที่ 4 สรางความรู 
  ใหนักเรียนชวยกันสรุปวาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอกเทากบัพื้นที่ทัง้หมดของรูปคล่ีของ
ทรงกระบอก  ซึ่งหาไดจากผลบวกของพื้นที่ฐานทัง้สองกับพืน้ที่ผิวขาง โดยเขียนสรุปความรูเปน
แผนภาพรูปทรงกระบอกที่คล่ีประกอบดวยรูปส่ีเหล่ียมและวงกลม 2 รูป พรอมใสความยาวของดานและ
ขนาดของพื้นที่ในรูปสัญลักษณ  r  และ  h 
 ขั้นที่ 5 การนําไปใช 
  5.1 ครูผูสอนใหนกัเรียนแบงกลุม  วัดขนาดกระปองรูปทรงกระบอกของจริง พรอมทัง้หา
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก แลวสุมนกัเรียนออกมานําเสนอวิธีการหาพืน้ที่ผิวพรอมคําตอบ 
      5.2 ครูผูสอนใหนกัเรียนทาํแบบฝกหัด 1.5 การหาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอก 
      5.3 ครูผูสอนใหนกัเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบแบบฝกหัด 
    
สื่อการเรียนรู 
 1. ใบงานที่ 1 การหาพืน้ที่ของวงกลม  พืน้ที่ส่ีเหลี่ยมมมุฉาก  พื้นที่วงแหวน 
 2. ใบงานที่ 2 การหาพ้ืนที่ผิวของทรงกระบอก 
 3. ทรงกระบอกของจริง 
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การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวดัและประเมนิผล 
1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมใน ใบงานที ่2 
   ชัน้เรียน แบบฝกหัด 1.5  
2.ตรวจผลงานการหาพื้นทีผิ่ว 
   ของทรงกระบอก 
3.ตรวจแบบฝกหัด 

นักเรียนที่ผานตองไดคะแนน
รอยละ 70 ข้ึนไป 

 
บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 
 ผลการจัดการเรียนรู 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 ปญหาอุปสรรค 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
                                                                           (ลงชือ่)................................................ครูผูสอน 
                                                                                     (...............................................) 
                                                                           วันที่..........เดือน...........................พ.ศ............... 
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ใบงานท่ี 1  
การหาพื้นที่ของวงกลม  พื้นที่ส่ีเหล่ียมมุมฉาก  พื้นที่วงแหวน 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาพื้นที่รูปตอไปนี้ 
 

1.  

             
                จงหาพื้นที่วงกลม 

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

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

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

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

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

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

2. 

          
              จงหาพืน้ทีว่งแหวน 

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

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

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

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

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

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

3.  

          
            จงหาพื้นที่ส่ีเหล่ียม 

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

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

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

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

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

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

4.  

          
             

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

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

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

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

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

จงหาพืน้ที่ส่ีเหล่ียม 

3 หนวย

เสนรอบรูปยาว 24 หนวย 

หนวย

7 ซม.
10.5 ซม. 

21 ซม. 

หนวย 10 

7 
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ใบงานท่ี 2 
การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจับคู แลวดําเนนิการดังตอไปนี้   
 

1. คล่ีทรงกระบอก (ของจริง)  แลวหาพื้นทีข่องรูปคล่ีทั้งหมด พรอมทั้งแสดงวิธีคิด 
 

 

7 ซม.

 
 
 ซม. 20 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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2.  ใหนกัเรียนวาดรูปทรงกระบอก 1 รูป  ขนาดตามใจชอบ แลวหาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอกรูปที่วาด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
                                                                      
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                   ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 
ชื่อหนวยการเรียนรู  พื้นทีผิ่วและปริมาตร เรื่อง พื้นท่ีผิวของทรงกระบอก    จํานวน 1 ชัว่โมง 
 
สาระสําคัญ 
 การหาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอก หาไดโดยหาพืน้ที่ผิวขางรวมกับพืน้ที่ฐานทัง้สอง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได 
 
สาระการเรียนรู 
 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 
 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก  =  พื้นที่ผิวขาง + พื้นที่ฐานทั้งสอง 
 
 
 
 
        

  
 
 
 
 
 
 
 ถาทรงกระบอกมีสวนสูงยาว  h  หนวย  และมีรัศมียาว  r  หนวย 

r 

h 

 
 
 
 
 
                     2r

h 

r ฐาน

ฐาน 

จะไดพื้นที่ผิวขางของทรงกระบอก = 2rh  

พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก  = 2r2  

ดังนัน้  พืน้ที่ผิวของทรงกระบอก    = 2rh + 2r2  
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กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นนาํเขาสูบทเรยีน  1. ขั้นทบทวนความรูเดิม 1. 
    1.1 ครูแจกทรงกระบอกของจริงใหนักเรียนคน
ละ 1 อัน และสนทนาซักถามเก่ียวกับลักษณะ
ของทรงกระบอก  

    ครูนําส่ิงของที่เปนทรงกระบอกใหนักเรียนดู  
และบอกนักเรียนวาสวนใดคือพื้นที่ผิวของ
ทรงกระบอก 
 
 
 
 
2. 

    1.2 ทบทวนการหาพ้ืนทีข่องวงกลม  พืน้ที่
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก  พืน้ที่วงแหวน โดยใหทาํใบงาน
ที่ 1 
    1.3 ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยใบงานที่ 1 

ขั้นสอน 2. ขั้นเรียนรูจากการปฏิบติั  
    2.1 ครูคล่ีรูปทรงกระบอกใหนักเรียนดูพรอม
กับอธิบายวาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกหมายถึง 
พื้นที่ผิวขางรวมกับพืน้ทีฐ่านทั้งสองขางที่เปนรูป
วงกลม 

    2.1 ครูใหนกัเรียนจับคูทําใบงานที ่2 การหา
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 
    2.2 ครูใหนกัเรียนจับกลุม 4 คน ตรวจสอบ
คําตอบที่ไดจากการทาํใบงานที่ 2 หากไม
สอดคลองกันใหพิจารณา และตรวจสอบใหม
เพื่อหาขอสรุป 

    2.2 ครูใหนกัเรียนสงตัวแทนวัดขนาดรูป
ทรงกระบอกทีค่ล่ีแลว โดยวดัดานกวาง ดาน
ยาวของสวนทีเ่ปนรูปส่ีเหล่ียม และวัดความยาว
รัศมีของรูปวงกลมที่ฐานของทรงกระบอก 

3. ขั้นแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
    นกัเรียนสงตัวแทนกลุมออกมาแสดงคําตอบ
พรอมอธิบายวิธีการคิดพรอมดวยเหตุผล 
นักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็นระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครู  ครู
เสนอแนะเพิ่มเติม 

    2.3 ครูใหนกัเรียนทุกคนคํานวณหาพืน้ทีข่อง
รูปทรงกระบอกที่คล่ี 
    2.4 ครูเฉลยคําตอบ ถานกัเรียนคนใดตอบผิด
ครูอธิบายเพิม่เติม 

ขั้นสรางความรู 4.     2.5 ครูยกตัวอยางโจทยการหาพืน้ที่รูป
ทรงกระบอกพรอมอธิบายเพิม่เติม ใหนักเรียนชวยกนัสรุปวาพื้นที่ผิวของทรง     

กระบอกเทากบัพื้นที่ทัง้หมดของรูปคล่ีของ
ทรงกระบอก  ซึ่งหาไดจากผลบวกของพื้นที่ฐาน
ทั้งสองกับพื้นที่ผิวขาง โดยเขียนสรุปความรูเปน
แผนภาพรูปทรงกระบอกที่คล่ีประกอบดวยรูป
ส่ีเหล่ียมและวงกลม 2 รูป พรอมใสความยาวของ
ดานและขนาดของพื้นที่ในรูปสัญลักษณ  r  และ  h 
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กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
5. ขั้นนาํไปใช 3. ขั้นสรุป 
    5.1 ครูใหนกัเรียนแบงกลุม  วัดขนาดกระปอง
รูปทรงกระบอกของจริง พรอมทั้งหาพ้ืนที่ผิวของ
ทรงกระบอก แลวสุมนักเรียนออกมานาํเสนอ
วิธีการหาพืน้ที่ผิวพรอมคําตอบ 

    3.1 ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปสูตรการหา
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 
    3.2 ครูใหนกัเรียนทํากิจกรรมแบบฝกทกัษะ
หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก 

    5.2 ครูใหนกัเรียนทําแบบฝกหัดการหาพื้นที่
ผิวของทรงกระบอก 

    3.3 ใหนกัเรียนทาํแบบฝกหัด 1.5 การหา
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 
    3.4 ครูและนักเรียนรวมกนัเฉลยแบบฝกหัด     5.3 ครูใหนกัเรียนรวมกนัอภิปรายคําตอบ

แบบฝกหัด  
สื่อการเรียนรู สื่อการเรียนรู 
    1. ใบงานที ่1 การหาพืน้ที่ของวงกลม  พื้นที่
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก  พืน้ที่วงแหวน 

    1. แบบฝกทักษะ 
     2. ทรงกระบอกของจริง 

    2. ใบงานที ่2 การหาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอก  
     3. ทรงกระบอกของจริง 
การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล 
.  1. ตรวจแบบฝกทักษะ     1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียน 
   2. ตรวจแบบฝกหัด     2. ตรวจผลงานการหาพืน้ที่ผิวของ

ทรงกระบอก  
 
 

    3. ตรวจแบบฝกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  209

ใบงานท่ี 1 (กลุมทดลอง) 
การหาพื้นที่ของวงกลม  พื้นที่ส่ีเหล่ียมมุมฉาก  พื้นที่วงแหวน 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนหาพื้นที่รูปตอไปนี้ 
 

1.  

             
                จงหาพื้นที่วงกลม 

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

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

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

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

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

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

2. 

          
              จงหาพืน้ทีว่งแหวน 

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

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

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

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

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

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

3.  

          
            จงหาพื้นที่ส่ีเหล่ียม 

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

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

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

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

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

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

4.  

          
             

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

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

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

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

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

จงหาพืน้ที่ส่ีเหล่ียม 

3 หนวย

เสนรอบรูปยาว 24 หนวย 

7 ซม.
10.5 ซม. 

21 ซม. 

หนวย 10 

7 หนวย
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ใบงานท่ี 2 (กลุมทดลอง) 
การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจับคู แลวดําเนนิการดังตอไปนี้   
 

1. คล่ีทรงกระบอก (ของจริง)  แลวหาพื้นทีข่องรูปคล่ีทั้งหมด พรอมทั้งแสดงวิธีคิด 
 

 

7 ซม.

 
 
 20 ซม. 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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2.  ใหนกัเรียนวาดรูปทรงกระบอก 1 รูป  ขนาดตามใจชอบ แลวหาพืน้ที่ผิวของทรงกระบอกรูปที่วาด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
                                                                      
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ (กลุมควบคุม) 
 การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนแสดงวิธีการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกตอไปนี้ 
 
1.        …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
      
 
2.      …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
                 ………………………………………………………….  
  
       
3.      …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
 
 

4.      …………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………. 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตร 

................................................ 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนอธบิายวิธีคิดพรอมทัง้หาคําตอบ 
 1. ใหนักเรียนเขียนรูปปริซึมส่ีเหล่ียมมุมฉากทีม่ีความยาวรอบฐาน 40 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร แลวคํานวณหาปริมาตรของปริซึมนี ้ 
 2. ปจจุบนัมหาพีระมิดคูฟูในประเทศอยีิปตมีความสงูประมาณ 137 เมตร ซึ่งตํ่ากวาเมื่อแรก
สรางประมาณ 10 เมตร ฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส กวางดานละประมาณ 230 เมตร จงหาวาเมือ่แรก
สราง มหาพีระมิดมีปริมาตรเทาใด   
 3. ....................................... 
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร              
แบบพิจารณาองครวม 

 

คะแนน/ความหมาย การแสดงการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 
5  ดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวิธีแกปญหาที่เหมาะสม  แสดงวธิีการ 

ดีมาก    แกปญหาไดชัดเจน  ไดคําตอบของปญหาถูกตอง สมบูรณ 
4  ดําเนินการตามยุทธวธิีแกปญหาที่จะนาํไปสูการหาคําตอบที่ถกูตอง  
ดี    แตเขาใจบางสวนของปญหาผิดไป หรือ 

 เลือกใชยุทธวิธีแกปญหาไดเหมาะสม  หาคําตอบถูกตอง แตดําเนนิการ  
   ตามยทุธวิธไีดไมสมบูรณ หรือ 

 เลือกใชยุทธวิธีไดเหมาะสม  และแสดงจํานวนทีเ่ปนคําตอบของปญหา 
   แตไมไดนํามาใชแสดงเปนคําตอบของปญหา 

3 
 

 ใชยทุธวิธีไมเหมาะสมและไดคําตอบไมถูกตอง  แตมส่ิีงที่แสดงถึงการมี 
พอใช     ความเขาใจปญหา หรือ 

 ใชยทุธวิธีไดเหมาะสม  แตไมไดดําเนินการจนกระทัง่ไดคําตอบ  หรือ 

 ใชยทุธวิธีไดเหมาะสม  แตดําเนินการไมถูกตองและนําไปสูการหาคําตอบ 
    ที่ผิดพลาดหรือหาคําตอบไมได  หรือ 

 ใชยทุธวธิีดําเนนิการแกปญหาสําเร็จเพยีงบางสวน หรือ  

 ไดคําตอบของปญหายอย ๆ ที่แบงจากปญหาที่กาํหนด  แตดําเนนิการ  
    ตอไปไมได หรือ 

 ไดคําตอบทีถู่กตอง  แตไมไดแสดงรายละเอียดของวธิกีารแกปญหา 
2  แสดงวธิีหาคําตอบและมีส่ิงบงบอกถึงความเขาใจปญหาบางประการ   
นอย    และมีแนวทางที่จะไมนําไปสูการหาคําตอบที่ถูกตอง หรือ 

 พยายามแกปญหาดวยยทุธวิธทีี่ไมเหมาะสม  เพยีงแนวทางเดียว  ทีไ่ม 
   สามารถแกปญหาได  และไมคิดหายุทธวิธีอ่ืน  หรือ 

 มีรองรอยการดําเนนิการแกปญหาบางสวน  แตแกปญหาไมสําเร็จ หรือ 

 มีส่ิงบงชีถ้ึงความพยายามที่จะหาเปาหมายยอย ๆ ของปญหา  แตไม 
    ดําเนินการตอ 
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คะแนน/ความหมาย การแสดงการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
1  ทาํไดไมถึงเกณฑขางตนหรือไมมีรองรอยการดําเนนิการแกปญหา 

นอยมาก/ไมพยายาม  ไมแสดงการแกปญหา หรือ  ไมตอบสนองส่ิงที่สัมพนัธกับปญหา  คัดลอก 
   ขอมูลจากปญหา  แตไมไดนํามาใชใหเกิดความเขาใจปญหา 
 

 
หมายเหตุ   ปรับจากเกณฑของกรมวิชาการ (2546: 123)  และปรีชา เนาวเยน็ผล (2544: 311) 
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แบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถ            
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
คําชี้แจง: 
 แบบประเมินนี้มีจุดประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทาน ซึ่งเปนผูทดลองสอนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  
และแผนการจัดการเรียนรู  ใหทานแสดงความคิดเห็น  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองหลังขอความ
ดังกลาว  พรอมทั้งขอความกรุณาใหทานไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  อันจะเปนประโยชนแกการวิจัยใน
คร้ังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด

มาก 
ขอเสนอแนะ   

ในการ
ปรับปรุง 

กระบวนการเรียนการสอน 
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

      

2. การใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ       

3. การใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรู       

4. การใหนักเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง       

5. การใหนักเรียนไดแกปญหาในสถานการณตาง  ๆ        

6. รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้สามารถพัฒนาให 
    นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทาง 
    คณิตศาสตร 

      

7. รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้สามารถนําไปใชไดจริง       
เอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู 
คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
8. เม่ืออานคูมือแลวทานมีความรูความเขาใจ 
    เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 

      

9. เม่ืออานคูมือแลวทานคิดวารูปแบบการจัดการ       
    เรียนรูนี้มีประโยชนตอครูผูสอน 
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ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด

มาก 
ขอเสนอแนะ   

ในการ
ปรับปรุง 

10. เม่ืออานคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูใน  
       แตละขั้นตอไปนี้แลวทานคิดวาสามารถนําไป 
      ปฏิบัติไดในระดับใด 
      ขั้นที่ 1  ทบทวนความรูเดิม 

      

      ขั้นที่ 2  เรียนรูจากการปฏิบัติ       

      ขั้นที่ 3  แลกเปล่ียนเรียนรู       

      ขั้นที่ 4  สรางความรู       

      ขั้นที่ 5  การนําไปใช       

แผนการจัดการเรียนรู  
11. ความชัดเจนของตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
      ในแตละดานดังนี้ 
     11.1 สาระสําคัญ 

      

     11.2 จุดประสงคการเรียนรู       

     11.3 สาระการเรียนรู       

     11.4 กิจกรรมการเรียนรู       

     11.5 ส่ือการเรียนรู       

     11.6 การวัดและประเมินผล       

 
 12. ทานคิดวาจะนาํรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรของทานหรือไม  เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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 13. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
           ลงช่ือ.....................................................ผูประเมนิ 
                                                                         (………………………………….…)  
 
         
 

ขอขอบพระคุณอยางสูงทีก่รุณาตอบแบบประเมิน 
พัชรี  ปยภัณฑ 

นิสิตปริญญาเอกสาขาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน              

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
..................................... 

คําชี้แจง:  
   แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นี้  มีจุดมุงหมายเพื่อใหทานผูเชี่ยวชาญไดประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางข้ึน  ตลอดจนใหขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อผูวิจัยจะไดนําไปเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง        
การจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 แบบประเมินมี 2 สวน คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูและ
แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรู     
 

สวนท่ี 1  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

คําชี้แจง:  ใหทานพิจารณาวาองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมมาก
นอยเพียงใด  โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมิน มาก

ที่สุด
มาก ป าน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ   
ในการ
ปรับปรุง 

1. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู       

    1.1 ทฤษฎี แนวคิดและหลักการท่ีนํามาใชเหมาะสมกับ 
          การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

      

    1.2 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความ 
          ชัดเจน  สามารถนําไปใชไดจริง 

      

2. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู       

    2.1 วัตถุประสงคเหมาะสมและสอดคลองกับการจัด        
           การเรียนการสอนคณิตศาสตร 

      

    2.2 วัตถุประสงคมีความชัดเจนและวัดประเมินผลได       

    2.3 วัตถุประสงคมีประโยชนตอการพัฒนานักเรียน       
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ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมิน มาก

ที่สุด
มาก ป าน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ   
ในการ
ปรับปรุง 

3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู       

    3.1 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบแสดงถึงการ 
          จัดการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการ 
          แกปญหาทางคณิตศาสตร 

      

    3.2 กระบวนการเรียนการสอนมีความชัดเจนและ 
          สามารถปฏิบัติไดจริง 

      

    3.3 กระบวนการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรูที่ 
          นาสนใจเหมาะสมกับนักเรียน 

      

    3.4 การเรียงลําดับขั้นการเรียนการสอน       

4. การวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู       

    4.1 การวัดและประเมินผลมีความชัดเจนและปฏิบัติ        
          ไดจริง 

      

    4.2 การวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย       

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 2  แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรยีนรู 
 

คําชี้แจง:  ใหทานพิจารณาวาองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกนั
หรือไม  โดยทาํเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 สอดคลอง   หมายถงึ  องคประกอบในรายการประเมินมีความสอดคลอง สงเสริมและมี 
          สวนเกี่ยวของซึ่งกนัและกนั 
 ไมสอดคลอง   หมายถงึ  องคประกอบในรายการประเมินไมมีความสอดคลอง ไมสงเสริม 
          และไมมีสวนเกีย่วของซึง่กันและกนั 

ไมแนใจ  หมายถงึ  องคประกอบในรายการประเมินนั้น ๆ ไมชดัเจนที่จะบอกไดวาม ี 
          ความสอดคลอง  สงเสริมและมีสวนเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 
 

 

ไม
สอ

ดค
ลอ

ง 

ขอเสนอแนะ     
ในการปรับปรุง 
สอ

ดค
ลอ

ง 

รายการประเมิน 

ไม
แน

ใจ
 

 

1. ทฤษฎี แนวคิดและหลักการท่ีนํามาใชกับสภาพปญหา     

2. ทฤษฎี แนวคิดและหลักการท่ีนํามาใชกับหลักการของรูปแบบการจัด     
    การเรียนรู 

    

3. ทฤษฎี แนวคิดและหลักการท่ีนํามาใชกับการจัดการเรียนการสอน 
    คณิตศาสตร 

    

4. สภาพปญหากับหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู     

5. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงคของรูปแบบ          
    การจัดการเรียนรู 

    

6. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับขั้นการเรียนการสอนของ 
    รูปแบบการจัดการเรียนรู 

    

7. ความสอดคลองของแตละขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบการจัด         
    การเรียนรู 

    

8. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล     
    ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณอยางสูงทีก่รุณาตอบแบบประเมิน 
พัชรี  ปยภัณฑ 

นิสิตปริญญาเอกสาขาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู                  
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน             

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
………………………….. 

คําชี้แจง:   
 โปรดพิจารณาคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวแสดงความคิดเห็นของทานในแต
ละประเด็นวา มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน  พรอมทั้งขอความกรุณาใหทานไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  อันจะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตอไป   
 

ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมิน ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด

มาก 
ขอเสนอแนะ   

ในการ
ปรับปรุง 

1. ความสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู       

2. การดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู       

3. องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู       

4. บรรยากาศการเรียนรู       

5. บทบาทของครูผูสอน       

6. บทบาทของนักเรียน       

7. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู       

8. เอกสารอางอิง       

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
           ลงช่ือ.....................................................ผูประเมนิ 
                                                                         (………………………………….…)  

ขอขอบพระคุณอยางสูงทีก่รุณาตอบแบบประเมิน 
พัชรี  ปยภัณฑ 

นิสิตปริญญาเอกสาขาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
 
คําชี้แจง:   
 โปรดพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู  แลวแสดงความคิดเห็นของทานในแตละประเด็นวา  
เห็นดวย  ไมเห็นดวย หรือไมแนใจ โดยทาํเคร่ืองหมาย   ลงในชองหลังขอความนั้น พรอมทั้ง  
ขอความกรุณาใหทานไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรูตอไป 
 

 
ขอเสนอแนะ       
ในการปรับปรุง 

ไม
เห
็นด

วย
 

รายการประเมิน 

เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

 

1. ทุกองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกัน     

2. สาระสําคัญมีความชัดเจน     

3. จุดประสงคการเรียนรูสามารถวัดได สังเกตได     

4. กิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับขั้นชัดเจน     

5. กิจกรรมการเรียนรูนาสนใจ     

6. กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติได     

7. ส่ือการเรียนรูนาสนใจ     

8. การวัดและประเมินผลมีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ     

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
           ลงช่ือ.....................................................ผูประเมนิ 
                                                                         (………………………………….…)  

 
ขอขอบพระคุณอยางสูงทีก่รุณาตอบแบบประเมิน 

พัชรี  ปยภัณฑ 
นิสิตปริญญาเอกสาขาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 
 
คําชี้แจง: 
 โปรดพิจารณาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  และแสดง
ความคิดเหน็ของทานในแตละประเด็นโดยทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทาน 
ดังนี ้
 1  หมายถึง  เห็นดวยวาขอสอบมีความชดัเจนของคําถาม  หรือสอดคลองกับจุดประสงค  
 0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบมีความชัดเจนของคําถาม  หรือสอดคลองกับจุดประสงค 
 -1 หมายถงึ  ไมเหน็ดวยวาขอสอบมีความชัดเจนของคําถาม หรือสอดคลองกับจุดประสงค 
 พรอมทัง้ขอความกรุณาทานใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุง
แบบทดสอบตอไป 
 

ความชัดเจนของคําถาม ความสอดคลองกับจุดประสงค ขอสอบขอที ่
1 0 -1 1 0 -1 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
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ความชัดเจนของคําถาม ความสอดคลองกับจุดประสงค ขอสอบขอที ่
1 0 -1 1 0 -1 

16       
17       
18       
19       
20       
21       

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
           ลงช่ือ.....................................................ผูประเมนิ 
                                                                         (………………………………….…)  
 
    

ขอขอบพระคุณอยางสูงทีก่รุณาตอบแบบประเมิน 
พัชรี  ปยภัณฑ 

นิสิตปริญญาเอกสาขาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
แบบพิจารณาองครวม 

 
คําชี้แจง: 
 โปรดพิจารณาเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  และ
แสดงความคิดเห็นของทานในแตละประเด็นโดยทาํเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด 
 พรอมทัง้ขอความกรุณาทานใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุง
เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรตอไป 
 

ความคิดเห็น 

ไม
เห
มา

ะส
ม/
ไม

ชัด
เจ
น 

ไม
แน

ใจ
/ป
รับ

ปร
ุง 

เห
มา

ะส
ม/
ชัด

เจ
น รายการประเมิน 

ขอเสนอแนะ       
ในการปรับปรุง 

1. การแบงคะแนนเปน 5 ระดับ     

2. ความหมายของคะแนนในแตละระดับ     

3. การแสดงการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นของ  
    คะแนนที่ได 5 คะแนน 

    

4. การแสดงการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นของ  
    คะแนนที่ได 4 คะแนน 

    

5. การแสดงการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นของ  
    คะแนนที่ได 3 คะแนน 

    

6. การแสดงการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นของ  
    คะแนนที่ได 2 คะแนน 

    

7. การแสดงการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็นของ      
    คะแนนที่ได 1 คะแนน 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเที่ยงตรงของแบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

คําชี้แจง: 
 1. แบบประเมินฉบับนี้สรางข้ึนเพื่อประเมนิความเทีย่งตรงของแบบประเมินการใชรูปแบบ            
การจัดการเรียนรู ขอความกรุณาทานศึกษาเคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู  ไดแก คูมือการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู และแบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ที่
แนบมาพรอมนี้ 
 2. โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากทีสุ่ด 
 3. กรุณาเขียนขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อผูวิจัยจะไดนําขอเสนอแนะของทานเปน
ขอมูลสําหรับการปรับปรุงแบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตอไป 
 

ความคิดเห็น 

ไม
เห
มา

ะส
ม/

   
   

   
ไม

ชัด
เจ
น 

ไม
แน

ใจ
/ป
รับ

ปร
ุง 

เห
มา

ะส
ม/
ชัด

เจ
น 

รายการประเมิน ขอเสนอแนะ     
ในการปรับปรุง 

1. ความชัดเจนของขอคําถามเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู     

2. การจัดอันดับคําถามเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู     

3. ความชัดเจนของขอคําถามเก่ียวกับคูมือการใชรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู 

    

4. การจัดอันดับคําถามเก่ียวกับคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู     

5. ความชัดเจนของขอคําถามเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู     

6. การจัดอันดับคําถามเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู     

7. ขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการ     

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  .................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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.................................................................................................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................... 
           ลงช่ือ.....................................................ผูประเมนิ 
                                                                         (………………………………….…)  
 
    

ขอขอบพระคุณอยางสูงทีก่รุณาตอบแบบประเมิน 
พัชรี  ปยภัณฑ 

นิสิตปริญญาเอกสาขาการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการปรับปรุงแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร                                          

ตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ 
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โจทยเดิม โจทยใหม 
จงเขียนรูปปริซึมส่ีเหล่ียมมมุฉากที่มีเสนรอบรูป
ยาว 24 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร แลว
คํานวณหาปริมาตรของปริซึมนี ้

จงเขียนรูปปริซึมส่ีเหล่ียมมมุฉากที่มเีสนรอบฐาน
ยาว 24 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร แลว
คํานวณหาปริมาตรของปริซึมนี ้ 

น้ําผักผลไมรวม 100% ขนาด 750 มิลลิลิตร 1 
กลอง  ราคา 53  บาท  แตขนาดกลองละ 200 
มิลลิลิตร  บรรจุ 4 กลอง  ราคา 69 บาท น้าํผัก
ผลไมรวมขนาดใดถูกกวา  นกัเรียนมวีิธีคิด
อยางไร 

นายสมชายไปซุปเปอรมาเก็ตแหงหนึง่เพือ่ซ้ือน้ํา
ผลไมรวม  พบวา น้าํผลไมรวม 100% ขนาดบรรจุ 
750 มิลลิลิตร ติดราคาไวกลองละ  53  บาท  และ
ขนาดบรรจุกลองละ  200 มลิลิลิตร  ขายเปนแพ็ค 
4 กลอง ติดราคาไว 69 บาท นักเรียนคิดวานาย
สมชายควรเลือกซื้อน้ําผลไมรวมขนาดใดจึงจะถกู
กวา  เพราะเหตุใด 

ใหนักเรียนออกแบบปริซึมทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากทีม่ี
ความยาวรอบฐาน 40 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร  โดยใหมีปริมาตรมากที่สุด 

ใหนักเรียนออกแบบปริซึมส่ีเหล่ียมมมุฉากที่มี
ความยาวรอบฐาน 40 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร  โดยรูปที่ไดตองมีปริมาตรมากที่สุด 

ใหนักเรียนออกแบบปริซึมทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากทีม่ี
ความยาวรอบฐาน 40 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร  โดยใหมพีื้นที่ผิวนอยที่สุด (ใหความ
ยาวแตละดานเปนจํานวนเต็ม) 

ใหนักเรียนออกแบบปริซึมส่ีเหล่ียมมมุฉากที่มี
ความยาวรอบฐาน 40 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร  โดยใหมพีื้นที่ผิวนอยที่สุด (ใหความ
ยาวแตละดานเปนจํานวนเต็ม) 

พีระมิด ก   พรีะมิด ข  และพีระมิด ค  มีฐานเปน
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่มีพืน้ทีเ่ทากันคือ 100 ตาราง
หนวย  พีระมดิทั้งสามมีลักษณะเฉพาะแตกตาง
กันดังนี ้

พีระมิด ก   พรีะมิด ข  และพีระมิด ค  มีฐานเปน
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่มีพืน้ทีฐ่านเทากนัคือ 100 
ตารางหนวย  พีระมิดทัง้สามมีลักษณะเฉพาะ
แตกตางกนัดังนี ้

     ความสูงของพีระมิด ก   ยาว 12 หนวย      ความสูงของพีระมิด ก   ยาว 12 หนวย 
สูงเอียงของพีระมิด ข     ยาว 12 หนวย      สูงเอียงของพีระมิด ข     ยาว 12 หนวย      

สันของพีระมิด ค  ยาว  12 หนวย      สันของพีระมิด ค  ยาว  12 หนวย      
     จงเรียงลําดับของพีระมดิตามปริมาตรจาก      
มากไปนอย 
 
 
 

จงเรียงลําดับพีระมิดตามความจจุากมากไป
นอย 
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โจทยเดิม โจทยใหม 
ปจจุบันมหาพีระมิดคูฟูในประเทศอียิปตมคีวาม
สูงประมาณ 137 เมตร ซึ่งตํ่ากวาเมื่อแรกสราง
ประมาณ 10 เมตร  ฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
กวางดานละประมาณ 230 เมตร  จงหาวาเมื่อ
แรกสรางมหาพีระมิดมีปริมาตรเทาใด 

ปจจุบันมหาพรีะมิดคูฟูในประเทศอียิปตมคีวาม
สูงประมาณ 137 เมตร ซึ่งตํ่ากวาเมื่อแรกสราง
ประมาณ 10 เมตร  ฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  
ยาวดานละประมาณ 230 เมตร  จงหาวาเมื่อแรก
สรางมหาพีระมิดมีปริมาตรเทาใด 

พีระมิดฐานสามเหล่ียมดานเทา  ส่ีเหลี่ยมดานเทา  
หกเหล่ียมดานเทา  ที่มีความยาวรอบฐานเทากัน
คือ 24 หนวย และความสูงเทากันคือ 4 หนวย  
พีระมิดรูปใดมีปริมาตรมากที่สุด 

ถาพีระมิดฐานสามเหลี่ยมดานเทา  ส่ีเหล่ียมดาน
เทา  และหกเหล่ียมดานเทา  มีความยาวรอบฐาน
และความสูงเทากันคือ 24 หนวย และ 4 หนวย 
ตามลําดับแลว  พีระมิดรูปใดมีปริมาตรมากที่สุด 
เพราะเหตุใด 

ขาวหลามกระบอกหนึ่ง มีเนือ้ขาวหลามสูง 15 
เซนติเมตร  มีเสนผานศูนยกลางภายใน 3.5 
เซนติเมตร  จขุาวหลามไดมากที่สุดกี่ลูกบาศก
เซนติเมตร 
 

ขาวหลามกระบอกหนึ่ง มีเสนผานศูนยกลาง
ภายใน 3.5 เซนติเมตร  สวนที่เปนเนื้อขาวเหนยีว
มีความสงู 15 เซนติเมตร  อยากทราบวาขาว
หลามกระบอกนี้มีสวนที่เปนขาวเหนียวบรรจุอยูกี่
ลูกบาศกเซนติเมตร 

เมื่อเทน้ํา 5 ลิตร ลงในถงัทรงกลมที่มีรัศมี 10.5  
เซนติเมตร  น้าํจะลนถังหรือไมอยางไร 

เมื่อเทน้ํา 5 ลิตร ลงในถงัรูปทรงกลมที่มีรัศมี  
10.5  เซนติเมตร น้ําจะลนถงัหรือไม เพราะเหตุใด 

ไอศกรีมทรงกลมมีเสนผานศูนยกลาง  6 
เซนติเมตร 3 ลูก  กับไอศกรีมที่บรรจุในแกว
ทรงกระบอก มีเสนผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตร 
สูง 12 เซนติเมตร ไอศกรีมแบบใดมีปริมาตร
มากกวาและมากกวากันเทาใด 

 ไอศกรีมทรงกลมมีเสนผานศูนยกลาง   6 
เซนติเมตร จํานวน 3 ลูก  กบัไอศกรีมที่บรรจุใน
แกวทรงกระบอกที่มีเสนผานศูนยกลาง  6 
เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ไอศกรีมแบบใดมี
ปริมาตรมากกวาและมากกวากันเทาใด 

ถากาํหนดใหปริซึมส่ีเหล่ียมมุมฉากมีดานกวาง 
14 หนวย  ยาว 14 หนวย และสูง 14 หนวย  
พีระมิดฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสยาวดานละ 14 หนวย 
สูง 14 หนวย  ทรงกระบอกมรัีศมี 14 หนวย สูง 
14 หนวย  กรวยมีรัศมี 14 หนวย สูง 14 หนวย  
และ ทรงกลมมีรัศมี 14 หนวย  ใหนักเรียน
เรียงลําดับปริมาตรจากมากไปนอย   

ถากําหนดปริซึมส่ีเหล่ียมมุมฉากมีดานกวาง 14 
หนวย  ยาว 14 หนวย และสูง 14 หนวย  พีระมิด
ฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสยาวดานละ 14 หนวย สูง 14 
หนวย  ทรงกระบอกมีรัศมี 14 หนวย สูง 14 หนวย  
กรวยมีรัศมี 14 หนวย สูง 14 หนวย  และ ทรง
กลมมีรัศมี 14 หนวย  ใหนักเรียนเรียงลําดับ
ปริมาตรของรูปทรงดังกลาวจากมากไปนอย   
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โจทยเดิม โจทยใหม 
ไอศกรีมทรงกลมมีเสนผานศูนยกลาง  6 
เซนติเมตร 3 ลูก  กับไอศกรีมที่บรรจุในแกว
ทรงกระบอก มีเสนผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตร 
สูง 12 เซนติเมตร ไอศกรีมแบบใดมีปริมาตร
มากกวาและมากกวากันเทาใด 

 ไอศกรีมทรงกลมมีเสนผานศูนยกลาง                  
6 เซนติเมตร จํานวน 3 ลูก  กับไอศกรีมทีบ่รรจุใน
แกวทรงกระบอกที่มีเสนผานศูนยกลาง                   
6 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ไอศกรีมแบบใดมี
ปริมาตรมากกวาและมากกวากันเทาใด 

ถากาํหนดใหปริซึมส่ีเหล่ียมมุมฉากมีดานกวาง 
14 หนวย  ยาว 14 หนวย และสูง 14 หนวย  
พีระมิดฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสยาวดานละ 14 หนวย 
สูง 14 หนวย  ทรงกระบอกมรัีศมี 14 หนวย สูง 
14 หนวย  กรวยมีรัศมี 14 หนวย สูง 14 หนวย  
และ ทรงกลมมีรัศมี 14 หนวย  ใหนักเรียน
เรียงลําดับปริมาตรจากมากไปนอย   

ถากําหนดปริซึมส่ีเหล่ียมมุมฉากมีดานกวาง 14 
หนวย  ยาว 14 หนวย และสูง 14 หนวย  พีระมิด
ฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสยาวดานละ 14 หนวย สูง 14 
หนวย  ทรงกระบอกมีรัศมี 14 หนวย สูง 14 หนวย  
กรวยมีรัศมี 14 หนวย สูง 14 หนวย  และ ทรง
กลมมีรัศมี 14 หนวย  ใหนักเรียนเรียงลําดับ
ปริมาตรของรูปทรงดังกลาวจากมากไปนอย   

โจทยเดิม 
กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผามดีานกวาง 3.5 หนวย ยาว 10  หนวย  ถาจะเลือกนาํมาปดฉลากดานขาง
ของกระปอง 2 ใบ โดยไมตองตัดกระดาษทิ้ง  กระปองใบแรกสูง 3.5 หนวย  กระปองใบที่ 2 สูง 10 
หนวย จะไดกระปอง 2 ใบ ที่มีปริมาตรเทากันหรือไม ถาไมเทากนักระปองใบใดมีปริมาตรมากกวา 
และมากกวากนัเทาใด   

โจทยใหม 

กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผามดีานกวางยาว 3.5 หนวย และดานยาวยาว 10  หนวย  จํานวนสองแผน  
ดังรูป  ถานาํกระดาษมาทําเปนรูปทรงกระบอก 2 ใบ โดยไมตองตัดกระดาษทิ้ง  จะไดทรงกระบอก         
ใบแรกสูง 3.5 หนวย  ทรงกระบอกใบที่สอง สูง 10 หนวย  นักเรียนคิดวาทรงกระบอกทัง้  2 ใบนี ้มี
ปริมาตรเทากนัหรือไม  ถาไมเทา ทรงกระบอกใบใดมีปริมาตรมากกวา และมากกวากันเทาใด   
 
 
 
 
 
 
 

3.5 ซม.

10 ซม.
3.5 ซม.

10 ซม. 
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ภาคผนวก ช 
ขอมูลคะแนนการทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
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คะแนนกลุมทดลอง 
 

นักเรียนคนที ่ กอนเรียน หลังเรียน นักเรียนคนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

11 
11 
12 
7 
10 
8 
11 
8 
7 
8 
7 
7 
11 
7 
8 
11 

15 
17 
26 
12 
29 
24 
16 
14 
25 
27 
18 
31 
15 
16 
28 
24 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

12 
7 
12 
12 
8 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
11 
7 
7 
7 

27 
10 
29 
26 
32 
28 
21 
31 
29 
19 
15 
29 
30 
18 
8 
8 
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คะแนนกลุมควบคุม 
 

นักเรียนคนที ่ กอนเรียน หลังเรียน นักเรียนคนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

7 
10 
  8 
  7 
  7 
  7 
  8 
  7 
  7 
15 
  9 
  9 
  8 
  8 
  7 
  7 
 

19 
28 
15 
11 
 9 
 8 
10 
 8 
 7 
35 
14 
13 
21 
20 
15 
11 
 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

8 
8 
9 
9 
8 
9 
8 
14 
8 
10 
10 
9 
9 
10 
7 
7 
8 

9 
11 
14 
27 
17 
27 
26 
14 
22 
27 
25 
13 
23 
27 
14 
14 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

238 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

 ชื่อ  ชื่อสกุล     นางพัชรี  ปยภัณฑ 
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