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 ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิง
 เสนตวัแปรเดยีว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1. สารนิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ: ผูชวยศาสตราจารย 
 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. 
 
 การศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี และ
เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรปูตัววีกับเกณฑ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
นนทรีวิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่ไดมาโดยการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 48 คน เครื่องมือที่ใชในการศกึษา
คนควา ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี แบบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร และแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ดําเนินการสอนโดยใชการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 9 คาบ แบบแผนการวิจัย
เปนแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t-test for 
Dependent Samples และ t-test for One Sample 
  
 ผลการศึกษา พบวา 
  1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
  2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกวาเกณฑรอยละ 60 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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 The purposes of this study were to compare mathematical problem solving ability 
of Mathayomsuksa I students before and after using vee diagrams and to compare mathematical 
communication skill of Mathayomsuksa I students after using vee diagrams with a criterion.  
 The subjects of this study were 48 Mathayomsuksa I students of Nonsiwitthaya 
School, Yannawa District, Bangkok in second semester of the 2010 academic year obtained 
from Cluster Random Sampling. Instrument research were lesson plan, mathematical 
problem solving ability test and communication skill test. The experimental group was 
taught by using vee diagrams on “Word Problems of Linear Equations in One Variable” for    
9 hours. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for this study. The data were 
statistically analyzed by using t-test for dependent samples and t-test for one sample.  
 
 The results of this study revealed that:  
  1. The mathematical problem solving ability of Mathayomsuksa I students after 
using vee diagrams on “Word Problems of Linear Equations in One Variable” was statistically 
higher than before using vee diagrams at .01 level of significance.    
  2.  The mathematical communication skill of Mathayomsuksa I students after 
using vee diagrams on “Word Problems of Linear Equations in One Variable” was statistically 
higher than the 60% criterion at .01 level of significance.     
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รองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.เกษมสุข อุงจิตตตระกูล อาจารยมาลัย ชัยปรารถนา 
และอาจารยพรทิพย บุษบากรกุล ที่ไดกรุณาใหขอคิดเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษา ในการแกไข
เครื่องมือในการศึกษาคนควาครั้งน้ี 
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ขอมูล และขอขอบพระคุณอาจารยอัญชลี มุงเจริญวัฒนกลุ ทีใ่หความกรุณาเปนผูชวยผูวิจัยในการศกึษา
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โอกาสผูวิจัยมาศึกษาหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองและความกาวหนาทางวิชาการ พรอมทั้งใหกําลังใจ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนา
คุณภาพคนใหมีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทนั ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง 
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน 
ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1-2) ซึ่งการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่สําคัญในการนําหลักสูตรสู
การปฏิบัติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู/ ตัวชีว้ัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคณุลักษณะอันพึงประสงค เปนเปาหมายสําคัญ
สําหรับการพฒันาเด็กและเยาวชน โดยยึดหลักวา ผูเรยีนมีความสําคญัที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนทีเ่กิดกับผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
2553ก: 2) 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น ถือวามีสวนสําคัญในการพัฒนาผูเรียน เน่ืองจาก
วิชาคณิตศาสตรมีบทบาทสาํคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย และมนุษยไดใชคณิตศาสตร
เปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืนๆ คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมี
ความคิดรเิริ่มสรางสรรค คดิอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ และมีระเบียบแบบแผน สามารถวเิคราะห
ปญหา และสถานการณไดอยางรอบคอบ ถี่ถวน สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสนิใจและแกปญหาได 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2546: 1) นอกจากนี้คณิตศาสตรยังมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานการสื่อสาร การสืบเสาะ และการเลือกสรรสารสนเทศ 
การตั้งขอสันนิษฐาน การใหเหตุผล การเลือกใชยุทธวธิีตางๆ ในการแกปญหา (กรมวิชาการ. 2545: 189) 
แตจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชวงชั้นที่ 3 (ม.3)        
ปการศึกษา 2552 ผลปรากฏวา คาเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรเทากับ 26.05 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
พิจารณาผลการทดสอบจําแนกรายมาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ค 6.1 มีคาเฉลี่ย 2.85 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ.  2553: ออนไลน) จะเห็นวาคะแนน
เฉลี่ยของนักเรยีนนอยมาก ควรสงเสริมใหนกัเรียนไดรบัการพัฒนาทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร
ตั้งแตระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 เน่ืองจากในการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผานมา แมวานักเรียนจะ
มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระเปนอยางดี แตนกัเรยีนจํานวนไมนอยยังดอยความสามารถเกี่ยวกบั
การแกปญหา การแสดง หรืออางอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร  
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การเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาคณิตศาสตรกับสถานการณตางๆ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปญหาเหลานี้
ทําใหนักเรียนไมสามารถนําความรูคณิตศาสตรไปประยุกตในชีวิตประจําวัน และในการศึกษาตอไป
ไดอยางมีประสิทธภิาพ (สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2551: 1) ซึ่งครูสวนมาก
พบวานักเรียนไมสามารถแกปญหาไดตั้งแตเริ่มเรียนคณิตศาสตร ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนักเรียนไดรับคํา
บอกเลามาวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากไมสามารถทําความเขาใจได จึงทําใหนักเรียนไมชอบคณิตศาสตร 
ดังนั้นครูจึงควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน วิธีการแกปญหาใหนักเรียนรูสึกสนุกกับการเรียน 
เนนใหมีการเรียนการสอนแกปญหาในโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการแกปญหา และ
สามารถแกปญหาตางๆ ได (สิริพร ทิพยคง.  2544: 6) อีกทั้งในวิชาคณิตศาสตร เรามักพบวามี
นักเรียนที่อางวาคิดแกปญหาได หาเหตุผลได แตไมสามารถอธิบายหรือเขียนแสดงออกมาได จึง
เปนหนาทีข่องครูจะตองชวยกันคิดแกปญหาดานการสื่อสารนี้ตอไป (สถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี. 2551: 73) จึงตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ทั้งในแงของเนื้อหา 
วิธีสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่สําคัญ (สํานักคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร.  
2547: 4)  
 การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เปนกระบวนการที่ผูเรียนไดเขียนแผนผังที่แสดงใหเห็น
ถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางสวนประกอบดานความคดิ ไดแก ทฤษฎี หลักการ และมโนทัศน และ
สวนประกอบดานวิธีการ ไดแก ขอความรู การจัดกระทําขอมูล และการบันทึกขอมูล รวมถึงเหตุการณที่
ทําการศึกษา (เหตุการณ/ วัตถุสิ่งของ) ไปยังการตอบคําถามสําคัญ (Afamasaga-Fuata’i.  2008: 2) 
โดยแผนผังรูปตัววี (Vee Diagram) ดัดแปลงมาจากมโนมติรูปตัววี (Vee Heuristic) ซึ่งเปนเครื่องมือ
ที่ชวยในการแกปญหา หรือทําใหเขาใจกระบวนการ อีกทั้งยังชวยนกัเรียนและครเูขาใจถึงธรรมชาติ
และวัตถุประสงคของการปฏิบัติการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร (Novak and Gowin. 1984: 55) 
อะฟามาซากา ฟูอะตาไอ (Afamasaga-Fuata’i. 2008: 2-3) ไดนําแผนผังรูปตวัวีมาใชในการตรวจสอบ
ความเขาใจ และการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตรในมหาวิทยาลัย 
ตอมาไดปรับเปลี่ยนมาใชกบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมธัยมศกึษา จากงานวิจัยของอะฟามาซากา 
ฟูอะตาไอ พบวาแผนผังรปูตัววีเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูแกปญหาสามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะห
เน้ือหาทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับขอความปญหาไดอยางเปนระบบ โดยการจําแนกแยกแยะหลักการ
และมโนทัศน ที่ชี้นาํไปสูวิธีการแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่แสดงออก
ใหสามารถมองเห็นได และสื่อสารความรูความเขาใจของผูแกปญหาเกี่ยวกับปญหา หรือกิจกรรมให
ผูอ่ืนตรวจสอบและประเมินได (Afamasaga-Fuata’i. 2008: 17-18) จึงทําใหทราบวาแผนผังรูปตัวว ี
เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับนํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร ซึง่การแกปญหาเปนกระบวนการทีผู่เรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิด
ทักษะขึ้นในตวันักเรียน การเรียนการแกปญหาทางคณิตศาสตร จะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดที่
หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ และมีความมั่นใจในการแกปญหาที่เผชิญอยู ทั้งภายใน
และภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพื้นฐานที่ผูเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน



3 
 
ไดนานตลอดชีวิต (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2551: 6) และเม่ือตองแกปญหา
ทางคณิตศาสตร นักเรียนไมเพียงจะอานเพื่อทําความเขาใจสถานการณปญหา และคนหาคําตอบ แตยัง
ตองพูดหรือเขียนเพ่ืออธิบายความรูความเขาใจแนวคิดทางคณิตศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2551: 65) ทักษะการสื่อสารจึงเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรู 
ซึ่งนับวันความสามารถหรือศักยภาพดานนี้จะกวางออกไปเรื่อยๆ ตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
ดานตางๆ จึงจําเปนตองฝกใหนักเรียนมีทักษะดานการสื่อสารใหกวางขึ้น (กรมวิชาการ.  2542: 1) 
    ดวยเหตุผลที่กลาวมาทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทาํการศึกษาเกี่ยวกับการใชแผนผังรูป
ตัววี ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการรูกระบวนการคิด (Matacognitive) ในวิชาคณิตศาสตร กลาวคือ 
เปนเครื่องมือที่ใชในการแกปญหา การสื่อสาร และการวางแผนการเรยีนรู (Afamasaga-Fuata’i. 2008: 
17) และดําเนนิการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาและ
ทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร โดยใหนักเรียนใชแผนผังรูปตวัวีเปนเคร่ืองมือในการแกปญหา และ
สื่อสารแนวคดิทางคณิตศาสตรจากการเขียนแผนผังรูปตัววี โดยทาํการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ซึง่คิดวาเปนเนือ้หาที่เหมาะสมและทําใหนักเรียน
มีความรูพ้ืนฐานในการเรียนคณิตศาสตรระดับสูง อีกทั้งเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรใหมีประสทิธภิาพ ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและ
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรใหดียิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษา 
ปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวีกบัเกณฑ 
 
ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 ผลการศึกษาคนควานี้จะชวยใหครูผูสอนและผูที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี และสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 540 คน  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) มา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 48 คน   
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ระยะเวลาทีใ่ชในการศึกษาคนควาครัง้นี ้อยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 
9 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทําการทดสอบกอนเรียน 1 คาบ ดําเนินการจัดการเรียนรู 7 คาบ และ
ทําการทดสอบหลังเรียน 1 คาบ  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก   
   การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
  ตัวแปรตาม   ไดแก 
   1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. แผนผังรูปตัววี หมายถึง แผนผังที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางดานความคิด
และดานวิธกีาร เปนเคร่ืองมือที่นํามาใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสราง
ของความรูและวิธีการที่ทําใหไดความรูหรือคําตอบที่ตองการ จากโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หรือ 
สถานการณทีก่ําหนดให โดยแผนผังรูปตวัวีมีสวนประกอบ ดังนี้ 
   1.1 เหตุการณ/ วัตถุสิ่งของ คือ สวนที่เปนโจทยปญหาหรือสถานการณที่กําหนดให 
   1.2 มโนทัศน คือ ความคิดรวบยอดหลักทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในการแกโจทย
ปญหา ซึ่งเปนความคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่ผูเรียน เรียนรูมากอน
และสัมพันธกับการแกโจทยปญหา 
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   1.3 หลักการ คือ ขอความทีเ่ปนความจริงใชอางอิงได อาจเปนกฎ บทนิยาม ทฤษฎีบท 
สมบัตติางๆ หรือสูตรทางคณิตศาสตร ที่นํามาใชในการแกโจทยปญหาและสอดคลองกับมโนทัศน โดย
ชี้แนะถึงรูปแบบหลายๆ วิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบ 
   1.4 ทฤษฎี คือ หัวขอ สาระหลักหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตรที่เก่ียวของกับการแก
โจทยปญหา โดยพิจารณาเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในการแกปญหาเกี่ยวของกับสาระหลักใด
ของวิชาคณิตศาสตร 
   1.5 คําถามสําคัญ คือ คําถามที่ทําใหทราบวาโจทยตองการทราบอะไร 
   1.6 การบันทึกขอมูล คือ การเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดมาใหมีอะไรบาง 
   1.7 การจัดกระทําขอมูล คือ การนําผลการบันทึกขอมูลมาจัดใหม เร่ิมจากกําหนด    
ตัวแปรแทนสิ่งที่ไมทราบคา และเขียนสมการ ดําเนินการแกปญหา โดยเลือกใชวิธีการจากหลักการที่
เหมาะสม แลวคํานวณหาคําตอบ และตรวจสอบคําตอบที่ได 
   1.8 ขอความรู คือ ผลที่ไดจากการจัดกระทําขอมูล ซึ่งเปนคําตอบของคําถามสําคัญ
หรือคําตอบของโจทยปญหา 
  2.  การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ใชแผนผัง
รูปตัววีเปนเครื่องมือในการเรียนรู และการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใหนักเรียนเขียนสวนประกอบ
ตางๆ ของแผนผังรูปตัววีในการแกปญหา จนทําใหไดขอความรู หรือคําตอบที่ตองการ มีขั้นตอนใน
การจัดการเรียนรู ดังน้ี  
   2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการจัดกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเดิม 
หรือซักถามปญหาหรือคําถามจากบทเรียนที่ผานมา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน 
   2.2 ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมที่ครูอธิบายการใชแผนผงัรูปตวัวใีนการแกปญหา เรื่อง 
โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว พรอมทั้งยกตวัอยางประกอบ หลังจากนั้นใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
แกโจทยปญหา เปนรายบุคคล จับคู หรือเปนกลุม จากการทําใบงาน/ ใบกิจกรรม โดยครูคอยดูแล 
และใหคําแนะนํานักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ เม่ือทําเสร็จแลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน 
   2.3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความแตกตาง ความเหมาะสม ขอดี ขอเสีย
ของวิธีการหรอืคําตอบที่ได จากการใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา หลังจากนั้นรวมกันสรุป
สิ่งที่ไดเรียนมาแลว 
  3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการในการ
คิดแกปญหาทางคณิตศาสตร ประกอบดวย ความสามารถในการทําความเขาใจปญหา ความสามารถ
ในการนําความรู ทักษะทางคณิตศาสตร มาใชในการวางแผนและหาวิธีการแกปญหา ความสามารถ
ในการคิดคํานวณ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่ไดของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ซึง่วัดไดจากคะแนน 
การทําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ผูวจัิยสรางขึ้น เปนแบบอัตนัย 5 ขอ 
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  4. ทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร หมายถึง ความสามารถในการพูดและการเขียน 
การใชสัญลักษณและโครงสรางทางคณิตศาสตร เพ่ือแสดงและอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตรของตน
จากการใชแผนผังรูปตวัวใีนการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจน ในการศึกษาคนควา
ครั้งน้ี ผูวิจัยจะวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตไดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ดังนี้ 
   4.1 ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด หมายถึง ความสามารถในการพูด
อธิบายวิธีการในการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชแผนผังรูปตัววี ประกอบดวย การพูดอธิบาย
แนวคิดของตนในการหาคําตอบ การพูดอธิบายโดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 
การพูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตวัวใีนการแกโจทยปญหา การพูดแสดงความสัมพันธ
ระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา รวมทั้งการพูดสรุป
คําตอบที่ได จากการปฏิบัติกิจกรรมในชวงการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายและการนําเสนอ โดย
ทําการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนลงในแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการ
พูดที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง 
   4.2 ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนอธิบายวธิีการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรยีนโดยใชแผนผังรูปตัวว ีประกอบดวย การเขียน
อธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ การเขียนอธิบายโดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณติศาสตร 
การเขียนอธบิายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตวัวใีนการแกโจทยปญหา การเขยีนแสดงความสมัพันธ
ระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา รวมทั้งการเขียนสรุป
คําตอบที่ได โดยทําการสังเกตพฤติกรรมจากการตรวจใบงานของนกัเรียน และบันทึกคะแนนลงในแบบ
สังเกตทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง 
  5. เกณฑ หมายถึง คะแนนขั้นต่ําที่จะยอมรับวาผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดย
ใชแผนผังรูปตัววี มีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรผานเกณฑ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553ข: 22) และไดปรับปรุงเกณฑที่ใชในการประเมิน
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ดังนี้ 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ 80-100 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
อยูในระดับดีเยี่ยม 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ 75-79 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
อยูในระดับดีมาก 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ 70-74 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
อยูในระดับดี 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ 65-69 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
อยูในระดับคอนขางดี 
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   ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-64 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
อยูในระดับนาพอใจ 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ 55-59 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
อยูในระดับพอใช 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ 50-54 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
อยูในระดับต่ํา 
   ชวงคะแนนเปนรอยละ 0-49 หมายถงึ นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
  ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี กําหนดเกณฑรอยละ 60 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 สําหรับการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการใชแผนผังรูปตัววีในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร จากงานวิจัยของอะฟามาซากา ฟูอะตาไอ (Afamasaga-Fuata’i.  2008: 2-3) และ
ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวี เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา ดังแสดงในภาพประกอบ 1 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลงัไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววีสงูกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
 2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรปูตัววีสูงกวาเกณฑรอยละ 60 
 

1.  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
2.  ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 

การจัดการเรียนรูโดยใช      
แผนผังรูปตัวว ี

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศกึษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนผังรูปตัวว ี
   1.1 ความหมายของแผนผังรูปตัวว ี
   1.2 โครงสรางของแผนผังรูปตวัว ี
   1.3 การใชแผนผังรูปตัววีในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนผังรูปตัวว ี 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.1 ความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.2 ความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.3 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.4 ประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.5 กระบวนการและขั้นตอนในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.6 ยุทธวิธีในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.7 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
   3.1 ความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
   3.2 ความสําคัญของการสื่อสาร 
   3.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
   3.4 องคประกอบของการสื่อสาร 
   3.5 ประเภทของการสื่อสาร 
   3.6 อุปสรรคในการสื่อสาร 
   3.7 การสงเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร 
   3.8 ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการสื่อสาร 
   3.9 การประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
   3.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับแผนผังรูปตัววี 
 1.1 ความหมายของแผนผังรูปตัววี (Vee Diagrams) 
  แผนผังรูปตัววี มีชื่อเรียกที่ปรากฏในเอกสารอยูหลายคํา เชน ผงัวีไดอะแกรม (Vee 
Diagrams) มโนมติรูปตวัวี (Vee Concept Mapping/ Vee Heuristics) ผังความรูแบบวี (Knowledge 
Vee Diagramming) มโนมติรูปตวัวขีองโกวิน (Gowin’s Vee Heuristics/ Gowin’s Knowledge “V”) 
ซึ่งผูวิจัยจะใชคําวา “แผนผังรูปตัวว ี(Vee Diagrams)” ในการศึกษาครัง้น้ี และมีนักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายของแผนผังรูปตัววี ดังนี้ 
   โนแวค และ โกวิน (Novak; & Gowin. 1984: 1) กลาววา แผนผังรูปตัววี เปนวิธีที่
ชวยใหนักเรียนและครูมองเห็นถึงโครงสรางและความหมายของความรู ซึ่งไดแสวงหาเพื่อความเขาใจ 
   คาเลียส  (Calais. 2009:  2) กลาววา แผนผังรูปตัววี เปนแผนผังที่เกีย่วกับโครงสราง
และแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางดานวิธกีารกบัดานความคิดหลกั เม่ือรวมสองดานแลวมีบทบาท
สําคัญตอความคิดรวบยอดในการเรียนรูและการจํา 
   ลําพูน  บญุโสภณ (2540: 207) กลาววา มโนมติรปูตวัวี เปนแบบแผนทีแ่สดงใหเห็นถงึ
ความสัมพันธระหวางวิธีการและกระบวนการทางความคิด ซึ่งทําใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการศึกษาธรรมชาติ
ของความรูซึ่งประกอบดวยกระบวนการแสวงหาความรูและผลผลิตของความรู 
   มงคล  เสนามนตรี (2542: 20) กลาววา ผงัมโนมติรูปตัววี เปนรูปแบบหนึ่งที่แสดง
ความสัมพันธระหวางขอความรู และวิธีการไดมาซึ่งความรูนั้น โดยผานกระบวนการทางความคิด จึง
ทําใหผูเรียนเขาใจอยางมีความหมาย 
   สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 202) ไดใหความหมายของผังความรูแบบวี 
วาเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง ทฤษฎี หลักการ มโนทัศน กับวิธีการ การทดลองหรือ
การจัดกระทําขอมูล ขอความรูที่เกิดจากกระบวนการสืบเสาะ ทําใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการศึกษาธรรมชาติ
ของความรู ซึ่งประกอบดวยกระบวนการแสวงหาความรูและผลผลิตของความรู 
   ทิศนา  แขมมณี (2551: 398) กลาววา แผนผังรูปตัววีเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ธรรมชาติและผลผลิตของความรูในวิชาวิทยาศาสตร แผนผังรูปตัววีเปนแบบที่แสดงความสัมพันธระหวาง
ทฤษฎีกับวธิีการ ความคิดกับการสังเกต และวิธีการเชื่อมโยงความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลอง
กับเนื้อหาในตําราเรียน 
   สุภัทรตรา กุลยะ (2551: 25) ไดใหความหมายของมโนมติรูปตัววีไววา มโนมติรูปตัววี
เปนแบบแผนที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางวิธกีารและกระบวนการทางความคิด ซึ่งทาํใหผูเรียน
ไดเขาใจถึงวิธีการศึกษาธรรมชาติของความรู ซึ่งประกอบดวยกระบวนการแสวงหาความรูและผลผลิต
ของความรู 
  จากที่กลาวมาขางตน สรปุไดวา แผนผังรูปตัววี หมายถึง แผนผังที่แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธกีาร ซึ่งชวยใหผูเรียนเขาใจถงึโครงสรางของความรูและ
วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรูที่ตองการ อันทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําไดดี 
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 1.2 โครงสรางของแผนผังรูปตัวว ี
  โนแวค (Novak. 1980: IV-1) กลาวถึง โครงสรางอยางยอของมโนมติรูปตวัวีมีลักษณะ
ดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบ 2 ลักษณะโครงสรางของมโนมติรูปตัววีของโกวิน (Gowin’s Knowledge “V”) 

 
 ที่มา: Novak.  (1980).  Handbook For the Learning How to Learn Program.  p. IV-1.  
 
 
 จากภาพประกอบตรงกลางของมโนมติรูปตัววี คือ คําถามสําคัญ (Focus Question) ซึ่งจะ
นําไปสูการศึกษาเหตุการณและหรือวัตถุสิ่งของ (Events/Objects) ทีอ่ยูตอนปลายของมโนมติรูปตัววี 
สําหรับดานขางสองดานของมโนมติรปูตวัว ี ดานซายมือประกอบดวยกระบวนการทางความคิด (Thinking) 
มีองคประกอบยอย คือ มโนมติ (Concepts) หลักการ (Principles) และทฤษฎี (Theory) สวนดาน
ขวามือเปนดานที่แสดงถึงกระบวนการของวิธีการ (Methodology) หรือดานการกระทํา (Doing) มี
องคประกอบยอยคือ การบันทึกขอมูล (Records) การจัดกระทําขอมูล (Transformation) และขอความรู 
(Knowledge Claims) องคประกอบทั้ง 9 สวนของมโนมติรูปตัววี จะมีความสัมพันธและตอเนื่องกัน 

คําถามสําคัญ 
(Focus Question) 

ทฤษฎี: 
(Theory) 

ความคิด 
(CONCEPTUAL) 

วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรู 
(METHODLOGICAL) 

หลักการ: 
(Principles) 

มโนมติ: 
(Concepts) 

         ขอความรู: 
(Knowledge Claims)

การแปลงขอมูลหรือ 
การจัดกระทาํขอมูล: 

(Transformations) 

การบันทึกขอมูล: 
(Records) 

เหตุการณและหรือสิ่งของ: 
(Events/objects) 
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โดยเริ่มตนที่คําถามสําคัญ ซึ่งจะนําไปสูการสังเกตเหตุการณและหรือวัตถุสิ่งของแลวทําการบันทึกขอมูล
และจัดกระทาํขอมูลเพ่ือใหแปลความหมายและอานขอมูลไดงายขึ้น หลังจากนั้นผูเรียนจะไดขอความรู
ขึ้นมาจากดานวิธีการแลวนําไปสูดานความคิด โดยผูเรียนจะเกิดมโนมติในเร่ืองที่เรียนแลวเกิดหลักการ
ซึ่งเปนความสัมพันธของมโนมติหลายๆ มโนมติ จากหลักการคือทฤษฎีที่ใชในการอธิบายเหตุการณ
และหรือวัตถุสิ่งของเกิดขึ้น 
  รายละเอียดองคประกอบของมโนมติรูปตัววี โนแวค (Novak. 1980: IV-4-11) ได
อธิบายไวดังนี้  
   1. คําถามสําคัญ (Focus Question) คือ การตั้งคําถามสําคัญน้ันจะตองคํานึงถึง   
มโนมติหรือหลักการเดิมที่ผูเรียนมีอยูแลว เพ่ือใชในการสืบเสาะใหไดความรูใหม คําถามสําคัญที่ดีนั้น
จะตองบงชี้ใหทราบถึงวธิีการที่จะศึกษาเหตุการณ และหรือวัตถุสิ่งของลักษณะของการบันทึกขอมูล 
นอกจากนี้คําถามสําคัญจะบงบอกใหทราบถึงความแตกตางของความรูที่ไดมา กลาวโดยสรุปแลวคําถาม
สําคัญที่ดีนั้นจะตองมีลักษณะดังน้ี 
    1.1 เปนตัวกําหนดหรือชี้แนะมโนมติ หลักการ ทฤษฎี เหตุการณ และหรือวัตถ ุ
สิ่งของที่จะใชในกระบวนการสืบเสาะเพื่อใหไดความรูใหม 
    1.2 ชนิดของคาํถามสําคัญที่แตกตางกัน ไดแก คําถามสําคัญที่ใชคําวา อะไร 
(What) อยางไร (How) หรือทําไม (Why) จะทําใหเกิดขอความรูที่แตกตางกัน 
   2. วัตถุสิ่งของ (Objects) คือ วัตถุสิ่งของที่เราตองการสืบเสาะหาความรู ซึ่งจะเกี่ยวของ
กับเหตุการณที่เกิดตามมา วัตถุสิ่งของจะแตกตางกับมโนมติ คือวัตถุสิ่งของเปนสิ่งที่ตองการจะตรวจสอบ 
   3. เหตกุารณ (Events) คือ สิ่งที่ตองการศึกษาในกระบวนการสบืเสาะ เหตุการณนี้
จะเปนเหตุการณที่สามารถทําใหเกิดขึ้นได เปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองทาํการบันทึก ซึ่งเหตุการณที่ทํา 
การศึกษานี้จะตองสามารถตรวจสอบไดในคร้ังตอๆ ไป 
   4. มโนมติ (Concept) หมายถึง ความคิดความเขาใจเกี่ยวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง อันอาจจะเกิดจากการสังเกตหรือการไดรับประสบการณเกี่ยวกับสิ่งน้ัน หรือเรื่องนั้นหลายๆ 
แบบ แลวใชคณุลักษณะของสิ่งน้ัน หรือเรื่องนั้นมาประมวลเขาดวยกันใหเปนขอสรุปในการเรียนรูขอเท็จจริง 
การสรุปรวม (Generalization) หรือหลักการเกี่ยวกับเร่ืองนั้นมากอน และยังตองสามารถระลึกไดวา
สิ่งนั้นหรือเร่ืองน้ันมีลักษณะเฉพาะอะไรบาง คือ สามารถแยกแยะลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นออกมาจากสิ่ง
อ่ืนไดอยางชัดเจน 
    มโนมติ ประกอบดวย มโนมติใหมที่ผูเรียนเรียนรูมากอนและเกี่ยวของกับเนื้อหา
หรือเรื่องที่กําลังจะเรียนรูและมโนมติที่ผูเรียนไดเรียนรูจากเนื้อหาดังกลาว 
   5. หลักการ (Principle) เปนขอความที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนมติใชเปน
ความรูหลักทัว่ไป หลักการจะตองเปนความจริงที่ใชอางอิงได สามารถนํามาทดลองซ้ําโดยไดผลเหมือนเดิม 
หลักการประกอบดวย หลักการในดานวิธกีารจะเปนสิ่งชี้แนะถึงแนวทางที่จะทําการสืบเสาะและหลักการ
ที่เกิดจากขอความรูที่ไดมาจากการศึกษาคนควา 
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   6. ทฤษฎี (Theory) คือ ขอความที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อใชในการอธิบาย หรือ
คาดคะเนปฏิสัมพันธระหวางมโนมติ เหตุการณ และขอความรู ทฤษฎีใชในการอธิบายปรากฏการณ
ตางๆ แตไมสามารถอธิบายถึงตัวทฤษฎีเองได ทฤษฎปีระกอบดวยความสัมพันธระหวางหลักการ และ
มโนมติของทฤษฎีนั้นๆ  
   7. การบนัทึกขอมูล (Records) เปนการบันทกึเกี่ยวกบัเหตกุารณและหรือวตัถุสิ่งของ
ที่ไดจากการรับรูของประสาทสัมผัส การบันทึกอาจอยูในรูปแบบของการเขียนเปนหลักฐานภาพถาย
หรือเทปบันทึก 
   8. การจัดกระทําขอมูล (Transformation) เปนการนําผลที่ไดจากการบันทึกขอมูล
มาจัดกระทําใหมเพ่ือใหอยูในรูปแบบทีเ่ขาใจไดงายขึ้น ลักษณะของการจัดกระทําขอมูลจะบงบอกประเภท
ของขอความรูที่ได การจัดกระทําขอมูลแตกตางจากการบันทึกขอมูล ในลักษณะที่วาการบันทึกขอมูล
นั้นไดมาจากการรับรูของประสาทสัมผัส แตการจัดกระทาํขอมูลน้ันตองอาศัยการจัดการเกี่ยวกบัขอมูล
ที่รับรูหลายๆ อยางที่เหมาะสม เชน การคํานวณ เปนตน 
   9. ขอความรู (Knowledge Claims) ขอความรูเกิดจากกระบวนการสืบเสาะ ซึ่ง
กระบวนการสบืเสาะนี้จะตองอาศัยสวนประกอบตางๆ คือ การตั้งคําถามสําคัญ มโนมติ หลักการ 
เหตุการณและหรือวัตถุสิ่งของ การบันทึกขอมูล และการกระทําขอมูล ซึ่งทําใหไดมาซึ่งความรูดังกลาว 
ลักษณะสําคัญของขอความรูมี 2 ประการ คือ 
    9.1 เปนการตอบคําถามที่ถามไวกอนดําเนินการทดลอง ซึ่งก็คือขอความรูที่ได
นั่นเอง 
    9.2 เปนเครื่องชี้แนะคําถามใหม สําหรับการเริ่มตนกระบวนการสืบเสาะใหมตอไป 
  อะฟามาซากา ฟูอะตาไอ (Afamasaga-Fuata’i. 2008: 2) กลาววา แผนผังรูปตัววี 
เปนเครื่องมือที่ใชศึกษาธรรมชาติของความรู ซึ่งนําไปสูการวิเคราะห และการแสดงใหเห็นถึงการมี
ปฏิสัมพันธระหวางสวนประกอบดานความคิด (การคิด) ไดแก ทฤษฎี หลักการ และมโนทัศน และ
สวนประกอบดานวิธีการ (การกระทํา) ไดแก การบันทึกขอมูล การจัดกระทําขอมูล ขอความรูและ
คุณคาความรู รวมถึงเหตุการณที่ทําการศึกษา (เหตุการณ/ วัตถุสิ่งของ) ไปยังการตอบคําถามสําคัญ 
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ภาพประกอบ 3 โครงสรางของแผนผังรูปตัววทีี่ใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

 
 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.  p. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความรู 
คําตอบของคําถาม 
สําคัญคืออะไร 

ดานวิธีการ 

มโนทัศน 
ความคิดรวบยอดหลักคืออะไร 

การจัดกระทาํขอมูล 
วิธีไหนบางที่ไดชี้แนะไวในหลักการ 

การบันทึกขอมูล 
ขอมูลที่ใหมาคืออะไร 

เหตุการณ / วัตถุสิง่ของ 
ขอความปญหาคืออะไร 

ทฤษฎี 
ทฤษฎี/ ทฤษฎีบท 
ที่สัมพันธคืออะไร 

หลักการ 
หลักการที่สัมพันธในการ
แกปญหาที่ใหมาคืออะไร 

คําถามสําคัญ 
คําถามที่ตองการทราบ 

คําตอบคืออะไร 

ดานความคิด 
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ภาพประกอบ 4 โครงสรางของแผนผังรูปตัววทีี่นํามาใชในการแกปญหาคณิตศาสตรทั่วไป ซึ่งนํามาใช    
      โดยนักเรียน-ครู 
 
 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.  p. 3.  
 

ดานความคิด (การคิด) ดานวิธีการ (การกระทํา) 

ปรัชญา  
- คณิตศาสตรคืออะไร 
- มุมมองของฉันเกี่ยวกับการเรียนรูและ 
 ลงมือปฏิบัติในวิชาคณิตศาสตรคืออะไร 

ทฤษฎี 
- ทฤษฎีที่ใชในเรื่องน้ีคืออะไร 
- สาขาไหนของคณิตศาสตรที่ 
เกี่ยวของในการแกปญหา 

หลักการ 
- ความคิดรวบยอดที่สัมพันธเปนอยางไร 
- หลักการ กฎ นิยาม และ/หรือทฤษฎี
บทไหนที่ฉันรู ซึ่งเปนประโยชนใน 
การแกปญหาหรือแนะนําเหตุการณ 

มโนทัศน 
- ความคิดรวบยอดที่กลาวถึงในขอความ
ปญหา (หรือกิจกรรม) และคําถามสําคญั
คืออะไร 
- ความคิดรวบยอดที่สําคญัและสัมพันธกับ
ที่ตองการใชในการแกปญหาหรือนําไปสู
เหตุการณ 

ขอความรู 
คําตอบของคําถามสําคัญ 

ขอคุณคา 
สิ่งที่ฉันไดเรียนรูจากผลของ 
การแกปญหาหรือทํากิจกรรม 

การจัดกระทาํขอมูล 
- ฉันสามารถใชหลักการ มโนทัศน  
และการบันทึกขอมูลที่ลงรายการไว 
ไปยังการหาผลเฉลยเดียวหรือ 
หลายผลเฉลยของปญหาไดอยางไร 
- ฉันแปลขอมูลที่ไดรวบรวม 
มาเพ่ือที่จะตอบคําถามไดอยางไร 

การบันทึกขอมูล 
ขอมูลทีใ่หมาในปญหา หรือขอมูลตวัเลข 
ที่รวบรวมไดจากเหตุการณคืออะไร 

วัตถุสิง่ของ/ เหตุการณ 
ยกตัวอยาง : ปญหาคณิตศาสตร หรือกิจกรรม 

คําถามสําคัญ 
คําถามที่ตองการทราบ 

คําตอบคืออะไร 

คําตอบทีเ่กิดจาก 
ปฏิสัมพันธ 

ระหวางทั้ง 2 ดาน 
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คําตอบของฉันคืออะไร  

คําถามที่ฉันตองการทราบ  
คําตอบคืออะไร 

ในทั้งสองดาน 

ตรวจสอบการทํางานของคุณ 

  ความแตกตางที่สําคัญระหวางภาพประกอบ 3 และ 4 คือ การขยายที่ประกอบดวย
หัวขอ ปรัชญาและขอคุณคา ไปยังการบันทึกมุมมองของครูและนักเรยีนเกี่ยวกบัการสอนและการเรียนรู
คณิตศาสตรและการสะทอนที่สําคัญของการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ/หรือ การวางแผนของ
พวกเขาสําหรับการเรียนรูตอไป 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 โครงสรางของแผนผังรูปตัววทีี่ไดรับการดัดแปลงตอมา สําหรับใชในวิชาคณิตศาสตร 
      ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 
 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.  p. 4. 
  
 
 
 
 
 

ทําไมฉันจึงชอบ 
วิชาคณติศาสตร 

    ดานการคิดของฉัน      ดานการกระทําของฉัน 

สิ่งที่มีประโยชนที่สุด 
ที่ฉันไดเรียนรูคืออะไร  

     ขอมูลที่ใหมามีอะไรบาง 
(หรือฉันสามารถรวบรวม 
ขอมูลไดอยางไร) 

   ปญหา (กิจกรรม) 

แนวคิดสําคัญคืออะไร  

ฉันรูอะไรมาแลวบาง ฉันสามารถหาคําตอบไดอยางไร  
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ถามีคนเขาชมภาพยนตร 
150 คน จะเปนเด็กกี่คน 

 

 

ภาพประกอบ 6 แผนผังรูปตัววี เร่ือง สมการเชิงเสน โดยการรวมมือกันของครูคณิตศาสตร 
 
 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.  p. 7.  
 

ดานความคิด  ดานวิธีการ  

ทฤษฎี  
  ทฤษฎีจํานวน 
  ทฤษฎีพีชคณิต 

มโนทัศน 
สมการเชิงเสน  
การตัดกันของเสนตรง 

          ขอความรู 
จํานวนเด็ก คือ 20 คน 

         การจัดกระทําขอมูล 
 ให  A แทน จํานวนผูใหญ 
       C แทน จํานวนเด็ก 
 ใชหลักการขอที่ 3 สมการที่ (1)  
และ (2) กับ (3) และ (4) ตามลําดับ  
ดังแสดงขางลาง (วิธีการกําจัดตัวแปร) 
       A +C =150  ……… (1) ×9 
   0.9A +0.5C =127 …… (2) ×10 
⇒   9A +9C =1350…… (3) 
      9A +5C =1270…… (4) 
            4C = 80  
              C = 20  
  
การบันทึกขอมูล 

จํานวนคนเขาชมภาพยนตร 150 คน 
เงินที่ไดรับ 127 ดอลลาร 
ราคาบัตรสําหรับผูใหญ 0.90 ดอลลาร 
ราคาบัตรสําหรับเด็ก 0.50 ดอลลาร 

วัตถุสิง่ของ/ เหตุการณ 
      ราคาบัตรเขาชมภาพยนตร มีดังนี้ 90 เซ็นต สําหรับผูใหญ และ 50 เซ็นต สําหรับเด็ก  
เงินทั้งหมดที่ไดรับในเย็นวนัหน่ึง เทากับ 127 ดอลลาร ถามีคนเขาชมภาพยนตร 150 คน  
จะเปนเด็กกี่คน (1 ดอลลาร = 100 เซ็นต) 

คําถามสําคัญ 

               หลักการ 
1. รูปทั่วไปของสมการเชิงเสน 
คือ Ax +By +C = 0  
2. เสนตรง 2 เสน ในระนาบ 
คารทีเซียนสามารถ 
    (1) ตัดกันที่จุดๆ หนึ่ง 
    (2) ขนานกัน หรือ 
    (3) ทับกันสนิท 
3. สมการที่สมมูลกัน จะมีกราฟ
เดียวกันบนระนาบคารทีเซียน 
4. ทุกจุดที่อยูบนเสนตรงเดยีวกันจะ
สอดคลองกับสมการเสนตรง 
5. วิธีการกําจัดตัวแปรอยูบนพ้ืนฐาน
ของการหาผลรวม (หรือผลตาง) ของ
สมการที่สมมูล เพ่ือที่จะกําจัดตัวแปร
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ภาพประกอบ 7 แผนผังรูปตัววี เร่ือง ฟงกชันเชิงเสน โดยครูที่สอนคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 
 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.   p. 8.  
  
 
 

ดานความคิด  ดานวิธีการ  

        ทฤษฎี 
เรขาคณิตวิเคราะห  พีชคณิต 

   หลักการ 
1. พิกัดของจุดกึ่งกลางระหวาง 2 จุด   

1 1(x ,y ) และ 2 2(x ,y )ที่กําหนดให คือ 

 ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1 2 1 2x + x y +y,2 2   

2. รูปแบบความชัน-จุด ของสมการ
เสนตรง คือ  1 1y - y = m(x - x )  
    โดย m แทน ความชันของเสนตรง  
ที่ผานจุด 1 1(x ,y )   
3. เสนตรงที่ขนานกับแกน X จะมี 
ความชัน (m) เทากับศูนย นั่นคือ  
m = 0 

มโนทัศน 
สมการเสนตรง  เสนขนาน  แกน X 
จุดกึ่งกลาง  จุดพิกัด (x,y)  
ระนาบคารทีเซียน 

    ขอความรู 
สมการของเสนตรงที่ผานจดุ 
(3,7) และ (1,1) ขนานกับ
แกน X คือ y = 4 

การจัดกระทาํขอมูล 
ให 1 1(x ,y )  = (3,7) และ  
    2 2(x ,y )  = (1,1)      
ใชหลักการขอ 1  
     พิกัดของจุดกึ่งกลางคือ 

 3+1 7+1, = (2,4)2 2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

   

ใหจุดบนเสนตรง 1 1(x ,y ) = (2,4) 
และจากหลักการขอ 3  
     ความชันของเสนตรง m = 0 
ใชหลักการขอ 2  
ดังนั้น สมการของเสนตรง คือ 
 y – 4 = 0 
       ⇒       y = 4  

        การบันทึกขอมูล 
ขนานกับแกน X และผานจุด (3,7)  
และ (1,1) 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ 
ใหหาสมการของเสนตรงที่ผานจุดกึ่งกลางของ (3,7) และ (1,1) ขนานกับแกน X 

คําถามสําคัญ 
สมการของเสนตรงที ่
ผานจุดกึ่งกลางของ 

(3,7) และ (1,1) 
ขนานกับแกน X 
คือสมการใด 
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ปรัชญา  
การประยุกตใชในสถานการณ
ชีวติประจําวันและการเรียนรู 
ระดับสูงตอไป                 ขอความรู 

แกวทรงกระบอกสามารถจุน้ําได 
0.393 ลิตร 

คําถามสําคัญ 
แกวทรงกระบอกนี้ 
สามารถจุน้ําไดกี่ลิตร 

 

จากหลักการขอ 5 
1000 ลูกบาศกเซนติเมตร = 1 ลิตร 

392.64 ลูกบาศกเซนติเมตร = 392.64
1000

 

                                  = 0.39264 ลิตร 

ดานความคิด (การคิด) ดานวิธีการ (การกระทํา) 

    ทฤษฎี 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

                     หลักการ 
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
แกวทรงกระบอกเปนรูปทรงกระบอก       
2. ปริมาตรของทรงกระบอก  
    ใชสูตร  V = π 2r h  
โดยกําหนดให    r แทน รัศมี และ 
          h แทน ความสูง 
3. รัศมี  
     r = เสนผานศูนยกลาง 
         2         

4. 22=
7

π  หรือ 3.143 

5. 1000 ลูกบาศกเซนติเมตร = 1 ลิตร 
6. การเปลี่ยนหนวย เชน จาก 
ลูกบาศกเซนติเมตร ไปเปนลิตร 
และในทํานองกลับกัน 
 

ขอคุณคา 
ผลลัพธของเหตุการณสามารถประยุกต 
ในวิชาวิทยาศาสตรและการเรียนใน 
ระดับสูงตอไปดวย 

        การจัดกระทําขอมูล 
ให h = 13 เซนติเมตร และ                  
    d = 6.2 เซนติเมตร 
จากหลักการขอ 3 

จะได  r = 6.2
2  = 3.1 เซนติเมตร 

จากหลักการขอ 2 
      V = π 2r h  

         = × × ×22 3.1 3.1 13
7

    

         = 2748.46
7

 

         = 392.64 ลูกบาศกเซนติเมตร 

กิจกรรม (เหตุการณ) 
แกวทรงกระบอกสูง 13 เซนติเมตร และมีเสนผานศูนยกลาง 6.2 เซนติเมตร    

แกวทรงกระบอกนี้สามารถจุน้ําไดกี่ลิตร 

                 มโนทัศน 
แกวทรงกระบอก  ความสูง  
เสนผานศูนยกลาง  ลิตร  ความจุ  

         การบันทึกขอมูล 
ความสูงของแกว เทากับ 13 เซนติเมตร 
เสนผานศูนยกลางของแกวเทากับ 6.2 
เซนติเมตร 

ภาพประกอบ 8 แผนผังรูปตัววี เร่ือง ปริมาตร โดยครูที่สอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
 

 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.  p. 8.  

h 

r 
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             ฉันรูอะไรมาแลวบาง 
1. เม่ือตองการหาความกวาง เราสามารถ 
เขียนขนาดในเทอมของนิพจนทางพีชคณิตได 
2. เรารูวิธีวาดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  
รวมถึงขนาดบนภาพวาดของเรา 
3. พ้ืนที่รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา คือ 
 
 
 
 
 

4. เราสามารถดําเนินการแทนคาของขนาด  
และพื้นที่ที่กําหนดใหไปยังสูตรขางตน เพ่ือให 
ไดสมการกําลังสอง 

5. สมการกําลังสองมีรูปทั่วไป คือ 2ax +bx+c =0 
โดย a, b, c เปนคาคงตัว และ a 0≠  
6. เราสามารถแกสมการกําลังสอง  
โดยใชการแยกตัวประกอบ น่ันคือ  
     ถา ab = 0 แลว a = 0 หรือ b = 0 
7. ขนาดของรูปส่ีเหลี่ยมผืนผามีคาเปนบวก
เทาน้ัน สวนระยะทางไมสามารถ 
ติดลบได 

     ทําไมฉันจึงชอบวิชาคณิตศาสตร  
คณิตศาสตรมีประโยชนสําหรับการหาขนาด 
ของรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา โดยการแกสมการ 
กําลังสอง ฉันสนุกกับการวาดภาพเกี่ยวกับ
ปญหา ซ่ึงทําใหหาคําตอบไดงายข้ึน 

คําถามสําคัญอะไรบาง     
ท่ีฉันควรจะตอบ 

 

1. คุณสามารถเขียนนิพจนสําหรับ
ความกวางและความยาวของรูป
ส่ีเหลี่ยมผืนผาในเทอมของเชิงตัวเลข 
2. ใชนิพจนสําหรับความยาวและ 
ความกวาง วาดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาที่
ประกอบดวยขนาดไดอยางไร 
 3. สูตรการหาพื้นที่ของรูป  
 ส่ีเหลี่ยมผืนผาคืออะไร 
   4. เขียนสมการกําลังสองใน 
  เทอมของพ้ืนที่ ความยาว 
  และความกวางของรูป 
  ส่ีเหลี่ยมผืนผา เชน l b×                
     5. สมการกําลังสอง 
     คืออะไร 
      6. คารากหรือระยะตัด 
      แกน x ของสมการ 
       กําลังสองคืออะไร 
        7. รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา 
        มีขนาดเทาใด     

  สิ่งที่มีฉันไดเรียนรูจากการแกปญหามีอะไรบาง 
ฉันไดเรียนรูวามีหลายวิธีที่สามารถนํามาใชในการ
แยกตัวประกอบสมการกําลังสอง ประกอบดวย 
1) การแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีของเกาส 
(Gauss Bionomial Factors) 
2) จัดกลุมเปนคู (Groups in Pairs) 
3) วิธีคูณไขว (Cross Method) 

      แนวคิดสําคัญคืออะไร  
สมการกําลังสอง  
พ้ืนที่รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  ขนาด  
การแยกตัวประกอบ  
ระยะตัดแกน X  นิพจนทางพีชคณิต 

ตรวจสอบ 
การทํางาน 
ของคุณ 

ในทั้งสองดาน 

 

6. คารากหรือผลเฉลยที่ไดจากการแกสมการ 2x + 6x - 112 = 0 
คือ    วิธีที่ 1 การแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีของเกาส 

(x - 8)(x + 14) = 0              
   ∴  x = 8 หรือ x = -14 

วิธีที่ 2 จัดกลุมเปนคู 

         2x + 14x - 8x - 112 = 0  
        x(x + 14) - 8(x + 14) = 0 
                  (x - 8)(x + 14) = 0 

  ∴  x = 8 หรือ x = -14 

ดานการคิดของฉัน ดานการกระทําของฉัน 

พ้ืนที่รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา                        
= ความยาว ×  ความกวาง = l ×  b 

                  คําตอบของฉันคืออะไร  
ขนาดของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา คือ 14 cm ×  8 cm 
ความยาวเทากับ 14 เซนติเมตร และ 
ความกวางเทากับ 8 เซนติเมตร 

x+6 
x 

                  ขอมูลที่ใหมามีอะไรบาง 
พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผาเทากับ 112 ตารางเซนติเมตร และ 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผามีความยาวมากกวาความกวาง 6 เซนติเมตร         

วิธีที่ 3 วิธีคูณไขว 
        
 
 (x - 8)(x + 14) = 0 

   ∴  x = 8 หรือ x = -14 
ดังนั้น ความกวาง (x) เทากับ 8 เซนติเมตร (ระยะทางไมสามารถ 
ติดลบได เปนบวกเสมอ) และความยาวเทากับ 14 เซนติเมตร 

x 

x 

8 

14 

- 
+ 

ภาพประกอบ 9 แผนผังรูปตัววี เร่ือง พ้ืนที่ โดยนักเรียน-ครู ในวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
 

                 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.  p. 10. 

                                                                            ปญหาคณิตศาสตร 
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผามีความยาวมากกวาความกวาง 6 เซนติเมตร  จงหาขนาดของรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาที่มีพ้ืนที่เทากับ 112 ตารางเซนติเมตร 

              ฉันสามารถหาคําตอบไดอยางไร 
1. ให x แทนความกวางของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  
ดังนั้น ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเทากับ x+6 
2.  
 
3. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา  
       = ความยาว ×  ความกวาง  
4. 112 = (x+6) ×  x  

  112 = 2x + 6x 

            ∴ 2x + 6x - 112 = 0 

5. สมการกําลังสอง คือ 2x + 6x - 112 = 0 
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             หลักการ 
1. สูตรของอัตราเร็ว คือ  
    ระยะทาง/เวลา  
2. สูตรของเวลา คือ  
   ระยะทาง/อัตราเร็ว 
3. สูตรของระยะทาง คือ  
   อัตราเร็ว ×  ระยะทาง 
4. t เปนเวลาที่แท็กซี่ใชขับ 
   ตามทันรถประจําทาง 

คําถามสําคัญ 
รถแท็กซี่จะขบัทันรถ
ประจําทางใชเวลา    

กี่ชั่วโมง 

 

 
ภาพประกอบ 10 แผนผังรูปตัววี เร่ือง อัตราเร็ว โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (1) 

 
 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.  p. 14. 
 
 
 
 
  

  

ดานความคิด  ดานวิธีการ  
ทฤษฎี  
  ทฤษฎีจํานวน 
  ทฤษฎีเซต 

                    มโนทัศน 
อัตราเร็วเฉลีย่  อัตรา  สูตร  เวลา  
สมการ  หนวย  ระยะทาง 

            ขอความรู 
รถแท็กซี่จะขบัตามทัน               

รถประจําทางใชเวลา 1
2

2
 ชั่วโมง 

        การจัดกระทําขอมูล 
ให  t แทน เวลาที่รถแท็กซี่ใช 
ขับตามทันรถประจําทาง 

   

35(1.5 +1) = 56t
 52.5 + 35t = 56t

    52.5 = 21t
 t = 2.5

 

ดังนั้น รถแท็กซี่จะขับทัน 
รถประจําทางใชเวลา 2.5 ชั่วโมง 

        การบันทึกขอมูล 
รถประจําทางวิ่งประมาณ 35 กิโลเมตร/ชัว่โมง   
รถแท็กซี่วิ่งประมาณ 56 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ 
รถประจําทางออกจากตลาดและวิ่งไปดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

รถแท็กซี่ออกจากตลาด  ชากวารถประจาํทางเปนเวลา 11
2

 ชั่วโมง  

โดยใชอัตราเรว็เฉลี่ย 56 กิโลเมตร/ชัว่โมง รถแท็กซี่จะขบัทันรถประจําทางใชเวลากี่ชั่วโมง 

ชั่วโมง 
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เรือลาดตระเวนจะตอง
แลนขนานกับชายฝง
ทะเลเพ่ือที่จะรักษา
ระดับกับเรือใบดวย
อัตราเร็วเทาใด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ภาพประกอบ 11 แผนผังรูปตัววี เรื่อง อัตราเร็ว โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (2) 
 
 ที่มา: Afamasaga-Fuata’i.  (2008).  AARE  International Educational Research.  p. 15.  

ดานความคิด  ดานวิธีการ  

ทฤษฎี  

ทฤษฎีจํานวน 
ทฤษฎีเซต 

หลักการ 
 

 

 

 

 1. โคไซนของมุม θ  คือ 

  xcos =
c

θ  

 

มโนทัศน 
มุม  อัตราเร็ว  ระยะทาง  สมการ 
กิโลเมตร  คาเฉลี่ย 

ขอความรู 
เรือลาดตระเวนจะตองแลน 

28.2 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
เพ่ือที่จะรักษาระดับกับเรือ 

การจัดกระทําขอมูล 

 
 
 
 
 
 
ให x แทนตัวแปรที่ไมทราบคา 

 xcos 20 =
30

 

         
x = 30 0.9397
x = 28.19 km/hr

×
 

การบันทึกขอมูล 

 

 
 
อัตราเร็วของเรือเทากับ 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
เรือลาดตระเวนแลนขนานกบัชายฝง ดังรูป 

 เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ 
เรือใบแลนเขาใกลชายฝงดวยอัตราเรว็ 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง ทํามุม 20° เรือลาดตระเวนจะตอง

แลนขนานกับชายฝงทะเลเพื่อที่จะรักษาระดับกับเรือใบดวยอัตราเรว็เทาใด 

คําถามสําคัญ 

θ 

c y 

x 

30 km/hr 

20  

เรือใบ 

เรือลาดตระเวน 

20° 

30 km/hr 

x 
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  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 112-113) กลาววา แผนผังรูปตัววีน้ีสรางขึ้น
เพ่ือประโยชนกับผูเรียน เพ่ือใหทราบวาในบทเรียนบทนี้เขาไดเรียนทฤษฎีใด ประเด็นสําคัญใด จาก
โครงสรางของแผนผังรูปตัวว ีปลายสุดดานลางของตัววี ชี้มาที่เหตุการณ (Events) หรือวัตถุ (Objects) 
หมายความวา เขาใชเหตุการณหรือวัตถุเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู โดยเลือกเหตุการณอยางใด
อยางหนึ่ง หรือวัตถใุดวตัถหุน่ึงจากสภาพแวดลอม นํามาสังเกตโดยรอบคอบ และบันทึกสิ่งทีส่ังเกต
ไดเก็บไว การกระทําดังกลาวจําเปนตองใชมโนมติตางๆ ซ่ึงเปนที่รูจักแลว เม่ือมีการเรียนรูใหมเกิดขึ้น
จากทั้งเหตุการณหรือวัตถุ จะตองมีการบนัทึกจากการสงัเกตและมโนมติบางประการซึ่งเปนสิ่งใหมหรือ 
ยากสาํหรับผูเรียน ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียนรูจักเหตุการณหรือวัตถุที่เขากําลังศึกษา ใหผูเรียน
มองเห็น มโนมติทีเ่ขารูแลว และความสัมพันธของมโนมติเหลาน้ันกับเหตุการณหรือวตัถุน้ัน และใหผูเรียน
ทราบวาควรจะบันทึกอะไรลงไปบาง ผูสอนอาจใชแผนผังรูปตัววีน้ีหลังจบชั่วโมงบรรยาย โดยใหผูเรียน
กรอกขอมูลลงไปวาในชัว่โมงน้ีไดเรียนเก่ียวกับอะไร มีมโนมติใดบางที่เกี่ยวของ ผูเรียนไดตั้งคําถาม
อะไรเปนคําถามสําคัญหลังการเรียนแลวผูเรียนคิดวาตนเองไดขอความรูอะไรบาง แลวเกิดความรูสึก
หรือไดคุณคาของความรูอะไรบาง 
ขอความรูอะไรบาง แลวเกิดความรูสึกหรือไดคุณคาของความรูอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 12 โครงสรางของแผนผังรูปตัวว ี

 
 ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2537). ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธี
ทางวิชาวิทยาศาสตร หนวยที่ 1-7.  หนา 113.  
 
 
 
 
 

คําถามสําคัญ 
ดานความคิด 

ทฤษฎี 

หลักการ 

มโนมติ 

ดานวิธีการ 

ขอความรูและคุณคาของความรู 

การจัดกระทําขอมูล 

การบันทึก 

วัตถุ/ เหตุการณ 
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 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา โครงสรางของแผนผังรูปตัววี มีลักษณะดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 13 สรุปโครงสรางของแผนผังรูปตัวว ี

 
 
  1. เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ คือ สวนทีเ่ปนโจทยปญหาหรือสถานการณที่กาํหนดให 
  2. มโนทัศน คือ ความคิดรวบยอดหลักทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในการแกโจทยปญหา 
ซ่ึงเปนความคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรทีผู่เรียนเรียนรูมากอน และสมัพันธ
กับการแกโจทยปญหา 
  3. หลักการ คือ ขอความทีเ่ปนความจรงิใชอางอิงได อาจเปนกฎ บทนยิาม ทฤษฎีบท  
สมบตัิตางๆ หรือสูตรทางคณิตศาสตร ทีนํ่ามาใชในการแกโจทยปญหาและสอดคลองกับมโนทศัน โดย
ชี้แนะถึงรูปแบบหลายๆ วิธีการที่ไดมาซ่ึงคําตอบ  
  4. ทฤษฎี คือ หัวขอ สาระหลักหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการแกโจทย
ปญหา โดยพิจารณาเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในการแกปญหาเกี่ยวของกับสาระหลกัใดของ
วิชาคณิตศาสตร 
  5. คําถามสําคัญ คือ คําถามที่ทําใหทราบวาโจทยตองการทราบอะไร  
  6. การบันทึกขอมูล คือ การเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดมาใหมีอะไรบาง  
  7. การจัดกระทําขอมูล คือ การนําผลการบันทึกขอมูลมาจัดใหม เริ่มจากกําหนดตัวแปร 
แทนสิง่ที่ไมทราบคา และเขยีนสมการ ดําเนินการแกปญหาโดยเลือกใชวิธีการจากหลักการทีเ่หมาะสม 
แลวคํานวณหาคําตอบ และตรวจสอบคําตอบที่ได 
  8. ขอความรู คือ ผลที่ไดจากการจัดกระทําขอมูล ซ่ึงเปนคําตอบของคําถามสําคัญหรือ
คําตอบของโจทยปญหา 
 
 

ดานความคิด ดานวิธีการ 

ทฤษฎี 

  หลักการ 

        มโนทัศน 

          ขอความรู 

     การจัดกระทําขอมูล 

การบันทึกขอมูล 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ 

คําถามสําคัญ 
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 1.3 การใชแผนผังรูปตวัวีในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  โนแวค (Novak.  1980: IV-12-13) ไดกลาวถึง การนํามโนมติรูปตัววีไปใชในการเรียน 
การสอนไววา มโนมติรูปตวัวีสามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรยีนการสอนไดทั้งกอนการสอน ระหวาง
การสอนและใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู ดังน้ี 
   1. การใชมโนมตรูิปตวัวีเปนเครื่องมือเตรียมการสอน โดยผูสอนสามารถใชมโนมติ
รูปตวัวีในการวิเคราะหการปฏิบตัิการทดลองกอนที่จะนําเสนอแกนักเรียน และใชมโนมติรูปตวัวีในการ
กําหนดวิธีการทดลองที่มีอยูแลว เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมคีวามหมายได โดยมโนมติรูปตวัวี
จะเปนเครื่องประเมินมโนมติที่ผูเรียนจะตองมีมากอนที่จะดําเนินการทดลอง นอกจากนี้มโนมติรูปตัววี
ยังใชเปนกลไกในการออกแบบการทดลองของแตละบุคคลไดดวย 
   2. การใชมโนมตรูิปตวัวีเปนเครื่องมือในการสอน มโนมตรูิปตวัวีเปนเครื่องมือที่ใช
อภิปรายถึงการทดลองโดยการสรุปยอ ผูสอนสามารถนํามโนมติรูปตัววีมาใชกอนการปฏิบตัิการทดลอง 
โดยใหผูเรียนระบสุิ่งทีเ่รียนรูมากอนทางดานซายมือ เพราะจะเปนสิ่งที่ชวยใหผูเรียนไดทราบถึงวธิีการ 
และลักษณะของขอมูลที่จะตองบันทึกพรอมการจัดกระทําขอมูลเพ่ือชวยใหการเรยีนในบทเรียนนั้นๆ 
งายขึ้นและเปนไปอยางรวดเร็ว 
   3. การใชมโนมติรูปตัววีเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน โดยใหผูเรียนสราง
มโนมติรูปตัววแีละประเมินการสรางมโนมติรูปตวัวีจากสวนตางๆ ที่เปนองคประกอบของมโนมติรูปตัววี
แลวใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว กลาวคอื ผูเรียนสามารถใชมโนมติรูปตัววีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
น่ันเอง 
   4. การสอนวิธีการสรางมโนมติรูปตัวว ี
  โนแวค และ โกวิน (Novak; & Gowin.  1984: 60-63) ไดกลาวไววา ในการสอนให
ผูเรียนสามารถสรางมโนมติรูปตัววีน้ัน ผูสอนควรดําเนนิการดงัน้ี 
   1. เร่ิมตนโดยใหผูเรียนทําความเขาใจกับความหมาย และลักษณะของมโนมติ 
เหตุการณและหรือวัตถสุิ่งของ 
   2. แนะนาํการบันทึกขอมูล และการตั้งคําถามนํา โดยชี้ใหเห็นวา ลักษณะของ
การบันทึกขอมูลน้ันขึ้นอยูกับลักษณะของคําถาม 
   3. อธิบายใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกบัการจัดกระทาํขอมูล ซ่ึงสามารถจัดกระทําไดหลาย  ๆ
รูปแบบวิธีการ ซ่ึงลักษณะการจัดกระทํานั้นจะเปนตัวบงชี้ถึงขอความรูที่ได 
   4. อธิบายใหผูเรียนเขาใจความหมายของหลักการและทฤษฎี 
  นอกจากนี้ โนแวค (Novak.  1980: IV-15) ไดใหขอเสนอแนะถึงการนํามโนมติรูปตัววี
ไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 
   1. ควรใชในกรณีที่เน้ือหาของบทเรียน เปนการปฏิบัติการทดลอง ไมควรนําไปใช
ในบทเรียนที่มีเนื้อหาเปนนามธรรม 
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   2. ผูสอนไมควรวิตกกังวลวา ผูเรียนจะตองเขาใจโครงสรางมโนมติรูปตัววีทั้งหมด
ทันที ควรจะใหผูเรียนไดเขาใจในแตละสวนของโครงสรางมโนมติรูปตัวว ี
   3. เม่ือผูเรียนเขาใจความหมายของศัพทที่เปนองคประกอบตางๆ เปนอยางดีแลว 
ผูสอนควรจะแนะนําใหผูเรียนสรางมโนมติรูปตัววี ซ่ึงอาจจะใหสรางเฉพาะบางสวน หรืออาจจะใหผูสราง
มโนมติรูปตัววีที่สมบูรณของทั้งหมดหลังจากปฏิบัติการทดลองแลว 
   4. เม่ือผูเรียนคุนเคยกับมโนมติรูปตัววีมากขึ้น อาจจะใหผูเรียนเขียนดานซายมือ
ของมโนมติรูปตัววีมากอนดําเนินการทดลอง หรือใหเปนการบานสําหรับผูเรียน 
   5. ผูสอนอาจนํามโนมติรูปตวัวทีีส่มบูรณแลวตดิบอรดไวใหผูเรียนดู โดยเฉพาะทฤษฎี 
และหลักการสําคัญๆ รวมทั้งมโนมติรูปตวัวีก็จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549: 20) ไดอธิบายขั้นตอนในการจัด 
การเรียนการสอนแบบผังมโนมติรูปตัววี ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิมและแจงผลการเรยีนรูที่คาดหวงั เร่ิมตนโดยทบทวน
ความรูเดิมของผูเรียน แจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง และใหผูเรียนทําความเขาใจกบัความหมายและลกัษณะ
โครงสราง/ วิธีสรางผังมโนมติรูปตัวว ี
   ขั้นที่ 2 การแนะนําการบันทึกขอมูลและการตั้งคําถามสําคัญ โดยชี้ใหเห็นวา ลักษณะ
ของการบันทึกขอมูลน้ันขึ้นอยูกับลักษณะของคําถามอธิบายใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับการจัดกระทําขอมูล 
ซ่ึงสามารถจัดกระทําไดหลายๆ รูปแบบและวิธีการ ซ่ึงลักษณะการจัดกระทําขอมูลน้ันจะเปนตัวบงชี้
ขอความรู 
   ขั้นที่ 3 การอธิบายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการสรางผังมโนมติรูปตัววี โดย
เร่ิมตนตั้งแตการแนะนําใหผูเรียนสรางผังมโนมติรูปตัววี หลักการเดมิในสวนของเหตุการณและ/หรือ
วัตถุสิ่งของ สวนของการบันทึกและการจัดกระทําขอมูล สวนของความรูมโนมติทั้งหมด และสวนของ
หลักการ 
  จากการทีไ่ดศกึษาการนําแผนผังรูปตวัวไีปใชในการเรียนการสอน ผูวิจัยไดกําหนดขัน้ตอน
ในการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี ดังน้ี 
   1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการจัดกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเดิม 
หรือซักถามปญหาหรือคําถามจากบทเรียนที่ผานมา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน 
   2. ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมที่ครูอธิบายการใชแผนผังรูปตัวว ีในการแกปญหา
เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ หลังจากนั้นใหนักเรียนลงมือ
ปฏิบัติแกโจทยปญหา เปนรายบุคคล จับคู หรือเปนกลุม จากการทําใบงาน/ ใบกิจกรรม โดยครูคอย
ดูแล และใหคําแนะนํานักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ เม่ือทําเสร็จแลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน 
   3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความแตกตาง ความเหมาะสม ขอดี ขอเสีย 
ของวิธีการหรอืคําตอบที่ได จากการใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา หลังจากนั้นรวมกันสรุป
สิ่งที่ไดเรียนมาแลว 
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 1.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนผังรูปตัวว ี
  งานวิจัยตางประเทศ 
   โนแวค โกวิน และ โจฮันเซน (Novak; Gowin; & Johansen.  1983: 18) ได
ทําการศึกษา เร่ืองการใชผงัมโนทัศน และมโนมติรูปตัววีกับนักเรยีนที่เรียนวิทยาศาสตร โดยศึกษา
ความสามารถในการใชผังมโนทัศนและมโนมติรูปตัววีของนักเรียนเกรด 7 และ เกรด 8 ผลการศึกษา 
พบวา นักเรียนเกรด 7 และเกรด 8 ใชผังมโนทัศน และมโนมติรูปตัววีในการเรียนวิทยาศาสตร น้ัน
นักเรียนเกรด 7 สามารถใชไดดีกวาเกรด 8 แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาวิชาและระยะเวลาที่
ใชในการทดลอง 
   เลหแมน คารเตอร และ คาเฮล (Lehman; Carter; & Kahle.  1985: 39) ทําการศึกษา
ผลการใชผังมโนทัศนและแผนผังรูปตัวว ี ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชวีวทิยาของนักเรียนผิวดํา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยเปรียบเทียบกบัการสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา
ปจจัยที่ทําใหผลการทดลองไมแตกตางกนัอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ ดังน้ี 
    1. ความไมเทาเทียมกันของที่ใช ซ่ึงเปนรูปแบบการวิจัยกึ่งการทดลอง 
    2. ครูและนกัเรยีนไมคุนเคยกบัการสอนแบบใชผังมโนทศันและแผนผังรูปตวัว ี
    3. ระยะเวลาของการทดลองอาจสั้นเกินไป 
    4. แบบทดสอบยากเกินไป 
   อะฟามาซากา ฟูอะตาไอ (Afamasaga-Fuata’i. 2004: 19) ไดศึกษาผลการใชผัง
มโนทัศนและแผนผังรูปตัววี เปนเครื่องมือสําหรับเรียนรูคณิตศาสตรหัวขอใหม ของนักศึกษา จํานวน 6 คน 
ซ่ึงเขารวมทําการตรวจสอบการใชเครื่องมือการรูกระบวนการคิด ที่เปนผังมโนทศัน และแผนผงัรูปตวัวี
ในการเรียนรูและแกปญหาหัวขอคณิตศาสตรที่เลือก ผลการศึกษาพบวา ในตอนแรกนักศึกษาพยายาม
ที่จะทําความเขาใจหวัขอใหมและเครื่องมือ จากการใชผังมโนทัศนและแผนผังรูปตวัว ีนักศึกษามีการพัฒนา
ความเขาใจมากขึ้นและลึกซึ้งในหัวขอทีพ่วกเขาเลอืก และจากการศึกษาครั้งน้ี นักศึกษาทั้ง 6 คนได
ตระหนักในความมีประโยชนของการใชผังมโนทัศน และแผนผังรูปตัววีเปนเครื่องมือที่แสดงใหเห็น
การเชื่อมโยงทางความคิดภายในหัวขอและเหตุการณที่สําคัญที่เชื่อมโยงระหวางหลักการและขั้นตอน
วิธี นักศึกษายังตระหนักในคุณคาของการใชผังมโนทัศนในการพัฒนาความเขาใจและเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารความเขาใจกับคนอ่ืนๆ สรุปไดวาผังมโนทัศนและแผนผังรูปตัววีเปนเครื่องมือที่สามารถพัฒนา
ความเขาใจอยางลึกซึ้งของโครงสรางทางคณิตศาสตร  
   อะฟามาซากา ฟูอะตาไอ (Afamasaga-Fuata’i. 2006: 84-85) ไดพัฒนาความสามารถ
ในการคิด เร่ือง เมทรกิซและระบบสมการเชิงเสน โดยใชผังมโนทศันและแผนผังรูปตวัวี ซ่ึงเปนกรณี 
ศึกษาหนึ่งในรายวิชาคณิตศาสตร ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาไดพัฒนาการบูรณาการและการเชื่อมโยง
ความรูเร่ืองเมทริกซ และระบบสมการเชิงเสนมากขึ้น ซ่ึงเปนผลมาจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการใชภาษาอยางเหมาะสม การสรางหัวขอที่
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ครอบคลุมผังมโนทัศนและแผนผังรูปตัววีที่มีหลายผลเฉลย ทําใหเพ่ิมความตระหนักและความรูความ
เขาใจเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงระหวางความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร และวธิีดําเนนิการ การตรวจสอบ
ความถูกตอง และการใหเหตุผลอธิบายการหาคําตอบชวยไดอยางมากโดยใชผังมโนทัศน และแผนผัง
รูปตัวว ี
   อะฟามาซากา ฟูอะตาไอ (Afamasaga-Fuata’i. 2008: 17-18) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
แผนผังรูปตัววี เปนเคร่ืองมือที่ใชในการแกปญหาที่ชวยสงเสริมการคิดวิเคราะหและการสังเคราะห
ความคิดรอบยอดและการประยุกตในวิชาคณิตศาสตร โดยไดนําเสนอตัวอยางแผนผงัรูปตวัวทีี่สรางขึ้น
โดยครูคณิตศาสตรรวมมือกัน ครูคณิตศาสตรที่สอนระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา นักเรียน-ครู 
รวมกันสราง และการสรางเปนรายบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยใชเวลาหลายป
ในการตรวจสอบ แผนผังรูปตัววีเปนเครือ่งมือที่ทําใหเกิดการรูกระบวนการคิด ซ่ึงชวยใหผูแกปญหา
สามารถคิดวิเคราะห และสังเคราะหเน้ือหาทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับขอความปญหาไดอยางเปนระบบ 
โดยการจําแนกแยกแยะหลกัการและมโนทัศนทีช่ี้นําไปสูวิธีการแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล การสราง
แผนผังรูปตัววีไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญหาแตยังทําใหเขาใจชัดเจนถึงวิธีการที่สัมพันธ
กับหลักการโดยทางทฤษฎี ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธอยางตอเน่ืองระหวางดานความคิดและดานวธิกีาร
ของแผนผังรูปตวัวี ผูแกปญหาจําเปนตองเช่ือมโยงในกระบวนการคิดวเิคราะห และการใหเหตุผล เปน
รายบุคคลหรือเปนกลุม เพ่ือที่จะไดสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีที่สมบูรณ จากการศึกษาพบวา แผนผัง
รูปตวัวีที่สรางโดยนักเรียน-ครู แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของสูงกวาแผงผงัรูปตวัวีที่สรางอ่ืนๆ    
  งานวิจัยในประเทศ 
   ลําพูน บุญโสภณ (2540: 67-69) ไดทําการเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง การขนสง
และการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการสอนโดยใชมโนมติรูปตัววีกับการสอนปกติ 
โดยกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน และกลุมควบคุม 40 คน  ผลการศึกษา 
พบวา นักเรยีนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนในกลุมทดลองมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา
นักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และผลการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา
วิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง ไมมีความสัมพันธกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   มงคล เสนามนตรี (2542: 66-68) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง โลกสีเขียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ระหวางการสอนโดยใชผังมโนมติรูปตัววีกบัการสอนปกติ โดยกลุมตัวอยางจํานวน 81 คน แบงเปน
กลุมทดลอง 38 คน และกลุมควบคุมจํานวน 43 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรยีนที่เรียนโดยใชผัง
มโนมติรูปตวัวีมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร เร่ือง 
โลกสีเขียว สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   สุภัทรตรา กุลยะ (2551: 81-83) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยครูใชมโนมติรูปตัวว ี โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนจํานวน 71 คน  
แบงเปนกลุมทดลอง 36 คน และกลุมควบคุม 35 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู โดยครูใชมโนมติรูปตัววีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูตามปกติ นักเรียนชายมีความสามารถในการคิดวเิคราะหและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขั้นบรูณาการสูงกวานักเรยีนหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และไมพบปฏสิัมพันธระหวาง
วิธีการจัดการเรียนรู และเพศสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะห และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนผังรูปตัววีพบวา สวนใหญจะนํามาใช
ในการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร กิจกรรมที่ปฏิบตักิารทดลอง เรียกวา มโนมติรูปตวัวี แตจาก
การไดศึกษางานวิจัยตางประเทศ ทําใหทราบวาแผนผังรูปตัววีสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  ที่ทําเขาใจในความสัมพันธของความรูและวิธีการ รวมถึงเขาใจโครงสรางทาง
คณิตศาสตร นอกจากนี้ยังชวยในการสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร  ทําใหผูวิจัยเกดิความสนใจที่จะ
ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 2.1 ความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร 
  นักการศึกษาไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร ไวดังน้ี 
  แอนเดอรสัน และ พิงกรี (Anderson; & Pingry.  1973: 228) ไดใหความหมายของ
ปญหาทางคณติศาสตรวา ปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณหรือคําถามที่ตองการหาคาํตอบ 
ซ่ึงผูแกปญหาจะทําได จะตองมีกระบวนการที่เหมาะสมโดยใชความรู ประสบการณ การวางแผน และ
การตัดสินใจประกอบกันไป 
  อดัมส และคนอ่ืนๆ (Adams; et al.  1977: 173-176) ไดใหความหมายของปญหา
ทางคณิตศาสตรวา เปนสถานการณที่เปนประโยคภาษา คําตอบจะเกี่ยวของกับปริมาณ โดยนักเรียน
ไมสามารถหาคําตอบไดโดยทันที ซ่ึงปญหาน้ันไมไดระบุวิธีการหรือการดําเนินการในการแกปญหาไวอยาง
ชัดเจน ผูแกปญหาตองคนหาวิธีการใดๆ ในการหาคําตอบของปญหา น่ันคือ การไดมาซึ่งคําตอบของ
ปญหาจะไดจากการพิจารณาวาจะตองทําอะไร 
  ครูอิคแชงค และ เชฟฟลด (Cruikshank; & Sheffield.  1992: 37) ไดกลาวไววา ปญหา
ทางคณิตศาสตร จะมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับคณิตศาสตร แตไมไดหมายความวาจะเกี่ยวของกับจํานวน
เทานั้น ปญหาทางคณิตศาสตรบางปญหา เปนปญหาที่เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพหรือการใหเหตุผล
ทางตรรกศาสตร โดยที่ไมเกี่ยวของกับจํานวน 
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  ครูลิค และ รูดนิค (Krulik  & Rudnick.  1993: 6) ไดกลาววา ปญหาทางคณิตศาสตร คือ 
สถานการณที่เปนประโยคภาษา คําตอบจะเกี่ยวของกับปริมาณซึ่งปญหานั้นไมไดระบุวิธีการหรือการ
ดําเนินการในการแกปญหาไวอยางชัดเจน ผูแกปญหาจะตองคนหาวาจะใชวิธีการใดในการหาคําตอบของ
ปญหา ซ่ึงคือ การไดมาซึ่งคําตอบของปญหา 
  ปรีชา เนาวเย็นผล (2537: 7) ไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร สรุปไดเปน
ขอๆ ดังน้ี 
   1. เปนสถานการณทางคณิตศาสตรทีต่องการหาคําตอบ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปปริมาณ
หรือจํานวน หรือคําอธิบายใหเหตุผล 
   2. เปนสถานการณที่ผูแกปญหาไมคุนเคยมากอนไมสามารถหาคาํตอบไดใน ทันท ี
ทันใดตองใชทักษะ ความรูและประสบการณหลายๆ อยางประมวลเขาดวยกันจึงจะหาคําตอบได 
   3. สถานการณใดจะเปนปญหาหรือไม ขึ้นอยูกับบุคคลผูแกปญหา และเวลาสถานการณ
หน่ึงอาจเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่ง แตอาจจะไมใชปญหาสําหรับบุคคลหนึ่งก็ได และสถานการณ
ที่เคยเปนปญหาสําหรับบุคคลหนึ่งในอดีต อาจไมเปนปญหาสําหรับบุคคลนั้นแลวในปจจุบัน 
  จินดาภรณ ชวยสขุ (2549: 9) ไดใหความหมายของปญหาทางคณติศาสตรไววา ปญหา
คณิตศาสตร คือ สถานการณหรือคําถามที่อาจจะอยูในรูปปริมาณหรือจํานวน ซ่ึงตองการหาคําตอบ 
ผูแกปญหาตองใชทักษะความรูและประสบการณหลายๆ อยางประมวลเขาดวยกนัในการหาคําตอบ 
  อรชร ภูบญุเตมิ (2550: 9) ไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรวา เปนสถานการณ
หรือคําถามทางคณิตศาสตรที่ตองการคาํตอบ ซ่ึงอาจอยูในรปูของปริมาณ วธิีการ คาํอธบิาย หรือการให
เหตุผล โดยทีผู่แกน้ันจะตองใชทักษะ ความรู การตัดสินใจ และประสบการณหลายๆ อยางเขาดวยกัน
จึงจะหาคําตอบหรือขอสรุปน้ันได 
  ณัฐ สิทธิกร (2551: 12) ไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรวา ปญหาทาง
คณิตศาสตรเปนสถานการณหรือคําถามที่ตองเก่ียวของกับปริมาณ และปญหาที่อยูรอบๆ ตัวเรา ซ่ึง
การหาคําตอบจะตองใชความรูและประสบการณที่มีอยู เพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแกปญหานั้น
ใหสําเร็จ 
  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (2551: 7) ไดใหความหมายของ
ปญหาทางคณิตศาสตรวา ปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร ซ่ึง
เผชิญอยูและตองการคนหาคําตอบ โดยที่ยังไมรูวิธีการหรือขั้นตอนที่จะไดคําตอบของสถานการณน้ัน
ในทันที 
  ชมพูนุท วนสนัเทียะ (2552: 61) ไดใหความหมายของปญหาทางคณิตศาสตรวา ปญหา
ทางคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรซ่ึงเปนประโยคภาษา ปญหาที่เปนเรื่องราว 
หรือปญหาที่เปนคําพูดก็ได และอาจจะเกี่ยวของกับปริมาณ สมบัติทางกายภาพ หรือการใหเหตุผล
ทางตรรกศาสตร โดยไมสามารถหาคําตอบไดทันที แตจะตองอาศัยความรู ประสบการณ กฎ บทนิยาม 
ทฤษฎีบท ที่ไดเรียนรูมาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
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 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณหรือคําถาม
ทางคณิตศาสตรที่อาจเกี่ยวของกับปริมาณหรือจํานวน ซ่ึงตองใชความรู ทักษะ ประสบการณประมวล
เขาดวยกัน เพ่ือใหไดวิธีการหรือขั้นตอนในการแกปญหาที่ทําใหไดคําตอบหรือขอสรุปที่ตองการ 
 2.2 ความหมายของการแกปญหาทางคณติศาสตร 
  นักการศึกษาไดใหความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร ไว ดังน้ี 
  โพลยา (Polya.  1980: 311) ไดกลาวไววา การแกปญหาคณิตศาสตรเปนการหาวิถีทาง
ที่จะหาสิ่งที่ไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการที่จะนําสิ่งที่ยุงยากออกไป หาวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรค
ที่เผชญิอยู เพ่ือจะใหไดขอลงเอยหรือคําตอบที่มีความชดัเจน แตวาสิ่งเหลาน้ีไมไดเกิดขึ้นในทันททีันใด 
  คัตซ (Kutz.  1991: 91) อธิบายไววา การแกปญหาคณิตศาสตรจะเกิดขึ้นเม่ือมีเง่ือนไข
ตอไปน้ี 
   1. มีเปาหมายของสถานการณทางคณิตศาสตรที่สามารถจะเปนไปได ซ่ึงเปาหมาย น้ัน
จะถูกทําความเขาใจโดยผูแกปญหานั้น 
   2. วิธีที่จะไปสูเปาหมายนั้นจะมีอุปสรรค ซ่ึงผูแกปญหาจะไมรูวิธีทีบ่รรลเุปาหมายนั้น 
   3. ผูแกปญหาถูกกระตุนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
  ปรีชา เนาวเย็นผล (2544: 18) กลาวไววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนการหา
วิธีการ เพ่ือใหไดคําตอบของปญหา ซ่ึงผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิดทางคณิตศาสตรที่มีอยู
ผสมผสานกับขอมูลตางๆ ที่กําหนดในปญหา เพ่ือกําหนดวิธีการหาคําตอบของปญหา 
  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 7) ไดใหความหมายของการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรไววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการ ในการประยุกต
ความรูทางคณิตศาสตร ขั้นตอน/กระบวนการแกปญหา ยทุธวธิีแกปญหา และประสบการณที่มีอยูไปใชใน
การคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร 
  บงกชรัตน สมานสินธุ (2551: 19) ไดใหความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ไววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนความสามารถในการนําความรู ทักษะ และการดําเนินการ
ทางคณติศาสตรมาใชในการหาคําตอบเม่ือกําหนดสถานการณหรือคาํถามที่เปนปญหาทางคณติศาสตร
มาให 
  ศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต (2552: 40) ไดใหความหมายของการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ไววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการในการหาคําตอบของปญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณตางๆ ที่ผูแกปญหาอาจไมเคยพบเจอมากอน ซ่ึงจะตองอาศัยทักษะ ความรู ความเขาใจ
และประสบการณเดิม เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูใหมๆ โดยใชหลักในการวางแผน หรือยุทธวิธทีี่
จะนําไปสูผลลัพธของปญหาที่ตองการ 
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 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการใน
การหาคําตอบ เม่ือกําหนดสถานการณหรือคําถามทางคณิตศาสตรมาให ซ่ึงผูแกปญหาจะตองใชความรู 
ทักษะทางคณิตศาสตร รวมถึงประสบการณเดิมที่มีอยูมาประยุกต เพ่ือนําไปสูวิธีการไดมา ซ่ึงคําตอบ
ของปญหา 
 2.3 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  นักการศึกษาไดใหทศันะเกีย่วกบัความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
  กาเย (Gagne’.  1970: 186-187) กลาวถึง สาระสําคญัของความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร สรุปไดดังน้ี 
   1. ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถในการนํากฎ 
สูตร ความคิดรวบยอด และ/หรือหลักการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม ทักษะ
ทางปญญาจะเปนความรูที่ผูเรียนเคยเรียนมากอน 
   2. ลักษณะของปญหา (Problem Schemata) หมายถึง ขอมูลในสมองที่เกี่ยวของ
กับการแกปญหา ซ่ึงทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ ระหวางสิ่งที่โจทยตองการกบัสิ่งที่
กําหนดใหไดขอมูลเหลานี้ ไดแก คําศัพท และวธิีการแกปญหาลักษณะตางๆ 
   3. การวางแผนหาคําตอบ (Planning Strategies) หมายถึง ความสามารถในการใช
ทักษะทางปญญา และลักษณะของปญหาในการวางแผนแกปญหา การวางแผนหาคําตอบเปนกลวิธี
การคิด 
   4. การตรวจสอบคําตอบ (Validating the Answer) หมายถึง ความสามารถในการ
ตรวจยอน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการแกปญหาตลอดกระบวนการ 
  ซุยแดม (Suydam.  1990: 36) กลาวถึง องคประกอบที่ชวยสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการเขาใจในความคิดรวบยอดและขอความทาง
คณิตศาสตร ความสามารถในการแยกแยะความคลายคลึงหรือแตกตางกัน ความสามารถในการเลอืกใช
ขอมูลและวิธีการที่ถูกตอง ความสามารถในการแยกแยะขอมูลที่ไมเกี่ยวของ ความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูลและประมาณคา ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธและตีความหมายของขอเท็จจริงเชิง
ปริมาณ 
  ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542: 125) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร ไวดังน้ี 
   1. ความสามารถในการวิเคราะหปญหาทางคณิตศาสตร คือ นักเรียนสามารถ
ตีความ ทําความเขาใจปญหา จําแนก แยะแยะ สิ่งทีเ่กีย่วของกับปญหาและสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับปญหา
ออกจากกัน จะมองปญหาใหเห็นชัดวา อะไรคือสิ่งที่ตองการ อะไรคือสิ่งที่เราคาดหวังวา จะพบและ
เรามีขอมูลอะไรอยูบาง การเขียนภาพจะชวยใหเราเขาใจปญหานั้นๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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   2. ความสามารถในการวางแผนแกปญหาทางคณิตศาสตร ผูแกตองคนพบวา ขอมูล
ตางๆ เกี่ยวของสัมพันธกันอยางไร สิ่งที่ยังไมรูเกี่ยวของกับสิ่งที่รูแลวอยางไร แลวหาวิธีการแกปญหา
โดยนํากฎเกณฑ หลักการ ทฤษฎี มาใชประกอบกับขอมูลที่มีอยู แลวเสนอออกมาในรูปของวิธีการ 
   3. ความสามารถในการคิดคาํนวณ หมายถึง ความสามารถในการหาคําตอบทีถู่กตอง
สมบูรณที่สุดของปญหาคณิตศาสตรโดยวิธีการตามแผนที่วางไวผูแกปญหาจะตองรูจักวิธีการคํานวณ
ที่เหมาะสมดวย 
  ชมพูนุท วนสนัเทียะ (2552: 64-65) ไดใหความหมาย ความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรวา เปนกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวยความคิดรวบยอด 
กฎ สูตร ทฤษฎีบท นิยามตางๆ ความสามารถในการใหเหตุผล การแยกแยะความคลายคลึงหรือ
ความแตกตางกัน ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล การตีความหมาย มาชวยเชื่อมโยงความสัมพันธ
กับปญหา ตลอดจนสามารถตรวจสอบความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของการแกปญหาได 
 จากที่นักการศึกษาไดใหทัศนะไวน้ัน สามารถสรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการในการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร ประกอบดวย ความสามารถ
ในการทําความเขาใจปญหา ความสามารถในการนําความรู ทักษะทางคณิตศาสตร มาใชในการวางแผน
และหาวิธกีารแกปญหา ความสามารถในการคิดคํานวณ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบความถูกตอง 
และความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 2.4 ประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร 
  ปญหาไดแบงเปนหลายประเภท ซ่ึงนักการศึกษาไดจําแนกประเภทของปญหาไว ดังน้ี 
  โพลยา (Polya.  1985: 123-128) ไดแบงประเภทของปญหาคณติศาสตรออกเปน 2 ประเภท 
โดยพิจารณาจากจุดประสงคของปญหา ดังน้ี 
   1. ปญหาใหคนหา (Problem to Find) อาจเปนปญหาในเชิงทฤษฎีหรือในเชิงปฏิบัติ
ก็ได เปนปญหาที่มีจุดประสงคใหคนหาคําตอบที่ตองการ ซ่ึงอาจอยูในรูปปริมาณหรือจํานวน เปนปญหา
ใหหาวิธีการ หรือหาเหตุผลก็ได  ปญหาใหคนหา มีสวนสําคัญแบงไดเปน 3 สวน คือ 
    1.1 สิ่งที่ตองการหา 
    1.2 สิ่งที่กําหนดให 
    1.3 เง่ือนไขเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ตองการหากับสิ่งที่กําหนดให 
   2. ปญหาใหพิสูจน (Problem to Prove) ปญหาประเภทน้ี มีจุดประสงคใหแสดง
การใหเหตุผลวา “ขอความที่กําหนดใหเปนจริง” หรือ “ขอความที่กําหนดใหเปนเท็จ” ปญหาใหพิสูจน
สวนใหญจะอยูในรูป “ถา p แลว q” สวนสําคัญของปญหาใหพิสูจนสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ 
    2.1 สิ่งที่กําหนดให หรือ สมมติฐาน 
    2.2 สิ่งที่ตองพิสูจน หรือ ผลสรุป 
  บิทเทอร แฮทฟลด และ เอ็ดเวิรดส (Bitter; Hatfield; & Edwards.  1989: 37) ไดแบง
ปญหาออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
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   1. ปญหาปลายเปด (Open-Ended) เปนปญหาที่มีจํานวนคําตอบทีเ่ปนไปได หลาย 
คําตอบ ปญหาเหลานี้มองวากระบวนการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญมากกวาคําตอบ 
   2. ปญหาใหคนพบ (Discovery) ปญหาประเภทนี้จะใหคาํตอบในขั้นสดุทาย แต
จะมีวิธีการทีห่ลากหลายใหนักเรียนใชในการหาคําตอบ 
   3. ปญหาที่กําหนดแนวทางในการคนพบ (Guided Discovery) เปนปญหาที่มี
ลักษณะรวมของปญหา มีเง่ือนไขปญหา และบอกทิศทางในการแกปญหา ดังน้ันนักเรียนจะไมรูสึก
หมดหวังในการหาคําตอบ 
  คัทซ (Kutz.  1991: 93) กลาววา ถาพิจารณาปญหาจากผูแกปญหาและความซับซอน
ของปญหา สามารถแบงปญหาออกไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี  
   1. การแกปญหาที่พบเห็นทั่วไป หรือโจทยปญหา (Routine or Word Problem 
Solving) ปญหาที่พบเห็นกันโดยทั่วไปหรือปญหาที่นักเรียนคุนเคย (Routine Problem) เปนปญหาที่
มีโครงสรางไมซับซอน ผูแกปญหามีความคุนเคยกับโครงสราง ลักษณะของปญหา และวธิีการแกปญหา 
   2. การแกปญหาที่ไมเคยพบเห็นมากอน (Non-Routine Problem Solving) เปน
ปญหาที่นักเรียนไมเคยพบเห็นมากอนหรือปญหาที่นักเรียนไมคุนเคย (Non-Routine Problem) เปน
ปญหาที่มีโครงสรางซับซอน ผูแกปญหาจะตองประมวลความรู ความคิดรวบยอด และหลักการตางๆ 
ที่นํามาใชในการแกปญหา ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
    2.1 ปญหากระบวนการ เปนปญหาที่ตองใชกระบวนการคิดอยางเปนลําดับขัน้ตอน
ในการแกปญหา 
    2.2 ปญหาในรูปปริศนา เปนปญหาที่ทาทาย และใหความสนุกสนาน  
  รีส ซุยแดม และ ลินดควิสท (Reys; Suydam; & Lindquist.  1992: 29) ไดแบงปญหา
ออกเปน ดังน้ี 
   1. ปญหาธรรมดา (Routine Problem) เปนปญหาที่เกี่ยวกับการประยุกตใชการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตร เปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอนนัก ผูแกปญหามีความคุนเคยในโครงสราง
และวิธีแกปญหา 
   2. ปญหาไมธรรมดา (Nonroutine Problem) เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอนใน
การแกปญหา ผูแกปญหาตองประมวลความรู ความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาใชใน
การแกปญหา 
  ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล (2539: 126) กลาาวา ประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร แบงเปน 
ดังน้ี 
   1. ปญหาทางคณิตศาสตร พิจารณาจาก จุดประสงค แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
    1.1 ปญหาใหคนหา 
    1.2 ปญหาใหพิสูจน 
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     สวนสําคัญของปญหาให “คนหา” ประกอบดวย สิ่งที่ตองการหา สิ่งที่กําหนดให 
เง่ือนไขเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ตองการหากับสิ่งที่กําหนดใหสวนสําคัญของปญหาให “พิสูจน” อยูในรูป 
“ถา p แลว q” คือ สิ่งที่กําหนดให หรือสมมติฐาน (p) และสิ่งที่ตองพิสูจนหรือผลสรุป (q) 
   2. ปญหาทางคณิตศาสตร พิจารณาจากผูแกปญหาและโครงสรางของปญหาแบงเปน 
2 ประเภท คือ 
    2.1 ปญหาธรรมดา คือ ปญหาที่คุนเคยหรือที่นํามาเปนแบบฝกหัด 
    2.2 ปญหาที่ไมเปนธรรมดา คือ ปญหาที่ซับซอน  ผูแกปญหาตองใชความรู 
ประสบการณ ตลอดจนความสามารถมาประมวลเขาดวยกันเพ่ือใหไดคําตอบ 

  ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2541: 2) กลาววา ปญหาทางคณิตศาสตรสามารถ
แบงได 2 ลักษณะคือ 
   1. ปญหาปกติ (Routine Problem) เปนปญหาที่พบในหนังสือเรียนและหนังสือ
ทั่วๆ ไป ผูแกปญหามีความคุนเคยในโครงสรางและวิธีการแกปญหา 
   2. ปญหาที่ไมปกติ (Non-routine Problem) เปนปญหาที่เนนกระบวนการคิด 
และปริศนาตางๆ ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาใชใน
การแกปญหา 
  ดวงเดือน ออนนวม และคณะ (2547: 46-47) กลาวถึง ลักษณะของปญหาทาง     
คณิตศาสตร แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ปญหาที่เปนเน้ือหาคณิตศาสตร ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาความรูความเขาใจ และความสามารถทางคณติศาสตร และปญหาทีเ่ก่ียวของกับชีวติประจําวัน 
เชน ปญหาเกี่ยวกับการตัดสนิใจวาควรเลือกสินคาใดจึงจะเปนผูฉลาดซือ้ ปญหาลักษณะนี้เปนการสราง
ความตระหนักในการซื้อของใช เปนการนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 

 จากการที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวขางตน สามารถแบงประเภทของปญหาทาง
คณิตศาสตร ไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี  
  1. ปญหาทั่วไป เปนปญหาที่สามารถพบเห็นไดจากสถานการณทางคณิตศาสตรในชวีติจริง 
หนังสือเรียนหรือตําราตางๆ ที่ตองใชความรูควบคูกบัการดําเนินการทางคณิตศาสตร โดยใชวิธีการ
ที่คุนเคยและไมซับซอน  
  2. ปญหาที่ซับซอน เปนปญหาที่ผูแกปญหาตองใชความรู ทักษะและประสบการณมา
ประมวลเขาดวยกนั ซ่ึงผูแกปญหาอาจไมคุนเคย จึงตองรูจักประยุกตใชความรูทีเ่รียนมาชวยในการคิด
แกปญหา 
 2.5 กระบวนการและขั้นตอนในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  โพลยา (Polya.  1985: 87) ไดกลาวถึงกระบวนการแกปญหาคณิตศาสตรไว 4 ขั้นตอน คือ 
   1. ขั้นทําความเขาใจปญหา สิ่งแรกที่จะตองทําความเขาใจก็คือ สัญลักษณตางๆ 
ในปญหาในขัน้ตอนน้ี นักเรียนจะตองสรุปปญหาในภาษาของตนเองได สามารถบอกไดวาโจทยถาม
หาอะไร อะไรเปนสิ่งทีใ่หหา อะไรคือเง่ือนไข และถาจําเปนตองใชชื่อกบัขอมูลตางๆ เขาจะเลือกสัญลกัษณ 



 35

ที่เหมาะสมได นักเรียนจะตองพิจารณาอยางตั้งใจ ซํ้าแลวซํ้าอีกจนกระทั่งสามารถสรุปออกมาได 
   2. ขั้นวางแผน ในขั้นนี้นักเรียนจะตองมองเห็นความสัมพันธของขอมูลตางๆ ใน
ปญหาใหชัดเจนเสียกอน สิ่งที่ตองหามีความสัมพันธกับขอมูลที่ใหมาอยางไร สิ่งสําคัญที่นักเรียน
จะตองทําในขัน้นี้คือ การนึกทบทวนความรูที่มีวา มีความรูอะไรบาง ที่มีสวนสัมพันธกบัปญหาน้ันๆ 
เทคนิคหนึ่งทีจ่ะชวยวางแผนในการแกปญหา ไดแก การพยายามนึกถึงปญหาที่เคยแกมากอน ซ่ึงมี
ลักษณะใกลเคียงกัน ในการวางแผนนั้นควรจะแบงเปนขั้นๆ โดยแบงออกเปนขั้นตอนใหญๆ และใน
ขั้นตอนใหญแตละขั้นก็จะตองแบงเปนขั้นตอนเล็กๆ อีกมากมาย นอกจากนั้น ในขั้นนี้นักเรียนตอง
มองเห็นวา ถาเขาตองการสิ่งหนึ่งเขาจะตองใชเหตุผลหรือขออางอะไร เพ่ือจะใหไดสิ่งน้ันตามตองการ 
   3. ขั้นดําเนินการตามแผน ขั้นน้ีเปนขั้นที่นักเรียนลงมือทํา การคิดคํานวณ ตาม
แผนการที่วางไวในขั้นที่ 2 เพ่ือที่จะใหไดคําตอบของปญหา สิ่งที่นักเรียนจะตองใชในขั้นน้ี คือ ทักษะ
การคํานวณ การรูจักเลือกวิธีการคํานวณที่เหมาะสมมาใช 
   4. ขั้นตรวจสอบ เปนขั้นตรวจวิธีการและคาํตอบ ขั้นน้ีเปนขั้นการตรวจสอบเพื่อ
ความแนใจวา ถูกตองสมบูรณ โดยการพิจารณาและสํารวจดูผล ตลอดจนขบวนการในการแกปญหา 
นักเรียนจะตองรวบรวมความรูของเขา และพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเขาดวยกัน เพ่ือทํา
ความเขาใจและปรับปรุงคําตอบใหดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

    ขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา แสดงในรูปภาพประกอบ 14 ไดดังน้ี 
  

 
ภาพประกอบ 14 ขั้นตอนการแกปญหาของโพลยา 

 
 ที่มา: Polya.  (1985).  How to Solve It.  p. 87 
 
 
  แบรดเลย (Bradley. 1995: 3-4) ไดเสนอกระบวนการแกปญหาโดยประยุกตมาจากของ
โพลยา 
   1. มองหาและทําความรูจักกับเง่ือนไข เปนการพิจารณาดูเง่ือนไขของปญหาวามี
อะไรบางและควรอานปญหาหลายๆ รอบ ทบทวนสภาพปญหาในลักษณะคําพูดที่เขาใจงาย สราง
แผนภาพ สรางตาราง ใชเวลาการสํารวจสิ่งที่ตองการ 
   2. กําหนดวิธีการแกปญหา ซ่ึงการกําหนดวิธีที่จะแกปญหาน้ัน สามารถคนหาวิธีทาง 
ไดแก ลองผิดลองถกู พิจารณาคําตอบสัมพันธกบัปญหาหรือไมทดสอบกรณีพิเศษ เชน ทดลองปญหา
สวนเล็กที่แตกตางกัน มองหาตัวเองที่จะทําใหเห็นรูปแบบที่ชัดเจน พิจารณาสวนที่ซํ้ากันกลับไปดูเง่ือนไข

สิ่งที่โจทยถาม 

สิ่งที่โจทยบอก 

ตอบปญหา 

สรุปปญหา 

ตรวจสอบ 

โจทยถามอะไร 

โจทยบอกอะไร 

แยกปญหาออกมาเปนขอ
ยอยๆ หาวิธกีารสรุป     
จะตองใชวธิีใด มีอะไรเปนสิ่ง  
ที่ตองรูบาง วางแผนตามนั้น 

นําขอมูลที่แยกแยะ ออกมาหา
ขอสรุปรวมขัน้สุดทาย 

ตรวจดูวาทําตามที่โจทยบอก
ครบหรือไม ทําถูกตองหรือไม 

ทําความเขาใจปญหา 

วางแผนในการแกปญหา 

ดําเนินการตามแผน 

ขั้นตรวจสอบ 
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ของปญหา สํารวจและดูความเกี่ยวของระหวางเง่ือนไขกับจุดประสงค กรณีที่มีตัวแปรหลายจํานวนให
แสดงบทบาทของแตละอัน แลวแตพิจารณาดูปญหาเพียงหนึ่งหรือสองตัวแปรเทานั้น มีการยอนกลับ
ไปดูงานที่ผานมา 
   3. เสนอวิธีแกปญหา 
   4. พิจารณาถึงวิธีการแกปญหา วาวิธีการแกปญหานั้นมีเหตุผลหรือไม เปนไปได
หรือไม มีวิธีอ่ืนอีกหรือไม สามารถแกปญหาไดในรูปทั่วไปหรือไม มีหลักการที่รูจักกันหรือไมมีปญหาอ่ืน
ที่สัมพันธกับปญหาที่เผชญิอยูหรือไม และถามีเหมือนหรือแตกตางอยางไร แลวสามารถแกปญหาที่
คลายคลึงกับปญหาที่เผชิญอยูโดยเปลี่ยนเง่ือนไขเปนหน่ึงหรือสองเง่ือนไขไดหรือไม และจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการแกปญหาอยางไร 
  ลีบลานซ (LeBlance.  1997: 16-20) ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหา สรุปไดดังน้ี 
   1. ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนขั้นที่ชวยใหผูแกปญหาเขาใจปญหาไดอยางชัดเจน 
จะทําใหรูสิ่งที่โจทยถาม ขอมูลและเง่ือนไขตางๆ ที่โจทยกําหนดมา 
   2. ขั้นเลือกวิธีการที่จะใชในการหาคําตอบ เปนขั้นที่ผูแกปญหาตัดสินใจเลือกยุทธวิธี
หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในการหาคําตอบของปญหา 
   3. ขั้นลงมือแกปญหา เปนขั้นทีผู่แกปญหานําวิธีการทีเ่ลือกไวในขั้นที ่2 มาใชแกปญหา 
บางครั้งวิธีการที่เลือกใชในการหาคําตอบนั้น อาจเปนวิธีการที่ทําใหไมไดคําตอบผูแกปญหาตองยอนกลับ
ไปสูขั้นที่ 2 อีกครั้ง 
   4. ขั้นทบทวนการแกปญหาและหาคําตอบ เปนการตรวจสอบขั้นตอนตางๆ ที่ใช
ในการแกปญหาตลอดจนคําตอบที่ได 
  ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี (2542: 75) กลาววา ขั้นตอนในการแกปญหาคณิตศาสตร ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 วิเคราะหปญหา ทําความเขาใจปญหา โดยอาศัยทักษะการแปลความหมาย 
การวิเคราะหขอมูล โจทยถามอะไรและใหขอมูลมาบาง จําแนกแยกแยะสิ่งที่เก่ียวของกับปญหา และสิ่ง
ที่ไมเก่ียวของกับปญหาใหแยกออกจากกนั 
   ขั้นที่ 2 การวางแผนแกปญหา จะสมมติสัญลักษณอยางไร จะตองหาวาขอมูลตางๆ 
เก่ียวของสัมพันธกันอยางไร สิ่งที่ไมรูเกี่ยวของกับสิ่งที่รูแลวอยางไร หาวิธีการแกปญหาโดยนํากฎเกณฑ 
หลักการ ทฤษฎีตางๆ ประกอบกับขอมูลที่มีอยูแลวเสนอออกมาในรูปของวิธีการ 
   ขั้นที่ 3 การคิดคํานวณหาคําตอบที่ถูกตอง เปนขั้นที่ตองคิดคํานวณแกสมการคิด
หาคําตอบที่ถูกตองที่สุดของปญหา โดยวิธีการตามแผนที่วางไว จะตองรูจักวิธีการคํานวณที่เหมาะสม
ตลอดจนการตรวจสอบวิธกีารและคําตอบดวย 
  ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล (2542: 15-16) กลาวถงึ ขั้นตอนในกระบวนการแกปญหา ประกอบดวย 
4 ขั้น ดังตอไปน้ี 
   1. ทําความเขาใจปญหา เปนขั้นตอนที่ระบุสิง่ที่ตองการ ระบุขอมูลที่กําหนดให และ
ระบุเง่ือนไขเชื่อมโยงสิ่งที่ตองการกับขอมูลที่กําหนด 



 38

   2. วางแผนการแกปญหา ในขั้นน้ีเปนการระบุขอมูลที่จําเปนและไมจําเปนสําหรับ
การไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ ระบุปญหายอย และการเลือกใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม ไดแก การสังเกต
กระสวน หรือรูปแบบการคิดจากปลายเหตุยอนสูตนเหตุ การเดาและทดสอบ การทดลองและสราง
สถานการณจําลอง การลดความซับซอนของปญหา การแบงปญหาออกเปนสวนยอยๆ การใชวิธีอนุมาน
ทางตรรกวิทยา และการรายงานแจกแจงสมาชิกทั้งหมด 
   3. ดําเนินการตามแผน ในขั้นนี้เปนการดําเนินการตามวธิีที่เลือก การคํานวณหา
คําตอบ และการใหเหตุผล 
   4. ตรวจสอบกระบวนการและคําตอบ ในขั้นน้ีเปนการระบุวาคําตอบสมเหตุสมผล
การตรวจคําตอบวาถูกตองหรือไม การหาวิธีการแกปญหาที่ดีกวา สั้นกวา การดัดแปลงเพิ่มเตมิเง่ือนไข
หรือขอมูลเพ่ือสรางปญหาใหม และการวางนัยทั่วไป 
  กรมวิชาการ (2545: 195-196) ไดสรุปขั้นตอนการแกปญหาไว ดังน้ี 
   ในการเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในกระบวนการแกปญหา ผูสอนจะตองสราง
พ้ืนฐานใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหา ซ่ึงมีอยู 4 ขั้นตอน มีดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา 
   ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา 
   ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกปญหา 
   ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรือมองยอนกลับ 
  ในกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนน้ี ยังอาศัยทักษะอ่ืนๆ ประกอบดวย 
   ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา ตองอาศัยทักษะที่สําคัญและ
จําเปนอีกหลายประการ เชน ทักษะการอานโจทยปญหา ทักษะการแปลความหมายทางภาษา ซ่ึง
ผูเรียนควรแยกแยะไดวาโจทยกําหนดอะไรใหและโจทยตองการใหหาอะไร หรือพิสูจนขอความใด 
   ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแกปญหา เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ตองอาศัยทักษะในการนํา
ความรูหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรูมาแลว ทักษะในการเลือกใชยุทธวิธทีี่เหมาะสม เชน เลือกใชการเขียน
รูปภาพ หรือแผนภาพ ตาราง การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพันธ เปนตน ในบางปญหาอาจใช
ทักษะในการประมาณคา คาดการณ หรือคาดคะเนคําตอบประกอบดวย ผูสอนจะตองหาวิธฝีกวเิคราะห
แนวคิดในขั้นน้ีใหมาก 
   ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการแกปญหา ตองอาศัยทักษะในการคิดคํานวณหรือการดําเนินการ
ทางคณิตศาสตร ทักษะในการพิสูจนหรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 
   ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมองยอนกลับ ตองอาศัยทักษะในการคํานวณ การประมาณ
คําตอบ การตรวจสอบผลลพัธที่หาไดโดยอาศยัความรูสึกเชงิจํานวน (Number Sense) หรือความรูสึก
เชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับสถานการณ
หรือปญหา 
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  ทิศนา แขมมณี (2545ก: 124-125) ไดกลาวไววา ขั้นตอนในการแกปญหาคณิตศาสตร 
มีดังน้ี 
   1. สังเกต ใหนักเรียนไดศึกษาขอมูล รับรูและทําความเขาใจในปญหาจนสามารถ
สรุป และตระหนักในปญหานั้น 
   2. วิเคราะห ใหผูเรียนไดอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือแยกแยะประเด็น
ปญหา สภาพ สาเหตุ และลาํดับความสําคัญของปญหา 
   3. สรางทางเลือก ใหผูเรียนไดแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลาย 
ซ่ึงอาจมีการทดลอง คนควา ตรวจสอบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการทํากจิกรรมกลุมและควรมีการกําหนด
หนาที่ในการทํางานใหแกผูเรียนดวย 
   4. เก็บขอมูลประเมินทางเลือก ผูเรียนปฏิบตัติามแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงาน 
เพ่ือรายงานและตรวจสอบความถูกตองของทางเลือก 
   5. สรุป ผูเรียนสังเคราะหความรูดวยตนเอง ซ่ึงอาจจัดทําในรูปของรายงาน 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 8-10) ไดกลาวถึง กระบวนการ
แกปญหาตามแนวคิดของ โพลยา (Polya) ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นตอนน้ี เปนขั้นเร่ิมตนของการแกปญหาที่ตองการ
ใหนักเรียนคิดเกี่ยวกับปญหา และตัดสินใจวาอะไรคือสิ่งที่ตองการคนหา ในขั้นตอนนี้นักเรียนตองทํา
ความเขาใจปญหา และระบุสวนสําคัญของปญหา ซ่ึงไดแก ตัวไมรูคา ขอมูลและเง่ือนไข ในการทํา
ความเขาใจปญหา นักเรียนอาจพิจารณาสวนสําคัญของปญหาอยางถี่ถวน พิจารณาซ้ําไปซ้ํามา พิจารณา
ในหลากหลายมุมมอง หรืออาจใชวธิีตางๆ ชวยในการทําความเขาใจปญหา เชน การเขียนรูป การเขียน
แผนภูมิ หรือการเขียนสาระของปญหาดวย 
   ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นน้ีตองการใหนักเรียนคนหาความเชื่อมโยง หรือ
ความสัมพันธระหวางขอมูลและตัวไมรูคา แลวนําความสัมพันธน้ัน มาผสมผสานกับประสบการณใน
การแกปญหา เพ่ือกําหนดแนวทางหรือแผนในการแกปญหา และทายสุดเลือกยุทธวิธทีี่จะนํามาใชแกปญหา 
   ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการแกปญหา ขั้นน้ีตองการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทาง
หรือแผนที่วางไว โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆ ของ
แผนใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบได ถาแผนหรือยุทธวธิีที่เลือกไวไมสามารถ
แกปญหาได นักเรียนตองคนหาแผนหรือยุทธวธิีแกปญหาใหมอีกครั้ง การคนหาแผนหรือยุทธวิธีแกปญหา
ใหม ถือเปนการพัฒนาผูแกปญหาที่ดีดวยเชนกัน 
   ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหรือมองยอนกลับ ขั้นตอนน้ีตองการใหนักเรียนมองยอนกลับไป
ยังคําตอบที่ไดมา โดยเริ่มจากการตรวจสอบความถูกตอง ความสมเหตุสมผลของคําตอบและยุทธวิธี
แกปญหาที่ใช แลวพิจารณาวามีคําตอบหรือมียุทธวิธแีกปญหาอยางอ่ืนอีกหรือไม สําหรับนักเรียนที่
คาดเดาคําตอบกอนลงมือปฏิบัติ ก็สามารถเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่คาดเดา และคําตอบจริงในขั้นตอนนี้ได 
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  จากที่นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายถึงกระบวนการ และขั้นตอนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรน้ัน สามารถสรุปไดดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะหปญหา เปนขั้นพิจารณาและทําความเขาใจปญหา โดยอาศัย
ทักษะตางๆ เชน ทกัษะการอาน ทักษะการแปลความหมาย ในการแยกแยะใหไดวาโจทยกาํหนดอะไร 
และโจทยตองการใหหาอะไร 
   ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแกปญหา เปนขั้นที่ผูแกปญหาตองนําความรู กฎ สูตร หลักการ 
ทฤษฎี ที่ไดเรียนรูมาแลว รวมถึงเลือกใชทักษะที่เหมาะสมมาชวยในการหาวิธีการในการแกปญหา 
   ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการแกปญหา เปนขั้นที่อาศัยทกัษะการคิดคํานวณ การดําเนินการ
ทางคณิตศาสตร การพิสูจน การอธิบาย รวมถึงการใหเหตุผลประกอบการแกปญหา 
   ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล เปนขั้นที่ตรวจสอบคําตอบที่ไดจากการแกปญหาวา ถูกตอง
และมีความสมเหตุสมผลสอดคลองกับปญหาหรือไม 
 2.6 ยุทธวิธีในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  ยุทธวิธีในการแกปญหาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการแกปญหา นักการศึกษาหลายทาน
ไดเสนอยุทธวธิีในการแกปญหาไว ดังน้ี 
  บิลลสไทน ลิเบสไคน และ ลอตต (Billstein; Libeskind; & Lott.  1990: 18-22) ได
เสนอยุทธวิธใีนการแกปญหาไว ดังน้ี 
   1. ยุทธวิธีหาแบบรูป (Look for a Pattern) ยทุธวิธีน้ีจะพิจารณารูปแบบของสวนแรก
ในลําดับของจํานวนที่ใหมากอน แลวจึงคนหาตอไปอีก 
   2. ยุทธวิธีสรางตาราง (Make a Table) ใชตารางในการรวบรวมขอมูลหรือชวยให
เห็นรูปแบบใชตารางในการพิจารณากรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหานั้น 
   3. ยุทธวิธีพิจารณากรณีที่งายกวา (Examine a Simplex Case) ในสถานการณที่
ซับซอนบางปญหา อาจเริ่มจากการพิจารณากรณีงายๆ ของปญหานั้นกอน และคอยสรางไปยังปญหา
เดิม 
   4. ยุทธวิธวีิเคราะหใหไดปญหายอย (Identify a Sub-goal) ในการที่จะพยายาม
วางแผนในการแกปญหาบางปญหา คําตอบของปญหาทีง่ายกวาหรือคําตอบของปญหาที่คลายกันมากๆ 
ที่เคยพบมาแลวอาจกลายเปนเปาหมายยอยๆ ของเปาหมายพื้นฐานในการแกปญหานั้นได  
   5. ยุทธวิธีพิจารณาปญหาที่เกี่ยวของ (Examine a Relate Problem) เปนการคนหา
ปญหาที่คลายกันซ่ึงเคยแกมากอนในการแกปญหาใหมที่เจอ 
   6. ยุทธวิธทีํายอนกลับ (Work Backward) ปญหาบางปญหาอาจงายขึ้น ถาเริ่มตน
พิจารณาจากคําตอบหรือผลขั้นสุดทาย และทํายอนกลับ 
   7. ยุทธวิธีเขียนสมการ (Write an Equation) ยุทธวิธีน้ี ใชความรูทางพีชคณิตโดย
สรางสมการใหสอดคลองกับคําตอบ 
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   8. ยุทธวิธีสรางแผนภาพ (Draw a Diagram) การวาดแผนภาพเปนสวนหนึ่งใน
การแกปญหาในวิชาเรขาคณิต จะสรางรูปเพ่ือการเขาใจ ซ่ึงจําเปนในการแกปญหา นอกจากนี้ปญหา
ที่ไมใชปญหาทางเรขาคณิตก็สามารถใชวาดรูปในการแกปญหาได 
   9. ยุทธวิธีเดาและตรวจสอบ (Guess and Check) ในขั้นแรกจะเดาคําตอบและใช
เหตุผลดูความเปนไปได แลวตรวจคําตอบ ถาการเดาครั้งน้ันไมถูก ขั้นตอไปคือการเรียนรูเกีย่วกับ
ความเปนไปไดของคําตอบใหมากที่สุด แลวเดาตอไป 
  แฮทฟลด เอดเวิรดส และ บิทเทอร (Hatfield; Edwards; & Bitter.  1993: 55-60) ได
เสนอวา ในการแกปญหานักเรียนตองรูยทุธวธิีในการแกปญหาที่หลากหลาย ไดแก 
   1. การคาดคะเนและตรวจสอบ (Estimation and Check) เปนวิธีในการนําเสนอ
คําตอบทีใ่กลเคียง เพ่ือตัดสินวา แนวทางแกปญหานาจะเปนวธิีใด ซ่ึงคําตอบทีไ่ด อาจไมถูกก็ได
คําตอบที่ประมาณขึ้นมาจะตองตรวจสอบเพื่อใหไดเปนคําตอบที่แทจริง การคาดคะเนคําตอบสามารถ
ทําเปนประจําจนทําใหเปนพ้ืนฐานในชั้นเรียน 
   2. การคนหารูปแบบ (Looking for Pattern) ปญหาบางปญหามีวธิีแกวธิีเดียว
เทาน้ัน คือ การหารูปแบบจากขอมูลที่ใหมา และทํานายขอมูลที่ไมไดใหมา 
   3. การพิจารณาวาขอมูลเพียงพอหรือไม (Insufficient Information) บางครั้งขอมูล
ที่ใหมาไมเพียงพอ มีบางสวนขาดหายไป 
   4. การวาดภาพประกอบ วาดกราฟ และสรางตาราง (Drawing Pictures, Graphs 
and Table) วิธน้ีีจะชวยใหนักเรียนมองเห็นภาพจากปญหาที่ยุงยาก หรือปญหาที่เปนนามธรรม การวาดภาพ 
กราฟและตาราง เปนการแสดงขอมูลเชิงจํานวนใหนักเรียนเห็น ชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวาง
ขอมูลที่ไมปรากฏโดยทันที 
   5. การตัดขอมูลที่ไมเกี่ยวของออก (Elimination of Extraneous Data) ปญหา
บางปญหาใหขอมูลทั้งที่จําเปนและไมจําเปน นักเรียนตองตัดขอมูลสวนที่ไมจําเปนออก เพ่ือทีจ่ะให
ขอมูลนั้นแคบลง แทนที่จะพยายามใชขอมูลทั้งหมดที่ไมมีความหมาย 
   6. การพัฒนาสูตรและเขยีนสมการ (Developing Formula and Writing Equations) 
สูตรที่สรางขึ้นจะใชประโยชนโดยการแทนจํานวนลงในสูตรเพ่ือหาคําตอบ 
   7. การสรางแบบจําลองของปญหา (Modeling) การสรางแบบจําลองของปญหาจะ
ทําใหนักเรียนเขาใจมโนมติการดําเนินการที่จําเปนตอการแกปญหา 
   8. การดําเนินการแบบยอนกลับ (Working Backwards) การพิสูจนทางเรขาคณิต
มักใชวิธีน้ี นักเรียนตองคิดยอนกลับวาจะหาคําตอบนั้นไดอยางไร 
   9. การเขียนแผนผังสายงาน (Flowcharting) การเขียนแผนผังสายงานจะชวยให
เห็นกระบวนการของการแกปญหา ซ่ึงผังงานเปนเคาโครงที่แสดงรายละเอียดของขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
ตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตองการกอนที่จะไปแกปญหา 
   10. การลงมือแกปญหา (Acting Out the Problem) เปนการลงมือกระทําการแกปญหา
โดยทันที ซ่ึงบางครั้งจะทําใหเห็นขั้นตอนการแกปญหาไดงายขึ้น 
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   11. การทําใหเปนปญหาอยางงาย (Simplifying the Problem) เปนการแทนจํานวน
นอยๆ ที่สามารถคํานวณได โดยที่นักเรียนสามารถตรวจสอบความถกูตองของคําตอบไดกอนที่จะแกไข
ปญหาที่อยู นักเรียนจะตองใชความรูในการเลือกการดําเนินการที่เหมาะสม 
  เคนเนดี้ และ ทิปส (Kennedy; & Tipps.  1994: 11-23) ไดเสนอยุทธวิธีที่สามารถ
นําไปใชในการแกปญหาที่หลากหลาย ไดแก 
   1. การแสดงออก (Act it out) เปนยุทธวิธทีี่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เปนการแสดงออก
ในรูปของละครหรือบทบาทสมมติในเรื่องราวชวีิตจริง หรือสถานการณ เชน การจําลองสถานการณ
การคาขาย โดยสมมติใหหองเรียนเปนรานคา มีการซื้อขายอาหาร และเครื่องใชตางๆ หรือสมมติหองเรียน
เปนธนาคาร มีการฝากเงินหรือถอนเงิน เปนตน 
   2. การหาและใชแบบรูป (Look For and Use a Pattern) เปนการนําความรูใน
คณิตศาสตรมาคนหาความสัมพันธ สรางการเชื่อมโยงและทําเปนกรณีทั่วไป เพ่ือทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตอไป 
   3. การสรางแบบจําลอง (Make a Model) เปนการนําสิ่งของที่เปนรูปธรรม เชน 
หนังสือ ตุกตาหมี ลูกพลาสติกตางๆ มาเปนแบบจําลองแทนของจริง เพ่ือใชนําเขาสูบทเรียนสราง
ความเขาใจในมโนมติแกนักเรียน 
   4. การเขียนแผนผังหรือภาพประกอบ (Draw a Picture or Diagram) เปนการใช
ภาพหรือแผนภาพมาจัดทํารายละเอียดของปญหา แลวประยุกตเขากับจํานวนและวิธีการทางคณิตศาสตร
ตางๆ เชน ใชแผนภาพเวนนในการแกปญหาเรื่อง เซต 
   5. การคาดเดาและการตรวจสอบ (Guess and Check) เปนการใชเหตุผลในการ
พิจารณาตัวเลือกตางๆ นํามาทดสอบกับปญหา แลวทําการตัดตวัเลือกที่ไมสอดคลองกับปญหาน้ัน
ออกไป จนเหลือตัวเลือกทีส่อดคลองกับปญหาเพียงเล็กนอยหรือเพียงหนึ่งเดียว 
   6. แจงแจกกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด (Account for all Possibilities) เปนการสืบเสาะ 
หาคําตอบที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา เชน ในการเรียนเร่ืองการบวก เด็กๆ สามารถหาจํานวนเต็ม
บวกที่รวมกันได 7 มาไดทั้งหมด ในการเรียนรูเรื่องเงิน สามารถจัดหมูเหรียญชนิดตางๆ ที่เปนไปได
ทั้งหมดที่รวมกันได 46 เซนต ในการเรยีนเร่ืองความสัมพันธ สามารถหาเซตของคูอันดับที่เกดิจาก
ผลคูณคารทีเซียนได 
   7. แกปญหาที่ลดขนาดลง หรือแบงปญหาออกเปนสวนๆ (Solve a Simpler 
Problem or Break into Parts) เปนยุทธวิธทีี่ใชกับปญหาที่มีจํานวนมีคามากและยุงยาก โดยเปนการ
กําหนดจํานวนในปญหาใหนอยลง เพ่ือสรางความเขาใจในการแกปญหา 
   8. การดําเนินการแบบยอนกลบั (Work Backward) เปนการศึกษารายละเอียด
ของสิ่งที่โจทยกําหนดใหมา และสิ่งที่โจทยใหหาละเอียดถี่ถวน การดําเนินการกับขอมูลที่โจทยใหมามี
การทํายอนกลับเพ่ือไปใหถึงสิ่งที่โจทยถาม 
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   9. เขียนประโยคทางคณิตศาสตร (Write a Mathematical Sentence) เปนยุทธวิธี
ที่ชวยใหนักเรยีนไดสื่อสารความคิดทางคณติศาสตรที่หลากหลาย โดยใชประโยคสัญลกัษณ เชน  4 + 5 = 9 
ใชแทนประโยคที่วา นาตาชามีผลไมกี่ผล เม่ือเธอมีแอปเปล 4 ผล และสม 5 ผล 
   10. สรางตาราง/ หรือกราฟ (Make a Table and/ or a Graph) เปนการใชตาราง
และกราฟในการจัดการขอมูลใหเปนระบบ เพ่ือใชแสดงรายละเอียดตางๆ ชวยแกปญหาและรายงาน
ขอมูลตางๆ  
   11. เปลี่ยนมุมมองของปญหา (Change Your Point of View) เปนการเปลี่ยนวิธี
คิดในการมองปญหา ในบางปญหาอาจตองใชวิธีคิดที่ฉกีแนวออกไปจากเดิม 
  สิริพร ทิพยคง (2544: 51-52) กลาววา เม่ือพบปญหา แตละบุคคลตองใชความคิดและ
พยายามเลือกยุทธวธิีทีส่ามารถนาํมาใชแกปญหาน้ันได นักแกปญหาที่ดีจะมียุทธวธิีในการแกปญหาที่
พรอมจะเลือกออกมาใชไดทันทีขณะที่เผชิญปญหา ยุทธวธิีที่สามารถนํามาใชในการแกปญหามีหลากหลาย 
ดังน้ี 
   1. การหาแบบรูป 
   2. การเขียนแผนผัง หรือภาพประกอบ 
   3. การสรางแบบรูป 
   4. การสรางตาราง หรือกราฟ 
   5. การคาดเดา และตรวจสอบ 
   6. การแจกแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด 
   7. การเขียนเปนประโยคคณิตศาสตร 
   8. การมองปญหายอนกลับ 
   9. การระบุขอมูลที่ตองการ และขอมูลที่กําหนดให 
   10. การแบงปญหาออกเปนปญหายอยๆ หรือเปลี่ยนมุมมองปญหานั้น 
  ฉวีวรรณ เศวตมาลย (2544: 13-15) ไดเสนอยุทธวิธีการแกปญหาคณิตศาสตร ไวดังน้ี 
   1. กําหนดคุณลักษณะของปญหา (Characterize the Problem) อะไรคือ สิ่งที่กําหนด 
อะไรคือสิ่งที่ตองการ อะไรขาดหายไป ทานกําลังคนหาอะไรอยู ขอมูลที่จําเปนกําหนดมาใหหรือไม 
จงดูตวัอยางหลายๆ ขอ มีกรณีพิเศษใดหรือไมที่กําหนดขอบขายของคําตอบที่เปนไปได ทานสามารถ
ทําปญหานั้นใหงายลง โดยใชประโยชนจากการสมมาตรหรือขอความ “โดยไมเสียความเปนกรณีทั่วไป” 
เพ่ือยอโจทยทั้งขอใหเปนกรณีเฉพาะไดหรือไม 
   2. ทานเคยเห็นปญหานั้นมากอนหรือไม (Have You Seen This Before?) หรือ
ทานเคยเห็นปญหานี้ในรูปแบบที่แตกตางไปเพียงเล็กนอยไหม ถาเคย ทานสามารถถายทอดไปสูปญหา
น้ีแลว ใชวธิีการบางตอนที่เคยแกปญหาเดิมมาใชไดหรือไม จงตั้งปญหาที่คลายคลึงกันที่มีตัวแปรนอยกวา 
แลว แกดูโดย “การคลาย” เง่ือนไขในขอหน่ึงหรือมากกวานั้น ทานสามารถเรียนรูอะไรเกี่ยวกับปญหา
เดิมบางหรือไม 
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   3. คนหาแบบรูป (Look for a Pattern) โดยการพิจารณาลักษณะโดยภาพรวม
ของอนุกรม 1 + 2 +...+ 100 หนุมนอย Frederick Gauss ก็สรางรูปแบบนี้ได: 1 + 100 = 2 + 99 =…101 
ความเขาใจหยั่งรูน้ี ไดนําไปสูการสังเกตทันทีวา ตัวเลขอีก 50 คู เชนน้ีก็สามารถสรางขึ้นมาได โจทย
การหาผลบวกตั้งแต 1 ถึง 100 ก็กลายเปนงานหาผลคูณอยางงาย 50 × 101 = 5,050 
   4. การทําใหงายลง (Simplification) บางครั้งความสัมพันธหรือรูปแบบงายๆ อาจ
ถูกจัดใหอยูในรูปแบบหรือนิพจนที่ “ยุงเหยิง” จงพยายามแทนคารูปที่ยุงเหยิงดวยสัญลักษณงายๆ 
แลวคนหาความสัมพันธที่อยูเบื้องหลัง การจัดพจนในนิพจนที่ซับซอนเสียใหม อาจนําไปสูผลสําเร็จ
ปลายทางเดียวกัน 
   5. การลดลง (Reduction) ปญหาของทานสามารถแบงปญหายอยๆ ทีแ่กไขไดงาย
ขึ้นหรือไม 
   6. การทํายอนกลับ (Work Backward) เม่ือทานพยายามจะพิสูจนทฤษฎีบทที่
ทานทราบอยูแลววาเปนจริง อาจจะงายขึ้นถาเริ่มตนทาํจากขอสรุปขึ้นไปอยางมีเหตุผล 
   7. จัดทํารายการ (Make a List) ถาทานใชเครื่องคอมพิวเตอร มันอาจจะเปนไป
ไดที่จะจัดทํารายการทั้งหมดของผลลัพธที่เปนไปไดทุกขั้นของกระบวนการบางอยาง ถาทานสนใจใน
ผลลัพธใดโดยเฉพาะของกระบวนการนั้น มันก็ควรจะรวมอยูในรายการทั้งหมดนั้น 
   8. สถานการณจําลอง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Simulation and Modeling) 
อาจสรางไดโดยการเลียนแบบกระบวนการที่ซับซอนในคณิตศาสตร หรือในโลกแหงความเปนจริงน้ัน 
ถาผลที่ไดรับโดยใชสถานการณจําลองถูกตองแมนยําแลว สถานการณจําลองนั้นคือความสําเรจ็ 
   9. ตรรกศาสตรทางการ (Formal Logic) อุปนัยทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่มี
ศักยภาพในคณิตศาสตรหลายสาขา เชนเดียวกับเทคนคิที่เรียกวา การพิสูจนโดยออม (Indirect Prove) 
ซ่ึงเปนการพิสูจนแบบ Contra Positive ดวย 
   10. คําตอบของทานมีความหมายหรือไม ตรวจคําตอบของทานโดยใชสามัญสํานึก
และการใหเหตุผลแบบมีทางเลือก 
   11. ขอสุดทาย เม่ือใดกต็ามทีท่านพยายามจะแกปญหา จงคนหาวิธีหลายๆ วิธี เพ่ือ
เปนตวัแทนลกัษณะของปญหา จงสรางรูป และระบุชื่อประกอบ จัดทํารายการคุณลักษณะ เขียนรายการ
แสดงความสัมพันธที่แอบแฝงอยู ซ่ึงจะเปนกุญแจไขไปสูคําตอบไดมากเทานั้น 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 12-42) ไดกลาววา ในการ
แกปญหาหน่ึงๆ นอกจากนักเรียนจะตองมี ความรูพ้ืนฐานที่เพียงพอและเขาใจกระบวนการแกปญหาดี
แลว การเลือกใชยุทธวธิีแกปญหาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ชวยใน
การแกปญหา ถานักเรียนมีความคุนเคยกับยุทธวธิีแกปญหาตางๆ ที่เหมาะสมและหลากหลายแลว 
นักเรียนสามารถเลือกยุทธวธิีเหลานั้นมาใชไดทันที ยุทธวธิีแกปญหาที่เปนเครื่องมือสําคัญและสามารถ
นํามาใชในการแกปญหาไดดี ที่พบบอยในคณิตศาสตร มีดังน้ี 
   1. การคนหาแบบรูป เปนวธิีการวเิคราะหปญหาและคนหาความสัมพันธของขอมูล
ที่มีลักษณะเปนระบบหรือเปนแบบรูปในสถานการณน้ันๆ แลวคาดเดาคําตอบ ซ่ึงคําตอบที่ไดจะยอมรับ
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วาเปนคําตอบที่ถูกตอง เม่ือผานการตรวจสอบยืนยัน ยทุธวิธีน้ีมักจะใชในการแกปญหาที่เกีย่วกบัเรื่อง
จํานวนและเรขาคณิต การฝกฝนการคนหาแบบรูปในเรื่องดังกลาวเปนประจํา จะชวยพัฒนานกัเรียน
ในเรื่องการพัฒนาความรูสึกเชิงจํานวนและทักษะการสื่อสาร ซ่ึงเปนทักษะที่ชวยใหนักเรียนสามารถ
ประมาณและคาดคะเนจํานวนที่พิจารณาโดยยังไมตองคดิคํานวณกอน ตลอดจนสามารถสะทอนความรู
ความเขาใจในแนวคิดทางคณิตศาสตรและกระบวนการคิดของตนได 
   2. การสรางตาราง เปนการจัดระบบขอมูลใสในตาราง ตารางที่สรางขึ้นจะชวยใน
การวิเคราะหหาความสัมพันธ อันจะนําไปสูการคนพบแบบรูป หรือขอชี้แนะอ่ืนๆ ตลอดจนชวยให
ไมหลงลืมหรือสับสนในกรณีใดกรณีหน่ึง เม่ือตองแสดงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา 
   3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ เปนการอธิบายสถานการณ และแสดงความสัมพันธ
ของขอมูลตางๆ ของปญหาดวยภาพหรือแผนภาพ ซ่ึงการเขียนภาพหรือแผนภาพจะชวยใหเขาใจปญหา
ไดโดยตรงจากภาพหรือแผนภาพนั้น 
   4. การแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด เปนการจัดระบบขอมูล โดยแยกเปนกรณีๆ ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด ในการแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด นักเรียนอาจขจัดกรณีที่ไมใชออกกอน แลวคอย
คนหาระบบหรือแบบรูปของกรณีที่เหลืออยู ซ่ึงถาไมมีระบบในการแจงกรณีที่เหมาะสม ยุทธวิธีน้ีก็จะ
ไมมีประสิทธภิาพ ยุทธวธิน้ีีจะใชไดดี ถาปญหานั้นมีจํานวนกรณีที่เปนไปไดแนนอน ซ่ึงบางครั้งเรา
อาจใชการคนหาแบบรปูและการสรางตารางมาชวยในการแจงกรณีดวยก็ได  
   5. การคาดเดาและตรวจสอบ เปนการพิจารณาขอมูลและเง่ือนไขตางๆ ที่ปญหา
กําหนดผสมผสานกับประสบการณเดิมที่เก่ียวของ มาสรางขอความคาดการณแลวตรวจสอบความถูกตอง
ของขอความคาดการณน้ัน ถาการคาดเดาไมถูกตองก็คาดเดาใหมโดยอาศัยประโยชน จากความไมถูกตอง
ของการคาดเดาในครั้งแรกๆ เปนกรอบในการคาดเดาคําตอบของปญหาครั้งตอไป นักเรียนควรคาดเดา
อยางมีเหตุผลและมีทิศทาง เพ่ือใหสิ่งที่คาดเดานั้นเขาใกลคําตอบที่ตองการมากที่สุด 
   6. การเขียนสมการ เปนการแสดงความสัมพันธของขอมูลที่กําหนดของปญหาใน
รูปของสมการ ซ่ึงบางครั้งอาจเปนอสมการก็ได ในการแกสมการนักเรียน ตองวิเคราะหสถานการณ
ปญหาเพ่ือหาวา ขอมูลและเง่ือนไขที่กําหนดมามีอะไรบาง และสิ่งทีต่องการหาคืออะไร หลังจากนั้น
กําหนดตัวแปรสิ่งที่ตองการหา หรือแทนสิ่งที่เกี่ยวของกับขอมูลที่กําหนดให แลวเขียนสมการ หรือ
อสมการแสดงความสัมพันธของขอมูลเหลาน้ัน ในการหาคําตอบของสมการ มักใชสมบัตขิองการเทากัน
มาชวยในการแกสมการ ซ่ึงไดแก สมบัติสมมาตร สมบัติถายทอด สมบัติการบวกและสมบัติการคูณ  
และเม่ือใชสมบัติการเทากันมาชวยแลว ตองมีการตรวจสอบคําตอบของสมการตามเงื่อนไขของปญหา 
ถาเปนไปตามเง่ือนไขของปญหา ถือวาคําตอบที่ไดเปนคําตอบทีถู่กตองของปญหานี้ ยุทธวิธีน้ีมักใช
บอยในปญหาทางพีชคณิต 
   7. การคิดยอนกลับ เปนการวิเคราะหปญหาที่พิจารณาจากผลยอนกลับไปสูเหตุ 
โดยเริ่มจากขอมูลที่ไดในขั้นตอนสุดทาย แลวคิดยอนขั้นตอนกลับมาสูขอมูลที่ไดในขั้นตอนเริ่มตน การคิด
แบบยอนกลับใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการอธิบายถึงขั้นตอนการไดมาซึ่งคําตอบ 
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   8. การเปลี่ยนมุมมอง เปนการเปลี่ยนความคิด หรือมุมมองใหแตกตางไปจากที่คุนเคย 
หรือที่ตองทําตามขั้นตอนทลีะขั้น เพ่ือใหแกปญหาไดงายขึ้น ยุทธวธิีน้ีมักใชในกรณีที่แกปญหาดวย
ยุทธวิธีอ่ืนไมไดแลว สิ่งที่สาํคัญของยุทธวิธีน้ีก็คือ การเปลี่ยนมุมมองที่แตกตางไปจากเดิม 
   9. การแบงเปนปญหายอย เปนการแบงปญหาใหญหรือปญหาที่มีความซบัซอน
หลายขั้นตอนออกเปนปญหายอยหรือเปนสวนๆ ซ่ึงในการแบงเปนปญหายอยน้ันนักเรียนอาจลดจํานวน
ขอมูลลง หรือเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปที่คุนเคยและไมซับซอน หรือเปลี่ยนใหเปนปญหาที่คุนเคยหรือ
เคยแกปญหามากอนหนานี้ 
   10. การใหเหตุผลทางตรรกศาสตร เปนการอธิบายขอความหรือขอมูลที่ปรากฏอยู
ในปญหานั้นวาเปนจริง โดยใชเหตุผลทางตรรกศาสตรมาชวยในการแกปญหาบางปญหาเราใชการให
เหตุผลทางตรรกศาสตร รวมกับการคาดเดาและตรวจสอบ หรือการเขียนภาพและแผนภาพ จนทําให
บางครั้งเราไมสามารถแยกการใหเหตุผลทางตรรกศาสตรออกจากยุทธวิธีอ่ืนไดอยางเดนชัด ยุทธวิธีน้ี
มักใชบอยในปญหาทางเรขาคณิตและพีชคณิต 
   11. การใหเหตุผลทางออม เปนการแสดงหรืออธิบายขอความหรือขอมูลที่ปรากฏ
อยูในปญหานั้นวาเปนจริง โดยการสมมติวาขอความที่ตองการแสดงนั้นเปนเท็จ แลวหาขอขัดแยง 
ยุทธวิธีน้ี มักใชกับการแกปญหาที่ยากแกการแกปญหาโดยตรง และงายที่จะหาขอขดัแยงเม่ือกําหนดให
ขอความที่จะแสดงเปนเท็จ 
 จากที่นักการศึกษาไดกลาวขางตน สามารถสรุปยุทธวิธีในการแกปญหาทางคณิตศาสตรได
ดังน้ี 
  1. การคนหาแบบรูป เปนการนําความรูทางคณิตศาสตรมาคนหาความสัมพันธ เชื่อมโยง
จากขอมูลที่ใหมา และทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ตองการหา 
  2. การสรางตารางหรือกราฟ เปนการแสดงขอมูลที่ชวยใหเห็นความสัมพันธของขอมูล
อยางเปนระบบ และสามารถแสดงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา 
  3. การเขียนแผนผังหรือแผนภาพ เปนการอธิบายสถานการณและแสดงความสัมพันธ
ของขอมูลที่เปนรูปธรรม ชวยใหเขาใจปญหาไดงายขึ้นและหาคําตอบได 
  4. การแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด เปนการหาคําตอบที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา 
  5. การเดาและตรวจสอบ เปนการคาดเดาคําตอบ ดูความสมเหตุสมผลของคําตอบทีไ่ด 
ตัดคําตอบหรอืตวัเลือกทีไ่มสอดคลองกบัปญหาใหเหลอืเล็กนอยหรือเพียงคาํตอบเดียว แลวตรวจสอบ
คําตอบ  
  6. การแบงเปนปญหายอย เปนการแบงปญหาใหญหรือปญหาที่มีความซับซอนออกเปน
สวนๆ เพ่ือลดจํานวนขอมูลลงหรือเปลี่ยนใหอยูในรูปที่งายและคุนเคยในการแกปญหา 
  7. การเขยีนสมการ เปนการกาํหนดตวัแปรแทนสิ่งทีต่องการหาหรือเกีย่วของกับขอมูล
ที่กําหนดให แลวเขียนอยูในรูปสมการแสดงความสัมพันธของขอมูลเหลานั้น 
  8. การลงมือแกปญหา เปนการดําเนินการตามขั้นตอนการแกปญหาที่ไดวางไว 
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  9. การทํายอนกลับ เปนการดําเนินการยอนกลับจากสิ่งที่โจทยใหหาไปยังสิ่งที่โจทยถาม 
ซ่ึงใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการอธิบายขั้นตอนการหาคําตอบ 
  10. การเปลี่ยนมุมมองของปญหา เปนการเปลี่ยนวธิีคิดหรือแนวคิดในการมองปญหา
ใหแตกตางไปจากเดิม เพ่ือนําไปสูวิธกีารใหมที่งายกวาและหลากหลายในการแกปญหานั้น 
 2.7 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  บารูด้ี (Baroody.  1993: 2-31) กลาวถึง การสอนการแกปญหาไว ดังน้ี 
   1. การสอนโดยผานการแกปญหา (Teaching Via Problem Solving) แนวทางนี้
ใหความสนใจกับการใชการแกปญหาในการสอนเนื้อหา เปนเครื่องมือสําหรับการฝกการคํานวณ ปญหา
ที่ใชจะแสดงใหเห็นวา มีความสัมพันธกับโลกแหงความเปนจริง ปญหาถูกใชในการเริ่มตนและเปน
การกระตุนใหเกิดการอภิปรายเกีย่วกบัหัวขอน้ันๆ ในบางครั้งปญหาถกูใชกระตุนใหนักเรียนตั้งใจเรียน
และเปนสิ่งที่ควบคุมเน้ือหา วิธีการหนึ่งที่จะสอนโดยใชปญหา คือ แสดงปญหาตั้งแตเร่ิมตนโดยการแสดง
ใหนักเรียนเห็นวา พวกเขาจะมีความสามารถแกปญหานั้นได อีกวิธีหน่ึงก็คือใชปญหาเชิงสรางสรรค
ในการแสดงทักษะการเรียนรู 
   2. การสอนเกี่ยวกับปญหา (Teaching About Problem Solving) แนวทางนี้นําไป 
สูการสอนโดยตรงเกี่ยวกบัยทุธวธิีการแกปญหาทั่วๆ ไป ปญหาเปนการอธบิาย หรือแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการแกปญหาตามแนวของ โพลยา ทั้ง 4 ขั้น และยุทธวธิีในการแกปญหาสนับสนุนกระบวนการ
แกปญหาตามแนวของโพลยาทั้ง 4 ขั้น 
   3. การสอนสําหรับการแกปญหา (Teaching for Problem Solving) แนวทางนี้ให
ความสนใจกับการสอนยทุธวธิีการแกปญหาทัว่ๆ ไปโดยใหโอกาสนักเรียนแกปญหา นักเรยีนจะเรียนรู
ถึงการใชกระบวนการแกปญหาตามแนวของโพลยาทั้ง 4 ขั้น และยุทธวิธีในการแกปญหาที่ทาทาย  
  ปรีชา เนาวเยน็ผล (2537: 83-89) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยนําขั้นตอนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มาประยุกต ดังน้ี  
   1. การพัฒนาความสามารถในการเขาใจปญหา 
    1.1 การพัฒนาทักษะการอาน การอานเปนปจจัยสําคัญในการทําความเขาใจ
ปญหานักเรียนมักจะคุนเคยกับการอานขอความยาวๆ ซ่ึงเปนเรื่องราวที่สามารถทาํความเขาใจได 
ไมยากนัก ตางกับขอความของโจทยปญหาในแบบฝกหัด หรือปญหาทางคณติศาสตรที่มักจะสั้น ยนยอ
รวบรัด การอานเพื่อทําความเขาใจจําเปนตองใชสมาธิ ใชความพยายามในการเก็บรายละเอียดของขอมูล
ทั้งหมด และจะตองสามารถวิเคราะหไดวา ขอมูลสวนใดสําคัญบาง การจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ
การอาน สามารถกระทําไดในชั่วโมงคณิตศาสตร โดยเฉพาะเมื่อถึงตัวอยาง หรือแบบฝกหัดเกี่ยวกับ
การแกโจทยปญหา ครูยังไมควรเริ่มตนโดยมุงไปที่วิธทีําเพ่ือหาคําตอบของปญหาเลยทีเดียว แตควร
ใชเวลาในการฝกการอาน และทําความเขาใจขอความในโจทยปญหากอน โดยอาจจะฝกเปนรายบุคคล 
หรือฝกเปนกลุม โดยอภิปรายรวมกันถึงสาระของโจทยปญหา ความเปนไปไดของคําตอบที่ตองการ 
ความพอเพียง หรือความเกินพอของขอมูลที่กําหนดให 
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    1.2 การใชกลวิธชีวยเพ่ิมพูนความเขาใจ มีกลวิธีหลายประการที่ชวยใหนักเรียน
สามารถเขาใจปญหาไดชัดเจนขึ้น เชน 
     1.2.1 การเขียนภาพ เขียนแผนภาพ หรือสรางแบบจําลอง เพื่อแสดง
ความสัมพันธของขอมูลตางๆ ของปญหา จะทําใหปญหามีความเปนรูปธรรมขึ้น ทําความเขาใจได
งายขึ้น 
     1.2.2 การปรับขนาดของปริมาณตาง  ๆที่กําหนดในตัวปญหา เชน ลดปริมาณ
ลง เม่ือมีปริมาณนอยๆ จะชวยใหโครงสรางของปญหามีความชัดเจนขึ้น การลดขนาดของปริมาณนี้ 
ตองกระทําในแนวทางที่ถูกตองมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล เพราะมิฉะน้ันแลวแทนที่จะชวยให
เขาใจปญหาอาจทําใหปญหามีความยุงยากเพิ่มขึ้นก็ได 
    1.3 การใชปญหาที่มีลักษณะคลายกับปญหาในชีวติจริง มาใหนักเรียนฝกทํา
ความเขาใจ เชน ใชปญหาที่กําหนดขอมูลเกินความจําเปน หรือกําหนดขอมูลใหไมพอเพียง เพ่ือให
นักเรียนฝกวเิคราะหวาขอมูลที่กําหนดใหขอมูลใดไมไดใชบาง หรือหาวาขอมูลทีก่ําหนดใหเพียงพอ
หรือไม ตองการขอมูลดานใดเพิ่มเติมอีกบาง เพราะปญหาในชีวติจริงน้ันมีปจจัยที่เกี่ยวของมากมาย 
ผูแกปญหาจะตองรูจักเลือกเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหามาพิจารณา หรือบางครั้งมีขอมูล
ไมเพียงพอ ซ่ึงเปนหนาที่ของผูแกปญหาจะตองสืบหาขอมูลมาใหเพียงพอแกการแกปญหา 
   2. การพัฒนาความสามารถในการวางแผนแกปญหามีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 
    2.1 ครูตองไมบอกวิธีการแกปญหากับนักเรยีนโดยตรง แตควรใชวิธีการกระตุน
ใหนักเรียนคิดดวยตนเอง เชน อาจใชคําถามถามนํา โดยอาศัยขอมูลตางๆ ที่ปญหากาํหนดให ถามแลว
เวนระยะใหนักเรียนคิดหาคาํตอบ ถาตอบไมไดเปลี่ยนคาํถามใหมใหงายลง คําตอบหลายๆ คําตอบของ
นักเรียนจะทําใหภาพของแผนการแกปญหาคอยๆ ปรากฏชัดขึ้น หยุดใชคําถามเมื่อนักเรียนมองเห็น
แนวทางในการแกปญหาแลว 
    2.2 สงเสริมใหนักเรียนคิดออกมาดังๆ คือ สามารถบอกใหคนอ่ืนๆ ทราบวาตนเอง
คิดอะไร ไมใชคิดอยูในใจตนเองเงียบๆ อยูคนเดียว การคิดออกมาดังๆ อาจอยูในรูปการบอก หรือเขียน
แบบแผนลําดับขั้นตอนการคิดออกมาใหผูอ่ืนทราบ ทําใหเกิดการอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแกปญหา
ที่เหมาะสม 
    2.3 สรางลักษณะนิสัยของนักเรียนใหคิดวางแผนกอนลงมือทําเสมอ เพราะจะ
ทําใหมองเห็นภาพรวมของการแกปญหา สามารถประเมินความเปนไปไดไดทันที ในระยะเริม่ตน 
กอนที่จะลงมือทําไปแลว จึงพบวาหลงทางซึ่งทําใหเสียเวลา การทํางานอยางมีแบบแผนเมื่อมีขอบกพรอง
เกิดขึ้นก็สามารถแกไขไดสะดวก ตรงประเด็นควรเนนวาวิธีการแกปญหานั้นสําคัญกวาคําตอบ เพราะ
วิธีการสามารถนําไปใชไดกวางขวางกวา 
    2.4 จัดปญหามาใหนักเรียนฝกคิดบอยๆ ซ่ึงจะตองเปนปญหาที่ทาทาย นาสนใจ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ถาเปนปญหาที่งายเกินไป อาจไมเปนที่นาสนใจของนักเรียน
ที่เรียนเกง แตอาจเปนสิ่งชวยกระตุนความสนใจของนักเรียนที่เรียนออน เพราะเขาไดมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการแกปญหาไดเชนกัน ถาปญหานั้นเปนปญหาที่ยากเกินความสามารถของนักเรียน 
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อาจมีสวนทําใหนักเรียนเกิดความทอถอย ไมอยากคิด การใหนักเรียนไดมีโอกาสแกปญหาบอยๆ ทาํให
ไดมีการฝกวางแผน และไดมีประสบการณในการแกปญหาโดยใชยทุธวธิีตางๆ ทีห่ลากหลาย สามารถ
พิจารณาเลือกเพื่อนําไปใชในการวางแผนเพื่อแกปญหาใหมๆ ได 
    2.5 ในการแกปญหาแตละปญหาควรสงเสริมใหนักเรียนใชยทุธวธิใีนการแกปญหา
ใหมากกวา 1 รูปแบบ เพ่ือใหนักเรียนมีความยืดหยุนในการคิด ไมยึดติดอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ การพิจารณาหายุทธวิธีใหมจะกอใหเกิดการคิดวางแผนแกปญหาใหม นักเรียนมีโอกาสได
ฝกการวางแผนมากขึ้น 
   3. การพัฒนาความสามารถในการดําเนินการตามแผน หลังจากทําความเขาใจปญหา 
และวางแผนแกปญหาแลว ขั้นตอนตอไปของการแกปญหา คือ การลงมือแกปญหา ดําเนินการตามแผน
ที่วางไว การวางแผนเปนการจัดลําดับขั้นตอนความคิดอยางคราวๆ ไมละเอียดชัดเจนนัก ในขั้นดําเนินการ
ตามแผนนักเรียนตองตีความ ขยายความ นําแผนไปสูปฏิบัติอยางละเอียดชัดเจน ตามลําดับขั้นตอน
ความสามารถดังกลาวนี้ สามารถสรางใหเกิดขึ้นอยางชาๆ ในตัวผูเรียน จากการทําโจทยปญหาใน
แบบฝกหัดนั่นเอง โดยการฝกใหนักเรียนวางแผนจัดลําดับความคิดกอนแลวจึงคอยลงมือแสดงวิธีการ
หาคําตอบตามลําดับความคิดนั้น 
   4. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ ขั้นตรวจสอบของการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรครอบคลุมประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การมองยอนกลับไปที่ขั้นตอนการ
แกปญหา ตั้งแต ขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นวางแผน และขั้นดําเนินการตามแผน โดยพิจารณา
ความถูกตองของกระบวนการและผลลัพธ รวมทั้งการพิจารณาหายุทธวิธีอ่ืนในการแกปญหา ประเด็น
ที่สอง เปนการมองไปขางหนา เปนการใชประโยชนจากกระบวนการแกปญหาที่เพ่ิงสิ้นสุดลงนั้น ทั้ง
ในสวนที่เปนเน้ือหาและกระบวนการ โดยสรางสรรคปญหาที่เกี่ยวของสัมพันธกันขึ้นมาใหม 
  สิริพร ทิพยคง (2544: 80-81) ไดกลาวถึงหนาที่ของครูในการสงเสริมการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร สรุปได ดังนี้  
   1. ควรเลือกปญหาที่ชวยกระตุนความสนใจ และเปนปญหาที่นักเรียนมีประสบการณ
ในเรื่องเหลานั้นมาใชสอนนักเรียน 
   2. ควรทดสอบดวูา นักเรียนมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอหรือไม ที่จะนําไปใชในการ
แกปญหาได ถามีไมเพียงพอนั้นครูตองสอนเสริมหรือทบทวนในสิ่งที่เคยเรียนไปแลว 
   3. ควรใหอิสระแกนักเรียนในการใชความคิดแกปญหา 
   4. ควรใหแบบฝกหัดที่มีขอยาก ปานกลาง และงาย เพ่ือใหนักเรียนทุกคนประสบ
ความสําเร็จในการแกปญหา เปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับนักเรียน 
   5. ควรทดสอบดูวานักเรียนเขาใจปญหาในขอน้ันๆ หรือไม โดยการถามวา โจทย
ถามอะไร และโจทยกําหนดอะไรมาให  
   6. ควรฝกนักเรียนใหรูจักการหาคําตอบ โดยการประมาณกอนที่จะคิดคํานวณ เพ่ือ 
ใหไดคําตอบที่ถูกตอง 
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   7. ควรชวยนักเรยีนคิดหาความสัมพันธของปญหา โดยการแนะนําใหวาดภาพ หรือ
เขียนแผนผัง ในกรณีที่ไมสามารถคิดแกปญหาได 
   8. ควรชวยใหนักเรียนในการคิดแกปญหา เชน การถามวาเคยแกปญหานี้หรือ
ปญหาที่มีลักษณะคลายขอน้ีมากอนหรือไม ลองแยกแยะปญหาขอน้ันๆ ออกเปนปญหายอยๆ  
   9. ควรใหนักเรียนคิดหาวิธีการอื่นๆ เพ่ือนําไปใชในการแกปญหาขอน้ันๆ รวมทั้ง
สนับสนุนใหตอบวิธีการที่คดิและทํา ในการแกปญหาขอน้ันๆ ตลอดจนทบทวนวิธีการคิดแกปญหา
แตละขั้นตอน 
   10. ควรใหนักเรยีนชวยกันแกปญหาเปนกลุมยอยๆ หรือใหนําปญหามาเอง เพ่ือเปน
การแลกเปลี่ยนความกัน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
มีดังน้ี  
  1. ทดสอบความรูพ้ืนฐาน เพ่ือเลือกปญหาทีเ่หมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  
  2. กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจที่จะแกปญหา โดยใชปญหาหรือสถานการณที่นักเรียน
คุนเคยหรือเกี่ยวกับในชีวิตประจําวัน 
  3. ฝกใหนักเรียนรูจักแกปญหาเริ่มจาก ทําความเขาใจปญหา รูจักการวางแผนการแกปญหา
อยางเปนลําดับขั้นตอน ลงมือแกปญหาตามแผนที่วางไว และมีการตรวจสอบคําตอบหรือผลลัพธที่ได 
  4. ฝกใหนักเรียนรูจักประมาณคําตอบ เพ่ือใหไดคําตอบที่ถูกตองและรวดเร็วมากขึ้น 
  5. ฝกใหนักเรียนใชการเขียนแผนผัง หรือวาดภาพในการหาความสัมพันธของปญหา 
เพ่ือใหนักเรียนเขาใจปญหาและแกปญหาไดดียิ่งขึ้น 
    6. ฝกการทํางานกลุมชวยกันแกปญหา รวมถึงรูจักการแกปญหาในสถานการณตางๆ 
ดวยตนเอง 
 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   ฮันท (Hunte.  2002: Abstract) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของภาษาธรรมชาติของ
นักเรียนในการอภิปรายบนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร การศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานนี้
ทดสอบโดยวธิีการที่นักเรียนใชภาษาธรรมชาติของพวกเขา ในการชวยปญหาของการเขาใจคําศัพท
ทางคณิตศาสตร และหายุทธวธิีที่เหมาะสมในการแกปญหาของเขา ขอมูลถูกรวบรวมเปนระยะเวลา
มากกวา 8 สัปดาหโดยวิธกีารดําเนินการเชิงคุณภาพ กลาวคือ การสังเกต การเนนกลุม การอภิปราย
ในกลุมเล็กและกลุมใหญ และการบันทึกประจําวันของนักเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียน
ระดับเกรด 8 จํานวนคน 30 คน (ผูชาย 12 คน และผูหญิง 18 คน) ซ่ึงมีเชื้อสายลาติโน อเมริกา-แอฟริกา 
และจาไมกา ผลการศกึษาแสดงใหเห็นวา นักเรียนไมเพียงแตมีความสุขอยางเดียวในการใชภาษาธรรมชาติ
ในการอภิปรายปญหาคําศัพททางคณิตศาสตร แตทําใหการอภิปรายนั้นงายขึ้นในการอาน และเขาใจ
ถึงปญหา และทักษะการดําเนินการมีการพัฒนารวมกันในการแกปญหาของพวกเขา นักเรียนมีการพัฒนา 
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การสื่อสารทางสังคมที่ชวยพวกเขาในการทํางานรวมกันเปนกลุมที่ทําใหชิ้นงานที่มอบหมายนั้นเสร็จ 
บันทึกประจําวันแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง เจตคติทางคณติศาสตรดีขึ้น และการเพิ่มความมั่นใจ
ในตนเองและความเคารพตนเองเชนเดียวกับที่พวกเขามีความรับผิดชอบในการเรียนรูของเขาเอง 
   วิลเลียมส (Williams.  2003: 185-187) ไดศึกษาถึงการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการ
การแกปญหาวา สามารถชวยสงเสริมการทํางานแกปญหาได กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังเริ่มตน
เรียนพีชคณิตจํานวน 42 คน แบงกลุมการทดลอง 22 คน และกลุมควบคุม 20 คน กลุมทดลองเรียน
โดยใชการเขียนตามขั้นตอนของกระบวนการการแกปญหา สวนกลุมควบคุมเรียนโดยใชการแกปญหา
ตามขั้นตอนแตไมตองฝกเขียน มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลอง
สามารถทํางานแกปญหาไดดีกวากลุมควบคุม การเขียนตามขั้นตอนกระบวนการการแกปญหาชวยให
นักเรียนในกลุมทดลองเรียนรูการใชขั้นตอน ตามกระบวนการการแกปญหาไดเร็วกวานักเรียนในกลุม
ควบคุม จากการสัมภาษณนักเรียนในกลุมทดลองพบวา นักเรียนจํานวน 75% มีความพอใจในกิจกรรม
การเขียน และนักเรียนจํานวน 80% บอกวากิจกรรมการเขียนจะชวยใหเขาเปนนักแกปญหาที่ดีขึ้นได 
   ซิน (Xin.  2003: 4276-A) ไดศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการสอนคณิตศาสตรดวย
การแกปญหา โดยเนนใหนักเรียนดวยการแกปญหา ซ่ึงศึกษาความแตกตางของวิธกีารสอนทั้ง 2 แบบ 
คือ วิธีการสอนแบบ SBI (Explicit Schema – Based Problem Solving Instructional Strategy) และ
วิธีการสอนแบบ TI (Traditional General Heuristic Instructional Strategy) ทั้งสองกลุมมีการทดสอบ
ความรูความเขาใจทั้งกอนเรียน – หลังเรียน ผลการศกึษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใช SBI และ TI 
มีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน ซ่ึงวิธีการสอนแบบ TI มีการทดสอบกอนเรียน – ขณะเรียน 
(ดําเนินการ 1 – 2 สัปดาห) และทําการทดสอบครั้งสุดทาย (ดําเนินการ 3 สัปดาห – 3 เดือน) กลุม
นักเรียนที่เรียน โดยใชวธิีการสอนแบบ SBI กับนักเรียนกลุมที่เรียนดวยวธิี TI มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ซ่ึงกําหนดแผนการสอนจะเนนใหมีการถายโยงการเรียนรู ในการแกปญหา 
(วิธีการสอนทั้ง 2 แบบน้ี มีโครงสรางที่เหมือนกัน) 
   แอนนาเบิล (Annable.  2006: Abstract) ไดศึกษาเรือ่ง การพัฒนาทักษะการคดิ
วิเคราะหและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในนักเรียนระดับเกรด 6 การศึกษานี้ เปน
การวิเคราะหเชิงคุณภาพของประสบการณลักษณะของหองพักครู ถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของ
ครูและการตอบสนองของนักเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงน้ี ขอมูลถูกรวบรวมจากแหลงที่มาที่แตกตางกัน 
รวมทั้งการตรวจสอบเจตคติของนักเรียน การทดสอบการคิดวิเคราะห การบันทึกการแกปญหาชิ้นงาน
การเรียนรูที่สมบูรณ การบนัทึกภาคสนาม สมุดบันทกึประจําวนัของนักเรียน และการสมัภาษณ นอกเหนือ 
จากหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนักเรียนและครูก็เผชิญหนาอยางทาทาย ในการปรับตัวถึงแนวทางใหม
ของลักษณะวชิาคณติศาสตร การตอบสนองถึงวิธีการสอนทั้งหมดที่แตกตางกันจากนักเรียนถึงนักเรียน 
แตมันเปนประสบการณการเรียนรูและเวลาของการเติบโต 
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  งานวิจัยในประเทศ 
   จินดาภรณ ชวยสุข (2549: 74) ไดสรางหนังสือเรียน โดยใชกิจกรรมกลุมในการเรียน 
เร่ือง การประยุกตสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว และศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยหนังสือเรียนเลมเล็กโดยใชกิจกรรมกลุม จํานวน 34 คน 
ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังไดรับการเรียน
ดวยหนังสือเรียนเลมเล็ก โดยใชกิจกรรมกลุมสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
   อรชร ภูบุญเตมิ (2550: 66-67) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
เร่ือง โจทยสมการ โดยการใชตวัแทน (Representation) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 60 คน ผลการศึกษาวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องโจทยสมการของ
นักเรียนหลักการสอนแกโจทยสมการโดยการใชตวัแทนสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
   ชมพูนุท วนสนัเทยีะ (2552: 199-201) ไดศึกษาความคดิรวบยอดและความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง เสนขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 50 คน 
โดยใชวิธีการสอนแบบโยสิโสมนสิการ รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ผลการศึกษาพบวา ความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง เสนขนาน ของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบโยนิโสมนสิการรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ผานเกณฑรอยละ 70 และ
มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต (2552: 101-103) ไดศึกษาสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรและความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
การเรียนแบบเปนคู (Learning Cell) ที่เนนการแกปญหากับการสอนปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 100 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 50 คน และกลุมควบคุม 50 คน      
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดการเรียนแบบเรียนเปนคูที่เนนการแกปญหา 
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความฉลาดทางอารมณสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สัญญา ภัทรากร (2552: 150-152) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหา และ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 43 คน ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชวีา ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการแกปญหาและการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยาง
มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และผานเกณฑรอยละ 70 ขึน้ไป อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สามารถ 
สรุปไดวา งานวิจัยสวนใหญเปนลักษณะการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคและวิธีการสอนตางๆ ซ่ึงลวน
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหดีขึ้น โดยครูผูสอนจะตองเลือก
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วิธีสอนหรือกจิกรรมที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใชในการวิจัย เนนใหผูเรียนไดฝกการแกปญหาที่
หลากหลาย อันจะสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถหรือทักษะอ่ืนๆ ดีขึ้นตามไปดวย 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 3.1 ความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตร  
  เทอรเบอร (Thurber.  1976: 513) กลาวถึง การสื่อสารทางคณิตศาสตรวา เปนการตั้ง
สถานการณในกิจกรรมการเขียนหรือการพูดในเรื่องประสบการณทางคณิตศาสตรของผูเรียน ซ่ึงจะมี
ผลการปรบัปรงุที่ดีขึ้นตอตนเอง เม่ือผูเรียนไดฝกหัดเพ่ิมมากขึน้จะสงผลใหผูเรียนมีพลังในการคิดดวย
ตนเอง 
  เคนเนดี้ และ ทิปส (Kennedy; & Tipps.  1994: 181) กลาววา การสื่อสารทางคณิตศาสตร
เปนเปาหมายที่สําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง
ขอมูลความรูที่เปนนามธรรมไปสูสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
  วัชรี ขันเชื้อ (2545: 8) กลาววา การสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง การสื่อสารแนวคิด
ทางคณิตศาสตรโดยการพูดหรือเขียน การแสดงดวยภาพ ศัพท สัญลักษณ ที่เปนตัวแทนการคิดของ
นักเรียน ซ่ึงอธิบายความสัมพันธ และสถานการณจําลองตางๆ ที่ครูผูสอนกําหนดให 
  พรสวรรค จรัสรุงชัยสกุล (2547: 7) กลาววา การสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง การถายทอด
เร่ืองราวตาง  ๆที่เปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือความรูสึก โดยอาศัยการพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็น 
การรวมกันอภิปราย หรือการจัดกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 
  ทินรัตน กาญจนกุญชร (2550: 71) กลาววา การสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการ
ถายทอดเรื่องราวตาง  ๆที่อาจเปนการพูด การเขียน การแสดงความคิดเหน็ การจัดกิจกรรม หรือการรวมกัน
อภิปราย อยางมีวัตถุประสงค 
  จิตติมา ชอบเอียด (2551: 43) กลาววา การสื่อสารทางคณิตศาสตรน้ันเปนการใชการพูด
และการเขียน การใชคําศัพท สัญลักษณ รูปภาพและโครงสรางทางคณิตศาสตร เพ่ือแสดงแนวคิดและ
อธิบายแนวความคิด ซ่ึงแสดงความหมายและความสัมพันธของแนวคิดทางคณติศาสตรของตนใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การสื่อสารทางคณติศาสตร หมายถงึ กระบวนการถายทอด
แนวคิดทางคณิตศาสตร โดยใชภาษา เครือ่งหมายและสญัลักษณทางคณิตศาสตร อาจเปนการพดูหรือ
การเขียน เพ่ืออธิบายความหมายและแสดงความสัมพันธของขอมูลใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจนและ
ถูกตอง 
 3.2 ความสําคัญของการสื่อสาร  
  มัมม่ี และ เชพเพอรด (Mumme; & Shepherd.  1993: 7-9) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของทักษะการสื่อสาร ดังน้ี 
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   1. ทักษะการสื่อสารชวยสงเสรมิใหนักเรียนทาํความเขาใจเนื้อหาคณติศาสตร โดย
การแสดงความคิด การอภิปราย และการฟงความคิดเห็นของนักเรียนคนอ่ืนๆ จะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูเรียนสรางความเขาใจบนพื้นฐานประสบการณตางๆ 
ของพวกเขา 
   2. ทักษะการสื่อสารชวยในการแลกเปลี่ยน (Share) ในการทําความเขาใจในคณิตศาสตร
น้ันคือ นักเรียนเกิดความชวยเหลือกัน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนักเรียนก็สามารถพัฒนา
ภาษาทางคณิตศาสตร และมีความเขาใจในกฎและนิยามตางๆ 
   3. ทักษะการสื่อสารจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเปนผูเรียนรู เม่ือครูตั้งคําถาม โดย
ใหนักเรียนตอบคําถามในรปูของการพูด หรือการเขียนในสิ่งที่เขาคดิ หรือการพูดกันเอง ก็จะทําให
นักเรียนเกิดความเชื่อม่ันในความสามารถเกี่ยวกับความคิดทางคณิตศาสตร จากการนําเสนอในสิ่งที่
นักเรียนคิดวาสําคัญ เพราะวานักเรียนจะตองใชศกัยภาพและควบคุมการเรียนรูในการคนควาเพิ่มเติม 
และในทีสุ่ดพวกเขาจะเปนผูเสริมสรางความรู (Empowerment) ดวยตนเอง 
   4. ทักษะการสื่อสารเปนการสงเสริมสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมในการเรียนรู น่ันคือ 
การพูดและการฟงในกลุม โดยการเรียนรวมกันเปนกลุมยอย โดยปราศจากการวิตกกังวลที่จะแสดง
ความคิดใหมๆ  การมีปฏิสัมพันธ เปนสิ่งที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเต็มใจที่จะรวมกันคิด 
   5. ทักษะการสื่อสารชวยใหครไูดหย่ังรู (Insight) ในความคิดของนกัเรยีนในขณะที่
ครูเรียนรูเกี่ยวกับความคิดของนักเรียน โดยการมุงสิ่งที่นักเรียนไดอธิบายการใหเหตุผลของพวกเขา ซ่ึง
ความสามารถในการอธิบายเกิดจากการฝกการใชภาษาที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตสิหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM).  2000: 52) ไดกลาวไวในมาตรฐานของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรวา
โปรแกรมการเรียนรูคณิตศาสตร ควรจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดใชการสื่อสาร และส่ือความหมาย 
เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจทางคณิตศาสตร และเพ่ือใหทุกคนสามารถ 
   1. จัดระเบียบทางความคิด และเพ่ิมพูนความสามารถความคิดทางคณิตศาสตรให
แข็งแกรงม่ันคงยิ่งขึ้น 
   2. แสดงความคดิทางคณิตศาสตรไดอยางถกูตอง แมนยํา ชัดเจน แกเพ่ือนๆ ครู 
และบุคคลอ่ืนได 
   3. ขยายความรูทางคณิตศาสตรไปใชไดตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตร
ไปชวยพิจารณายุทธวิธีตางๆ ได 
   4. สามารถที่จะใชภาษาคณิตศาสตร เพ่ือแสดงความหมายที่ชัดเจนถูกตองและรัดกุม 
  ดังน้ันการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ควรใหสอดคลองกับโปรแกรมการเรียนรูคณิตศาสตร 
เพ่ือใหนักเรยีนทุกคนไดมีโอกาสเรียนคณิตศาสตรและสามารถนาํคณติศาสตรไปใชไดอยางมีประสทิธิภาพ 
  รีส และคนอื่นๆ (Reys; et al. 2001: 83) กลาววา การสื่อสารเปนเครื่องมือที่มีศักยภาพ
สําหรับการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตรทั้งโดยการพูดและการเขียน เพ่ือแสดงและอธิบายแนวคิด
โดยเฉพาะการสื่อสารสองทางชวยใหนักเรียนสามารถอธิบาย รวบรวม และขยายแนวคิดแลกเปลี่ยน
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แนวคิดกับผูอ่ืน ซ่ึงนักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีการการสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร อยาง
หลากหลาย เชน การสื่อสารดวยภาพ การแสดงทาทาง การเขียนกราฟ การเขียนแผนภูมิ และการใช
สัญลักษณไปพรอมกับการใชคํา ทั้งการพูดและการเขียน 
  มณฑล ใบบวั (2536: 3-4) ไดกลาวถึงความสําคัญของการสื่อสารวา มีความสําคญัตอ 
มนุษยใน 5 ดานคือ 
   1. ความสําคัญตอความเปนสังคม มนุษยรวมตวักันเปนกลุมสังคมได ตั้งแตสังคมเล็ก
ระดับครอบครัว จนกระทั่งถึงสังคมที่ใหญระดับประเทศก็ได เพราะอาศัยการสื่อสารเปนพ้ืนฐาน เม่ือ
มนุษยรวมกันอยูดําเนินชีวิตรวมกัน ก็ยอมตกลงในระเบียบกติกา เพ่ือใชเปนเกณฑตางๆ ของสังคม 
เพ่ือใหสังคมนั้นๆ ดํารงอยูได และมนุษยก็ใชการสือ่สารซึ่งกันและกัน เพ่ือจะทําความเขาใจ การที่
สังคมมนุษยไดรับการพัฒนามาตลอดไมมีการขาดตอน ก็เพราะใชการสื่อสารเปนสายใยแหงการถายทอด
ประเพณี วัฒนธรรม ความรูสึกนึกคิดของคนรุนหน่ึงมาสูคนอีกรุนหน่ึง 
   2. ความสําคัญตอชีวิตประจําวนั การสื่อสารมีบทบาทสําคัญย่ิงตอชวีิตประจําวัน 
ในวันหน่ึงๆ ตลอดเวลาที่เราตื่น เราสื่อสารตลอดเวลา อาจจะสื่อสารกบัตนเอง สื่อสารกับผูอ่ืน ทั้งน้ีอาจเปน
คนในครอบครวั ผูรวมงานกจิกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิตตางกต็องอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือทั้งน้ัน 
   3. ความสําคัญตออุตสาหกรรมและธุรกิจ การดําเนินอุตสาหกรรมและธุรกิจ ไมวา
จะเปนขั้นตอนในการผลิต การจัดจําหนาย ตางก็ตองอาศัยการสื่อสารทุกขั้นตอน นับตั้งแตการสื่อสาร
กันระหวางบุคคล จนกระทั่งถึงการสื่อสารกับมวลชน เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ ทั้งน้ีจะตอง
อาศัยวิธีการสื่อสาร โดยเฉพาะในปจจุบันก็ไดมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการสื่อสารมากมาย  
   4. ความสําคัญตอการปกครอง ในการปกครอง ไมวาจะเปนการปกครองระดับใด
หรือการปกครองระบอบใด ทั้งผูปกครองและผูถูกปกครอง จะตองมีการตกลงรวมกันในกฎเกณฑหรือ
ระเบียบตางๆ ผูปกครองตองเผยแพรขอมูลขาวสารเหลานี้ ใหผูถูกปกครองทราบทั้งทางตรงและทางออม 
รวมทั้งประชาชน หรือผูปกครองก็ตองสื่อสารเรื่องตางๆ ไปยังผูปกครองดวย ซ่ึงเปนการสื่อสารทัง้แบบ
จากบนลงสูลาง และแบบจากลางขึ้นสูบน 
   5. ความสําคัญตอการเมืองระหวางประเทศ ประเทศตางๆ ตองมีการติดตอสื่อสารกัน
ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ปจจุบันเรามีทั้งองคการในการที่จะทําหนาที่ติดตอสื่อสาร
ขาวการเมืองระหวางประเทศ และการสื่อสารมวลชนเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตของเรามาก 
  ทัศนีย กระตายอินทร และ สุภิตร อนุศาสตร (2542: 3-4) ไดกลาววา มนุษยจําเปน 
ตองใชการสื่อสารตลอดชวีิต เร่ิมจากการสื่อสารภายในตนเอง คิดวาจะทําอยางไร เม่ือไร จะตองสัมพันธ
กับผูอ่ืนและจะเกิดผลอยางไร การสื่อสารจะขยายความกวางขึ้นและมนุษยจะใชการสื่อสารเพื่อทํากิจกรรม
รวมกันตลอดเวลา การสื่อสารจึงมีความสําคัญ ดังน้ี 
   1. การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวติ ไมมีใครที่จะดํารงชีวติไดโดยปราศจาก
การสื่อสาร โดยเฉพาะสังคมมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคม 
จึงดําเนินการไปพรอมๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร 
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   2. การสื่อสารชวยธํารงสังคมใหอยูรวมกันเปนปกติสุข เพ่ือหาสาระที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบประเพณี กฎเกณฑทางสังคมและความรูตางๆ จําเปนตองรับการถายทอดเพื่อใหเปนมรดก
ทางสังคมตกลงใชรวมกันเพื่อใหอยูรวมกันอยางสันติ 
   3. การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา การพัฒนาสังคมในดานคุณธรรม จริยธรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งศาสตรในการสื่อสาร จําเปนตองพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง และ
ตองใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานตางๆ เชน การใชโสตทัศนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ใน
งานสาธารณสุข เปนตน 
 จากการศึกษาความสําคัญของการสื่อสารที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การสื่อสารมีความสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับมนุษย ดังน้ี 
  1. ความสําคัญตอการดํารงชีวิต มนุษยจําเปนตองอาศัยการสื่อสารในการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกัน ซ่ึงจะทําใหเขาใจกันและสามารถดําเนินชีวิตประจําวันรวมกันได 
  2. ความสําคัญตอสังคม การสื่อสารชวยใหมนุษยในสังคมอยูรวมกันได จากการปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา หรือกฎเกณฑที่ไดตกลงกัน ซ่ึงไดรับการถายทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรม อันทําใหสังคม
ธํารงอยูอยางสงบสุข  
  3. ความสําคัญตอการพัฒนา การสื่อสารมีสวนสําคญัตอการพัฒนาดานตางๆ ไมวาจะเปน 
การพัฒนาคน ใชการสื่อสารถายทอดความรู ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ชวยใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาประเทศในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงตองใชการสื่อสาร
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา 
 3.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาตสิหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 4-5) กลาวถึง ทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรวา ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนนั้น 
ตลอดจนการจัดการศึกษา ควรจะตองใหนักเรียนมีความสามารถดังตอไปน้ี 
   1. จัดระบบและรวบรวมความคดิที่เก่ียวของกบัคณิตศาสตรเขาดวยกนั และสื่อสาร
ไดถูกตอง 
   2. สื่อสารความคดิที่เกี่ยวกบัคณิตศาสตรของพวกเขาแกครูอาจารย และผูอ่ืนได
อยางสมเหตุสมผลและแจมแจงชัดเจน 
   3. วิเคราะหและประเมินคาแนวความคิดเกี่ยวกบัคณิตศาสตรดวยกลยทุธตางๆ ได 
   4. ใชภาษาของคณิตศาสตรเพ่ือการสื่อความหมายไดอยางกระชบั ชัดเจน ไดใจความ
ที่ถูกตองแนนอน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 7) กลาววา วัตถุประสงคในการสื่อสารมีดังน้ี 
   1. บอกกลาวใหความรู ใหขอมูลขาวสาร 
   2. ใหความบันเทิง เพลิดเพลิน สบายใจ 
   3. ใหเกิดอารมณ ความรูสึก ทางใดทางหนึ่ง เชน ฮึกเหิม กลัว โกรธ ฯลฯ 
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   4. ใหวัตถุประสงคเฉพาะ เชน เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ เพ่ือใหเกิด
ความคิดคน เพ่ือใหเกิดการประสานงาน ฯลฯ 
  กิติมา สุรสนธ ิ(2548: 28-29) กลาวถึงวตัถุประสงคในการสื่อสารวามีลักษณะ ดังน้ี 
   1. ดานผูรับสาร มีวัตถุประสงค ดังน้ี 
    1.1 เพ่ือแจงใหทราบ (To Inform) หรือการบอกใหรู เปนวัตถุประสงคที่ผูสง
สารตองการจะบอกเลาหรือแจงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึน้หรือขอมูลขาวสารตางๆ ที่ไดรับรูมาถายทอด
ใหแกผูรับสารไดทราบ 
    1.2 เพ่ือใหการศึกษา (To Teach or to Educate) เปนวัตถปุระสงคที่ผูสงสาร
ตองการจะใหผูรับไดมีความรู ความเขาใจในเรื่องบางเรื่อง หรือบางสิ่งบางอยาง ตามที่ผูสงสารตองการ  
    1.3 เพ่ือชักจูงหรือโนมนาวใจ (To Propose or to Persuade) เปนวตัถุประสงค
ที่เนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรูสึก นึกคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรม 
    1.4 เพ่ือความบันเทิง (To Entertain) เปนวตัถุประสงคของผูสงสารที่ตองการ
ใหผูรับสารเกิดความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ มีอารมณแจมใส เปนการพักผอนหยอนใจ ภายหลัง
เครงเครียดจากการทํางาน หรือครุนคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกิดความหดหู ทอแทใจ  
   2. ดานผูรับสาร มีวัตถุประสงค ดังน้ี 
    2.1 เพ่ือทราบ (To Know or to Understand) เปนวัตถุประสงคของผูรับสารที่
ตองการทราบเรื่องราวหรือติดตามขอมูล เหตุการณ ขาวสารตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งที่มีผลกระทบ
ตอตนเองและตอสังคม เปนการสนองตอบตอความอยากรูอยากเห็น อันเปนความตองการเชิงจิตวิทยา
ทั่วไป 
    2.2 เพ่ือเรียนรู (To Learn) เปนวัตถุประสงคของผูรับสารที่ตองการที่จะรู และ
ทําความเขาใจในเนื้อหาความรูวิชาการตางๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของตนใหสูง
มากยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอการดํารงชีวิตของตนในอนาคต 
    2.3 เพ่ือหาความพอใจ (To Please or to Enjoy) โดยปกติแลว คนเราทุกคน
ตองการมีชีวิตที่มีความสุข สนุกสนานรื่นรมยและพยายามหลีกเลี่ยงสภาพในชีวิตจริงที่ยุงยาก วุนวาย 
สับสน หรือเหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิดความเครียด ดังน้ัน คนเราโดยทัว่ไป มักหาบุคคลที่มีอารมณดี
เพ่ือพูดคุยหาความสนุกสนาน หรือดูรายการโทรทัศน ชมภาพยนตร เพ่ือผอนคลายความเครียดเหลานั้น 
    2.4 เพ่ือการตัดสินใจ (To Decide) ในการตัดสินใจของคนเรามักจําเปนตองมี
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบในการตัดสินใจซ่ึงขอมูลขาวสารเหลานั้นจําเปน
จะตองเปนขอมูลที่มีความละเอียด มีความลึกซ้ึง และมีอิทธิพลมากพอที่จะชักจูงใจ ใหคนเราเกิดการ
เปลีย่นแปลงหรือมีผลตอการตัดสินใจได และเนื่องจากคนเราจะตองตัดสนิใจในเรื่องราวตางๆ อยูตลอดเวลา 
ดังน้ัน คนเราจึงแสวงหาขอมูลขาวสาร เพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจ เพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจใหมี
ความถูกตอง 
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 จากการศึกษาวัตถุประสงคของการสื่อสารที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา วตัถุประสงคของการสื่อสาร 
มีดังน้ี 
  1. เพ่ือบอกหรือแจงขอมูล ขาวสาร เรื่องราวตางๆ ที่รับรูมาใหผูอ่ืนทราบ 
  2. เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในขอมูลหรือเรื่องราวที่ไดรับมามากขึ้น 
  3. เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุข อารมณแจมใส จากการไดรับสาร
เปนการพักผอนหยอนใจ และผอนคลายความรูสึกตึงเครียด 
  4. เพ่ือใหเกิดความรูสึก นึกคิด อารมณหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  5. เพ่ือชวยใหสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง จากการรวบรวมขอมูลขาวสาร ใหมี
รายละเอียดมากพอสําหรับการพิจารณาตัดสินใจ 
 3.4 องคประกอบของการสื่อสาร 
  ทิศนา แขมมณี (2545ข: 44) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการสื่อสาร มีดังน้ี 
   1. ผูสงสาร หมายถึง ผูที่สงสารที่ตองการใหผูอ่ืนไดรับทราบโดยวาจา ทางสัญญาณ
หรือทาทาง 
   2. ผูรับสาร หมายถึง ผูที่รับสารที่ผูสงสารมาใหไมวาจะเปนโดยวาจา ทางสัญญาณ
หรือทาทาง 
   3. สารหรือขาวสาร หมายถึง เน้ือหาหรือเร่ืองราวที่ผูสงสารสงไปใหผูรับสาร 
   4. สื่อ หมายถึง เครื่องมือที่ใชติดตอสื่อสาร เพ่ือชวยในการสงหรือรับสารเปนไป
อยางสะดวกและชัดเจน 
   5. สภาพแวดลอมภายนอกขณะสื่อสารความหมาย หมายถงึ สภาพแวดลอมรอบตัว
ของผูสงสารและผูรับสารขณะสื่อความหมายกันอยู เชน เสียง แสง กลิ่น กิจกรรมตางๆ เปนตน 
   6. สภาพแวดลอมภายในขณะสื่อความหมาย หมายถึง สภาพแวดลอมรอบตัวของ
ผูสงสาร และผูรับสารขณะสื่อความหมาย เชน สภาวะทางอารมณ จิตใจ ความกังวล ความกลวั ประหมา
ความเครียด หรือสภาวะรางกาย เชน ความเจ็บปวย ความลา เปนตน 
  ชิตาภา สุขพลํา (2548: 7-8) กลาววา องคประกอบหลักๆ รวมกนัของการสื่อสารมี
ดังน้ี 
   1. ผูสงสาร (Sender) คือ ผูที่เร่ิมตนการตดิตอสื่อสาร อาจเปนบุคคลเดียว เปน
กลุมบุคคล เปนองคกร หรือสถาบันก็ได 
   2. ขาวสารหรือเรื่องราว (Message) คือ เน้ือหาสาระความคิดความรูสึก ซ่ึงอาจจะ
เปนภาษาเปนสัญลักษณ หรือสัญญาณตางๆ ที่สามารถสื่อความหมายเปนที่เขาใจกันได 
   3. ชองทาง (Channel) คือ หนทางหรือวิถทีี่จะนําเอาขอมูลขาวสารจากผูสงไปสู
ผูรับทําใหผูสงกับผูรับไดรับรูขาวสารตรงกัน 
   4. ผูรับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายของการสื่อสาร
หรือเปนจุดมุงหมายปลายทาง (destination) ของสารนั่นเอง 
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 จากองคประกอบดังกลาว สามารถเขียนเปนแบบจําลองการสื่อสารคราวๆ ได ดังน้ี 

 
ภาพประกอบ 15 องคประกอบของการสื่อสาร 

 
 ที่มา: ชิตาภา สุขพลํา.  (2548).  การสื่อสารระหวางบุคคล.  หนา 8. 
 
 
  คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 132-133) กลาวถึง องคประกอบของการสื่อสาร ไดแก 
   1. ผูพูด (Speaker) หรือผูสงขาวสาร (Transmitter) หมายถึง บุคคลที่ถายทอด
ขาวสารโดยการพูด เขียน หรือดวยวิธีการอ่ืนๆ 
   2. ผูฟง (Audience) หรือผูรับ (Receiver) หมายถึง ผูที่อยูในสถานภาพที่ตองรับ
ขอมูลตางๆ ไมวาจะดวยการฟง การอาน หรือแมแตการสังเกตทาทางของผูสงขาวสาร 
   3. ขาวสาร (Message) หมายถงึ ขาวสาร เร่ืองราวตางๆ ขอมูลตางๆ ที่ผูถายทอด
ตองการจะสงไปยังผูฟงหรือผูรับ 
   4. วิธีการสื่อสาร บางตําราเรยีกวา ชองทางการสื่อสาร (Channel) เชน สื่อสารโดย
การพูดผูรับก็จะใชการฟง สื่อสารโดยทาทาง ผูรับก็จะใชการสังเกต ถาสื่อสารโดยการเขียนก็จะตอง
รับขอมูลโดยการอาน เปนตน 
  กิดานันท มลทิอง (2548: 36-37) กลาววา การถายทอดขาวสารหรือการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น ขอมูลในการสือ่สารจะเกดิขึน้ไดตอเม่ือมีตนทางของการถายทอดหรอืเรียกวา “ผูสง” เปน
ผูทําการสงขาวสารตางๆ โดยผานสื่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรือเรียกวา “ผูรับ” ไดรับทราบขาวสาร
ตางๆ ในการผานสื่อไปยังจุดหมายปลายทางหรือเรียกวา “ผูรับ” ไดรับทราบขาวสารนั้นรวมกัน จาก
หลักการนี้จึงตองมีองคประกอบตางๆ เพ่ือใหการสื่อสารเกิดขึ้นได ดังตอไปน้ี 
   1. ผูสง ผูสื่อสาร หรือตนแหลงของการสง (Sender, Communicator or Source) 
เปนแหลงหรือผูที่นําขาวสารหรือเร่ืองราว แนวความคิด ความรู ตลอดจนเหตุการณตางๆ เพ่ือสงไปยัง
ผูรับ ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมชนก็ได ผูสงน้ีจะเปนบุคคลเพียงคนเดียว เปนกลุมบุคคลหรือสถาบัน 
โดยอยูในลักษณะตางๆ ไดหลายอยาง เชน ผูอานขาว ครู นักรอง นักเขียน จิตรกร ฯลฯ เปนผูนําเนื้อหา
เรื่องราวของขาว บทความ ภาพ ฯลฯ มาเสนอแกผูรับมาเสนอแกผูรับโดยการภาษาหรือวิธีการอ่ืนๆ 
ก็ไดเพ่ือใหผูรับเขาใจการกระทําดังกลาว เรียกวา “การเขารหัส” (encode) 
   2. เน้ือหา เร่ืองราว (Message) ไดแก เน้ือหาของสารหรือเร่ืองราวที่สงออกมา เชน 
ความรู ความคิดขาวสาร บทเพลง ขอเขียน เพ่ือใหผูรับรับขอมูลเหลานั้น 

Message Channel Sender Sender 
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   3. สื่อหรือชองทางในการนําสาร (Media or Channel) หมายถึง ตัวกลางที่ชวย
ถายทอดแนวความคิด เหตุการณเร่ืองราวตางๆ ที่ผูสงตองการใหไปถึงผูรับ สื่อที่ใชกันมากที่สุดคือ 
“ภาษาพูด” ซ่ึงใชเสียงเปนสื่อ หากเขียนหรืออานหนังสือสื่อที่ใชคือ “ภาษาเขยีน” หรือถามีการสื่อ
ความหมายกับคนใบจะใชสือ่ “ภาษามือ” กิริยาทาทาง หรือการแสดงออกทางทาทางหนาตา 
   4. ผูรับหรือกลุมเปาหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแก ผูรับเนื้อหา
เรื่องราวจากแหลงหรือที่ผูสงสงมา ผูรับน้ีอาจเปนบุคคลเพียงคนเดียว กลุมชน หรือสถาบันก็ได เม่ือ
รับเรื่องราวแลวผูรับก็ตองมี การถอดรหัส (Decode) คือ การแปลขาวสารนั้นใหเขาใจ 
   5. ผล (Effect) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผูสงสงเร่ืองราวไปยังผูรับ ผลที่เกิดขึ้น
คือ การที่ผูรับอาจมีความเขาใจหรือไมรูเรื่อง ยอมรับหรือปฏิเสธ พอใจหรือโกรธ ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปน
ผลหรือไม และจะเปนผลสืบเนื่องตอไปวาการสื่อสารนั้น จะสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมายหรือไม 
ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับทศันคตขิองผูรับ สื่อที่ใช และสถานการณในการสื่อสารเปนสําคัญดวย 
   6. ผลปอนกลับ (Feedback) เปนสิ่งที่เกี่ยวเน่ืองจากผลซ่ึงผูรับสงกลับมายังผูสง 
โดยผูรับอาจมีการตอบสนองโดยแสดงอาการใหเห็น เชน งวงนอน ปรบมือ ยิ้ม พยักหนา สายหนา 
การพูดโตตอบหรือการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนขอมูลใหผูสงทราบวา ผูรับมีความพอใจหรือมีความเขาใจ
ในขอมูลที่สงไปหรือไม ผลปอนกลับน้ีเกิดจากการตอบสนองของผูรับที่สงกลับไปยังผูสงน่ันเอง 
  กิติมา สุรสนธ ิ (2548: 8-20) ไดกลาวถึง องคประกอบของการสื่อสารวาประกอบดวย
สวนสําคัญ 4 สวน ดังน้ี 
   1. ผูสงสาร (Sender) เปนองคประกอบที่สําคัญในการสื่อสาร และมีความสัมพันธ
กับองคประกอบอ่ืนๆ ทั้งในแงของการเปนผูเลือกขอมูลขาวสารที่จะสงหรือถายทอดไป การเลือกวิธกีาร 
และชองทางทีจ่ะทําใหสารไปถึงผูรับสาร รวมทั้งการเลอืก และการพยายามกําหนดตวัผูรับสารที่จะเปน
ผูรับขอมูลขาวสารโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดบัใดระดับหน่ึง หรือ
ในดานใดดานหนึ่งกับบุคคลที่เปนผูรับสาร เชน การเปลี่ยนแปลง การรับรู การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ของกลุมคนหรือของสังคม เปนตน 
   2. สาร (Message) เปนองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการสื่อสาร ซ่ึงสาร 
หมายถึง เร่ืองราวที่มีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณใดๆ ก็ตามที่สามารถ
ทําใหเกิดการรับรูรวมกันระหวางผูสงสารและผูรับสารได สารจะเปนตัวเราใหผูรับสารเกิดการรับรูตอ
ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอความหมายที่ไดรับ ซ่ึงโดยทั่วไปแลว สารจะประกอบดวย สวนสําคัญ 
3 สวน คือ 
    2.1 รหัสสาร (Message Codes) คือ ภาษา หรือสัญลักษณหรือสัญญาณที่มนุษย
คิดขึ้น เพ่ือแสดงออกหรือใชแทนความคิด ความรูสึก ความเชื่อ คานิยม และวัตถปุระสงคตางๆ ของ
ผูสงสาร 
    2.2 เน้ือหาสาร (Message Content) หมายถึง เรื่องราวสิ่งตางๆ ที่ผูสงตองการ
จะถายทอดหรือสงไปยังผูรับสาร 
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    2.3 การจัดเรยีบเรียงลําดบัสาร (Message Treatment) หมายถึง รูปแบบวธิีการ
ในการนํารหัสสารมาเรียบเรียง เพ่ือใหไดใจความตามเน้ือหาที่ตองการ 
   3. ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel or Media) หมายถึง พาหนะที่นําหรือพา
ขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารหรือกลาวไดวา ชองทางการสื่อสาร หมายถึง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ของมนุษยที่ใชในการรับรูความหมายจากสิ่งตางๆ อันไดแก การมองเห็น การไดยิน การดมกลิ่น      
การสัมผัส การลิ้มรส เปนตน 
   4. ผูรับสาร (Receiver) การสื่อสาร จะมีความหมายอยางไร จะประสบผลสําเร็จ
หรือไม ขึ้นอยูกับผูรับสารวาจะเลือกรบัสารหรือเลือกที่จะตคีวามตอขาวสารอยางไร ดังน้ัน จะเห็นไดวา 
แมการสื่อสารจะเริ่มตนจากผูสงสาร แตบุคคลที่จะทําใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จไดน้ัน ขึ้นอยูกับ
ผูรับสาร  
 จากศึกษาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา องคประกอบของการสื่อสารประกอบดวยสวนสําคัญ 
4 สวน คือ 
  1. ผูสงสาร หมายถึง บุคคลที่ถายทอดเรื่องราว ขาวสารไปยังผูอ่ืน โดยการพูด การเขียน 
หรือการแสดงทาทาง อาจเปนบุคลเดียว เปนกลุม หรือเปนสถาบันก็ได 
  2. ผูรับสาร หมายถึง ผูที่ไดรับเรื่องราว ขาวสารจากการฟง การอาน หรือการสังเกต
ทาทางของผูสงสาร ซ่ึงเม่ือไดรับสารแลวจะตองทําการแปลความเพื่อใหเกิดความเขาใจ 
  3. สาร หมายถึง เร่ืองราว ขาวสารหรือขอมูลที่ไดแสดงออกมาโดยใชภาษา หรือสัญลักษณ 
ที่ทําใหเกิดการรับรูรวมกันระหวางผูรับสารและผูสงสาร 
  4. ชองทางการสื่อสาร หมายถึง วิธีการนําสารสงไปยังผูรับ โดยอาจมีสื่อตางๆ เขามา
ชวยใหการสื่อสารระหวางกันน้ันเขาใจตรงกัน 
 3.5 ประเภทของการสื่อสาร 
  มณฑล ใบบัว (2536: 14-22) ไดกลาววา ในการแบงประเภทของการสื่อสาร มีเกณฑ
ในการจําแนกประเภทของการสื่อสาร ดังตอไปน้ี 
   1. การจําแนกประเภทโดยการใชจํานวนของผูทําการสื่อสารเปนเกณฑ แบงเปน 
    1.1 การสื่อสารภายในตัวบคุคล เกิดขึ้นเม่ือเราสื่อความหมายกับตัวเราเอง คนเรา
สื่อสารกับตัวเองได 4 ระดับ คือ สื่อสารดวยการคิด วัจนภาษา อวัจนภาษา และเสียงพูด 
    1.2 การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการสื่อสารกับผูอ่ืน อาจจะเปนคนเดียวหรือ
กลุมเล็กๆ เราใชทั้ง วัจนภาษา อวัจนภาษาและเสียง  
    1.3 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารกับมวลชนแตกตางจากการสื่อสารชนิดแรก
ตรงที่วา ผูรับสารมีเปนจํานวนมาก ซ่ึงรับสารจากผูสงเพียงผูเดียว แตกตางจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลตรงทีว่า จํานวนและวิธีการในการสื่อสารเปนสําคัญ ในการสือ่สารกับมวลชนถาสงดวยการพูด 
ผูพูดตองใชเสยีงอันดัง และการพูดตองมีติดตอกันไปเรื่อยๆ  
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   2. การจําแนกประเภทโดยการใชลักษณะวธิีการติดตอระหวางผูรับสารและผูสงสาร 
มีเกณฑ ซ่ึงแบงออกได 2 ประเภทคือ 
    2.1 การสื่อสารระบบทางเดี่ยว (One-Way Communication) คือ การสื่อสารใน
ลักษณะที่ผูใหการสื่อสารไมเปดโอกาสใหผูรับการสื่อสารไดเปนฝายใหการสื่อสาร เปนการแลกเปลี่ยนกัน
ทั้งไมเอาใจใสตอการแสดงปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback) ของอีกฝายหนึ่ง เพ่ือใชในการปรับปรุงการ
ติดตอ สื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    2.2 การสื่อสารระบบทางคู (Two-Way Communication) คือ การสื่อสารที่มีทั้ง
ใหและรับขาวสารระหวางกัน ทั้งผูใหการสื่อสารก็เปนผูรับการสื่อสารในขณะเดียวกันกับที่ผูรับการสื่อสาร
ไดกลับเปนผูใหการสื่อสาร 
   3. การจําแนกประเภทโดยการใชภาษาเปนเกณฑ 
    3.1 การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) หมายความถึง การสื่อสาร
ที่ผูรับสารใชภาษาพูดและ/หรือเขียนในการสื่อสาร หัวใจสําคัญของการสื่อสารประเภทนี ้อยูทีก่ารใช
ภาษาพูด หรือภาษาเขียน (ที่เปนคํา) ในการสื่อสาร 
    3.2 การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal Communication) หมายความถึง การสื่อสาร
ที่ผูสื่อสารใชรหัสหรือสัญลักษณอยางอ่ืน ซ่ึงไมใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน ในการสื่อสาร ซ่ึงอาจมีชื่อ
เรียกเปนอยางอ่ืน เชน ภาษาทาทาง ภาษากาย เปนตน 
  คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 133-135) ไดกลาววา ประเภทของการสื่อสารสามารถแบง
ได ดังน้ี 
   1. การสื่อสารโดยใชคําพูด (Verbal Communication) การสื่อสารประเภทนี้ จะใช
มากในกลุมตางๆ บางครั้งอาจจะพบวาการสื่อสารโดยคําพูดก็มีปญหาเกิดขึ้นได เพราะความสามารถ
ของบุคคลที่ทําการสื่อสารนั่นเอง  
   2. การสื่อสารโดยไมใชคําพูด (Nonverbal Communication) การทีบุ่คคลพยายาม
สื่อสารความคดิหรือขาวสารใดไปยังผูรับโดยมิไดใชคําพูด ถือวาเปนการสื่อสารอีกลักษณะหนึง่ดวย 
ไมวาจะดวยแสดงกิริยาทาทางตาง  ๆหรือพฤติกรรมใดก็ยอมจะทําใหผูรับเกิดความรูสกึวากําลังมีการสื่อสาร
บางอยางเกิดขึ้น การสื่อสารนี้ บางครัง้เรียกวา การใชภาษาเงยีบ (Silent Lnguage) ถาจะแบงลกัษณะ
การสื่อสารที่ไมใชคําพูดก็จะมี 2 ลักษณะที่สําคัญ 
    2.1 การแสดงความรูสึกและการสื่อสารทางสีหนา (Facial Expression) เชน 
เม่ือเกิดความรูสึกที่ไมพอใจ บุคคลจะมีสหีนาบึ้งตึง แตถามีความสุขก็จะยิ้มแยมแจมใส เปนตน 
    2.2 การแสดงทาทาง (Gestural Communication) การสื่อสารนี้ ใชอวยัวะสวนใด
สวนหนึ่งเปนการสื่อความหมายที่ตองการ เชน การพยักหนา เม่ือเรารับฟงขอความที่เห็นดวย การโบกมือ
เพ่ือการอําลา 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551: 16-19) กลาววา ประเภทของการสื่อสาร
สามารถแบงได ดังน้ี 
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   1. การสื่อสารภายในบุคคล เปนการสื่อสารกับตนเองในลักษณะตางๆ ตัง้แตการพูด
กับตนเอง การคิดวิเคราะหขอมูลเพ่ือการประเมิน หรือตัดสินใจในเรื่องตางๆ ซ่ึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น 
“ภายใน” ที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางานของสมองของบุคคลเปนหลัก 
   2. การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการสื่อสาระเกี่ยวของกับบุคคลไมเกิน 3 คน ที่เปน 
ไปไดทั้งการสือ่สารแบบเห็นหนา (Face to Face Communication) และการสื่อสารผานสื่อ (Interposed 
Communication) ที่เอ้ือตอปฏิกิริยาปอนกลับ หรือความเปนไปไดในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
คูสื่อสาร 
   3. การสื่อสารกลุม เปนการสื่อสารที่มีจํานวนคนมากกวาการสื่อสารระหวางบุคคล 
แตไมมากเทาการสื่อสารสาธารณะ 
   4. การสื่อสารองคกร เปนการศึกษาเรื่องกระบวนการ โครงสราง และรูปแบบสื่อสาร
ในองคการ เพ่ือมุงหาแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากการสื่อสารองคการที่มีประสิทธิภาพ
เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิตใหแกองคกร 
   5. การสื่อสารสาธารณะ เปนการสื่อสารในกลุมขนาดใหญที่มีรูปแบบคอนขางเปน
ทางการ เน่ืองจากสารที่ผูสงสารสงไปยังผูรับ จะไดรับการเตรียมการมาเปนอยางดีกอนเสมอ เพ่ือให
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของการสื่อสารสาธารณะที่มักกําหนดไวอยางชัดเจน 
   6. การสื่อสารมวลชน เปนการสื่อสารที่มักเกิดขึ้นจากองคการทางการสื่อสารที่มี
กระบวนการทาํงานที่ซํ้าซอน เพ่ือถายทอดสารผานสื่อประเภทสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
ภาพยนตร และอินเทอรเน็ต ไปยังผูรับที่เปน “มวลชน” ซ่ึงมีจํานวนมาก และมีลักษณะหลากหลาย
ทางประชากรศาสตร 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ประเภทของการสื่อสารสามารถแบงได ดังน้ี 
  1. การสื่อสารภายในตวับคุคล เปนการสื่อสารกับตวัเราเองโดยวธิีการพูด หรือคิดวเิคราะห
เพ่ือพิจารณาหรือตัดสินใจเรื่องใดๆ ดวยตนเอง 
  2. การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการสื่อสารกับผูอ่ืนที่มีจํานวนคนไมมาก หรือเปนกลุม
เล็กๆ โดยใชและไมใชทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสาร มีการแลกเปลีย่นขอมูลระหวางคูสือ่สาร 
  3. การสื่อสารมวลชน เปนการสื่อสารที่มีผูรับสารจํานวนมาก โดยรับสารจากผูสงเพียงคนเดียว 
หรือถายทอดผานสื่อในรูปแบบตางๆ 
 3.6 อุปสรรคในการสื่อสาร 
  บุญศรี ปราบศักดิ์ และ ศิริพร จิรวัฒนกุล (2538: 52-62) ไดแยกประเภทหรือสิ่งที่เปน
อุปสรรคขัดขวางการสื่อสาร หลายประการ ดังน้ี 
   1. กรอบแหงการอางอิง (Frame of Reference) กลาวคอื เม่ือไดรับสารอยางใด
อยางหนึ่ง เราจะเอาประสบการณของตนเอง เปนเครื่องชวยสรางภาพ สรางความนึกคิด ตีความ และ
ตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 
   2. กระบวนการเลอืกทางจติวิทยา (Psychology Selective Process) ลักษณะการเลือก 
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ที่มีผลตอการสื่อสาร จําแนกเปน 4 ระดับ คือ 
    2.1 การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) หมายถึง การมีโอกาสเปดรับสาร
ไดหลายสื่อหรือหลายชองทาง เชน วิทย ุโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ แตละสื่อจะมีชนิด และ
จํานวนใหเลือกมาก วิทยุกมี็หลายคลื่น โทรทัศนมีหลายชอง หนังสือพิมพมีหลายหัว (ชื่อ) ผูสงสารจึง
พบอุปสรรคในการสื่อสารตองพิจารณาเลือกสื่อใหตรงกับทางเลือกของผูรับสาร 
    2.2 การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) เม่ือผูรับสารเลือกสื่อจากขอ 1 
ไดแลวก็ตองเลือกเฉพาะที่ตนสนใจเทานั้น การสื่อสารจึงพบอุปสรรคมากขึ้น 
    2.3 การเลือกรับรูและเลือกตีความ (Selective Perception and Interpretation) 
เม่ือผูรับสารเลือกรับสารทีต่นสนใจแลว จะเลือกรับรูและตคีวามตามประสบการณและความรูของตน
อาจตีความผดิก็ได จึงเปนอุปสรรคของการสื่อสารอีกประการหนึ่ง 
    2.4 การเลือกจดจํา (Selective Retention) สารที่เราและตีความ มีมากมาย เรา
จึงเลือกจะจดจําเฉพาะที่เราสนใจ มีประโยชน และสรางความสุขแกเราได 
   3. ลักษณะความหมายของภาษา ความหมายคือผลที่เกิดขึ้นในการรับรูจากการที่
คนเรามีปฏิกิริยาตอสิง่เราหรือสิ่งแวดลอม ความหมายเปนผลจากองคประกอบของคนกบัองคประกอบ
ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือ สมองของเราสัมผัสสิ่งเราอยางเปนรูปธรรม ลักษณะของความหมาย
ในภาษาที่เราใชสื่อสารกันมีผลกระทบตอการสื่อสาร บางครั้งอาจทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกันได
ลักษณะความหมายของภาษาแบงไดเปน 4 ลักษณะ คือ 
    3.1 ความหมายนัยตรง (Denotative Meaning) คือ ความหมายที่ปรากฏใน 
พจนานุกรม เปนความหมายเชิงวัตถุวิสัย สามารถผูกโยงเขากับปรากฏการณ วัตถุสิ่งของที่ปรากฏ มี
จริงได 
    3.2 ความหมายนัยประหวัด (Connotative Meaning) คือ ความหมายที่มิได
ปรากฏในพจนานุกรม เปนความหมายในเชิงอัตวิสยัเกิดขึ้นในความรูสึก หรืออารมณสะเทือนใจของ
แตละบุคคล จึงไมจําเปนตองเหมือนกัน 
    3.3 ความหมายเชิงโครงสราง (Structural Meaning) ภาษาพูด ภาษาเขียนของ
คนชาตติางๆ จะมีรูปแบบการจัดเรยีงประโยค เปนขอความรปูแบบดังกลาวกําหนดโดยหลกัไวยากรณ
ของภาษานั้นๆ เชน ประโยคตองประกอบดวย ประธาน กริยา กรรม มีคําวิเศษณ สันธาน บุพบท ฉะน้ัน 
บอยคร้ังที่เราไมตองทราบความหมายของคําทุกคํา 
    3.4 ความหมายเชิงอรรถาธิบาย (Contextual Meaning) เปนความหมายที่เกิด
จากการพรรณนาหรืออธิบายเนื้อหาของเรื่องราวที่ทําการสื่อสาร 
   4. การมีความหมายไมตรงกัน 
    4.1 ความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
    4.2 ความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามทองที่ 
    4.3 ความหมายทั่วไปกับความหมายทางเทคนิค 
    4.4 ความหมายในความรูสึกกับความเปนจริง 
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   5. การไมเปลี่ยนแปลงความเหน็ เปนอุปสรรคอยางหนึ่งในการสื่อสาร เพราะใน
ความเปนจริงแลว ชวีติ สังคม และสิ่งแวดลอมตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป การที่บคุคลไมยอมเปลี่ยนแปลง
ความคิดก็เปนปญหาในการสื่อสารได 
   6. การมองขามความแตกตาง คนเรานิยมที่จะจําแนกสิ่งตางๆ ออกเปนหมวดหมู
เพ่ือสะดวกในการจํา ทําใหเราเนนความเหมือนกันจนมองขามความแตกตางซึ่งมีผลตอเจตคต ิ อคติ
คานิยม และความเชื่อซ่ึงมีผลกระทบตอการสื่อสาร 
   7. การมีความคิดแบบทวินาม หมายถึง การพิจารณาหรือตัดสินสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยาง
เด็ดขาด ไมมีการประนีประนอม 
   8. การมีความคิดวารูหมด เปนการปดกั้นการแสวงหาขอมูลขาวสารเพิ่มเติม ปฏิเสธ
ที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพราะเหตวุา ”รูแลว” และยังทําใหเกิดการสื่อสารที่คาดวาผูอ่ืน “นาจะรู” 
มีการละเอาไวในฐานที่เขาใจดวย ซ่ึงความจริงอาจไมเปนดังคาด ทําใหการสื่อสารไมเปนผลดี 
  คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 137-138) ไดกลาววา อุปสรรคหรือปญหาของการสื่อสารที่
มักจะพบเห็นอยูเสมอ มีดังตอไปน้ี 
   1. ปญหาทีเ่กิดจากผูพูด บางคนขาดทักษะในการพูดหรืออธิบาย ทําใหไมสามารถ
สื่อความหมายที่ตองการไดดีเทาที่ควร  
   2. ผูฟง ไมสามารถรับรูสิ่งตางๆ ไดเปนอยางดดีวยสาเหตตุางกันไป เชน ไมสนใจฟง 
ไมอยากฟง ฟงไปเร่ือยๆ จับความหมายไมได ไมจดประเด็นสําคัญเลย ลืมเรื่องสําคัญ 
   3. ความแตกตางระหวางสถานภาพของผูพูดและผูฟง เชน การเปนหัวหนา และ
การเปนลูกนอง ทําใหการสื่อสารเปนไปอีกลักษณะหนึ่งที่ทําใหเกิดความไมเขาใจได 
   4. อคติสวนบุคคล ไมวาจะเกิดจากการพูดหรือฟงยอมทําใหเกิดปญหาทั้งสิ้น เพราะ
อคติจะทําใหคนบิดพลิ้วขอมูลที่จะสงออกไปหรือจะรับเขามา 
   5. การแปลความหมายของขาวสารที่ไดรับ บางทีบุคคลมีภูมิหลังตางกัน มาจาก
วัฒนธรรมที่ไมเหมือนกัน จะทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารไดเน่ืองจากความเขาใจไมตรงกัน 
   6. ชองทางในการสื่อสาร เชน ไมไดรับความสะดวก ไมสามารถจะไปทําการอธิบาย
หรือชี้แจงไดดวยตนเอง ไมเปดโอกาสใหสื่อสารอยางเสรี เปนตน 
  กิดานันท มลิทอง (2548: 52) ไดกลาววา ในบางครั้งการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย
และการเรียนรูอาจจะไมไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทั้งน้ีเพราะอาจเกิดอุปสรรคระหวางผูสงและ
ผูรับ หรือผูสอนและผูเรียน ในดานตางๆ เชน 
   1. คําพูด (Verbalism) ลักษณะการใชภาษาหรือคําพูดในการสื่อความหมาย อาจจะ
ยากเกินไปทําใหผูรับไมเขาใจ 
   2. ฝนกลางวัน (Day Dreaming) ผูรับมีจิตใจเลื่อนลอย ไมมีสมาธิในการรับรู ทําให
ไมเขาใจความหมายที่สงมานั้น 
   3. ขออางถึงที่ขัดแยง (Referent Confusion) ขาวสารหรือบทเรียนที่สงมาน้ัน มี
ความขัดแยงกับประสบการณเดิมของผูรับ ทําใหผูรับเกิดความขัดแยงไมเขาใจได 
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   4. การรับรูที่จํากัด (Limited Perception) ผูรับอาจมีขอจํากัดของการรับรู ซ่ึงเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัสเฉพาะของแตละบุคคล 
   5. สภาพแวดลอมทางกายภาพไมเอ้ืออํานวย (Physical Discomfort) 
   6. การไมยอมรับ (Interception) ผูสงอาจเปนที่ไมยอมรับของผูรับทําใหผูรับเกิด
ผูรับตอตานหรือไมสนใจที่จะรับขอมูลทีส่งมา 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา อุปสรรคของการสื่อสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเกิดจาก  
  1. ผูพูด ขาดทักษะในการสื่อสาร ทําใหไมสามารถถายทอดและสื่อความหมายใหผูรับสาร
เขาใจได  
  2. ผูฟง ไมสามารถรับรูและเขาใจในสิ่งที่ผูสงสารสื่อ อาจเนื่องมาจาก การไมสนใจฟง 
จับประเด็นสําคัญไมได ฟงแลวลืม ไมมีพ้ืนความรูในเร่ืองที่ฟง ทําใหไมสามารถตีความหมายของสิ่งที่
ฟงได หรือคิดวา ตนเองรูแลวจึงปดกั้นที่จะรับขอมูล 
  3. อคติสวนบุคล ของผูพูดหรือผูฟง ที่จะทําใหการรับสาร หรือสงสารเกิดการบิดเบือนได 
หรือผูรับสารเกิดการตอตานหรือไมยอมรับกับขอมูลที่สงมา 
  4. สภาพแวดลอมภายนอกขณะสงสาร อันเน่ืองมาจาก เสียง แสง กลิ่น บรรยากาศใน
การสื่อสารที่ไมเอ้ืออํานวยอํานวยกับการสือ่สาร ทําใหการสงสารและรับสารไมไดรับความสะดวก ชดัเจน
เทาที่ควร 
 3.7 การสงเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร 
  โรวาน และ มอรโรว (Rowan; & Morrow.  1993: 9-11) ไดนําเสนอแนวทางในการ
สงเสริมการใชคณิตศาสตรในการสื่อสาร ดังน้ี 
   1. นําเสนอสื่อรูปธรรม แลวใหนักเรียนไดพรรณนาถึงสิ่งที่พบ 
   2. ใชเน้ือหา เรื่องราวหรืองานที่เกี่ยวของและใกลตัวของนักเรียน เชน โครงงานที่
มีกิจกรรมการสืบคนเปนสื่อที่สงเสริมใหนักเรียนไดสื่อสารโดยตรง กิจกรรมเชนน้ี ชวยใหนักเรียนเห็น
คุณคาของคณิตศาสตรวาเปนวิชาที่มีประโยชนในการดําเนินชีวิตและเปนเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของและใกล
ตัวนักเรียน จะทําใหการใชคณิตศาสตรสื่อสารเปนไปไดอยางสมบูรณ 
   3. การใชคําถาม โดยเฉพาะคําถามปลายเปดจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนไดคิด และ
แสดงการตอบสนองออกมา คําถามปลายเปดเปนคําถามที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคดิอยางหลากหลาย
และคิดอยางสรางสรรค การสงเสริมการใชคณิตศาสตรในการสื่อสาร รวมไปถึงการใหนักเรียนได ตั้ง
คําถามใหกับตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการคนพบตามที่เคาสนใจ 
   4. ใหโอกาสนักเรียนไดเขียนสื่อสารแนวคิด การเขียนสื่อสารแนวคิดเปนสิ่งสําคัญ
และควรใหนักเรียนไดฝกเขียนแสดงแนวคิดของตนเอง เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นวาการเขียนเปนสวนสําคัญ
ของการดําเนินการทางคณิตศาสตร นักเรียนตองเขาใจวา ทําไมจึงตองเขียนอธิบาย น่ันคือ เปาหมาย 
ของการเขียนตองชัดเจนกับนักเรียน 
   5. ใชกลุมแบบรวมมือและชวยเหลือกัน การใหนักเรียนน่ังเรียนเปนแถว และน่ัง 
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ประจําโตะของตนเอง ไมไดสงเสริมใหเกิดการอภิปราย การจัดกลุมใหนักเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกัน
ในการเรียนรู เปนการใหโอกาสนักเรียนไดสํารวจแนวคดิ อธิบายแนวคิดกันในกลุม เปนการสงเสริม
การสื่อสารโดยตรง 
   6. ใชการชี้แนะโดยตรงและชี้แนะทางออม การตอบสนองตอคําถามของนักเรียน
การบริหารและจัดระบบชั้นเรียน เปนการชี้แนะใหนักเรียนไดทราบถึงสิ่งที่คาดหวังและมาตรฐานของ
การเรียนรู เพ่ือที่นักเรียนจะไดแสดงแนวคิดเหลานั้นไดอยางไมตองกังวล 
  สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 270-272) ไดกลาวถึง 
บทบาทของครูในการสงเสรมิการสื่อสารทางคณติศาสตรของนักเรียนเกรด 6-8 วา ครูจะตองจัดสภาพ
หองเรียนที่เอ้ือตอการสงเสริมใหนักเรียนมีการอธิบาย การถกเถียง การอภิปราย และการใชเหตุผล
เปนวิธีที่ทําใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คนหาปญหารวมกัน
รวมถึงการใหคําแนะนําจากครู การใหนักเรียนมีการอธิบาย การถกเถียง การอภิปราย และการใชเหตุผล 
เปนวิธทีี่ทําใหนักเรียนมีการสื่อสารทําใหเกิดการเรียนรู โดยครูจะตองกําหนดชิ้นงานที่ประกอบดวย 
   1. ความสัมพันธเกี่ยวกับความสําคัญของแนวคิดทางคณิตศาสตร 
   2. มีแนวทางในการหาคําตอบไดหลายวิธี 
   3. อนุญาตใหนักเรียนไดแสดงแนวคิดไดอยางหลากหลาย 
   4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดอธิบาย แสดงเหตุผล การคาดเดาในการแกปญหา 
  การอํานวยความสะดวกในการเรียนรูทางคณิตศาสตรของนักเรียน ครูจะมีบทบาท ใน
การใหคําแนะนํา โดยทีค่รเูดินไปตามกลุมและรบัฟงคําตอบที่แตกตางกนัของนักเรยีนการพูดและการเขยีน
เปนการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่สําคัญทีช่วยใหนักเรียน 
   1. คิดวิธีการแกปญหา 
   2. มีกฎเกณฑในการอธิบาย 
   3. ทดสอบความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการใชคําศัพทและสัญลกัษณใหมๆ 
   4. ตรวจสอบการใชรูปแบบของการใหเหตุผล 
   5. การใหเหตุผลของการคาดเดา 
   6. การวิเคราะหขอแกตัว 
  กรมวิชาการ (2542: 62-63) กลาววา หลักการพัฒนาทักษะการสื่อสาร มีขั้นตอนสําคัญ 
2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมคุณสมบัติและขั้นการนําคุณสมบัติที่ดีในการสื่อสารไปใชในการเรียนการสอน
ดังน้ี 
   1. ขั้นเตรียมคุณสมบัติ การเตรียมคุณสมบัติที่ดีในการสื่อสารเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ
ผูที่ตองการจะสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในหองเรียน หากครูตองการใหผูเรียนมี
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ครูตองกําหนดคุณลักษณะที่จะใชในการสื่อสาร
และจัดกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะน้ันๆ ใหกับนักเรียนกอนการนําทักษะไปใชในการเรยีนการสอนเนื้อหา 
วิชาตางๆ 
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   2. ขั้นการนําคุณสมบัตทิี่ดีในการสื่อสารไปใชในการเรียนการสอน เปนขั้นที่ครูกําหนด
เน้ือหา จุดประสงคของการเรียนการสอนตามหลักสูตร แลวนํากระบวนการฝกทักษะการสื่อสาร และ
คุณสมบัติที่ดีในการสื่อสารของนักเรียนมาใชใหเปนประโยชน เพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียนตอไป ซ่ึงองคประกอบที่เก่ียวของกับการรับรูขาวสารจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ใชทักษะการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 16 ขั้นตอนของรูปแบบการสอนเพื่อฝกทักษะการสื่อสาร 

 
 ที่มา: กรมวิชาการ. (2542). การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ดาน
ทักษะการสื่อสาร.  หนา 63.  

ขั้นเตรียมคุณลักษณะ - กําหนดคุณลักษณะหรือทักษะที่จําเปนใน
การสื่อสารของนักเรียน 
- ฝกคุณลักษณะหรือทักษะที่จําเปนในการ
สื่อสารของนักเรียน 

ขั้นนําคุณสมบัติ
ที่ดีในการสื่อสาร
ไปใชในการเรยีน

การสอน 

-  แจงจุดประสงคการสื่อสาร (การเรียนรู) 
และกิจกรรมที่จะใชในหองเรียน รวมทั้ง
ทบทวนคุณสมบัติที่ดีในการสื่อสาร 

-  ขั้นนําเสนอขอมูลหรือเน้ือหาโดยใชสื่อ
ประกอบและวิธีการที่หลากหลาย 
- ขั้นฝกปฏิบตัิภายในกลุมยอย 
- ขั้นฝกปฏิบตัิในสถานการณจริง 

- ครูและนักเรียนชวยกันสรปุ 
- คุณลักษณะที่จําเปนในการสื่อสาร 
- ขอมูลหรือเน้ือหาที่ใชในการสื่อสาร 

- นักเรียนประเมินคุณลักษณะในการสื่อสาร
ของตนเองและครูผูสอน 
- นักเรียนทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ใน 
การเรียน 

ขั้นนํา 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

ขั้นวัดและ
ประเมินผล 
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  กรมวิชาการ (2545: 201) กลาววา การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอในวิชาพีชคณิต เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห
ปญหา สามารถเขียนปญหาในรูปแบบของตาราง กราฟ หรือขอความ เพ่ือสื่อสารความสัมพันธของ
จํานวนเหลานั้น ขั้นตอนในการดําเนินการเริ่มจากการกําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนวิเคราะห กําหนด
ตัวแปร เขียนความสัมพันธของตัวแปรในรูปของสมการ หรืออสมการตามเงื่อนไขที่โจทยกําหนด และ
ดําเนินการแกปญหาโดยใชวิธีการทางพีชคณิต โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 
   1. กําหนดโจทยปญหาที่นาสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 
   2. ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบตัิและแสดงความคดิเห็นดวยตนเอง โดยผูสอนชวยชี้แนะ
แนวทางในการสื่อสาร สื่อความหมายและการนําเสนอ 
   การฝกทักษะ กระบวนการนี้ตองทําอยางตอเน่ือง โดยสอดแทรกอยูทุกขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ใหผูเรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปญหาวา ทําไมจึงเปนเชนน้ัน จะมีวิธีการ
แกปญหาอยางไร เขียนรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรเปนอยางไร จะใชภาพ ตารางหรือกราฟใด
ชวยในการสื่อสารความหมาย 
 จากการศึกษาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การสงเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร 
ครูถือเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวทางดังน้ี 
  1. อธิบายและใชคําถามปลายเปด เพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดคิดและตอบคําถาม  
  2. ใชสื่อที่เปนรูปธรรมในการนําเสนอ เพ่ือใหนักเรียนเขาใจถึงความคิดรวบยอดที่นําไปสู
สิ่งที่เปนนามธรรม 
  3. จัดกิจกรรมกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายแนวคดิ
ของตนไดอยางเสรีและหลากหลาย 
  4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร จากการอภิปราย การแสดงแนวคิด
โดยการพูดหรือเขียน รวมถึงการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
  5. ใหคําแนะนําหรือช้ีแนะเพ่ิมเติม เม่ือผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง แลวสงสัย หรือ
มีปญหา 
 3.8 ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการสื่อสาร 
  รีเดเซล (Riedesel.  1990: 377) ไดนําเสนอประโยชนของการสื่อสารโดยการเขียน ดังน้ี 

   1. เปนการประเมินการเรียนรูผูเรียนเปนรายบคุคล เพราะสิง่ที่ผูเรียนเขียนบรรยาย
จะแสดงระดับความเขาใจที่แตกตางกัน 
   2. เปนเครื่องมือชวยวิจัยกระบวนการคิดของผูเขียน 
   3. เปนทักษะที่จําเปนชวยใหผูเรียนเกิดความชัดเจนในการคิด   
   4. เปนทักษะที่จะชวยเสริมทักษะการอาน และการเขียนในรายวิชาอ่ืน โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตรที่ตองใชการบรรยายในสิ่งที่คนพบ 
   5. เปนวิธีในการเรียนคณิตศาสตรวิธีหน่ึงที่ปกติผูเรียนไมคอยไดใช 
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   6. เปนทักษะที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดในระดับสูง เพ่ือตอบคําถามวา อยางไร 
(How) และทําไม (Why) มากกวาตอบอะไร (What) ที่ไหน (Where) เม่ือไร (When) 
   7. เปนการรวมมือกันในการทํากิจกรรมเดียวกัน ทําใหผูเรียนรูสึกวาสมาชิกในกลุม
ประสบความสําเร็จรวมกัน เกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการเรียนรู 
  มัมม่ี และ เชพเพอรต (Mumme; & Shepherd.  1993: 7-11) ไดเสนอประโยชนของ
การเรียนคณิตศาสตรที่เกิดจากการสงเสริมการสื่อสาร ดังน้ี 
   1. การสื่อสารจะชวยสงเสริมความเขาใจคณติศาสตรแกนักเรียน โดยใหนักเรียน
ไดอธิบายความคิดของเขา มีความสนใจที่จะอภิปราย และการฟงก็จะชวยใหนักเรียนคนอ่ืนเขาใจได
อยางลึกซ้ึงดวย การฟงจะชวยใหนักเรียนไดพิจารณาความคิดของคนอื่น จะเปนการชวยนักเรียนให
เห็นคุณคาของความคิดที่แตกตางกันออกไปของนักเรียน แมจะอยูในสถานการณเดียวกันก็ตาม นักเรียน
จะสรางความเขาใจจากรากฐานของประสบการณเดิมของนักเรียนนั่นเอง การสื่อสารจะชวยสนับสนุน
การสรางความรูแกนักเรียน โดยการสื่อสารจะขยายความคิดของนักเรียนใหชัดเจนยิ่งขึ้น แตในบางครั้ง
การสื่อสารอาจสรางความไมสมดุลใหเกิดขึ้นไดจนกลายเปนอคติได 
   2. การศึกษาจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความเขาใจทางคณิตศาสตรแกนักเรียน  
นักเรียนสวนมาก มักจะลมเหลวในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร เม่ือนักเรียนไดนําเสนอกฎเกณฑ
และกระบวนการตางๆ ทางคณิตศาสตร โดยการจํามากกวาการคิดแบบคนพบดวยตนเอง และการ
แลกเปลีย่นความคิดซึ่งกันและกัน ครูจําเปนตองใหเกิดการสื่อสารมากขึ้น เพ่ือใหบคุคลหนึ่งไดเชือ่มตอ
ความคิดทางคณิตศาสตรไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดกัน ครูตองให
นักเรียนมีการพัฒนาทางภาษาคณิตศาสตร ในการทําความเขาใจในบทบาทและคํานิยามและกระบวนการ
ในการอภิปรายและขยายสมมติฐานใหชัดเจนขึ้น 
   3. การสื่อสารจะชวยสรางใหนักเรียนเปนผูเรียนรู เม่ือครูเปดโอกาสใหนักเรียนได
พูดหรือเขียนความคิดของนักเรียนเอง ครูควรที่จะบอกนักเรียนวาจะประเมินอะไรจากการพูดของนักเรียน 
เพ่ือใหครูแนใจในความสามารถทางการสือ่สารความคิดของนักเรียนอยางแทจริงนักเรียนควรฝกการใช
ศักยภาพและควบคุมการเรยีนรูของพวกเขาใหมาก เพ่ือที่นักเรียนจะไดกลายเปนผูเสริมสรางความรู
ไดดวยตนเอง 
   4. การสื่อสารเปนการสงเสริมสภาพแวดลอมที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
การพูดและการฟงบุคคลอื่นในการทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ เปนวิธีการที่จะทําใหเราหลุดพนจาก
ความวิตกกังวลในการที่จะแสดงความคิด การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนจะเปนการใหความสนุกสนานใน
การเรียนใหแกนักเรียน การอํานวยความสะดวกและสังคมจะมีอิทธิพลตอความเตม็ที่จะพูด เพ่ือเปน
การแลกเปลีย่นความคิดเห็นของนักเรียน 
   5. การสื่อสาร จะชวยใหครูผูสอนไดรับประโยชนในการหยั่งรูถึงความคิดของนักเรยีน 
ครูจะไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการคิดของนักเรียนเปนอยางมากโดยการฟงการอธิบาย และการใหเหตุผล
ของนักเรียน ความสามารถที่เปนทักษะการสื่อสารจะเปนการอธิบายโดยใชภาษาคณิตศาสตรทั้งหมด
อยางคลองแคลว โดยนักเรียนจะตองนําไปใชและมีการฝกปฏิบัติบอยๆ 
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 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการสื่อสาร มีดังน้ี 
  1. ชวยสงเสริมความรูความเขาใจทางคณติศาสตรใหกบันักเรียน จากการไดพูดอธบิาย
แนวความคิดของตน รวมถึงการฟงผูอ่ืนพูด ซ่ึงจะทําใหเขาใจเนื้อหาไดอยางลึกซึ้งมากขึ้น 
  2. ชวยใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดทางคณิตศาสตร เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดอภิปราย นําเสนอ และแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
และเกิดความคิดตอยอดจากความรูและประสบการณเดิมได 
  3. ชวยใหนักเรยีนเปนผูเรียนทีดี่มีโอกาสไดพูดหรือเขยีนแสดงแนวคิดของตน จนสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเอง  
  4. ชวยสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือใหนักเรียนไดพูดคุย 
และมีปฏิสัมพันธรวมกันกบัเพ่ือน ซ่ึงจะทําใหนักเรยีนเกิดความกระตือรือรนและสนุกสนานในการเรยีน
มากกวาการเปนเพียงผูฟงอยางเดียว  
  5. ชวยใหครูไดรูความคิดของนกัเรียนวา นักเรียนมีวิธีการคดิอยางไร เขาใจสิ่งที่อธิบาย
หรือไม เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 3.9 การประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
  เคนเนดี ้และ ทิปส (Kennedy; & Tipps.  1994: 112) ไดแบงการประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 
   1. ภาษาทางคณิตศาสตร 
    1.1 ไมใชหรือใชภาษาทางคณิตศาสตรที่ไมเหมาะสม 
    1.2 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมเปนบางครั้ง 
    1.3 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมเกือบทุกครั้ง 
    1.4 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสม ถูกตอง สละสลวย 
   2. การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร 
    2.1 ไมใชแนวคิดทางคณิตศาสตร 
    2.2 มีการใชแนวคิดทางคณิตศาสตร 
    2.3 ใชแนวคิดทางคณิตศาสตรไดถูกตองและเหมาะสม 
    2.4 ใชแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเขาใจ ชัดเจน 
   3. ความชัดเจนของการนําเสนอ 
    3.1 การนําเสนอไมชัดเจน 
    3.2 การนําเสนอมีความชัดเจนในบางสวน 
    3.3 การนําเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ 
    3.4 การนําเสนอชัดเจนสมบูรณ (เปนระบบ สมบูรณ มีรายละเอียดระบุ) 
  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (2546: 18-19) ไดกลาวถึง การ
ประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ดังน้ี 
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   1. เลือกรูปแบบของการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอดวยวิธีการที่
เหมาะสม 
   2. ใชขอความศพัท สูตร สมการ หรือแผนภูมิที่เปนสากล 
   3. บันทึกผลงานในทุกขั้นตอนอยางสมเหตุสมผล 
   4. สรุปสาระสําคญัที่ไดจากการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรู 
   5. เสนอความคดิที่เหมาะสมกับปญหา 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร มีดังน้ี 
   1. อธิบายแนวคดิทางคณิตศาสตรของตนใหผูอ่ืนเขาใจได 
   2. ใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง 
   3. นําเสนอไดอยางครบถวน 
   4. แสดงความสัมพันธของขอมูลไดอยางชัดเจน 
   5. สรุปคําตอบทีไ่ดถูกตอง 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยจะทําการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 2 ดาน คือ 
ทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตรดานการพดู โดยอธบิายแนวคิดการเขยีนแผนผังรูปตวัวใีน การแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนกัเรียน ซ่ึงผูทําการวิจัยจะทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียน และ
การนําเสนอหนาชั้นเรียน และทักษะการสือ่สารทางคณติศาสตรดานการเขยีน โดยประเมินผลงานการเขยีน
แผนผังรูปตัววีสวนประกอบตางๆ ในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดเรียน จากใบงานที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.10 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   โรจาส (Rojas.  1992: 53-05A) ไดทําการศึกษาวิจัยการสงเสริมการเรียน เร่ือง
ความนาจะเปน โดยการพัฒนานักเรียนดานทักษะการอานและการเขียน โดยใหนักเรียนไดเรียนเปนกลุม 
โดยใหนักเรียนเรียนเน้ือหา เรื่องความนาจะเปน และใชเทคนิคในการเสริมกิจกรรมทางภาษาในการเรียน
คณิตศาสตร ฝกการสื่อสารใหแกนักเรียน โดยการกระตุนใหนักเรียนไดคนควา โดยใชการเสริมแรงใน
การอาน เขียน และพูด ผลการศึกษาพบวา การทดลองนี้ทําใหนักเรียนมีผลมีการเรียนที่ดีขึ้นในกิจกรรม
การเขยีน แตวากิจกรรมการอานนักเรียนเห็นประโยชนเพียงเล็กนอย โดยไมรูวาการอานจะมีประโยชน
อยางไร และอะไรที่เปนความสามารถในการอานของพวกเขา 

   โจฮันน่ิง (Johanning.  2000: 151-160) ไดศึกษาการวิเคราะหการเขียนและการทํางาน
กลุมรวมกัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาในการศึกษาวิชาพีชคณิตเบื้องตน มีการปฏิรูปโดยการสงเสริม
โดยการใหนักเรียนอาน เขียน อภิปรายทางคณิตศาสตร เชนเดียวกับการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร 
การศึกษาครั้งน้ีไดใหความสาํคัญกับการเขยีนซ่ึงจะชวยใหนักเรียนคิดไปพรอมๆ กัน โดยพิจารณาจาก
ผลงานของนักเรียน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาความเขาใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาวา
มีความเขาใจอยางไร คิดอยางไรกับวิธีการแกปญหาที่ไดเขียนอธิบาย กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับ
เกรด 7 และ 8 จํานวน 48 คน เปนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 14 คน และเกรด 8 จํานวน 34 คน การดําเนินการ
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โดยใชการเขยีนและการทํางานกลุมในการเรียนพีชคณิตเบื้องตน ใชระยะเวลาการทดลอง 1 ป โดย
การแบงนักเรียนออกเปนกลุม 7 คน ซ่ึงประกอบดวยนักเรียนเกรด 8 จํานวน 4 คน (ผูชาย 1 คน 
ผูหญิง 3 คน) นักเรียนเกรด 7 จํานวน 3 คน (ผูชาย 2 คน ผูหญิง 1 คน) เพ่ือใหเกิดสมดุลของกลุมตวัอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยบันทึกภาพการมีสวนรวมและการอภิปรายกลุม และการสมัภาษณนักเรียน 
ผลการศึกษาพบวา การเขียนอธิบายเปนวิธีหน่ึงที่กระตุนนักเรียนในการเรียนรูคณิตศาสตร เม่ือนักเรียน
ไดสื่อสารความคิดของตนลงบนกระดาษและถายทอดสูบคุคลอ่ืน การเขียนอธิบายกอนการอภิปรายกลุม 
ทําใหม่ันใจวา นักเรียนทุกคนมีโอกาสศึกษาดวยตนเองกอนที่จะพบครูกับเพ่ือนๆ การเขียนทําใหนักเรียน
มีความมั่นใจมากขึ้นในการทํางานกลุม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม ซ่ึงบรรยากาศเชนนี ้
นักเรียนจะมีความกระตือรือรนในการคิดและการมีสวนรวมในการเรียนรูคณิตศาสตรดวย 
   โรดิเฮฟเวอร (Rodeheaver.  2000: 61-A) ไดทําการศึกษา กรณีศึกษาระหวาง
นักศึกษาครูและความรวมมือของครูที่สอนคณิตศาสตรในโรงเรยีนมัธยมศึกษา เพ่ือศึกษาวา การสื่อสาร
อะไรบางที่จะมีผลตอการเรียนการสอน และทําการประเมินขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาครู ผลการศึกษา
พบวา ขอมูลยอนกลับของนักศึกษานี้แสดงถึงครูทําการไดใหความสําคัญกับการสื่อสารเปนอยางมาก
โดยมีการจัดการสื่อสารเขาไปในกระบวนการเรียนการสอน แตวาคณุภาพของการสื่อสารนั้น จะเปน
การเนนเพียงใหบรรลุจุดมุงหมายเทานั้น ไมไดเนนในดานการปฏิบัติ ซ่ึงในการใชการสื่อสารในการ
ทดลองนี้ ไมไดรับความเปนอิสระจากครูเลย 
   โคริงตัน (Corington.  2001: 61-12A) ไดทําการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในโครงการ Connected Mathematics Project (CMP) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จุดมุงหมายของการศึกษา เพ่ือพิจารณาผลของโครงการ CMP ที่มี
ตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษา ซ่ึงโรงเรียนตัง้อยูในตวัเมือง
โดยมีจุดมุงหมายอยูขอหน่ึงคือ การเปรียบเทียบรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธและการสื่อสารในหองเรียน
ของทั้งสองกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ หองเรียนที่เรียนจากโครงการ CMP และหองเรียนที่
เรียนจากหองเรียนหลักสูตรปกติ รูปแบบของการวิจัยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลทั้งดานเชิงปริมาณ และ
เชงิคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณจะทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 8 
จํานวน 700 คน ที่เรียนอยูในปการศกึษา 1999-2000 โดยใชคะแนนมาตรฐานของรัฐเปนเกณฑ 
(State Basic Standards : BST) สวนดานการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําโดยการสํารวจจากประสบการณ
ของผูที่มีสวนรวมในการวิจัยตั้งแตเร่ิมตน ครูและนักเรียน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ
ของนักเรียนทีเ่ปนกลุมตวัอยางทั้งสองกลุม คือนักเรยีนโครงการ CMP และนักเรียนที่เรียนในหลกัสูตร
ปกต ิมีความแตกตางกันมาก เพราะหองเรียนโครงการ CMP จะใหโอกาสนักเรียนทางการเรียนคณิตศาสตร
มากกวาหองเรียนหลักสูตรปกติ นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการ CMP ไดแสดงถึงการใชทักษะการให
เหตุผลทางพีชคณิตอยูในระดับเดียวกับนักเรียนในหลักสูตรปกติ แตแสดงถึงความเขาใจแนวคิด โดย
มีการใชกลยทุธวธิีที่หลากหลายวานักเรยีนในหลักสตูรปกติ สรุปนักเรียนในโครงการ CMP จะมีผล
การปฏิบัตเิปนที่นาพอใจและไดรับประสบการณทางบวก จากหองเรียนมากกวานักเรียนที่เรียนจาก
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หลักสตูรปกต ิ สวนผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
   โพลูซ (Poluse.  2002: Abstract) ไดศึกษาผลกระทบของการเขียนเกี่ยวกับการแสดงออก
ของความเขาใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในการเรียน Pre-Calculus ในรูปแบบทักษะการสื่อสาร และ 
เจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตร จุดประสงคของการศึกษานี้เพ่ือเปนการบรรยายและการสํารวจผลกระทบ
ของขอตกลงกับกิจกรรมการเขียนเก่ียวกับการแสดงออกถึงความเขาใจของนักเรียนในการเรียน Pre-
Calculus เกี่ยวกับความคิดรวบยอดกอนเรียน ในเรื่อง ลําดับ อนุกรม และลิมิต การสื่อสารในภาษา
คณิตศาสตรของนักเรยีนทั้งหลายทีเ่ก่ียวกบัความคิดรวบยอด ความรูสึกของนกัเรยีนเก่ียวกบัการเขียน
ทางคณิตศาสตร การศึกษากรณีเกี่ยวกับคุณภาพนี้ เปนการวิเคราะหการเขียนและการสัมภาษณของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน ที่เรียนหลักสูตร Pre-Calculus นักเรียนทั้ง 6 คนศึกษา
อยางหนักเพ่ือใหผานการสอบ การสํารวจใชเวลา 1 ป เร่ิมและจบดวยการสัมภาษณ การสํารวจคําศัพท 
การทดสอบสองครั้ง และสองโครงงานทีเ่ขียนอยางสรางสรรค รวมถงึการใชคาํศพัทที่เกีย่วกบัความคิด
รวบยอดของลําดับ อนุกรมและลิมิต นําไปยังจุดประสงคของหนังสือเลมเล็กที่เขียนขึ้น สามารถพกไป
ในการเดินทางได 
   เลวิสัน เกรฟส และ ซานเชส (Lewison; Graves; & Sanchez.  2006: Abstract) 
ไดศึกษาเรื่อง การสนทนาเสรมิในการเรียนคณิตศาสตรในชัน้เรียนประถมศึกษา โดยศกึษาการใชประโยชน
จากการสรางกิจวัตรในการสนทนาระหวางนักเรียน จุดเดนของการศึกษาครั้งน้ีอยูที่การใหนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง ไดฝกปฏิบัติการสนทนาทางคณิตศาสตร การพิจารณาจากการ
วิเคราะหสภาพงานเปนเอกลักษณของนกัเรียนในการฝกฝนความรู ผลการศึกษาพบวา การใหความ
เอาใจใสในรายละเอียดเฉพาะเปนการทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญในการพูดภาษาทางการสือ่สาร
ทางคณิตศาสตรและกอใหเกิดความสัมพันธที่เปนเอกลักษณของนักเรียนภายในกลุม 
  งานวิจัยในประเทศ 
   พรสวรรค จรัสรุงชัยสกุล (2547: 92-94) ไดพัฒนาชุดการเรียน เร่ือง เมตริกซ 
และดีเทอรมินันต โดยใชหลักการเรียนเพื่อรอบรู เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ผลการศกึษาพบวา ชุดการเรียนมีประสิทธิภาพสงูกวาเกณฑ 80/80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรภายหลังการใชชุดการเรียนสูงกวากอนใชชุดการเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยรอยละ 79.94 
   ชานนท ศรีผองงาม (2549: 75-76) ไดพัฒนาชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์
(Student Teams Achievement Division : STAD) เร่ือง จํานวนจริง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร โดยผลการศึกษาพบวา  
ชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 86.04/82.16 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังการใชชดุการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์
สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความกาวหนาของทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ภายหลังการเรียนดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ย
ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.02 
   ทินรัตน กาญจนกุญชร (2550: 112) ไดศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ือง แคลคูลสัเบื้องตน โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ล”ิ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร
และทักษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณติศาสตรของนักเรียนเตรยีมทหาร ผลการศึกษาพบวา กิจกรรม
การเรียนรูคณิตศาสตรเร่ือง แคลคลูัสเบื้องตน โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ล”ิ มีประสิทธิภาพ 80.88/82.57 
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลงัไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง แคลคูลัสเบื้องตน โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” สูงกวาเกณฑที่
กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง แคลคูลัสเบื้องตนโดยใชหลัก “สุ จิ ป ุล”ิ สูงกวา
เกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ปริญญา สองสีดา (2550: 76-78) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ  
4 MAT เร่ือง ทศนยิมและเศษสวน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 35 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด การอาน การเขียน และโดยรวมของนักเรียน หลังไดรับ
การเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูง
กวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จิตติมา ชอบเอียด (2551: 89-91) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผล และ
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร โดยการใชปญหาปลายเปด ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 จํานวน 
45 คน ผลการศึกษาพบวา ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการใชปญหาปลายเปด
สูงกวากอนการใชปญหาปลายเปด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทกัษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรยีนหลงัการใชปญหาปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมนัียสําคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.67 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร พบวา 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร มีความสาํคัญกับการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ซ่ึงสามารถพัฒนาได
โดยครูจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่สงเสรมิใหนักเรียนไดพูดและเขียน เพ่ือแสดงแนวคิดทางคณติศาสตร 
การอภิปรายและการนําเสนอ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ มากขึ้นดวย 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินตามขัน้ตอน ดังตอไปน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 540 คน   
 กลุมตวัอยาง         
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) มา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 48 คน 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ระยะเวลาดําเนินการศึกษาคนควา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลา 9 คาบ 
คาบละ 50 นาที โดยทดสอบกอนเรียน 1 คาบ ทดสอบหลังเรียน 1 คาบ และดําเนินการจัดการเรียนรู
โดยใชแผนผังรูปตัวว ี7 คาบ โดยแบงหัวขอไว ดังนี้ 
  1. การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา      1 คาบ   
  2. การวิเคราะหโจทยปญหาและการเขียนสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 1 คาบ  
  3. โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับจํานวน     1 คาบ                
  4. โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน      1 คาบ                
  5.   โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกีย่วกับอาย ุ     1 คาบ       
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  6.   โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกีย่วกับเศษสวน    1 คาบ                
  7.   โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกีย่วกับเรขาคณิต    1 คาบ                 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรปูตวัว ี เร่ือง โจทยสมการเชงิเสนตวัแปรเดยีว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
 2. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
 3. แบบสังเกตทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 

 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู มีดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผัง
รูปตัววี เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการรูใหเหมาะสม 
  1.2 ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด ในการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
  1.3 ศึกษาสาระการเรียนรู เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จากหนังสือแบบเรียน 
วิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และคูมือครูตามหลักสตูรสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  1.4 กําหนดเนื้อหา และจุดประสงคการเรยีนรูวชิาคณติศาสตร ตลอดจนเขยีนแผนการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยมีแผนการจัดการเรียนรู 7 แผน ซึ่งแตละแผนประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 
   1.4.1 สาระที ่
   1.4.2 มาตรฐานการเรียนรู 
   1.4.3 ตัวชี้วัด 
   1.4.4 สาระสําคัญ 
   1.4.5 จุดประสงคการเรียนรู 
    1.4.5.1 ดานความรู 
    1.4.5.2 ดานทักษะ/ กระบวนการ 
    1.4.5.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1.4.6 สาระการเรียนรู 
   1.4.7 กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 



 78

    1.4.7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการจัดกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวน
ความรูเดิม หรือซักถามปญหาหรือคําถามจากบทเรียนที่ผานมา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
ผูเรียน 
    1.4.7.2 ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมที่ครูอธิบายการใชแผนผังรูปตัววีในการ
แกปญหา เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว พรอมทั้งยกตวัอยางประกอบ หลังจากนัน้ใหนกัเรียน
ลงมือปฏบิัตแิกโจทยปญหา เปนรายบุคคล จับคู หรือเปนกลุม จากการทาํใบงาน/ ใบกิจกรรม โดยครู
คอยดูแลและใหคําแนะนํานักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ เม่ือทําเสร็จแลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน 
    1.4.7.3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความแตกตาง ความเหมาะสม 
ขอดี ขอเสียของวิธีการหรือคําตอบที่ได จากการใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา หลังจากนั้น
รวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนมาแลว 
   1.4.8 สื่อ/ แหลงการเรียนรู 
   1.4.9 ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
   1.4.10 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   1.4.11 บันทึกหลังสอน             
  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวี สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบกอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจนและความถูกตองของภาษา และความเหมาะสมของ
กิจกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 
  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกบัความถูกตองของเนือ้หา เวลาที่ใช
ในการจัดการเรียนรู และปรับจํานวนขอของใบกิจกรรม/ ใบงานใหมีความเหมาะสม รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมตามจุดประสงคการเรยีนรูแลว เสนอตออาจารยทีป่รึกษาสารนพินธ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 10 คน จากนั้นสังเกตและบันทึกขอบกพรองของความยากงายของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
กิจกรรม เวลา และภาษาที่ใชในการเรียนการสอน แลวนํามาปรับปรุงแกไข  
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความถูกตอง
และความเหมาะสมอีกครั้ง กอนนําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 2. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  ขั้นตอนการสรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ ขอละ 10 คะแนน 
ผูวิจัยไดดําเนินการสราง ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จากหลักสูตร คูมือครู แบบเรียนหรือตําราเรียนตางๆ 
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  2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดความสามารถในการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร 
  2.3 สรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ืองโจทยสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ โดยใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนตามที่กําหนด 
  2.4 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ที่สรางเสร็จแลว ไปให
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบกอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง
และความเหมาะสมเชิงเน้ือหา เพ่ือหาดัชนีความสอดคลองของแตละขอ โดยพิจารณาจากคา IOC ที่มี
คามากกวาหรือเทากับ 0.50 โดยใชสูตรโรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน ซึ่งผลการพิจารณาคา IOC ได
เทากับ 1 ทุกขอ 
  2.5 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอ
ตออาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธตรวจความถูกตองอีกครั้ง แลวนําไปทดลองกบันักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 2 โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 90 คน ซึ่งผานการเรียน เรื่อง 
โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวมาแลว เพ่ือหาคุณภาพของแบบวัด 
  2.6 นําผลการสอบที่ไดมาตรวจใหคะแนน มีเกณฑการใหคะแนน โดยตรวจเปนรายขอ ดังนี้ 
   เกณฑการใหคะแนน 
    ความเขาใจในปญหา 
     ให 2 คะแนน เม่ือเขียนแสดงสิ่งที่โจทยตองการทราบ และสิ่งที่โจทยกําหนด 
          มาใหถูกตองทั้งหมด 
     ให 1 คะแนน เม่ือเขียนแสดงสิ่งที่โจทยตองการทราบ และสิ่งที่โจทยกําหนด 
          มาใหถูกตองบางสวน   
     ให 0 คะแนน เม่ือเขียนแสดงสิ่งที่โจทยตองการทราบ และสิ่งที่โจทยกําหนด 
          มาใหไมถูกตอง หรือไมมีการเขียนแสดงความเขาใจในปญหา
  
    การวางแผนและแกปญหา 
     ให 4 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขยีนสมการ และแสดงวิธีการ 
          แกสมการชัดเจนถูกตอง และครบถวน 
     ให 3 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขียนสมการถูกตอง แตแสดงวิธีการ 
          แกสมการไมชัดเจน ถูกตองบางสวน 
     ให 2 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขียนสมการถูกตอง แตแสดงวิธีการ 
          แกสมการไมถูกตอง 
     ให 1 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขยีนสมการถูกตองบางสวน แต 
          แสดงวิธีการแกสมการไมถูกตอง 
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     ให 0 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขยีนสมการ และแสดงวิธีการ  
          แกสมการไมถูกตอง หรือไมมีการวางแผนและดําเนินการ 
          แกปญหา 
    คําตอบที่ได 
     ให 2 คะแนน เม่ือสรุปคําตอบที่ไดชัดเจน ถูกตอง และครบถวน 
     ให 1 คะแนน เม่ือสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง และครบบางสวน 
     ให 0 คะแนน เม่ือสรุปคําตอบที่ไดผิด หรือไมมีการเขียนคําตอบ 
    การตรวจสอบคําตอบ 
     ให 2 คะแนน เม่ือแสดงวิธกีารตรวจสอบคําตอบไดชัดเจน ถกูตอง และครบถวน 
     ให 1 คะแนน เม่ือแสดงวิธีการตรวจสอบคาํตอบไมชัดเจน ถูกตองบางสวน  
     ให 0 คะแนน  เม่ือตรวจสอบคําตอบไมถูกตอง หรือไมมีการตรวจสอบคําตอบ 
  2.7 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) โดย
ใชการวิเคราะหขอสอบแบบอัตนัยของวิทนียและซาเบอรส (Whitney and Sabers) คัดเลือกขอสอบที่
มีคาความงายอยูระหวาง 0.2 – 0.8 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป จํานวน 5 ขอ ที่ครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรู พบวา แบบวัดมีคาความงาย (PE) ตั้งแต 0.39 – 0.57 และคาอํานาจจําแนก (D) 
ตั้งแต 0.51 – 0.69 
    2.8 นําแบบวัดทีป่รับปรุงเรียบรอยแลว จํานวน 5 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ปที่ 2 โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 90 คน และหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบวัดจากสูตรสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค ไดเทากับ 0.81 แลวนําเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษากอนนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
    2.9 นําแบบวัดไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง  
 
   ตัวอยาง แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
    คําชี้แจง : ใหนักเรียนแสดงวิธีการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ตอไปน้ี 
     ขอ (0) เกามีเงินเปนหาเทาของมาริโอ เม่ือเกาใหเงินมาริโอไป 800 บาท 
จะทําใหทั้งสองมีเงินเทากันพอดี จงหาวาเดิมเกามีเงินเทาใด 
 

ความเขาใจในปญหา 
 สิ่งที่โจทยตองการทราบ ………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิ่งที่โจทยกําหนดมาให ……………………………….…………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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การวางแผนและแกปญหา 
 กําหนดให ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 เขียนสมการได ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ  …………….……………………………….…………………………………...……….......... 
ตรวจสอบคาํตอบ ……………………………………….………………………………………..….... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 3. แบบสงัเกตทักษะการสือ่สารทางคณิตศาสตร 
  แบบสังเกตทกัษะการสื่อสารทางคณติศาสตรเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือวัดทักษะ
การสื่อสารดานการพูดและการเขียน  โดยศึกษาเกณฑการใหคะแนนของกรมวิชาการ (2546: 133-148) 
และปรับปรุงแนวคิดการประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของทินรัตน กาญจนกุญชร (2550: 
97-99) และจิตติมา ชอบเอียด (2551: 77-81) โดยนําหลักการวัดและเกณฑตางๆ มาประยุกตใชใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะของงานผูวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
  3.1 ศึกษาหลักการและวธิีการในการสรางแบบประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ 
  3.2 สรางแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน  
โดยมีวิธีการประเมิน ดังนี้ 
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ตาราง 1 วิธีการประเมินแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน 
 

แบบสังเกตทกัษะ 
การสื่อสารทางคณิตศาสตร วิธีการประเมนิ 

  

ดานการพูด ผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนลงในแบบ
สังเกตทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด จากการที่นักเรียน
ปฏิบตัิกิจกรรมทางการสื่อสาร ในชวงการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย 
และการนําเสนอ  

ดานการเขียน ผูวิจัยประเมินและบันทึกคะแนนลงในแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรดานการเขียน จากการปฏิบัติกิจกรรมการทําใบงานเปน
รายบุคคล โดยดูจากผลงานการเขียนแผนผงัรูปตวัวีในแตละสวนประกอบ 

  

 
 โดยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นจะมีเกณฑในการวัดเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติกิจกรรมทาง 
การสื่อสาร จากการปฏิบัติของนักเรียนที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นนํา
คะแนนดิบ (ผลรวมคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน) ของนักเรียน
มาวิเคราะหโดยใชสถิติ t-test for One Sample และแปลผลคะแนนของนักเรียนแตละคน โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ยรอยละ ตามเกณฑการประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร โดยปรับปรุงมาจากเกณฑที่ใช
ในการประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553ข: 22)  ดังนี้ 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ 80-100 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร  
            อยูในระดับดีเยี่ยม 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ 75-79 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
            อยูในระดับดีมาก 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ 70-74 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
            อยูในระดับดี 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ 65-69 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
            อยูในระดับคอนขางดี 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-64 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
            อยูในระดับนาพอใจ 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ 55-59 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
            อยูในระดับพอใช 
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  ชวงคะแนนเปนรอยละ 50-54 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
            อยูในระดับต่ํา 
  ชวงคะแนนเปนรอยละ 0-49 หมายถึง นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
            อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
 

  3.3 นําแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน พรอมทั้ง
เกณฑการใหคะแนนทักษะการสื่อสารดานการพูดและดานการเขยีนที่ผูวิจัยสรางขึน้ใหอาจารยทีป่รึกษา
สารนิพนธพิจารณาแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา และความเที่ยงตรง
ในการประเมนิ แลวนําไปปรับปรุงแกไขเกี่ยวกบัภาษาที่ใช และพฤตกิรรมที่สังเกตใหมีความสอดคลอง
กับการใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 
  3.4 นําแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน พรอมทั้ง
เกณฑการใหคะแนนทักษะการสื่อสารดานการพูดและดานการเขยีนที่ผานการแกไขเรียบรอยแลวเสนอ
ตออาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครัง้หน่ึง แลวนําไปปรบัปรุงแกไขเก่ียวกบั
การกําหนดเกณฑการใหคะแนนทักษะการสื่อสารดานการพูดและดานการเขียน ใหครอบคลุมและ
มีความเหมาะสม 
  3.5 นําแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน พรอมทั้ง
เกณฑการใหคะแนนทักษะการสื่อสารดานการพูดและดานการเขียนที่ผานการแกไขเรียบรอยแลวไป
ทดลองใชประเมินทักษะการสื่อสารกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทดลองแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชแผนผังรูปตัววี เพ่ือปรับปรุงดานภาษาและความเหมาะสมในการใชเปนแบบสังเกตทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตรสําหรับนําไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 
  3.6 นําแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน พรอมทั้ง
เกณฑการใหคะแนนทักษะการสื่อสารดานการพูดและดานการเขียนไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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 ตัวอยาง แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
 
ชื่อ ................................... นามสกุล ............................................. ชั้น ..................... เลขที่ ......... 

พฤติกรรมที่สงัเกต 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

หมายเหตุ 
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1. การพูดอธิบายแนวคิดของตนใน 
การหาคําตอบ 

             

2. การพูดอธิบายโดยใชภาษา สัญลักษณ 
และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 

             

3. การพูดอธิบายแตละสวนประกอบของ
แผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

             

4. การพูดแสดงความสัมพันธระหวาง
ดานความคิดและดานวธิีการของแผนผัง
รูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

             

5. การพูดสรุปคําตอบทีไ่ด              
รวม     

 
 เกณฑการวดัทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
  1. การพูดอธิบายแนวคิดของตนในการหาคําตอบ  
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมด 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีอยางชัดเจน   

2/ ดี พูดอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมด 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีชัดเจนเปนบางสวน  

1/ พอใช พูดอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบถูกตองเปนบางสวน 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีชัดเจนเปนบางสวน  

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถพูดอธิบายแนวคิดของตนในการหาคําตอบใหผูอ่ืนเขาใจ   
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  2. การพูดอธิบายโดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตร 

2/ ดี พูดอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 

1/ พอใช พูดอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนบางสวน    

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถพูดโดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 
 

   
  3. การพูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได
อยางครบถวน และถูกตองทั้งหมด 

2/ ดี พูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได 
อยางครบถวน แตถูกตองเปนบางสวน หรือครบเปนบางสวน แตถูกตองทั้งหมด 

1/ พอใช พูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาครบ 
และถูกตองเปนบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถพูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 
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  4. การพูดแสดงความสมัพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตวัวี
ในการแกโจทยปญหา 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวธิีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาไดอยางชัดเจน และครบถวน 

2/ ดี พูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวธิีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาไดอยางชัดเจน แตครบเปนบางสวน 

1/ พอใช พูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวธิีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาชัดเจน และครบเปนบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถพูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธกีาร 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

 

 
  5. การพูดสรุปคําตอบที่ได 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง สมเหตุสมผล และครบถวน 
2/ ดี พูดสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง สมเหตุสมผล แตครบเปนบางสวน 

1/ พอใช พูดสรุปคําตอบที่ไดถูกตองเปนบางสวน และไมครบถวน 
0/ ควรปรับปรุง พูดสรุปคําตอบที่ไดไมถูกตอง หรือไมมีการพูดสรุปคําตอบที่ได 
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 ตัวอยาง แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 
ชื่อ ................................... นามสกุล ............................................. ชั้น ..................... เลขที่ ......... 

พฤติกรรมที่สงัเกต 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

หมายเหตุ
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1. การเขียนอธิบายแนวคิดของตนใน 
การหาคําตอบ 

             

2. การเขียนอธิบายโดยใชภาษา สัญลักษณ 
และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 

             

3. การเขียนอธิบายแตละสวนประกอบของ
แผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

             

4. การเขียนแสดงความสัมพันธระหวาง 
ดานความคิดและดานวธิีการของแผนผัง 
รูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

             

5. การเขียนสรุปคําตอบทีไ่ด              
 
 เกณฑการวดัทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
  1. การเขียนอธิบายแนวคิดของตนในการหาคําตอบ 
  

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมด 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีอยางชัดเจน   

2/ ดี เขียนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมด 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีชัดเจนเปนบางสวน  

1/ พอใช เขียนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบถูกตองเปนบางสวน 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีชัดเจนเปนบางสวน     

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถเขยีนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ   
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  2. การเขียนอธิบาย โดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตร 

2/ ดี เขียนอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 

1/ พอใช เขียนอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนบางสวน    

0/ ควรปรับปรุง ไมมีการเขียนโดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 
 
  3. การเขียนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 
  
คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได
อยางครบถวน และถูกตองทั้งหมด 

2/ ดี เขียนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได
อยางครบถวน แตถูกตองเปนบางสวน หรือครบเปนบางสวน แตถูกตองทั้งหมด 

1/ พอใช เขียนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาครบ 
และถูกตองเปนบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถเขยีนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทย
ปญหา  
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  4. การเขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตัววี
ในการแกโจทยปญหา 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาไดอยางชัดเจน และครบถวน 

2/ ดี เขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาไดอยางชัดเจน แตครบเปนบางสวน 

1/ พอใช เขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาชัดเจน และครบเปนบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถเขยีนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวธิีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

 
  5. การเขียนสรุปคําตอบที่ได 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง สมเหตุสมผล และครบถวน 
2/ ดี เขียนสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง สมเหตุสมผล แตครบเปนบางสวน 

1/ พอใช เขียนสรุปคําตอบที่ไดถูกตองเปนบางสวน และไมครบถวน 
0/ ควรปรับปรุง เขียนสรุปคําตอบที่ไดไมถกูตอง หรือไมมีการเขียนสรปุคําตอบทีไ่ด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนการศึกษาความสามารถในการแกปญหาและทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี  
ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2538: 249) 
 
ตาราง 2  แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

E 1T  X 1T  
    



 90

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  E แทน กลุมทดลอง 
  X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
  1T  แทน การสอบกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัว ี (Pre-test) 
  2T  แทน การสอบหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัว ี (Post-test) 
 

 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  1. ขอความรวมมือกับทางโรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัย
ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง โดยการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตอง         
  3. นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบ
กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา 50 นาที แลวบันทึกคะแนนที่ไดเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 
(Pre-test)  
  4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวี เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว 
โดยใชเวลาการสอน 7 คาบ คาบละ 50 นาที พรอมกับทําการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนที่
แสดงถึงทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดรวมกับผูชวยวจัิย และผูวิจัยทําการประเมินและ
บันทึกคะแนนที่แสดงถึงทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขยีน จากการทําใบงานของนักเรียน
เปนรายบุคคล ในคาบที่ 4-7 
  5. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววีครบแลว ทําการทดสอบวัดความ 
สามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอีกครั้ง โดยใชเวลา 50 นาที และบันทกึผลการทดสอบใหเปน
คะแนนหลังเรียน (Post-test)  
  6. นําคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
และการสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน มาวิเคราะหดวยวิธีการ
ทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี โดยใชสถิติ t-test for Dependent 
Samples 
 2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
หลังไดรับจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววกีับเกณฑรอยละ 60 โดยใชสถิต ิt-test for One Sample 
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 3. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.1 สถิติพ้ืนฐาน  
   3.1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร  
 

= ∑XX N  

   เม่ือ   X     แทน  คะแนนเฉลี่ย 
     X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
            (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 73)  
 
   3.1.2 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสูตร 
 

( )
( )

22 -

- 1

N X Xs N N= ∑ ∑  

   เม่ือ  s  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
     X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
          N-1  แทน จํานวนตวัแปรอิสระ (Degree of Freedom) 
                                                               (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 79) 

  
  3.2 สถิติเพ่ือหาคณุภาพเครื่องมือ  
   3.2.1 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวัดความสามารถในการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร โดยคํานวณจากสูตร  
 

RIOC N= ∑  

   เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงค 
     R∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
              (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 248-249) 
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   3.2.2 หาคาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบวัดความสามารถ 
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชการวิเคราะหขอสอบแบบอัตนัยของวทินยีและซาเบอรส  
 

( )
( )

u L min
E

max min

S + S - 2NX
P =

2N X - X
 

   เม่ือ  PE   แทน  ดัชนีคาความงาย 
     SU   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
     SL   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
     Xmax  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
     Xmin  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเกงหรือกลุมออน 
 

( )
u L

max min

S - S
D =

N X - X
 

   เม่ือ  D   แทน  ดัชนีคาอํานาจจําแนก 
     SU   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
     SL   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
     Xmax  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
     Xmin  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเกงหรือกลุมออน 
                                                       (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 199-201)  
 
   3.2.3 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) 
 

2
i

2-1
sk

k -1 s
⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

α ∑  

   เม่ือ  α   แทน สัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ัน 
     k   แทน จํานวนขอสอบ 
     2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
     2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
                                                             (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 218) 
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  3.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   3.3.1 ใชสถติิ t-test for Dependent Samples เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดย
ใชแผนผังรูปตวัวี โดยการคํานวณจากสูตร    
 

( )22
Dt = ; df = n -1

n D - D
n -1

∑
∑ ∑

 

   เม่ือ  t  แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
          ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางรายคูระหวางคะแนนกอน 
         และหลังการจดัการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
          ( )∑ 2D แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางรายคู  
         ระหวางจํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยางคะแนนกอน 
         และหลังการจดัการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
     n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
              (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2540: 248) 
 
   3.3.2 ใชสถติิ t-test for One Sample เพ่ือเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
โดยการคํานวณจากสูตร  
 

0X -t = ; df = n -1s
n

µ  

   เม่ือ  t แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
          X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
          µ0  

แทน คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ (µ0 ≥ 60%) 
     s แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
     n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
                  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2540: 240)
  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย ผูวิจัยไดใชสัญลักษณตางๆ ใน
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 k  แทน  คะแนนเต็ม 
 X   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
 s  แทน  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 0µ   แทน  คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
 t   แทน  คาที่พิจารณาใน t-Distribution 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ 
ผูวิจัยเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 1. เปรียบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษา 
ปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี  
 2. เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวีกบัเกณฑรอยละ 60 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี โดยนําคะแนนกอน
และหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples ปรากฏใน ตาราง 3 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 1 กอนและหลังไดรบัการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
 

การทดสอบ N k X  s t 
      

กอนเรียน 48 50 22.58 4.92  
     36.21** 
หลังเรียน 48 50 36.46 5.66  
      
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
t(.01; df 47) = 2.408 

 
 จากตาราง 3 พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกวา
กอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรูโดยใช
แผนผังรูปตัววี สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงขึ้น 
 
 2. ผลการวเิคราะหเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววีกับเกณฑรอยละ 60 โดยใชสถติ ิ t-test 
for One Sample ปรากฏใน ตาราง 4 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการ 
     จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววีกบัเกณฑรอยละ 60 
 

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร N k X  s 0µ  t 
       

หลังเรียน 48 100 76.37 10.14 60 11.18** 
       
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
t(.01; df 47) = 2.408 
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 จากตาราง 4 พบวา ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววีสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี ทําใหนักเรียนมีคะแนนทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรสงูกวาเกณฑรอยละ 60 โดยมีคะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ 76.37 
 
ตาราง 5 สรุปคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับการจัด  
     การเรยีนรูโดยใชแผนผังรปูตวัวี ซึ่งจัดระดับความสามารถออกเปน 8 ระดับ 
  

ชวงคะแนนรอยละ 
ระดับคะแนนทักษะ 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร 
จํานวนนักเรียน รอยละ 

       

80-100  ดีเยี่ยม 16  33.33  
75-79  ดีมาก 7  14.58  
70-74  ดี 10  20.83  
65-69  คอนขางดี 11  22.92  
60-64  นาพอใจ 4  8.34  
55-59  พอใช 0  0.00  
50-54  ต่ํา 0  0.00  
0-49  ต่ํากวาเกณฑ 0  0.00  

      

 
 จากตาราง 5 พบวา คะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางดีถึงดีเยี่ยม โดยนักเรียน
มีคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ระดับดีเย่ียม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับ 
ดีมาก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.58 ระดับดี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.83 ระดับ
คอนขางดี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.92 และระดับนาพอใจ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.34 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี ที่มีตอ
ความสามารถในการแกปญหา และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เรือ่ง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาได ดังนี้  
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษา  
ปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี  
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง 
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวีกบัเกณฑ 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวีสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
 2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรปูตัววีสูงกวาเกณฑรอยละ 60 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน   
นนทรีวิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 12 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 540 คน  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) มา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 48 คน   
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา เปนเนื้อหาวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู 
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คณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ซึ่งแบงเน้ือหาออกเปน 
  1. การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา      1 คาบ   
  2. การวิเคราะหโจทยปญหาและการเขียนสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 1 คาบ  
  3. โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับจํานวน     1 คาบ                
  4. โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน      1 คาบ                
  5. โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับอายุ      1 คาบ       
  6.  โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเศษสวน     1 คาบ                
  7.  โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเรขาคณิต    1 คาบ                 
         ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลาในการดําเนินการทดลอง 
9 คาบๆ ละ 50 นาที โดยทดสอบกอนเรียน 1 คาบ ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี7 คาบ 
และทดสอบหลังเรียน 1 คาบ โดยผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเอง   
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา            
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย      
  1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
  2. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบอัตนัยจํานวน 5 ขอ มีคาความงาย (PE) 
ตั้งแต 0.39 – 0.57 และคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต 0.51 – 0.69 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.81  
  3. แบบสังเกตทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอความรวมมือกับทางโรงเรียนนนทรีวทิยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัย
ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง โดยการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือใหนกัเรียนปฏิบัตตินไดถูกตอง         
 3. นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับ
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา 50 นาที แลวบันทึกคะแนนที่ไดเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 
(Pre-test)  
 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวี เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดย
ใชเวลาการสอน 7 คาบ คาบละ 50 นาที พรอมกับทําการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนที่แสดง
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ถึงทักษะการสือ่สารทางคณติศาสตรดานการพูดรวมกบัผูชวยวิจัย และผูวิจัยทําการประเมินและบันทึก
คะแนนที่แสดงถึงทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขยีน จากการทําใบงานของนกัเรยีน เปน
รายบุคคล ในคาบที่ 4-7 
 5. เม่ือดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววีครบแลว ทําการทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณติศาสตรอีกครัง้ โดยใชเวลา 50 นาที และบันทึกผลการทดสอบใหเปนคะแนน
หลังเรียน (Post-test)  
 6. นําคะแนนที่ไดจากตรวจแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ
การสังเกตทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพดูและการเขียน มาวเิคราะหดวยวิธกีารทางสถิต ิ
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
 2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
หลังไดรับจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววกีับเกณฑรอยละ 60 โดยใชสถิต ิt-test for One Sample 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวากอนไดรับ
การจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี ที่มีตอความสามารถในการแกปญหา
ทางคณติศาสตร ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สามารถอภิปราย
ผลการศึกษาคนควาได ดังนี้  
 1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวากอนไดรับ
การจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจาก  
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  1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดใชแผนผัง
รูปตวัวีเปนเครื่องมือในการเรียนรูและแกปญหาทางคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธ 
ระหวางดานความคิดและดานวิธีการ ซึ่งชวยใหนักเรียนเขาใจถึงโครงสรางของความรูในเนื้อหา และ
หลักการทางคณิตศาสตรที่นาํมาใชในการแกปญหา ตลอดจนวิธีการในการดําเนินการแกปญหา จนทําให
ไดขอความรูหรือคําตอบที่ตองการ ผูวิจัยไดใหนักเรียนแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการเขียนสวนประกอบ
ตางๆ ของแผนผังรูปตวัวตีามลําดับขั้นตอน สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ 
สามารถเลือกใชวิธกีารจากหลักการที่เหมาะสม และดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลอง
กับจากงานวจัิยของ อะฟามาซากา ฟูอะตาไอ (Afamasaga-Fuata’i.  2008: 17-18) พบวา แผนผัง
รูปตวัวี เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูแกปญหา สามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาทางคณติศาสตร
เกี่ยวกับขอความปญหาไดอยางเปนระบบ โดยการจําแนกแยกแยะหลักการ และมโนทัศน ที่ชี้นําไปสู
วิธีการแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล การสรางแผนผังรปูตวัวี ไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงวธิีการแกปญหา
แตยังทําใหเขาใจชัดเจน ถึงวิธีการทีส่ัมพันธกับหลักการโดยทางทฤษฎี ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธอยาง
ตอเนื่องระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตัวว ี
  1.2 ในการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี ผูวิจัยไดใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ คิดแกปญหา
ดวยตนเอง จับคูกันแกปญหา หรือใชกิจกรรมกลุม โดยแบงนักเรียนเปนกลุมแบบคละความสามารถ
เกง ปานกลาง และออน เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันแกปญหา ฝกการทํางานเปนกลุม รูจักวางแผน
การทาํงานอยางเปนระบบ และมีความมุงม่ันในการทาํงานจนสามารถแกปญหาได รวมถึงการรวมกัน
แกปญหาของครูและนักเรียนโดยใชแผนผังรูปตัววี จะชวยใหครูและผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธระหวางกัน 
และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูวิธกีารแกปญหาไดดี ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ อะฟามาซากา ฟูอะตาไอ 
(Afamasaga-Fuata’i.  2008: 17-18) กลาววา ผูแกปญหาจําเปนตองเชื่อมโยงในกระบวนการคิดวิเคราะห
และการใหเหตุผล เปนรายบุคคล หรือเปนกลุม เพ่ือทีจ่ะไดสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีที่สมบูรณ 
จากการศึกษาพบวา แผนผังรูปตัววีที่สรางโดยนักเรียน-ครู แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของสูง
กวาแผงผังรูปตัววทีี่สรางอ่ืนๆ    
  1.3 ผูวิจัยไดใหนักเรียนฝกเขยีนแผนผังรปูตวัวใีนการแกปญหาทางคณติศาสตรเปนประจาํ 
จากการทําใบกิจกรรมและใบงาน ทําใหนักเรียนสามารถใชแผนผังรูปตัววีในการแกปญหาได แมเปน
วิธีการสอนที่นักเรียนยังไมคุนเคย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค เกี่ยวกับกฎแหง
การฝก (Law of Exercise) วา การฝกหัดบอยๆ จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ถาไมไดฝกหัดบอยๆ 
การเรียนรูนั้นจะไมคงทนถาวร และในที่สดุอาจลืมได และสอดคลองกับงานวิจัยของ สัญญา ภัทรากร 
(2552: 153-154) พบวา การฝกใหนักเรยีนแกปญหาประจําทําใหความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา สูงกวากอนไดรับการจัดการ
เรียนรู และผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรปูตวัวี เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ทินรัตน กาญจนกุญชร (2550: 112) ไดศึกษา
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ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง แคลคูลัสเบื้องตน โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ลิ” ที่มีตอ
ทักษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณติศาสตรของนักเรียนเตรียมทหาร พบวา ทักษะ/กระบวนการสือ่สาร
ทางคณิตศาสตร ของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ือง แคลคูลัสเบือ้งตน 
โดยใชหลัก “สุ จิ ปุ ล”ิ สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจิตติมา 
ชอบเอียด (2551: 89-91) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร โดยการใชปญหา
ปลายเปด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก  
  2.1 การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนกัเรียนไดแสดง
ความคิด ความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในการแกปญหา ความเขาใจปญหา 
วิธีการแกปญหา ตลอดจนสรุปความรูที่ได เขียนออกมาเปนแผนผังรูปตัววีในสวนประกอบตางๆ ซึ่ง
มีลักษณะเปนรูปธรรม ทําใหนักเรียนเห็นภาพรวมของความคิดในการแกปญหา สามารถดําเนินการ
แกปญหาไดอยางเปนระบบ ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อะฟามาซากา ฟูอะตาไอ (Afamasaga-Fuata’i.  2008: 17-18) พบวา แผนผังรูปตัววีเปนเคร่ืองมือที่
แสดงออกใหสามารถมองเห็นได และสื่อสารความรูความเขาใจของผูแกปญหาเกี่ยวกับปญหาหรือ
กิจกรรมใหผูอ่ืนตรวจสอบและประเมินได 
  2.2 กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ีผูวิจัยไดทําการชี้แจงการใหคะแนนทักษะ
การสื่อสารดานการพูดและการเขียน และรายงานผลทีไ่ดจากการสังเกตใหนักเรียนทราบทุกครัง้กอน
การจัดการเรียนรูครั้งตอไป ทําใหนักเรยีนทราบถึงความสามารถและขอบกพรองของตนเอง และมี
ความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงการพูดและการเขียนของตนใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อารี พันธุมณี 
(2546: 291) กลาววา การที่ครูบอกผลการเรียนหรือความกาวหนาใหเด็กทราบเปนระยะ จะทําให
เด็กมีความกระตือรือรน ไมเฉือ่ยชาและมีโอกาสปรับปรุงหรือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถใหสูงยิ่งขึ้น และ
การตรวจใหคะแนนระหวางหรือหลังการจัดการเรียนรู ทําใหครูทราบถึงทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร
ดานการพูดและการเขียนของนักเรียนแตละคน สามารถนําผลที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารของ
นักเรียนใหดีขึน้ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทินรัตน กาญจนกุญชร (2550: 114) ที่กลาววา ในแตละ
กิจกรรมการเรียนรู ทําใหครูทราบถงึผลจากการเรยีนรูของนักเรยีนทีไ่ดรับ ปญหาทีน่ักเรียนสงสัย สิ่งที่
นักเรียนตองการเรียนรูเพ่ิมเติมจากที่ไดเรียน เม่ือครูทราบขอมูลดังกลาวครสูามารถอธิบายเพิม่เติม
ใหนักเรียนฟงอีกครั้ง และครูสามารถนําการสะทอนความคิดของนักเรียน เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา 
การเรียนรูของนักเรียนไดอยางเปนระบบ  
  2.3 ในการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี นักเรียนไดอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร
ของตนจากการใชแผนผังรูปตัววีในการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ จากการพูดและการเขียน ซึ่งสอดคลอง
กับ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 65) ที่กลาววา เม่ือตองแกปญหาทาง
คณิตศาสตร นักเรียนไมเพียงจะอานเพื่อทําความเขาใจสถานการณปญหาและคนหาคําตอบ แตยังตองพูด
หรือเขียนเพ่ืออธิบายความรูความเขาใจแนวคิดทางคณิตศาสตร ซึ่งผูวิจัยไดใหนักเรียนแสดงถึงทักษะ
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การสื่อสารดานการพูด จากการปฏิบตัิกิจกรรมชวงการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายและการนาํเสนอ 
โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดอธิบายวิธีการในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชแผนผังรูปตัวว ี
ทําใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน กลาแสดงออกและมั่นใจในตนเองมากขึ้น เม่ือ
มีโอกาสออกมานําเสนอบอยครั้งขึ้น และแสดงถึงทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน จาก
การทําใบงาน โดยใหนักเรียนเขียนอธิบายวิธีการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใชแผนผัง
รูปตัววี ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจในเนื้อหา และวิธีการแกปญหาที่ไดเรียนรูมาแลว
หรือเรียนรูใหม เขียนอธิบายแนวคิดของตนสื่อสารออกมาใหผูอ่ืนเขาใจได จากการสังเกตพฤติกรรม
การพูดและการเขียนของนกัเรียน ในการอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ การใชภาษา สัญลักษณ
และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร การอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 
การอธิบายความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตวัวใีนการแกโจทยปญหา 
รวมทั้งการสรุปคําตอบที่ได นักเรียนมีพัฒนาการในการพูดและเขียนดีขึ้นกวาการประเมินในครั้งกอนหนา 
สงผลใหทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววีสูง
กวาเกณฑที่กาํหนด และสอดคลองกับ จิตติมา ชอบเอียด (2551: 93) ซึ่งไดจัดการเรียนการสอนโดย
การใชปญหาปลายเปด โดยนักเรียนไดใชทักษะการสือ่สารเพื่อถายทอดเรื่องราวตางๆ ที่เปนขอเท็จจริง 
ขอคิดเห็น เปนการฝกทักษะกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จากผลการศึกษาพบวา ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวา
เกณฑรอยละ 70 โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.67 
 
ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 
 1. ในคาบแรกของการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี นักเรียนใชเวลาในการเรียนรู
ขั้นตอน และดําเนินการเขยีนแผนผังรูปตัววี ในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวคอนขางมาก 
เน่ืองจากนักเรียนยังไมคุนเคยกับวิธีการแกปญหา และยังไมคอยเขาใจวิธีการเขียนแผนผังรูปตัววี แต
เม่ือผูวิจัยใหแกปญหาเปนกลุม แลวอธิบายกลุมที่ตองการความชวยเหลือ ทําใหนักเรียนมีความเขาใจ
และสามารถเขียนแผนผังรูปตัววีในการโจทยแกปญหาไดดีขึ้น 
 2. ในการจัดการเรียนรู นักเรียนสวนใหญยงัไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายและ
นําเสนอ ผูวิจัยไดกระตุนใหนักเรียนอยากออกมานําเสนอ สรางบรรยากาศความเปนกันเองระหวาง
ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น โดยใหนักเรียนที่กลาแสดงออกมานําเสนอกอน แลวทําการ 
กลาวชมเชย รวมถึงใหคําแนะนํา เม่ือมีขอผิดพลาด ทําใหนักเรียนไมรูสึกกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น
และกลาออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนมากขึ้น สงเสริมใหบรรยากาศการจัดการเรียนรูเปนไปดวยความ
สนุกสนาน ไมตึงเครียด และนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
 3. นักเรียนไดเรียนรูวธิีการแกปญหาเดียวกนัในรปูแบบการเขียนแผนผงัรูปตวัวี แตการจัด 
กระทําขอมูลในการดําเนินการแกปญหา อาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการเขียนสมการของแตละคน 
สังเกตจากการนําเสนอ และการอภิปรายหนาชั้นเรียน ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดใน
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การแกปญหา และเขาใจถึงการดําเนินการแกปญหาที่หลากหลาย แตคําตอบที่ไดเปนคําตอบเดียวกัน
ที่ถูกตองและสมเหตุสมผล  
 4. ในการจัดการเรียนรู เน่ืองจากนักเรียนมีเปนจํานวนมากครูผูสอนคนเดียวอาจดูแล และ
ทําการสังเกตพฤตกิรรมและทักษะการสื่อสารทางคณติศาสตรไดไมทั่วถงึ ผูวิจัยไดมีครูผูชวยวิจัย 1 คน 
ซึ่งเปนครูทีส่อนคณติศาสตรประจําในหองเรียนนั้น เพ่ือชวยในการควบคุมชั้นเรียน ชวยแนะนํา และให
คําปรึกษาในระหวางการเรียน และการทําแบบฝกหัด ใบกิจกรรม และใบงาน พรอมทั้งทําการสังเกต 
พฤติกรรมและบันทึกคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดรวมกับผูวิจัย  
 5. ในการสังเกตพฤติกรรมและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด ชวงเวลา 1 คาบ
ไมเพียงพอกับการประเมินเนื่องจากนักเรียนในหองมีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงใชชวงเวลา 2 คาบที่เรียน
ติดกันในการประเมินในแตละครั้ง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 กอนการจัดการเรียนรูในชัว่โมงแรก ครูควรชี้แจงทําความเขาใจกับนักเรียนถึงการจัด 
การเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา และทกัษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร เกณฑการใหคะแนนการสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขียน 
เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 
  1.2 การเขียนแผนผงัรูปตวัวีในสวนประกอบตางๆ  ครูควรอธบิายความหมายแตละสวนประกอบ
และขั้นตอนการเขียนแผนผงัรูปตวัวตีามลาํดับ เพ่ือใหนกัเรียนเขาใจกอน แลวจึงอธบิายการใชแผนผัง
รูปตัวว ี ในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบการอธิบายหลายๆ 
ตัวอยาง เน่ืองจากเปนวิธีการสอนที่นักเรียนยังไมคุนเคย และครูควรดูแล ใหคําแนะนํานักเรียนที่ตองการ
ความชวยเหลอือยางใกลชิด เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจ และสามารถใชแผนผงัรูปตวัวใีนการแกปญหา
ได 
  1.3 การเขียนแผนผังรูปตัววีในดานความคิด ในสวนของทฤษฎี อาจยากเกินไปสําหรับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูควรอธิบายใหนักเรียนทราบถึงทฤษฎีตามใบความรู แลวให
นักเรียนชวยกันดูวา การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เกี่ยวของกับทฤษฎีพีชคณิต ซึ่งตลอดการจัด 
การเรียนรู เรือ่ง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว จะทําใหนักเรียนสามารถเขียนแผนผังรูปตัวว ี ใน
สวนทฤษฎีได  
  1.4 ในการทําใบกจิกรรมและใบงาน โจทยปญหาไมควรยาวเกินไป เน่ืองจากนักเรียน
ตองนําโจทยปญหามาเขียนในสวนของเหตุการณ/ วัตถุสิ่งของ รวมถึงวิเคราะหและเขียนในสวนตางๆ 
จะทําใหนักเรียนรูสึกทอแท ไมอยากแกปญหา จึงควรปรับโจทยปญหาใหมีความกะทัดรัด และมีความชัดเจน 
ไมยาวจนเกินไป 
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  1.5 ในการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัวี เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ครู
ควรมีการเตรียมสื่อที่ใช เชน แถบโจทยปญหา และแผนชารทแผนผังรูปตัวว ีเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการสอน จะใหนักเรียนเห็นภาพรวมชัดเจน และเขาใจไดดีกวาการรอครูเขียนกระดาน ซึ่งหากมี
ความพรอมในการจัดสื่ออุปกรณ อาจนาํเสนอเปน PowerPoint  
 2. ขอเสนอแนะสำหรับการศกึษาคนควาตอไป 
  2.1 ควรมีการนําการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี มาใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในเนื้อหา และระดับชั้นอ่ืนๆ เชน เร่ือง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
เร่ือง โจทยปญหาระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนตน 
  2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการคิด เชน การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห ความคิดรวบยอด เปนตน 
  2.3 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัว ีเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในดานอ่ืนๆ เชน ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร เปนตน   
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ภาคผนวก ก 
 

 -  ตารางแสดงคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบวัดความสามารถใน 
  การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว 
 - ตารางแสดงคาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบวัดความสามารถ 
  ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว 
 - ตารางแสดงคาความแปรปรวนของแบบวดัความสามารถในการแกปญหาทาง 
  คณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว  
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ตาราง 6 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (IOC)  ของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง 
     คณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว  
 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 

     

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

     

 
 คัดเลือกแบบวัดความสามารถ ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC ≥0.50 จึงเลือกขอที่มีคา IOC = 1 จํานวน 10 ขอ 
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ตาราง 7 คาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง 
     คณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว  
 

ขอที่ PE D 
   

1 0.57 0.63 
2 0.46 0.69 
3 0.39 0.51 
4 0.43 0.66 
5 0.53 0.57 
   

 
 การคํานวณคาความงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบวดัความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชการวเิคราะหแบบอัตนยัของวทินียและซาเบอรส (Whitney and Sabers) 
 ตัวอยางการหาคาความงาย (PE) ขอที่ 1 
 

       

( )
( )

u L min
E

max min

S + S – 2NX
P =

2N X – X
 

   

       
PE = 209 93 – (2 23 2)

2 23 (10 – 2)
+ × ×
× ×

 

 

       
PE = 

210
368

 

       
PE = 0.57 

 

   เม่ือ  PE   แทน  ดัชนีคาความงาย 
     SU   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
     SL   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
     Xmax  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
     Xmin  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเกงหรือกลุมออน 
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 ตัวอยางการหาคาอํานาจจําแนก (D) ขอที่ 1 
 

       ( )
u L

max min

S – S
D =

N X – X
 

 

       
D = 209 – 93

23 (10 – 2)×
 

 

       
D = 116

184
 

 

       
D = 0.63  

 

   เม่ือ  D   แทน  ดัชนีคาอํานาจจําแนก 
     SU   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
     SL   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
     Xmax  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
     Xmin  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเกงหรือกลุมออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

ตาราง 8 คาความแปรปรวนของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง โจทย 
     สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
 

ขอที่ ∑ iX  ∑ 2
iX  2

is  
    

1 604 4398 3.87 
2 530 3516 4.44 
3 388 1982 3.48 
4 500 3154 4.23 
5 513 3291 4.12 

    

   2
is∑ = 20.14 

    

 
 คาความแปรปรวนของแบบวัดความสามารถในการแกปญหา เร่ือง โจทยสมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว  
   

      ( )
( )

22 -

- 1

N X Xs N N= ∑ ∑  

 

  เม่ือ   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
     X∑  แทน ผลทั้งหมดของคะแนนทั้งหมด 
     2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลัง 
     N  แทน จํานวนคนเขาสอบ 
  เน่ืองจาก N = 90; X∑ = 2,535; 2X∑ = 76,547 
 

    
290(76,547) – (2,535)s = 90(90 –1)  

    463,005s = 8,010  

    s = 57.80  
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 การคํานวณคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใช
สูตรของครอนบัค (Cronbach) 
 

     

2
i

2–
–

1
sk

k 1 s
⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

α ∑

 
 
  เน่ืองจาก k = 5; 2

is∑ = 20.14; 2s = 57.80 

     { }–
–
5 20.1415 1 57.80=α  

     { }–5 1 0.354=α  
     0.81=α  

 
  เม่ือ  α   แทน สัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ัน 
    k   แทน จํานวนขอสอบ 

    2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

    2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
  

  โดยที่     ( )22
i i2

i 2
-

=
N X Xs N
∑ ∑  

 
   เม่ือ  

2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

     ∑ iX  แทน ผลทั้งหมดของคะแนนในขอที่ i 
     ∑ 2

iX  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังในขอที่ i 
     N  แทน จํานวนคนเขาสอบ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

 - ตารางแสดงคะแนนแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตวัว ี 
 - ตารางแสดงคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
  หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122

ตาราง 9 คะแนนแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา 
     ปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี 
 

คนที่ 
กอนเรียน 

(50 คะแนน) 
หลังเรียน 

(50 คะแนน) 
ผลตาง 

คนที่ 
กอนเรียน 

(50 คะแนน) 
หลังเรียน 

(50 คะแนน) 
ผลตาง 

D D 2 D D 2 
          

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

          

รวม 666 9572 
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สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  
 

( )22
Dt = ; df = n -1

n D - D
n -1

∑
∑ ∑

  

 

 เน่ืองจาก ∑D = 666; 2D∑ = 9,572; ( )∑ 2D = 443,556; n = 48 
 

      
,

666t = 48(9572) - 443,556
48 -1

 

 

         666 = 459,456 - 443,556
47

 

 

      666 = 15,900
47

 

 

      666 = 338.30  
 

       = 36.21 

 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตขิอง t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.408 ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 เม่ือ df = 48 - 1 = 47) 
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ตาราง 10 คะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการ 
     จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัวว ี
     

คนที่ 
ดาน 

การพูด 
(45) 

ดาน 
การเขียน 

(45) 

รวม 
(90) 

รอยละ คนที่ 
ดาน 

การพูด 
(45) 

ดาน 
การเขียน 

(45) 

รวม 
(90) 

รอยละ 

          

1 34 36 70 77.78 25 32 34 66 73.33 
2 28 29 57 63.33 26 40 43 83 92.22 
3 32 34 66 73.33 27 41 45 86 95.56 
4 30 33 63 70.00 28 34 35 69 76.67 
5 34 37 71 78.89 29 36 33 69 76.67 
6 32 32 64 71.11 30 31 30 61 67.78 
7 29 31 60 66.67 31 35 37 72 80.00 
8 36 35 71 78.89 32 33 32 65 72.22 
9 28 28 56 62.22 33 40 43 83 92.22 
10 32 30 62 68.89 34 35 33 68 75.56 
11 31 34 65 72.22 35 32 35 67 74.44 
12 28 30 58 64.44 36 38 41 79 87.78 
13 31 29 60 66.67 37 29 30 59 65.56 
14 45 43 88 97.78 38 37 37 74 82.22 
15 29 31 60 66.67 39 44 43 87 96.67 
16 32 28 60 66.67 40 34 31 65 72.22 
17 29 32 61 67.78 41 36 39 75 83.33 
18 28 27 55 61.11 42 33 34 67 74.44 
19 29 31 60 66.67 43 39 36 75 83.33 
20 39 37 76 84.44 44 37 38 75 83.33 
21 33 35 68 75.56 45 30 29 59 65.56 
22 39 35 74 82.22 46 38 40 78 86.67 
23 32 31 63 70.00 47 31 30 61 67.78 
24 38 41 79 87.78 48 45 44 89 98.89 

          

เฉล่ีย 76.37 
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สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 
 

0X -t = ; df = n -1s
n

µ  

 

  เน่ืองจาก X = 76.37; µ0 = 60; s = 10.14; n = 48 
 

        76.37 - 60t = 10.14
48

 

 

                                    16.37= 10.14
6.93

 

 

                          16.37= 1.46  
 

                          = 11.18  

 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตขิอง t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.408 ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 เม่ือ df = 48 - 1 = 47) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
  เรื่อง การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา    
 - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววี แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  
  เรื่อง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน 
 - แบบประเมินทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร  
 - แบบประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ภาคเรียนที่ 2 
เร่ือง  การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา            เวลา  1  คาบ 
********************************************************************************************************** 
สาระที่  6 : ทักษะและกระบวนการ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ     
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืนๆ และมีความคดิริเริ่มสรางสรรค 
ตัวชี้วัด 
 ค 6.1 ม.1-3/1 ใชวธิีการทีห่ลากหลายแกปญหา 
 ค 6.1 ม.1-3/3 ใหเหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
 ค 6.1 ม.1-3/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร และสื่อความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
สาระสําคัญ 
 แผนผังรูปตัววี หมายถึง แผนผังที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางดานความคิด และ 
ดานวิธกีาร เปนเคร่ืองมือทีน่ํามาใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสราง
ของความรูและวิธีการที่ทําใหไดความรูหรือคําตอบที่ตองการ โดยแผนผังรูปตัววีมีสวนประกอบ ดังน้ี 
  1. เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ คือ สวนที่เปนโจทยปญหาหรอืสถานการณที่กําหนดให 
  2. มโนทัศน คือ ความคิดรวบยอดหลักทางคณิตศาสตรที่นาํมาใชในการแกโจทยปญหา 
ซึ่งเปนความคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรทีผู่เรียนเรียนรูมากอน และสัมพันธ
กับการแกโจทยปญหา  
  3. หลักการ คือ ขอความที่เปนความจริงใชอางอิงได อาจเปนกฎ บทนิยาม ทฤษฎีบท 
สมบัตติางๆ หรือสูตรทางคณิตศาสตร ที่นํามาใชในการแกโจทยปญหา และสอดคลองกับมโนทัศน 
โดยชี้แนะถึงรูปแบบหลายๆ วิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบ  
  4. ทฤษฎี คือ หัวขอ สาระหลกัหรือทฤษฎทีางคณติศาสตรที่เกี่ยวของกบัการแกโจทย
ปญหา โดยพิจารณาเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในการแกปญหา เกี่ยวของกับสาระหลักใดของ
วิชาคณติศาสตร 
  5. คําถามสําคัญ คือ คําถามที่ทําใหทราบวาโจทยตองการทราบอะไร  
  6. การบันทึกขอมูล คือ การเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดมาใหมีอะไรบาง  
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  7. การจัดกระทําขอมูล คือ การนําผลการบันทึกขอมูลมาจัดใหม เริ่มจากกําหนดตัวแปร
แทนสิ่งที่ไมทราบคา และเขียนสมการ ดําเนินการแกปญหาโดยเลือกใชวิธีการจากหลักการที่เหมาะสม 
แลวคํานวณหาคําตอบ และตรวจสอบคําตอบที่ได 
  8. ขอความรู คือ ผลทีไ่ดจากการจัดกระทําขอมูล ซึ่งเปนคาํตอบของคําถามสําคญัหรือ
คําตอบของโจทยปญหา 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู : นักเรียนสามารถ (K) 
  1. อธิบายความหมายของแผนผังรูปตัววีได ( 1K ) 
  2. อธิบายสวนประกอบของแผนผังรูปตัววไีด ( 2K )  
  3. เขียนแผนผังรปูตัววีในแตละสวนประกอบ เม่ือกําหนดสถานการณมาใหได ( 3K ) 
 ดานทักษะ/กระบวนการ : นักเรียนสามารถ (P) 
  1. แกปญหาทางคณิตศาสตร ( 1P ) 
  2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 
  3. สื่อสาร สื่อความหมาย และนําเสนอ ( 3P ) 
 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค : นักเรียน (A) 
  1. ใฝเรียนรู ( 1A ) 
  2. มีวินัย ( 2A ) 
  3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 
 
สาระการเรียนรู 
 1. ความหมาย โครงสรางและสวนประกอบของแผนผังรูตัวว ี
 2. การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนํา (10 นาที) 
  ครูและนกัเรยีนรวมกนัสนทนาเกีย่วกับโจทยปญหาทางคณิตศาสตรวามีลักษณะอยางไร
พรอมยกตัวอยางโจทยปญหาที่เกี่ยวของกับชีวติประจาํวัน ใหนักเรยีนชวยกันคิดแกปญหาดังนี้ ( 1P ) 
 
 
 
 
 

แมตองการซื้อขาวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 31.50 บาท แมมีเงิน 200 บาท  
จะเหลือเงินหรือขาดเงินอยูเทาไร 



 129

วิธีทํา แมตองการซื้อขาวหอมมะลิ          5       กิโลกรัม 
 ราคากิโลกรัมละ            31.50      บาท 
 แมตองจายเงินซื้อขาวหอมมะล ิ         31.50 ×  5 = 157.50 บาท 
 แมมีเงิน              200      บาท 
 จะเหลือเงินอยู            200 – 157.50 = 42.50  บาท 
ตอบ แมจะเหลือเงินอยู        ๔๒.๕๐     บาท 
 
 หลังจากนั้นครูแนะนําแผนผังรูปตัววีเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรได ( 1K ) 
 ข้ันสอน (35 นาที) 
  1. ครูแจกใบความรู เรื่อง แผนผังรูปตัววี ใหนักเรียนศึกษา ( 1K , 2K ) 
  2. ครูอธิบายความหมายของแผนผังรูปตวัวี จากนั้นครูติดแผนชารทแผนผังรูปตวัวี  
บนกระดาน เพ่ืออธิบายโครงสรางและสวนประกอบของแผนผังรูปตัววี ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
( 1K , 2K ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สวนที่ 1 คือ เหตุการณ/ วัตถุสิ่งของ อยูสวนลางสุดของแผนผังรูปตัววี เปนโจทยปญหา
หรือสถานการณที่กําหนดให 
  สวนที่ 2 คือ ดานความคิด อย ูดานซายมือ ในสวนนี้ประกอบดวย มโนทัศน หลักการ 
และทฤษฎ ี
  สวนที่ 3 คือ คําถามสําคัญ อยูสวนกลางของแผนผังรูปตัววี เปนคาํถามที่ทําใหทราบวา 
โจทยตองการทราบอะไร 
  สวนที่ 4 คือ ดานวิธีการ อย ูดานขวามือ ในสวนนี้ประกอบดวย การบนัทึกขอมูล 
การจัดกระทําขอมูล และขอความรู 

ดานความคดิ (2) ดานวิธีการ (4) 

ทฤษฎี 
  

     หลักการ 
        

          มโนทัศน 
 

             ขอความรู 
 

        การจัดกระทําขอมูล 
 

   การบันทึกขอมูล 
 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ (1) 

คําถามสําคัญ (3) 
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   3. ครูอธิบายวิธีการเขียนแผนผังรูปตัววีในแตละขั้นตอน พรอมทั้งยกตัวอยางการใช
แผนผังรูปตัววใีนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรบนกระดานดํา 2 ตัวอยาง โดยใชวธิีการถาม-ตอบ
กระตุนใหนักเรยีนไดวเิคราะหโจทยปญหา วางแผนการแกโจทยปญหา ดําเนินการแกปญหา และตรวจสอบ
คําตอบที่ไดรวมกัน ( 3K , 1P , 2P , 1A ) 
   4. ครูใหนกัเรยีนทําแบบฝกหัด ซึ่งเปนการตอบคําถามเกี่ยวกบัเร่ืองแผนผังรูปตวัวี
ที่ไดเรียนมา โดยใหเวลา 5 นาที ( 1K , 2K , 2A ) 
   3. ครูสุมใหนักเรียนออกมาเฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนที่เหลือ
รวมกันตรวจสอบความถูกตอง ( 2P , 3P ) 
   5. ครูแบงนักเรียนเปนกลุมกลุมละ 3-4 คน โดยคละความสามารถ เด็กเรียนเกง 
เด็กเรียนปานกลาง และเด็กเรียนออน หลังจากนั้นแจกใบงาน เรื่อง การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทย
ปญหา ใหนักเรียนในกลุมชวยกันเขียนแผนผังรูปตวัวี โดยครใูชคาํถามกระตุนใหนักเรียนชวยกันวิเคราะห
โจทย ตลอดจนเขียนแผนผังรูปตัววีในแตละสวนประกอบ ใหเวลา 15 นาที ( 1P , 2P , 1A , 2A , 3A ) 
   6. ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุม โดยครูและนักเรียนที่เหลือ
รวมกันตรวจสอบความถูกตอง ( 2P , 3P ) 
 ข้ันสรุป (5 นาที) 
  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาปญหาที่พบในใบงาน เรื่อง การใชแผนผังรูปตัววีในการ
แกโจทยปญหา จากนั้นรวมกันสรุปความรูเรื่องแผนผังรปูตวัวี ที่ไดเรยีนในคาบนี้ เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ
วิธีการเขียนแผนผังรูปตัววมีากขึ้น ( 1K , 2K , 3K , 2P ) 
 
สื่อ/ แหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรู เรื่อง แผนผังรูปตัวว ี
 2. แผนชารตแผนผังรูปตัวว ี
 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
 1. แบบฝกหัด เรือ่ง แผนผังรูปตัวว ี
 2. ใบงาน เรื่อง การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน วิธีการ เครื่องมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 
1. อธิบายความหมายของแผนผัง 
รูปตัววีได ( 1K ) 
2. อธิบายสวนประกอบของแผนผัง 
รูปตัววีได ( 2K )  
3. เขียนแผนผังรูปตัววีในแตละ
สวนประกอบ เม่ือกําหนดสถานการณ
มาใหได ( 3K ) 

 

 
ตรวจจาก 
แบบฝกหัด 
และใบงาน 

 
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน  

 
ถูกตอง 

รอยละ 60 ขึน้ไป 

ดานทักษะ/กระบวนการ 
1. แกปญหาทางคณิตศาสตร ( 1P ) 
2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 
3. สื่อสาร สื่อความหมาย และ
นําเสนอ ( 3P ) 
 

 
- สังเกตจาก 
การรวมกิจกรรม    
การเรียนรู รวมถึง
การทํากิจกรรมใน
แบบฝกหัด/ ใบงาน 
- สังเกตจากการ 
แสดงความคดิเห็น  
การอภิปราย และ 
การนําเสนอ 

 

 
- แบบประเมิน
ทักษะ/  
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
- แบบสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร 
ดานการพูด  

 
คะแนนรวม 

รอยละ 60 ขึน้ไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. ใฝเรียนรู ( 1A ) 
2. มีวินัย ( 2A ) 
3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 

 
สังเกตจากการรวม
กิจกรรมการเรียนรู 
รวมถึงการทํา
กิจกรรมใน
แบบฝกหัด/ ใบงาน 
 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  

 
ผานเกณฑ 
ในระดับด ี
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
  นักเรียนใหความสนใจในการเรียนการใชแผนผังรูปตัววีในการแกปญหา และรวมมือใน    
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ตอบคําถาม และแสดงความคิดเห็น จากการตรวจแบบฝกหัด
นักเรียนสามารถบอกความหมายและสวนประกอบตางๆ ของแผนผังรปูตวัวีไดถกูตอง และจากการทาํ 
ใบงาน นักเรียนหลายกลุมใชเวลาในการแกโจทยปญหาคอนขางนาน เน่ืองจากเปนวิธีการที่นกัเรียน
ยังไมคุนเคย 
 
 ปญหา/อุปสรรค 
 - นักเรียนบางสวนไมคอยเขาใจการใชแผนผังรูปตัววีในการแกปญหา โดยเฉพาะการเขียน
แผนผังรูปตัววีในดานความคิด  
 - นักเรียนไมคอยกลาออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
 
 ขอเสนอแนะ 
 - ครูควรคอยดูแล และใหคําแนะนาํกลุมนักเรียนที่ตองการความชวยเหลืออยางใกลชิด   
โดยอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววี ใหนักเรียนเขาใจ และใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
คิดหาคําตอบ พรอมทั้งใหนักเรียนที่สามารถใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได ชวยอธิบาย
เพ่ือนในกลุมและเพื่อนตางกลุมดวย  
 - ครูควรเสริมสรางบรรยากาศความเปนกันเอง กระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออกในการนําเสนอ
มากขึ้น      
 
 
 
         ลงชื่อ ………………………………………… ผูสอน  
                     (นางสาวมนหทัย  ชาญธัญกรรม) 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที ่2 
เร่ือง  แผนผังรูปตัววี 
 

  
แผนผังรูปตัววี (Vee Diagrams) 

 
ความหมายของแผนผังรูปตัววี 
 แผนผังรูปตวัวี หมายถึง แผนผังที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางดานความคิดและ        
ดานวิธกีาร เปนเคร่ืองมือทีน่ํามาใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสราง
ของความรูและวิธีการที่ทําใหไดความรูหรือคําตอบทีต่องการ 
 
โครงสรางของแผนผังรูปตัวว ี
 โครงสรางของแผนผังรูปตวัวี ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

 
 
 สวนที่ 1 คือ เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ อยูสวนลางสุดของแผนผังรูปตัววี เปนโจทยปญหา
หรือสถานการณที่กําหนดให 
 สวนที่ 2 คือ ดานความคดิ อย ูดานซายมือ ในสวนนี้ประกอบดวย  
  1. มโนทัศน คือ ความคิดรวบยอดหลักทางคณิตศาสตรที่นาํมาใชในการแกโจทยปญหา 
ซึ่งเปนความคดิเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรทีผู่เรียนเรียนรูมากอนและสัมพันธ
กับการแกโจทยปญหา 

ดานความคดิ (2) ดานวิธีการ (4) 

ทฤษฎี 
  

     หลักการ 
        

          มโนทัศน 
 

             ขอความรู 
 

        การจัดกระทําขอมูล 
 

   การบันทึกขอมูล 
 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ (1) 

คําถามสําคัญ (3) 

ใบความรู 
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  2. หลักการ คือ ขอความที่เปนความจริงใชอางอิงได อาจเปนกฎ บทนิยาม ทฤษฎีบท 
สมบตัิตางๆ หรือสูตรทางคณิตศาสตร ทีน่ํามาใชในการแกโจทยปญหาและสอดคลองกับมโนทศัน โดย 
ชี้แนะถึงรูปแบบหลายๆ วธิีการที่ไดมาซึ่งคําตอบ 
  3. ทฤษฎี คือ หัวขอ สาระหลกัหรือทฤษฎทีางคณติศาสตรที่เกี่ยวของกบัการแกโจทย
ปญหา  
  การเขียนแผนผังในสวนของทฤษฎีในที่นี้ ใหพิจารณาเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่นํามาใช
ในการแกปญหาเกี่ยวของกบัสาระหลักใด ใน 6 สาระ ดังนี้ 
    จํานวนและการดําเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน ระบบ
จํานวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหา
เกี่ยวกับจํานวนและการใชจํานวนในชวีิตจริง   
    การวัด: ความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา  
หนวยวัดระบบตางๆ การคาดคะเนเกีย่วกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกบัการวัด 
และการนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในสถานการณตางๆ   
    เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติและสามมิติ 
การนึกภาพแบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (Geometric 
Transformation) ในการเลื่อนขนาน (Translation) การสะทอน (Reflection) และการหมุน (Rotation)  
    พีชคณิต: แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ ฟงกชนั เซตและการดําเนินการของ
เซต การใหเหตุผล นิพจน สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณติ ลําดับเรขาคณิต 
อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต   
    การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน: การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม 
การกําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล คากลางและการกระจายขอมูล 
การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปน การใชความรูเกี่ยวกับ
สถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆ และชวยในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
    ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร: การแกปญหาดวยวธิีการที่หลากหลาย 
การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู
ตางๆ ทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 สวนที่ 3 คือ คําถามสําคัญ อยูสวนกลางของแผนผังรูปตัววี เปนคาํถามที่ทําใหทราบวา 
โจทยตองการทราบอะไร 
 สวนที่ 4 คือ ดานวิธีการ อย ูดานขวามือ ในสวนน้ีประกอบดวย  
  1. การบันทึกขอมูล คือ การเขียนสิ่งที่โจทยกําหนดมาใหมีอะไรบาง 
  2. การจัดกระทาํขอมูล คือ การนําผลการบนัทึกขอมูลมาจัดใหม เริ่มจากกําหนดตวัแปร
แทนสิ่งที่ไมทราบคา และเขียนสมการ ดําเนินการแกปญหาโดยเลือกใชวิธีการจากหลักการที่เหมาะสม 
แลวคํานวณหาคําตอบ และตรวจสอบคําตอบที่ได 
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  3. ขอความรู คือ ผลที่ไดจากการจัดกระทําขอมูล ซึ่งเปนคําตอบของคําถามสําคัญ หรือ
คําตอบของโจทยปญหา 
 
ขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววี 
  การเขยีนแผนผังรูปตวัวี เริม่จากสวนลางสุดของแผนผังรูปตวัวี (เหตกุารณ/วตัถุสิ่งของ) 
ไปยังดานซายของแผนผังรปูตวัวี การเขียนดานความคดิ ใหเขยีนจากลางขึ้นบน โดยเขียนในสวนของ
มโนทัศน หลักการ และทฤษฎี ตามลําดับ หลังจากนั้นเขียนสวนตรงกลางของแผนผังรูปตัววี (คําถาม
สําคัญ) แลวจึงเขียนดานขวาของแผนผังรูปตัววี การเขียนดานวธิีการ ใหเขียนจากลางขึ้นบนเชนเดียวกับ
ดานความคิด โดยเขียนในสวนของการบนัทึกขอมูล การจัดกระทําขอมูล และขอความรู ตามลําดับ 
 แผนผังรูปตัววี มีขั้นตอนการเขียน ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 อานโจทยปญหาหรือสถานการณที่กําหนดให แลวนํามาเขยีนในสวนของ  
เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ  
  ข้ันที่ 2 วิเคราะหวาโจทยปญหานี้ ตองใชความรูความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร
ที่ผูเรียนเรียนรูมากอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางในการแกปญหา แลวนํามาเขียนในสวนของ มโนทัศน 
  ข้ันที่ 3 วิเคราะหวาในการแกโจทยปญหานี้ เกี่ยวของกับขอความทางคณิตศาสตร อาจเปน
หลักการ กฎ บทนยิาม ทฤษฎีบท สมบตัติางๆ หรือสตูรทางคณติศาสตรอะไรบางที่สอดคลองกบัมโนทศัน 
แลวนํามาเขียนในสวนของ หลักการ  
  ข้ันที่ 4 วิเคราะหวาในการแกโจทยปญหานี้ เกี่ยวของกับเน้ือหาทางคณิตศาสตร ในสาระ 
หลักใด แลวนํามาเขียนในสวนของ ทฤษฎี 
  ข้ันที่ 5 วิเคราะหโจทยปญหาวา โจทยตองการทราบอะไร แลวนํามาเขียนเปนประโยค
คําถามในสวนของ คําถามสําคัญ 
  ข้ันที่ 6 วิเคราะหโจทยปญหาวา โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง แลวนํามาเขยีนในสวนของ  
การบันทึกขอมูล 
  ข้ันที่ 7 วางแผนการแกปญหา และดําเนินการแกปญหา รวมถึงตรวจสอบคําตอบที่ได 
โดยทําการเขียนในสวนของ การจัดกระทําขอมูล 
  ข้ันที่ 8 สรุปคําตอบที่ได โดยทําการเขียนในสวนของ ขอความรู 
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ตัวอยางของแผนผังรูปตัวว ี
 ตัวอยางที่ 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่นารูปสี่เหลีย่มผืนผา กวาง 25 วา ยาว 35 วา ที่นาแปลงนี้มีพ้ืนที่เทาใด 

ดานความคดิ  ดานวิธีการ  

ทฤษฎี 
 

ขอความรู 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ  

คําถามสําคัญ 

เรขาคณิต 

หลักการ 

พ้ืนที่รูปสี่เหลีย่มผืนผา 
    = ความกวาง ×  ความยาว 
 

มโนทัศน 

พ้ืนที่รูปสี่เหลีย่มผืนผา 

ที่นาแปลงนี้มีพ้ืนที่ 875 ตารางวา 

การจัดกระทาํขอมูล 

จากหลักการ 
พ้ืนที่รูปสี่เหลีย่มผืนผา  
 = ความกวาง ×  ความยาว 
พ้ืนที่ที่นา = 25 ×  35 
  = 875 ตารางวา 

การบันทึกขอมูล 

ที่นารูปสี่เหลีย่มผืนผา กวาง 25 วา  
ยาว 35 วา 
    

ที่นารูปสี่เหลีย่มผืนผา กวาง 25 วา ยาว 35 วา ที่นาแปลงนี้มีพ้ืนที่เทาใด 

ที่นาแปลงนี้มีพ้ืนที่เทาใด 

35 วา 

25 วา 
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 ตัวอยางที่ 2 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สามเทาของจํานวนจํานวนหนึ่ง มีคานอยกวา 35 อยูเทากับ 8 จงหาจํานวนนั้น 

ดานความคดิ  ดานวิธีการ  

เหตุการณ/วตัถุสิ่งของ  

ทฤษฎี 
พีชคณิต 

หลักการ 

ใชสมบตัิของการเทากัน ดังนี้ 
1. ถา a = b แลว a + c = b + c  
เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
2. ถา a = b แลว ca = cb 
เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
 

มโนทัศน 
การแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 

ขอความรู 
จํานวนนั้นคือ 9 

การจัดกระทาํขอมูล 
กําหนดให x แทน จํานวนจํานวนหนึ่ง 
เขียนสมการได  3x +8 = 35  
จากหลักการขอ 1  
นํา -8 บวกทั้งสองขางสมการ 
     3x + 8 + (-8) = 35 + (-8) 
                   3x = 27  
จากหลักการขอ 2  

นํา 1
3  คูณทั้งสองขางของสมการ 

    3x × 1
3 = 27 × 1

3     

                 x = 9    
ตรวจสอบคําตอบ   
แทน  x = 9  ใน 3x +8 = 35  
จะได     3(9) +8 = 35  
 27 + 8 = 35 
      35 = 35 เปนจริง 

การบันทึกขอมูล 
สามเทาของจํานวนหนึ่ง 
มีคานอยกวา 35 อยูเทากับ 8 

สามเทาของจํานวนจํานวนหนึ่ง มีคานอยกวา 35 อยูเทากับ 8 จงหาจํานวนนั้น 

คําถามสําคัญ 
จํานวนนั้นคือจํานวนใด 
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แบบฝกหัด 
 

เร่ือง แผนผังรูปตัวว ี
ชื่อ ................................... นามสกุล ............................................. ชั้น ..................... เลขที่ ......... 
  
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1.  แผนผังรูปตัววี หมายถึง .......................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 
2.  เติมสวนประกอบของแผนผังรูปตัววี จากคําที่กําหนดใหตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

มโนทัศน        การจัดกระทําขอมูล   การบันทึกขอมูล   ดานวิธีการ     หลักการ 
คําถามสําคัญ   เหตุการณ/ วัตถุสิ่งของ  ดานความคิด         ขอความรู       ทฤษฎี

5. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

2. __________________ 

1. __________________ 

6. __________________ 

10. __________________ 

9. __________________ 

8. __________________ 

7. __________________ 
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ใบงาน  
 

 
เร่ือง การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 
ชื่อ 1. ................................................ เลขที่ .......  2. ................................................ เลขที่ ....... 
     3. ................................................ เลขที่ .......  4. ................................................ เลขที่ ....... 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาตอไปน้ี 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลองกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กวาง 1.5 เมตร ยาว 2.0 เมตร สงู 1.8 เมตร  
มีปริมาตรกี่ลกูบาศกเมตร 

ดานความคดิ  ดานวิธีการ  

ทฤษฎี 
 

ขอความรู 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ  

คําถามสําคัญ 

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

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

หลักการ 

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

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

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

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

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

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

มโนทัศน 

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

.......................................
   การจัดกระทําขอมูล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การบันทึกขอมูล 
.........................................................
......................................................... 

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

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

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

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

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

....................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภาคเรียนที่ 2 
เร่ือง  โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกีย่วกบัเงิน       เวลา  1  คาบ 
********************************************************************************************************** 
 

สาระที่  4 : พีชคณิต 
สาระที่  6 : ทักษะและกระบวนการ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพนธ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
(Mathematical Model) อ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและการนําไปใชได 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืนๆ และมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
ตัวชี้วัด 
 ค 4.2 ม.1/2 เขียนสมการเชงิเสนตัวแปรเดียวจากสถานการณหรือปญหาอยางงาย 
 ค 4.2 ม.1/3 แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวอยางงาย พรอมทั้งตระหนกั
ถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบ 
 ค 6.1 ม.1-3/1 ใชวธิีการทีห่ลากหลายแกปญหา 
 ค 6.1 ม.1-3/3 ใหเหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
 ค 6.1 ม.1-3/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร และสื่อความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
สาระสําคัญ 
 โจทยสมการเชงิเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน เปนโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว
ที่ไดกลาวถึงการหาคาของเงินหรือจํานวนเงิน โดยกําหนดความสัมพันธตางๆ เกี่ยวกับเงินมาให แลว
ใหหาจํานวนเงินที่มีอยูเดิม หรือจํานวนเงินที่ตองการทราบ สวนใหญมักมีการกําหนดสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร แทน จํานวนเงินที่ไมทราบคา ซ่ึงสามารถใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาไดดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 อานโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน แลวนํามาเขียนในสวนของ เหตุการณ/ 
วัตถุสิง่ของ 
 ข้ันที่ 2 วิเคราะหวาโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน ใชความรูความเขาใจ 
เก่ียวกบัเร่ืองการแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวในการแกปญหา แลวนํามาเขียนในสวนของ มโนทัศน 
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 ข้ันที่ 3 วิเคราะหวาในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน เกี่ยวของกับหลักการ
แกสมการ โดยใชสมบตัิของการเทากัน ในการหาคําตอบ ดังน้ี 
  1. ถา a = b แลว a + c = b + c เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
  2. ถา a = b แลว ca = cb เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ  
  แลวนํามาเขยีนในสวนของ หลักการ 
 ข้ันที่ 4 วิเคราะหวาในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกีย่วกบัเงิน เก่ียวของกับเน้ือหา
ทางคณิตศาสตร ในสาระพชีคณิต จึงนํามาเขียนในสวนของ ทฤษฎี 
 ข้ันที่ 5 วิเคราะหโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงินวา โจทยตองการทราบอะไร 
แลวนํามาเขยีนเปนประโยคคําถามในสวนของ คําถามสําคัญ 
 ข้ันที่ 6 วิเคราะหโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีวเกี่ยวกับเงินวา โจทยกําหนดอะไรมาให
บาง แลวนํามาเขียนในสวนของ การบันทึกขอมูล 
 ข้ันที่ 7 กําหนดตัวแปรแทนจํานวนและเขยีนสมการ ดําเนินการแกปญหา และตรวจสอบ
คําตอบที่ได โดยทําการเขียนในสวนของ การจัดกระทาํขอมูล 
 ข้ันที่ 8 สรุปคําตอบทีไ่ด โดยทําการเขียนในสวนของ ขอความรู 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู : นักเรียนสามารถ (K) 
  1. วิเคราะหโจทยปญหาและเขียนสมการเชงิเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงินได ( 1K ) 
  2. แกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวเงิน และตรวจสอบคําตอบที่ได ( 2K ) 
  3. ใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเงินได ( 3K )    
 ดานทักษะ/ กระบวนการ : นักเรียนสามารถ (P) 
  1. แกปญหาทางคณิตศาสตร ( 1P ) 
  2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 
  3. สื่อสาร สื่อความหมาย และนําเสนอ ( 3P ) 
 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค : นักเรียน (A) 
  1. ใฝเรียนรู ( 1A ) 
  2. มีวินัย ( 2A ) 
  3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 
 
สาระการเรียนรู 
 1. โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน  
 2. การใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนํา (5 นาที) 
  ครูทบทวนการใชแผนผังรูปตัวว ี ในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว เกี่ยวกับ
จํานวน โดยยกตัวอยางโจทยปญหา แลวใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ ( 1P , 1A ) 
 
 
 

เขียนแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับจํานวนได ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แปดเทาของจํานวนจํานวนหนึ่ง หักออก 7 เหลืออยู 49 จงหาจํานวนนั้น 

 

ดานความคดิ  ดานวิธีการ  

ทฤษฎี              ขอความรู 
 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ  

คําถามสําคัญ  

        การจัดกระทําขอมูล 
 

   การบันทึกขอมูล 
 

กําหนดให  
   x แทน จํานวนจํานวนหนึ่ง 
เขียนสมการได 8x – 7 = 49 
จากหลักการขอ 1 
นํา 7 บวกทั้งสองขางของสมการ 
     8x – 7 + 7 = 49 + 7 
                8x = 56    
จากหลักการขอ 2 

นํา 
1
8

 คูณทั้งสองขางของสมการ 

        8x ×  
1
8

 = 56 ×  
1
8

    

       x = 7 
ตรวจสอบคําตอบ   
แทน x = 7  ใน 8x – 7 = 49 
จะได 8(7) – 7 = 49 
          56 – 7 = 49 
    49 = 49 เปนจริง 

แปดเทาของจํานวนจํานวนหนึ่ง หักออก 7 
เหลืออยู 49 

แปดเทาของจํานวนจํานวนหนึ่ง หักออก 7 เหลืออยู 49 จงหาจํานวนน้ัน 

จํานวนนั้นคือจํานวนใด พีชคณิต 

มโนทัศน 

การแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 

     จํานวนนั้นคือ 7 

หลักการ 

ใชสมบตัิของการเทากัน ดังน้ี 
1. ถา a = b แลว a + c = b + c  
เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
2. ถา a = b แลว ca = cb 
เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
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 ข้ันสอน (40 นาที) 
  1. ครูอธิบายพรอมยกตัวอยาง การใชแผนผังรูปตัวว ี ในการแกโจทยสมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน ทลีะขั้นตอน ดังน้ี ( 1K , 2K , 3K , 1P , 2P , 1A ) 
  โจทยปญหาที่ 1 
 
 
 
 
   ข้ันที่ 1 ใหนักเรียนอานโจทยปญหาพรอมกัน แลวเขียนโจทยในสวนของเหตกุารณ/ 
วัตถุสิ่งของ (เหตุการณ/ วัตถุสิ่งของ: แมใหเงินกอยและกุงคนละเทาๆ กัน ยังเหลือเงินอีก 30 บาท 
ถาเดิมแมมีเงิน 290 บาท แมใหเงินลูกๆ คนละเทาใด) 
   ข้ันที่ 2 ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหวา โจทยปญหานี้ ใชความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร เร่ืองอะไรบางในการแกปญหา แลวนํามาเขียนในสวนของมโนทัศน (มโนทัศน: การแกสมการ
เชิงเสนตวัแปรเดียว) 
   ข้ันที่ 3 ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหวาในการแกโจทยปญหานี ้เกี่ยวของกับหลักการ
ทางคณิตศาสตรใด แลวนํามาเขยีนในสวนของหลักการ (หลักการ: ใชสมบตัขิองการเทากัน ในการหา
คําตอบ ดังน้ี 
    1. ถา a = b แลว a + c = b + c เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
    2. ถา a = b แลว ca = cb เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ) 
   ข้ันที่ 4 ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหวาในการแกโจทยปญหานี้ เก่ียวของกับเน้ือหา
ทางคณิตศาสตร ในสาระใด แลวนํามาเขยีนในสวนของทฤษฎ ี(ทฤษฎี: พีชคณิต) 
   ข้ันที่ 5 ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทยปญหาวา โจทยตองการทราบอะไร แลว
นํามาเขียนเปนประโยคคําถามในสวนของคําถามสําคัญ (คําถามสําคัญ: แมใหเงินกอยและกุงคนละ
เทาใด) 
   ข้ันที่ 6 ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหโจทยปญหาวา โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง 
แลวนํามาเขยีนในสวนของการบันทึกขอมูล (การบันทกึขอมูล: แมใหเงินกอยและกุงคนละเทาๆ กัน 
ยังเหลือเงินอีก 30 บาท ถาเดิมแมมีเงิน 290 บาท) 
   ข้ันที่ 7 ใหนักเรียนชวยกันกําหนดตัวแปรแทนจํานวนและเขียนสมการ ดําเนินการ
แกปญหา โดยใชหลักการขอใด และสามารถตรวจสอบคําตอบที่ไดอยางไร โดยทําการเขียนในสวน
ของการจัดกระทําขอมูล  
 
 
 

แมใหเงินกอยและกุงคนละเทาๆ กัน ยังเหลือเงินอีก 30 บาท ถาเดิมแมมีเงิน 
290 บาท แมใหเงินลูกๆ คนละเทาใด 
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(การจัดกระทําขอมูล: กําหนดให x แทน จํานวนเงินที่แมใหกอยกับกุง 
 เขียนสมการได 2x + 30 = 290 
 จากหลักการขอ 1 นํา -30 บวกทั้งสองขางของสมการ 
    2x + 30 + (-30) = 290 + (-30) 
                   2x = 260    

   จากหลักการขอ 2 นํา 
1
2

 คูณทั้งสองขางของสมการ 

                     2x ×  
1
2

 = 260 ×  
1
2

    

                               x = 130 
   ตรวจสอบคําตอบ   
    แทน  x =130  ใน 2x + 30 = 290 
    จะได     2(130) + 30 = 290 
                   260 + 30 = 290 
                      290 = 290   เปนจริง) 
 

   ข้ันที่ 8 ใหนักเรียนชวยกันสรุปคําตอบที่ได โดยทําการเขียนในสวนของขอความรู 
(ขอความรู: แมใหเงินกอยและกุงคนละ 130 บาท) 
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 สามารถเขียนแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงินได ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดานความคดิ  ดานวิธีการ  

        การจัดกระทําขอมูล 
กําหนดให x แทน จํานวนเงินที่ 
แมใหกอยกับกุง 
เขียนสมการได 2x + 30 = 290 
จากหลักการขอ 1 
นํา -30 บวกทั้งสองขางของสมการ 
2x + 30 + (-30) = 290 + (-30) 
      2x = 260    
จากหลักการขอ 2 

นํา 
1
2

 คูณทั้งสองขางของสมการ 

         2x ×  
1
2

 = 260 ×  
1
2

       

                   x = 130 
ตรวจสอบคําตอบ   
แทน x =130  ใน 2x + 30 = 290 
จะได 2(130) + 30 = 290 
  60 + 30 = 290     
                   290 = 290 เปนจริง 
การบันทึกขอมูล 

แมใหเงินกอยและกุงคนละเทาๆ กัน  
ยังเหลือเงินอีก 30 บาท  
ถาเดิมแมมีเงิน 290 บาท 

เหตุการณ/วตัถุสิ่งของ  
แมใหเงินกอยและกุงคนละเทาๆ กัน ยังเหลือเงินอีก 30 บาท  

ถาเดิมแมมีเงิน 290 บาท แมใหเงินลูกๆ คนละเทาใด 

คําถามสําคัญ 
แมใหเงินกอยและกุงคนละเทาใด 

ทฤษฎี 
พีชคณิต 

ขอความรู 
แมใหเงินกอยและกุง 
คนละ 130 บาท 

หลักการ 

ใชสมบตัิของการเทากัน ดังน้ี 
1. ถา a = b แลว a + c = b + c  
เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
2. ถา a = b แลว ca = cb 
เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
 

มโนทัศน 
การแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 
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  1. ครูยกตัวอยางโดยติดแถบโจทยปญหาที่ 2 บนกระดานดํา ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะห 
หลังจากนั้นสงตัวแทนออกมาเขียนแผนผังรูปตัววี พรอมทั้งอธิบายแนวคิดหนาชัน้เรียนได ดังน้ี 
( 1K , 2K , 3K , 1P , 2P , 3P , 1A ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอยกับนัท มีเงินรวมกัน 175 บาท ถานอยมีเงินมากกวานัท 29 บาท จงหาวานอยมีเงินกี่บาท 

 

ดานความคดิ  ดานวิธีการ  

การจัดกระทาํขอมูล 
กําหนดให x แทน จํานวนเงินของนอย 
เขียนสมการได x + (x – 29) = 175 
                      x + x – 29 = 175 
จะได                   2x – 29 = 175 
จากหลักการขอ 1 
นํา 29 บวกทัง้สองขางของสมการ 
 2x – 29 + 29 = 175 + 29 
               2x = 204    
จากหลักการขอ 2 

นํา 
1
2

 คูณทั้งสองขางของสมการ 

       2x ×  
1
2

 = 204 ×  
1
2

     

                 x = 102 

การบันทึกขอมูล 
นอยกับนัท มีเงินรวมกัน 175 บาท  
ถานอยมีเงินมากกวานัท 29 บาท 

เหตุการณ/วตัถุสิ่งของ  
นอยกับนัท มีเงินรวมกัน 175 บาท ถานอยมีเงินมากกวานัท 29 บาท จงหาวานอยมีเงินกี่บาท 

คําถามสําคัญ 
นอยมีเงินกี่บาท 

ทฤษฎี 
พีชคณิต 

มโนทัศน 
การแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว 

ขอความรู 
นอยมีเงิน 102 บาท 

หลักการ 

ใชสมบตัิของการเทากัน ดังน้ี 
1. ถา a = b แลว a + c = b + c  
เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
2. ถา a = b แลว ca = cb 
เม่ือ a, b และ c แทนจํานวนใดๆ 
 

ตรวจสอบคําตอบ   
แทน  x =102  ใน x + (x – 29) = 175 
จะได 102 + (102 – 29) = 175 
                   102 +73 = 175 
              175 = 175 เปนจริง 
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  2. ครูแบงนักเรียนเปนกลุมกลุมละ 3-4 คน โดยคละความสามารถ เด็กเรียนเกง เด็ก
เรียนปานกลาง และเด็กเรียนออน หลังจากนั้นแจกใบกิจกรรม เร่ือง มีเงินเทาใด ใหนักเรียนในกลุม
ชวยกันเขียนแผนผังรูปตัววีในการหาคําตอบ โดยครูคอยดูแลและใหคําแนะนํากลุมที่ตองการความ
ชวยเหลือ เปนเวลา 10 นาที ( 1K , 2K , 3K , 1P , 2P , 3P , 1A , 2A , 3A ) 
  3. ครูใหตัวแทนกลุมออกมานาํเสนอแนวคิดของกลุมหนาชั้นเรียน โดยครูและเพื่อน
รวมกันตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของคําตอบทีไ่ด ( 2P , 3P ) 
  4. ครูแจกใบงาน เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกบัเงิน ใหนักเรียนทุกคน 
โดยครูคอยดูแลและใหคําแนะนํานักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ เปนเวลา 10 นาที ( 1K , 2K , 3K , 

1P , 2P , 3P , 1A , 2A ) 
  5. ครูใหนักเรียนที่สมัครใจออกมานําเสนอแนวคิดของตน โดยครูและเพื่อน รวมกัน
ตรวจสอบความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได หลังจากนั้นรวบรวมใบงานสงครู
ทุกคน ( 2P , 3P ) 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความแตกตาง ความเหมาะสมของวิธีการ และคาํตอบ
ที่ไดจากการทําใบกิจกรรม/ ใบงาน โดยใชแผนผังรูปตัวว ีในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว
เกี่ยวกับเงิน พรอมทั้งสรุปสิ่งที่ไดเรียนมาในคาบนี้ หลงัจากนั้นใหนักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดทักษะ 2 
เปนการบาน ( 1K , 2K , 3K , 1P , 2P , 1A , 2A )  
  
สื่อ/ แหลงการเรียนรู 
 1. แถบตวัอยางโจทยสมการเชงิเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน 
 2. แผนชารตแผนผังรูปตัวว ี
 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
 1. ใบกิจกรรม เร่ือง มีเงินเทาใด 
 2. ใบงาน เร่ือง โจทยสมการเชงิเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน 
 3. แบบฝกหัดทกัษะ 2 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน วิธีการ เครื่องมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 
1. วิเคราะหโจทยปญหาและเขียน
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ
เงินได ( 1K ) 
2. แกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเกี่ยวเงิน และตรวจสอบคําตอบ
ที่ได ( 2K ) 
3. ใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทย
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเก่ียวกับ
เงินได ( 3K ) 
  

 
ตรวจจาก 
ใบกิจกรรม/ ใบงาน 

 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน  
 

 
ถูกตอง 

รอยละ 60 

ดานทักษะ/กระบวนการ 
1. แกปญหาทางคณิตศาสตร ( 1P ) 
2. ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ( 2P ) 
3. สื่อสาร สื่อความหมาย และ
นําเสนอ ( 3P ) 
 

 
- สังเกตจาก     
การรวมกิจกรรม 
การเรียนรู รวมถึง
การทํากิจกรรมใน 
ใบกิจกรรม/ ใบงาน/ 
แบบฝกหัดทกัษะ 2 
-  สังเกตจากการ 
แสดงความคดิเห็น  
การอภิปราย และ 
การนําเสนอ 
 

 
- แบบประเมิน
ทักษะ/
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 
 - แบบสังเกต
ทักษะการ
สื่อสารทาง
คณิตศาสตร 
ดานการพูดและ
การเขียน 

 
คะแนนรวม 

รอยละ 60 ขึน้ไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. ใฝเรียนรู ( 1A ) 
2. มีวินัย ( 2A ) 
3. มุงม่ันในการทํางาน ( 3A ) 
 
 
 

 
สังเกตจากการรวม
กิจกรรมการเรียนรู 
รวมถึงการทํา
กิจกรรมใน 
ใบกิจกรรม/ ใบงาน/ 
แบบฝกหัดทกัษะ 2 
 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

 
ผานเกณฑ 
ในระดับดี 
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บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
  นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ชวยกันวิเคราะหโจทยปญหา ตอบคําถาม แสดง
ความคิดเห็น และสามารถใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงินได  
จากการตรวจใบงาน นักเรียนสวนใหญเขียนแผนผังรูปตัววใีนการแกโจทยปญหาได แตยังขาดความครบถวน
ในสวนประกอบตางๆ ของแผนผังรูปตัววี และคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน
ของนักเรียนบางคนยังไมผานเกณฑรอยละ 60 
 
 ปญหา/ อุปสรรค 
 - นักเรียนบางกลุมยังทํางานเปนกลุมไดไมดีเทาที่ควร ขาดความรวมมือในการทํางาน 
 - นักเรียนไมคอยพูดหรือเขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวธิีการของ 
แผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา  
 
 ขอเสนอแนะ 
 - ครูควรแนะนําในการทํางานกลุม นักเรียนควรมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 
และแบงหนาที่กันรับผิดชอบ รวมทั้งสงเสริมใหมีกิจกรรมการทํางานเปนกลุมมากขึ้น 
 - ครูควรอธบิายใหนักเรียนไดเห็นถึงความสมัพันธระหวางดานความคิด และดานวิธกีาร  
ของแผนผังรูปตัววี จากการเขียนหลักการในดานความคิดที่นํามาใชในการแกปญหาแตละขั้นในดาน
วิธีการ เพ่ือนักเรียนเขาใจวธิีการในการแกปญหาไดดียิ่งขึ้น   
 
 
               ลงชื่อ .................................................... ผูสอน  
                        (นางสาวมนหทัย  ชาญธัญกรรม) 
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ใบกิจกรรม 

 
 

“มีเงินเทาใด” 
 

ชื่อ 1. ................................................ เลขที่ .......   2. ................................................ เลขที่ ....... 
     3. ................................................ เลขที่ .......   4. ................................................ เลขที่ ...... 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนใชแผนผังรูปตัววีในการหาคําตอบของโจทยปญหาตอไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนนซี่มีเงินฝากธนาคารมากกวาลินลี่อยู 290 บาท ถานําเงินของทั้งสองมารวมกันแลว
ได 1,250 บาท จงหาจํานวนเงินฝากธนาคารของแตละคน 

? ? 
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..........................................

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

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

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

ทฤษฎี 
 

ขอความรู 

เหตุการณ/ วตัถุสิ่งของ  

คําถามสําคัญ 

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

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

หลักการ 

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

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

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

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

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

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

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

มโนทัศน 

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

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

การจัดกระทาํขอมูล 
...............................................
............................................... 
............................................... 
...............................................
............................................... 
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
............................................... 
...............................................
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

การบันทึกขอมูล 
..................................................................
.................................................................. 

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

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

ดานความคดิ  ดานวิธีการ  
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ใบงาน  
 

เร่ือง โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน 
ชื่อ ................................... นามสกุล ............................................. ชั้น ..................... เลขที่ ......... 
 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนใชแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีวเกี่ยวกับเงินตอไปน้ี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาเปามีเงินอยูจํานวนหนึ่ง นําไปซื้อ CD เพลง 129 บาท และซ้ือหนังสือการตูน 225 บาท  
ปรากฏวาเงินยังเหลืออีก 446 บาท เดิมอาเปามีเงินกี่บาท 

ดานความคดิ  ดานวิธีการ  

ทฤษฎี 
 

ขอความรู 

เหตุการณ/วตัถุสิ่งของ  

คําถามสําคัญ 

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

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

หลักการ 

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

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

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

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

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

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

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

มโนทัศน 

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

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

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

การจัดกระทาํขอมูล 
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 
..................................................

การบันทึกขอมูล 
.......................................................................
.......................................................................

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

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

........................................
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แบบฝกหัดทักษะ 2 

 

ชื่อ ................................... นามสกุล ............................................. ชั้น ..................... เลขที่ ......... 
 
 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงวิธีทําในการแกโจทยสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวเกี่ยวกับเงินตอไปนี้ 
 
 1. สามเทาของเงินเดือนกิ๊บเก มากกวาเงินเดือนตุยนุยอยู 400 บาท ถาตุยนุยมีเงินเดือน 
12,500 บาท จงหาวากิ๊บเกมีเงินเดือนเทาใด 
 
ความเขาใจในปญหา 
 สิ่งที่โจทยตองการทราบ …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิ่งที่โจทยกําหนดมาให …………….…………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
การวางแผนและแกปญหา 
 กําหนดให ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 เขียนสมการได ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………………….…………………………………...………....  
ตรวจสอบคาํตอบ ……………………………………….……………………………..…...... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 2. ปูแบงเงิน 720 บาท ใหกับอนและออย โดยใหอนไดเปน 3 เทาของออย จงหาวาแตละ
คนจะไดรับเงนิเทาใด 
 
ความเขาใจในปญหา 
 สิ่งที่โจทยตองการทราบ …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิ่งที่โจทยกําหนดมาให ………………………………….………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
การวางแผนและแกปญหา 
 กําหนดให …………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 เขียนสมการได ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………………….…………………………………...………....  
ตรวจสอบคาํตอบ ……………………………………….……………………………..…...... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

ลองมาทําแบบฝกหัดกนันะเพื่อนๆ 
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แบบประเมินทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม การแกปญหา การใหเหตุผล 
การสื่อสาร 

ส่ือความหมาย 
และนําเสนอ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
25               

        

 
                  ลงชื่อ .......................................................... ผูประเมิน 
                          (นางสาวมนหทัย  ชาญธัญกรรม) 
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เกณฑการใหคะแนน  
 1. การแกปญหา 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการ/ กระบวนการทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก ใชยุทธวธิีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ อธิบายถึงเหตุผลในการใชวธิกีาร
ดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 

2/ ดี ใชยุทธวธิีดําเนินการแกปญหาสําเร็จเพียงบางขั้นตอน มีการอธิบายถึง
เหตุผลในการใชวธิีการแกปญหา 

1/ พอใช ยุทธวิธีดําเนนิการแกปญหามีรองรอยบางขั้นตอน อธิบายถึงเหตุผล 
ในการใชวิธีการแกปญหาไดบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมมีรองรอยในการดําเนินการแกปญหา 
 
 2. การใหเหตุผล 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการ/ กระบวนการทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก คําตอบถูกตอง มีขั้นตอนกระบวนการคิดและใหเหตุผลชัดเจนเปนระบบ 
2/ ดี คําตอบถูกตองบางสวน มีขัน้ตอนกระบวนการคิดและใหเหตุผล 

คอนขางชัดเจน  
1/ พอใช คําตอบไมถูกตอง มีขั้นตอนกระบวนการคิดและใหเหตุผลไมชัดเจน 

0/ ควรปรับปรุง ไมมีรองรอยของการคิดหาคําตอบ 
 
 3. การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการ/ กระบวนการทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก ใชภาษาและสญัลักษณทางคณิตศาสตรทีถู่กตอง นําเสนอโดยใชแผนผัง 
รูปตัววตีามลาํดับขั้นตอน ชัดเจนและมีรายละเอียดที่สมบูรณ 

2/ ดี ใชภาษาและสญัลักษณทางคณิตศาสตรถกูตองเปนบางสวนนําเสนอโดยใช
แผนผังรูปตัววีตามลําดบัขัน้ตอนถูกตอง แตขาดรายละเอียดที่สมบรูณ 

1/ พอใช ใชภาษาและสญัลักษณทางคณิตศาสตรไมถูกตอง นําเสนอโดยใชแผนผัง 
รูปตัววีไมเปนไปตามลําดับขั้นตอน มีรายละเอียดบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมมีการนําเสนอ 
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 การแปลผล ใชเกณฑ ดังน้ี 
  คะแนน  8-9 หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน  6-7  หมายถึง  ดี 
  คะแนน  4-5  หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนน  0-3  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
ใฝเรียนรู มีวินัย 

มุงมั่น 
ในการทํางาน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
25               
 
 
                  ลงชื่อ .......................................................... ผูประเมิน 
                          (นางสาวมนหทัย  ชาญธัญกรรม) 
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เกณฑการใหคะแนน 
 1. ใฝเรียนรู 
 

คะแนน/ ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก ตั้งใจเรียน เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู  
มีสวนรวมในการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ เปนประจํา 

2/ ดี ตั้งใจเรียน เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู  
มีสวนรวมในการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ บอยครั้ง 

1/ พอใช ตั้งใจเรียน เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู  
มีสวนรวมในการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ เปนบางครั้ง 

0/ ควรปรับปรุง ไมตั้งใจเรียน  
 
 2. มีวินัย 
 

คะแนน/ ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมตางๆ และรับผิดชอบในงานทุกครั้ง 
2/ ดี ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมตางๆ และรับผิดชอบในงานบอยคร้ัง 

1/ พอใช ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมตางๆ และรับผิดชอบในงานเปนบางครั้ง 
0/ ควรปรับปรุง ไมตรงตอเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ และไมรับผดิชอบในงาน 

 
 3. มุงม่ันในการทํางาน 
 

คะแนน/ ความหมาย คุณลักษณะทีป่รากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุมที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง 
มีการปรับปรงุและพัฒนาการทํางานใหดีขึ้นดวยตนเอง 

2/ ดี ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุมที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง 
มีการปรับปรงุและพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น 

1/ พอใช ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุมที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง  
0/ ควรปรับปรุง ไมตั้งใจและรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 
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 การแปลผล ใชเกณฑดังน้ี 
  คะแนน  8-9  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน  6-7  หมายถึง  ดี 
  คะแนน  4-5  หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนน  0-3  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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ภาคผนวก ง 
 
 - แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยสมการเชิงเสน 
  ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
 - แบบสังเกตทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและการเขยีน  
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แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
เร่ือง  โจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

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

คําชี้แจง  
 1. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรฉบับน้ีเปนแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ  
 2. แบบวดัฉบับน้ี ผูวิจัยสรางขึน้เพ่ือวดัความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจาก 
การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังรูปตัววทีี่มีความสามารถในการแกปญหาและทักษะสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 3. ขอสอบทุกขอมีเกณฑการใหคะแนน (ขอละ 10 คะแนน) 
 4. ใหนักเรยีนเขียนอธบิายแนวคิดในการหาคําตอบลงในชองวางที่เวนไวให พรอมทั้งแสดง
เหตุผลอยางละเอียดและชัดเจน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ความเขาใจในปญหา 
  ให 2 คะแนน เม่ือเขียนแสดงสิ่งที่โจทยตองการทราบ และสิ่งที่โจทยกําหนดมาใหถูกตอง 
      ทั้งหมด 
  ให 1 คะแนน เม่ือเขียนแสดงสิ่งที่โจทยตองการทราบ และสิ่งที่โจทยกําหนดมาใหถูกตอง 
      บางสวน   
  ให 0 คะแนน เม่ือเขียนแสดงสิ่งที่โจทยตองการทราบ และส่ิงที่โจทยกําหนดมาใหไมถูกตอง 
      หรือไมมีการเขียนแสดงความเขาใจในปญหา 
 
 การวางแผนและแกปญหา 
  ให 4 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขียนสมการ และแสดงวิธีการแกสมการชัดเจน  
      ถูกตอง และครบถวน 
  ให 3 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขียนสมการถูกตอง แตแสดงวิธีการแกสมการ 
      ไมชัดเจน ถูกตองบางสวน 
  ให 2 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขียนสมการถูกตอง แตแสดงวิธีการแกสมการ 
      ไมถูกตอง 
  ให 1 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขยีนสมการถูกตองบางสวน แตแสดงวิธีการ 
      แกสมการไมถูกตอง 
  ให 0 คะแนน เม่ือมีการกําหนดตัวแปร เขยีนสมการ และแสดงวธิีการแกสมการ 
      ไมถูกตอง หรือไมมีการวางแผนและดําเนนิการแกปญหา 
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 คําตอบที่ได 
  ให 2 คะแนน เม่ือสรุปคําตอบที่ไดชัดเจน ถูกตอง และครบถวน 
  ให 1 คะแนน เม่ือสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง และครบบางสวน 
  ให 0 คะแนน เม่ือสรุปคําตอบที่ไดผิด หรือไมมีการเขียนคําตอบ 
 
 การตรวจสอบคําตอบ 
  ให 2 คะแนน เม่ือแสดงวิธีการตรวจสอบคาํตอบไดชัดเจน ถูกตอง และครบถวน 
  ให 1 คะแนน เม่ือแสดงวิธีการตรวจสอบคาํตอบไมชัดเจน ถูกตองบางสวน   
  ให 0 คะแนน เม่ือตรวจสอบคําตอบไมถูกตอง หรือไมมีการตรวจสอบคําตอบ 
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ชื่อ ................................... นามสกุล ............................................. ชั้น ..................... เลขที่ ......... 
 
 
 
 ขอ 1.  สี่เทาของผลตางของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ 17 มีคาเทากับ 96 จงหาจํานวนนั้น   
 
ความเขาใจในปญหา 
 สิ่งที่โจทยตองการทราบ …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิ่งที่โจทยกําหนดมาให …………….…………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
การวางแผนและแกปญหา 
 กําหนดให ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 เขียนสมการได ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………………….…………………………………...……….........  
ตรวจสอบคาํตอบ ……………………………………….……………………………..…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
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 ขอ 2. มอสมีเงินในกระปุกออมสนิ 720 บาท เปนเหรียญสบิ 25 เหรียญ ที่เหลือเปนเหรียญหา
จงหาวามอสมีเหรียญหาทั้งหมดกี่เหรียญ และคิดเปนเงินก่ีบาท 
 
ความเขาใจในปญหา 
 สิ่งที่โจทยตองการทราบ …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิ่งที่โจทยกําหนดมาให …………….…………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
การวางแผนและแกปญหา 
 กําหนดให ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 เขียนสมการได ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………………….…………………………………...……….........  
ตรวจสอบคาํตอบ ……………………………………….……………………………..…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 ขอ 3. แกวมีอายุแกกวากลา 5 ป อีก 7 ปขางหนา แกวและกลาจะมีอายุรวมกันได 93 ป  
ปจจุบันแตละคนมีอายุกี่ป 
 
ความเขาใจในปญหา 
 สิ่งที่โจทยตองการทราบ …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิ่งที่โจทยกําหนดมาให …………….…………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
การวางแผนและแกปญหา 
 กําหนดให ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 เขียนสมการได ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………………….…………………………………...……….........  
ตรวจสอบคาํตอบ ……………………………………….……………………………..…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 ขอ 4. สมโอแบงลูกอมใหเพ่ือน 
3
4

 ของลูกอมที่มีอยู ถายังเหลือลูกอม 18 เม็ด จงหาวา 

เดิมสมโอมีลูกอมกี่เม็ด   
 
ความเขาใจในปญหา 
 สิ่งที่โจทยตองการทราบ …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิ่งที่โจทยกําหนดมาให …………….…………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
การวางแผนและแกปญหา 
 กําหนดให ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 เขียนสมการได ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………………….…………………………………...……….........  
ตรวจสอบคาํตอบ ……………………………………….……………………………..…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 ขอ 5. ตุกกี้วัดความยาวรอบหองประชุมได 62 เมตร ถาหองประชุมกวาง 15 เมตร  
หองประชุมมีความยาวเทาใด 
 
ความเขาใจในปญหา 
 สิ่งที่โจทยตองการทราบ …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 สิ่งที่โจทยกําหนดมาให …………….…………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
การวางแผนและแกปญหา 
 กําหนดให ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 เขียนสมการได ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอบ ………………………………………………….…………………………………...……….........  
ตรวจสอบคาํตอบ ……………………………………….……………………………..…………….... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
 
ชื่อ ................................... นามสกุล ............................................. ชั้น ..................... เลขที่ ......... 
 

พฤติกรรมที่สงัเกต 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

หมายเหตุ 
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1. การพูดอธิบายแนวคิดของตนในการ
หาคําตอบ 

             

2. การพูดอธิบายโดยใชภาษา สัญลักษณ 
และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 

             

3. การพูดอธิบายแตละสวนประกอบของ
แผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

             

4. การพูดแสดงความสัมพันธระหวาง
ดานความคิดและดานวธิีการของแผนผัง
รูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

             

5. การพูดสรุปคําตอบทีไ่ด              
รวม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 170

เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
 1. การพูดอธิบายแนวคิดของตนในการหาคําตอบ  

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมด 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีอยางชัดเจน   

2/ ดี พูดอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมด 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีชัดเจน เปนบางสวน  

1/ พอใช พูดอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบถูกตองเปนบางสวน  
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีชัดเจนเปนบางสวน     

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถพูดอธิบายแนวคิดของตนในการหาคําตอบใหผูอ่ืนเขาใจ   
 

 
 2. การพูดอธิบายโดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร  

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตร 

2/ ดี พูดอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 

1/ พอใช พูดอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนบางสวน    

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถพูดโดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 
 

 
 3. การพูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา  

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได
อยางครบถวน และถูกตองทั้งหมด 

2/ ดี พูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได
อยางครบถวน แตถูกตองเปนบางสวน หรือครบเปนบางสวน แตถูกตองทั้งหมด 

1/ พอใช พูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาครบ 
และถูกตองเปนบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถพูดอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทย
ปญหา 
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  4. การพูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูป 
ตัววีในการแกโจทยปญหา 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตัววี
ในการแกโจทยปญหาไดอยางชัดเจน และครบถวน 

2/ ดี พูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตัววี
ในการแกโจทยปญหาไดอยางชัดเจน แตครบเปนบางสวน 

1/ พอใช พูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตัววี 
ในการแกโจทยปญหาชัดเจน และครบเปนบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถพูดแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธกีารของ
แผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

 

 
 5. การพูดสรุปคําตอบที่ได 
 

คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก พูดสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง สมเหตุสมผล และครบถวน 
2/ ดี พูดสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง สมเหตุสมผล แตครบเปนบางสวน 

1/ พอใช พูดสรุปคําตอบที่ไดถูกตองเปนบางสวน และไมครบถวน 
0/ ควรปรับปรุง พูดสรุปคําตอบที่ไดไมถูกตอง หรือไมมีการพูดสรุปคําตอบที่ได 
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แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 

ชื่อ ................................... นามสกุล ............................................. ชั้น ..................... เลขที่ ......... 
 

พฤติกรรมที่สงัเกต 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

หมายเหตุ 
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1. การเขียนอธิบายแนวคิดของตน 
ในการหาคําตอบ 

             

2. การเขียนอธิบายโดยใชภาษา สัญลักษณ 
และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 

             

3. การเขียนอธิบายแตละสวนประกอบ
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

             

4. การเขียนแสดงความสัมพันธระหวาง
ดานความคิดและดานวธิีการของแผนผัง
รูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

             

5. การเขียนสรุปคําตอบทีไ่ด              
รวม     
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เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 1. การเขียนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ  
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมดตามลําดับ
ขั้นตอนการเขยีนแผนผังรูปตัววีอยางชัดเจน   

2/ ดี เขียนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตองทั้งหมดตามลําดับ
ขั้นตอนการเขยีนแผนผังรูปตัววีชัดเจนเปนบางสวน  

1/ พอใช เขียนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบถูกตองเปนบางสวน 
ตามลําดับขั้นตอนการเขียนแผนผังรูปตัววีชัดเจนเปนบางสวน     

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถเขยีนอธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ   
 
 2. การเขียนอธิบาย โดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร  
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตร 

2/ ดี เขียนอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 

1/ พอใช เขียนอธิบายโดยใชภาษา สญัลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตรได
ถูกตองตามหลักคณิตศาสตรเปนบางสวน    

0/ ควรปรับปรุง ไมมีการเขียนโดยใชภาษา สัญลักษณและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร 
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 3. การเขียนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได
อยางครบถวน และถูกตองทั้งหมด 

2/ ดี เขียนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาได
อยางครบถวน แตถูกตองเปนบางสวน หรือครบเปนบางสวน แตถูกตองทั้งหมด 

1/ พอใช เขียนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาครบ 
และถูกตองเปนบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถเขยีนอธิบายแตละสวนประกอบของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทย
ปญหา  

 
 4. การเขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการของแผนผังรูปตวัวี 
ในการแกโจทยปญหา  
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาไดอยางชัดเจน และครบถวน 

2/ ดี เขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาไดอยางชัดเจน แตครบเปนบางสวน 

1/ พอใช เขียนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวิธีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหาชัดเจน และครบเปนบางสวน 

0/ ควรปรับปรุง ไมสามารถเขยีนแสดงความสัมพันธระหวางดานความคิดและดานวธิีการ 
ของแผนผังรูปตัววีในการแกโจทยปญหา 

 
 5. การเขียนสรุปคําตอบที่ได 
 

คะแนน/ ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฏใหเห็น 

3/ ดีมาก เขียนสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง สมเหตุสมผล และครบถวน 
2/ ดี เขียนสรุปคําตอบที่ไดถูกตอง สมเหตุสมผล แตครบเปนบางสวน 

1/ พอใช เขียนสรุปคําตอบที่ไดถูกตองเปนบางสวน และไมครบถวน 
0/ ควรปรับปรุง เขียนสรุปคําตอบที่ไดไมถกูตอง หรือไมมีการเขียนสรปุคําตอบทีไ่ด 
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ภาคผนวก จ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
 ผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแผนผังรูปตัววี แบบวดัความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบสงัเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
  1.  อาจารย ดร. เกษมสุข  อุงจิตตตระกลู   
   ภาควิชาคณิตศาสตร 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
  2.  อาจารยมาลัย  ชัยปรารถนา   
   ตําแหนง ครูชาํนาญการพิเศษ 
   โรงเรียนพิบูลประชาสรรค กรุงเทพมหานคร 
  3.  อาจารยพรทิพย  บุษบากรกุล   
   ตําแหนง ครูชาํนาญการพิเศษ 
   โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบาํรุงธรรม) จังหวัดสระบุรี 
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