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 การวิจัยน้ีมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
จากการนํารูปแบบไปทดลองใชกับนักศึกษาครูในดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร และความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร การดําเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การสํารวจสภาพปญหาและการ 
ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การสรางรูปแบบ 3) การสรางเครื่องมือตามรูปแบบที่กําหนด 4) การทดลอง
ใชและการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ และ 5) การประเมินผลลัพธและการปรับปรุงรูปแบบ 
 รูปแบบที่สรางขึ้นประกอบดวยการดําเนินกิจกรรม 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมความ
พรอมกอนปฏิบัติการสอน โดยใชกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (10 กิจกรรม ใชระยะเวลารวม 30 ชั่วโมง) และ
ระยะที่ 2 การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม โดยใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน 
(ใชระยะเวลา 3 เดือน) 
 รูปแบบในระยะที่ 1 ดําเนินการทดลองกับนักศึกษาครูที่อาสาสมัครจํานวน 12 คน ซ่ึงเปน
นักศึกษาครูคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ชั้นปที่ 5 สาขาวชิา
การสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่กําลังฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร (ปฏิบัติการสอน) อยูในโรงเรียน ในปการศึกษา 2552 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
ในดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความสามารถในการตั้งปญหาทางคณติศาสตร 
รูปแบบในระยะที่ 2 ใชนักศึกษาครู 4 คนที่ผานกิจกรรมในระยะที่ 1 เปนนักศึกษาครูที่ฝกสอนคณิตศาสตร
ในโรงเรียนเดียวกันในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 80 คน ของโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
กิจกรรมเปนไปตามกระบวนการของการศึกษาผานบทเรียน เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในดาน
ความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
ทั้งน้ีการวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยขอมูล
เชิงปริมาณในระยะที่ 1 ไดจากคะแนนเก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรม และคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร ในระยะที่ 2 
ไดจากแบบประเมินความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู สวนขอมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ไดจากการสังเกตและนํา



 

ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมมาดูรองรอยพฤติกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู ในระยะที่ 2 ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน แผนการสอน และวีดิทัศน
บันทึกการสอนมาดูรองรอยพฤติกรรมการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู 
 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใชเสริมสรางความสามารถทางการสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักศึกษาครูได โดย 
  1)  นักศึกษา 9 คน จาก 12 คน ผานเกณฑความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
(อยูในระดับยอดเยี่ยม 1 คน และระดับมาก 8 คน)  
  2)  นักศึกษา 7 คน จาก 12 คน ผานเกณฑความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
(ทั้งเจ็ดคนอยูในระดับมาก)  
  3)  นักศึกษาทั้งสี่คนผานเกณฑความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร (อยูในระดับยอดเยี่ยม)  
  4)  นักศึกษา 3 คน จาก 4 คน ผานเกณฑความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร (อยูในระดับยอดเยี่ยม 1 คน และระดับมาก 2 คน ทั้งน้ีนักศึกษา
ที่ไมผานเกณฑ 1 คนนั้น พบวา โดยภาพรวมมีความสามารถอยูในระดับมาก แตมีบางตัวชี้วัดที่ไม
ผานเกณฑ)   
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 The purpose of this study was to develop a model to enhance teaching ability on 
mathematical problem solving and problem posing for preservice teachers and then examine 
the effectiveness of this model on the abilities of mathematical problem solving, mathematical 
problem posing, teaching preparation, and teaching performance. This study was conducted 
in 5 stages as follows: 1) investigating of the actual conditions and reviewing research reference 
for developing the model; 2) constructing the model; 3) developing research instruments; 4) 
acting out the model and finding out the effectiveness; and 5) evaluating and improving the 
model.       
 The model consisted of 2 phases. Phase 1: preparing the preservice teachers by 
conducting the activities to enhance teaching ability on mathematical problem solving and 
problem posing (10 activities, 30 hours). Phase 2: field practice teaching based on ‘Lesson 
Study’ (covering 3 months).   
 Phase 1 of the model was used with 12 volunteers of the fifth year preservice 
teachers in the teaching mathematics program of Kasetsart University, during their field 
experience in school in the academic year 2009 for determining the effectiveness of the 
model on mathematical problem solving and problem posing abilities. Phase 2 of the model 
was used with 4 preservice teachers trained in phase 1, who had field practice teaching in 
the same school. The teaching was done with 2 classes (80 students) of the eighth grade 
of Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development 
in the second semester of academic year 2009. The activities were based on ‘Lesson 
Study’ for determining the effectiveness of the model in teaching preparation and teaching 
performance abilities. Both quantitative and qualitative data were used to determine the 
effectiveness of the model. The quantitative data was gathered from preservice teachers’ 
tasks and tests scores on mathematical problem solving and problem posing in phase 1 
and from evaluation forms of teaching preparation and teaching performance in phase 2. 
The qualitative data was gathered from the observations on the preservice teachers doing 
their work in phase 1 and classroom observations, lesson plans, teaching VDO in phase 2. 



 

 The results revealed that the model was effective and enhance teaching ability on 
mathematical problem solving and problem posing for preservice teachers as follows: 
  1) There were 9 from 12 of the preservice teachers passed the criteria of 
mathematical problem solving ability (1 passed at the highest level, 8 passed at the high 
level). 
  2) There were 7 from 12 of the preservice teachers passed the criteria of 
mathematical problem posing ability (all 7 passed at the high level). 
             3) All 4 preservice teachers passed at the highest level of teaching preparation 
ability. 
  4) Three out of 4 preservice teachers passed the criteria of teaching performance 
ability (1 passed at the highest level, 2 passed at the high level, the one who did not passed 
the criteria had high ability in most items with only a few item did not meet the criteria).  
 
 
 
        
 



 

ปริญญานิพนธ 
เรื่อง 

 
การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา 

ทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาคร ู
 

ของ 
ทรงชัย อักษรคิด 

 
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

                                      ........................................................ คณบดีบัณฑติวทิยาลัย 
(รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล) 
วันที่ ....... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ คณะกรรมการสอบปากเปลา 
 
................................................... ประธาน ................................................... ประธาน 
(รองศาสตราจารย ดร.ปยวดี วงษใหญ) (ศาสตราจารย ยุพิน พิพิธกุล)   
 
................................................... กรรมการ ................................................... กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ไชยสังข) (รองศาสตราจารย ดร.ปยวดี วงษใหญ) 
 
................................................... กรรมการ ................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร.สิริพร ทิพยคง) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ไชยสังข) 
 
       ................................................... กรรมการ 
       (รองศาสตราจารย ดร.สิริพร ทิพยคง) 
 
       ................................................... กรรมการ 
       (รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธนี้ไดรับทุนสนับสนนุการวิจัย 
งบประมาณแผนดิน  

ประจําปงบประมาณ 2553 
ระดับปริญญาเอก  

ประจําปการศึกษา 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธเลมน้ีสําเร็จไดโดยความอนุเคราะหและความกรุณาจาก รองศาสตราจารย 
ดร.ปยวดี วงษใหญ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาในการใหคําปรึกษา 
คอยชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง ทานอาจารยไดคอยชี้แนะให
เห็นประเด็นสําคัญ คอยแนะนําใหผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดตางๆ ไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนชวยอาน
งานไดอยางละเอียด ทุมเทเอาใจใสลูกศิษย ติดตามและใหกําลังใจในการทํางานอยางสม่ําเสมอ
ตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้    
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ไชยสังข ที่ไดใหคําแนะนํา ใหขอสังเกต และ
เสนอแนะมุมมองที่ดีและเปนประโยชนตองานวิจัยเลมน้ีเปนอยางมาก ขอกราบขอบพระคุณ       
รองศาสตราจารย ดร.สิริพร ทิพยคง ที่คอยแนะนํา ชวยเหลือ และใหกําลังใจแกผูวิจัยอยางใกลชิด 
กําลังใจจากทานเปนพรที่มีคาสูงสุดในการทํางานของผูวิจัย บางครั้งผูวิจัยรูสึกทอตออุปสรรคปญหา
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในชีวิตประจําวัน กิจกรรมที่เราทําอยูเปนประจําก็คือการแกปญหา ซ่ึงมีทั้งปญหาที่แกได
งาย และปญหาที่มีความยุงยากซับซอนมากจนเราไมสามารถแกปญหาไดในทันทีทันใด ตองอาศัย
ความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคนิควิธีหลายอยางในการแกปญหา ซ่ึงถาเรามีความรู เขาใจ
กระบวนการ มีเทคนิควิธีที่เหมาะสม ตลอดจนฝกฝนประสบการณมามากพอ เราก็จะสามารถ
แกปญหานั้นไดดีและมีประสิทธิภาพ การแกปญหาจึงเปนกระบวนการที่ควรไดรับการเรียนรู ฝกฝน 
และพัฒนาใหเปนทักษะในตัวเราทุกคน สําหรับนักเรียนแลวการเรียนรูการแกปญหาทางคณิตศาสตร
จะชวยใหนักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรนไมยอทอ และมีความมั่นใจใน
การแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพ้ืนฐานที่นักเรียน
สามารถนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันไดนานตลอดชีวิต 
 ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา นักการศึกษาคณิตศาสตรในหลายๆ ประเทศ เชน ญ่ีปุน 
สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และประเทศไทยไดใหความสําคัญกับบทบาทของการแกปญหาในหลักสูตร
คณิตศาสตรเปนอยางมาก แนนอนวาการแกปญหาเปนกระบวนการสําคัญที่ควรไดรับการเรียนรู 
ฝกฝน และพัฒนาใหเปนทักษะติดตัวนักเรียน แตนักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียง
ทั้งหลายตางเห็นพองตองกันมานานแลววา การมองเห็นปญหาหรือการตั้งปญหาดวยตนเองนั้น
สําคัญยิ่งกวาการแกปญหาเสียอีก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.).  
2550ก: 131) ยกตัวอยางเชน ถา เซอร ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton, ชวง ค.ศ.1643-1727) 
ทําเฉยเมยไมคิดวาการที่ลูกแอปเปลตกลงบนพื้นดินนั้นเปนปญหาแลว ความรูเร่ืองแรงโนมถวงหรือ
แรงดึงดูดของโลกก็อาจจะไมเกิดขึ้น หรือถานักคณิตศาสตรในสมัยกอนละเลยไมไดสนใจวาการ
พิสูจนสัจพจนที่ 5 ของยุคลิดสามารถทําไดหรือไมน้ันเปนปญหาแลว เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
(Non-Euclidean Geometry) ก็อาจจะไมเกิดขึ้น หรือถา เลออนฮารด ออยเลอร (Leonhard Euler, 
ชวง ค.ศ.1707-1783) เพิกเฉยตอสถานการณที่วาการเดินผานสะพานโคนิกสเบิรก (Konigsberg 
Bridges) ใหครบทั้งเจ็ดสะพานโดยไมใหซํ้าเสนทางเดิมและกลับมายังจุดเริ่มตนทําไดหรือไมน้ันเปน
ปญหาแลว ความรูเรื่องทฤษฎีขายงาน (Network theory) ก็อาจจะไมเกิดขึ้น เปนตน 
 นักการศึกษาคณิตศาสตรหลายทานมองวาการตั้งปญหากับการแกปญหาเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวของสัมพันธกันและเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ทั้งน้ีโพลยา (Polya.  
1954) ไดกลาววา กระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรผานการแกปญหาน้ัน การตั้งปญหานับวาเปน
สวนหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนสวนที่แยกออกจากกันไมไดจากการแกปญหา ซ่ึงอิงลิช (English.  
1998) มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันโดยเสนอวา การตั้งปญหานั้นมักจะมาคูกันกับการแกปญหาอยู
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เสมอซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ทั้งน้ีการตั้งปญหามีความหมาย
รวมถึงการสรางปญหาใหมๆ ขึ้นมาจากสถานการณที่กําหนดให หรือเปนการสรางปญหาโดยการ
ปรับขยายเงื่อนไขของปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวก็ได นอกจากนี้บราวนและวอลเทอร (Brown; & 
Walter.  2005: 1-3) มีแนวคิดวาการตั้งปญหาสัมพันธอยางลึกซึ้งกับการแกปญหาในสองลักษณะคือ 
1) การแกปญหาใหมๆ ที่ดีซ่ึงตองใชการระดมทักษะตางๆ มากมายในการแกปญหา มีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชการตั้งปญหาที่ดีขึ้นมากอน และ 2) เม่ือเราแกปญหาจนคนพบคําตอบแลว บางครั้ง
เราอาจจะยังไมเขาใจนัยสําคัญของสิ่งที่ไดลงมือทําไปจนกวาเราจะเริ่มสราง ขยาย และวิเคราะหปญหา
ใหมๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันกับปญหาเดิม ทั้งน้ีการตั้งปญหาสามารถชวยใหเราเขาใจในประเด็น
เน้ือหาตางๆ ทางคณิตศาสตรไดอยางลึกซึ้งมากขึ้น และยังชวยใหเราคนพบประเด็นความรูใหมๆ 
เพ่ิมเติมขึ้นมาอีกได  
 จากผลงานการวิจัยของนักการศึกษาคณิตศาสตรพบวาประสบการณในการตั้งปญหาของ
นักเรียนสามารถสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร รวมทั้งยังสรางความตื่นเตนและ
กอใหเกิดแรงกระตุนตอการเรียนการสอนดวย (English.  1998) โดยเฉพาะอยางยิ่ง อิงลิชไดยืนยัน
วาการตั้งปญหาชวยพัฒนาการคิด ทักษะการแกปญหา เจตคติและความมั่นใจในการทําคณิตศาสตร 
รวมทั้งยังชวยขยายความเขาใจที่กวางขึ้นในแนวคิด (Concepts) ทางคณิตศาสตร นอกจากนี้ ไวติน 
(Whitin.  2004: 129) ยังกลาวดวยวาการตั้งปญหาเปนการพัฒนาความคิดทางสติปญญาและเปน
การสืบเสาะหาความรูอยางอิสระดวยตัวของนักเรียนเอง ทั้งน้ีเพราะการใชความคิดตั้งคําถามตางๆ 
น้ันเกิดจากขอความคาดการณหรือความสงสัยที่ผูตั้งปญหาคิดสรางขึ้นมาอยางทาทายและสามารถ
ขยายขอบเขตการสํารวจทางคณิตศาสตรมากขึ้นได  
 จะเห็นไดวาจากมุมมองของนักการศึกษาคณิตศาสตรทั้งหลายดังกลาวขางตน การตั้ง
ปญหากับการแกปญหาเปนกระบวนการที่เกี่ยวของสัมพันธกันและเปนกิจกรรมที่สําคัญในการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร และการตั้งปญหาสามารถสงเสริมการสรางความคิดใหมๆ จากประเด็น
เน้ือหาที่มีอยู และขยายความรูความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรออกไปได 
 อยางไรก็ตามการแกปญหาและการตั้งปญหายังนับวาเปนเรื่องใหมที่ครูคณิตศาสตรของ
ไทยยังไมคุนเคยและมีประสบการณนอยในการจัดการเรียนการสอน จึงเกิดคําถามวาเราจะสามารถ
ชวยเหลือครูคณิตศาสตรใหเกิดการพัฒนาความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาที่
ดีไดอยางไร อีกทั้งเราจะสามารถชวยเหลือครูคณิตศาสตรใหมีความสามารถและมีความเชื่อม่ันใน
การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางไร ในการคนหาคําตอบเพื่อตอบ
คําถามเหลานี้ นักการศึกษาหลายทานแนะนําวาวิธีที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพรอมตั้งแตยังเปน
นักศึกษาครู โดย ทอมพสัน ชารลส แทพลิน และเชน (Thompson.  1985, Charles.  1988, Taplin; 
& Chan.  2001) กลาววา การเปดโปรแกรมการเรียนการสอนที่มุงเนนการเรียนรูเกี่ยวกับการแก 
ปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักศึกษาครูจะสามารถชวยใหนักศึกษาครูกลายเปนผูแกปญหาที่ดีและ
เปนครูที่สอนการแกปญหาไดดีในอนาคต อีกทั้งบราวน และวอลเทอร (Brown; & Walter.  2005) 
ซ่ึงทานทั้งสองเปนอาจารยสอนรายวิชาการตั้งปญหาใหแกนักศึกษาครูคณิตศาสตรมาหลายสิบปใน



 3

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวานักศึกษาครูสามารถเรียนรูและพัฒนาการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรได
ดีดวยตนเอง ซ่ึงนักศึกษาครูจะรูซ้ึงและเขาใจไดดีวาการตั้งปญหาตางๆ ทางคณิตศาสตรไมจําเปนที่
จะตองอาศัยแตเพียงการปอนจากครูผูสอนหรืออาศัยจากหนังสือตําราเรียนเทานั้น ทั้งนี้ผูเรยีนสามารถ
จะเปนผูตั้งปญหาที่ดีเองไดและแกปญหาที่ตนสรางขึ้นมาเองไดอยางมีความหมาย นอกจากนี้สภาครู
คณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM) ไดแนะนําครูผูสอนคณิตศาสตรไวดวยวา ครูผูสอนควร
สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสตั้งปญหาจากสถานการณตางๆ ที่กําหนดให และตั้งปญหาใหมจากการ
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขของปญหาเดิมที่กําหนดให (NCTM. 1991) และครูผูสอนควรถามผูเรียนเปนประจํา
เพ่ือใหเกิดการตั้งปญหาที่นาสนใจจากสถานการณตางๆ ที่หลากหลาย ซ่ึงอาจจะเปนไดทัง้สถานการณ
ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรหรือไมเกี่ยวของก็ได (NCTM.  2000) 
 ผูวิจัยในฐานะเปนอาจารยผูสอนนักศึกษาครูคณิตศาสตรอยูในมหาวิทยาลัยไดสํารวจสภาพ
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร พบวา นักศึกษาครูยังขาดความรู
ความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร นอกจากนี้ยังขาดประสบการณใน
การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรกับนักเรียน และวิตกกังวลตอการวางแผน 
การสอน ทั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ พบวา การจัดกิจกรรมใหความรูกับนักศึกษา
ครูเกี่ยวกับแนวคิดที่สําคัญในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร ตลอดจนแนวคิดที่
สําคัญทางการเรียนการสอน รวมถึงการจัดประสบการณใหกับนักศึกษาครูในการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในโรงเรียน โดยใชการติดตามชวยเหลือและใหคําปรึกษาอยาง
ใกลชิดจากอาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก และเพื่อนนักศึกษาครู ตามหลักการและกระบวนการของ 
‘การศึกษาผานบทเรียน’ (Lesson study) นาจะสามารถชวยเสริมสรางความสามารถทางการสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักศึกษาครูได โดย “ความสามารถทางการสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหา” ในที่น้ีแบงออกเปน 2 ดานหลัก ประกอบดวย 1) ความสามารถเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอน ไดแก ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และความสามารถ
ในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และ 2) ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ไดแก ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู และความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู    
 ผูวิจัยสนใจพัฒนารูปแบบ (Model) ที่ตองอาศัยการจัดวางกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
นักศึกษาครูเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
ซ่ึงรูปแบบดังกลาว แบงระยะในการดําเนินกิจกรรมเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1: การเตรียมความพรอม
กอนปฏิบัติการสอน (กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู) ประกอบดวย 1) การสํารวจความรูความสามารถในการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 2) การปรับพ้ืนฐานและการเสริมสรางความรูความ 
สามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และ 3) การเตรียมความ
พรอมทางดานการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และระยะที่ 
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2: การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson 
study) เพ่ือจัดประสบการณใหกับนักศึกษาครูในการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ในโรงเรียนตามหลักการและกระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ โดยใหนักศึกษาครูไดตรวจสอบ
การปฏิบัติการสอนของตนเองอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาไปสูครูผูสอนที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
กระบวนการที่สําคัญ ไดแก 1) นักศึกษาครูรวมกันกําหนดจุดประสงคและกรอบในการปฏิบัติการสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหา 2) นักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียด 3) ตัวแทน
นักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําไว เพ่ือนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิ
เขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 4) นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอน ผูทรง 
คุณวุฒิเขารวมสังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 5) นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผน 
การสอน 6) ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว (ทดลองสอนกับ
นักเรียนอีกหองเรียนหนึ่งที่ไมใชหองเรียนเดิม) เพ่ือนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการสอนในหองเรียน 7) นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม 
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน นักศึกษาครูปรับปรุงแผนการสอน
ใหสมบูรณ และ 8) นักศึกษาครูสรุปผลที่ไดรับจากประสบการณสอนตามกระบวนการของการศึกษา
ผานบทเรียน  
 ดวยเหตุผลและความเปนมาทั้งหมดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบเพ่ือ
เสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
พรอมทั้งตรวจสอบวารูปแบบที่ไดมีลักษณะอยางไร และประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร 
ทั้งนี้เพ่ือเปนประโยชนในการเตรียมนักศึกษาครูคณิตศาสตรระดับปริญญาตรีใหมีความสามารถในการ
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฝกหัดครู
คณิตศาสตร เปนแนวทางในการอบรมครูประจําการเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร และเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสราง
ความสามารถทางการสอนในเรื่องอ่ืนๆ หรือในสาขาวิชาอ่ืนๆ สําหรับอาจารยผูสอนและผูที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตอไป   
 

คําถามการวิจัย 
 1.  รูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูควรมีลักษณะอยางไร  
 2.  ประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 
  1. พัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู  
  2. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบจากการนํารูปแบบไปทดลองใช ในดานตอไปน้ี 
   2.1  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู
   2.2  ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู
   2.3  ความสามารถในการวางแผนการสอนทีเ่นนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
   2.4  ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตัง้ปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหไดรูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนดังตอไปน้ี 
  1. ไดรูปแบบที่สามารถนําไปใชในการเตรียมนักศึกษาครูคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี
ใหมีความสามารถในการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร  
  2.  เปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฝกหัดครูคณิตศาสตร  
  3.  ไดรูปแบบที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการอบรมครูประจําการเพื่อเสริมสราง
ความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
  4.  เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนในเรื่อง
อ่ืนๆ หรือในสาขาวิชาอ่ืนๆ สําหรับอาจารยผูสอนและผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับ 
อุดมศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
นักศึกษาครูกลุมเปาหมาย 

  นักศึกษาครูกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาครูที่ผูวิจัยเลือกมาเพื่อทดลองใชรูปแบบ 
ไดแก นักศึกษาครูคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ชั้นปที่ 5 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่กําลังฝกประสบการณ
วิชาชีพศึกษาศาสตร (ปฏิบัติการสอน) อยูในโรงเรียน ในปการศึกษา 2552 ทั้งน้ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
จํานวนนักศึกษาครูดังน้ี  
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   1.  การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติ 
การสอน (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู) ใชนักศึกษาครูที่อาสาสมัครเขามาจํานวน 12 คน โดยใหเปนกลุม 
เปาหมายในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู และความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
   2. การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะท่ี 2: การทดลองสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study) ใชนักศึกษาครูจํานวน 4 คน
ที่ผานกิจกรรมในระยะที่ 1 โดยใหเปนกลุมนักศึกษาครูที่ฝกสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนเดียวกันและ
ในระดับชั้นเดียวกันตามกระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ (นักศึกษาครูที่ผานกิจกรรมในระยะ
ที่ 1 ทั้งสิบสองคน เปนผูเลือกโรงเรียนและระดับชั้นที่จะฝกสอนดวยตนเอง) และเปนกลุมเปาหมายใน
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 

นักเรียนกลุมเปาหมาย  
  นักเรียนกลุมเปาหมายเปนนักเรียนที่กลุมนักศึกษาครูทั้งสี่คนใชในการทดลองสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนามของการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 2 ซ่ึงไดแก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียนหองเรียนละ 40 คน ของโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
ทั้งนี้เหตุผลที่ใชนักเรียนกลุมเปาหมาย 2 หองเรียน เพ่ือใหนักเรียนหองเรียนหนึ่งเปนหองเรียนสําหรับ
กลุมนักศึกษาครูใชทดลองสอนในครั้งแรก และนักเรียนอีกหองเรียนหนึ่งสําหรับกลุมนักศึกษาครูใช
ทดลองสอนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งที่สอง  
 ระยะเวลาในการนํารูปแบบไปทดลองใช 
  1.  การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการ
สอน (กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู) ใชระยะเวลา 30 ชั่วโมง ในเดือนกันยายน 2552  
  2. การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 2: การทดลองสอนการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study) ใชระยะเวลา 3 เดือน ในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 และเดือนมกราคม 2553 

ขอบเขตของปญหาทางคณิตศาสตร 
  ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนปญหาที่ใชความรูทางคณิตศาสตรไม
เกินระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems) ปญหาปลายเปด 
(Open-ended problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) 
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 ตัวแปรของการวิจัย 
  1.  ตัวแปรอิสระมี 1 ตัวแปร ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น 
  2. ตัวแปรตาม มี 4 ตัวแปร ไดแก  
   2.1   ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู
   2.2   ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู
   2.3   ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
   2.4   ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 

นิยามศพัทเฉพาะ 
  1. ปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณที่มีขอคําถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร
ซ่ึงตองการใหคนหาคําตอบ โดยที่ผูแกปญหายังไมรูวิธีการหรือขั้นตอนที่จะไดมาซึ่งคําตอบของคาํถาม
จากสถานการณน้ันในทันทีทันใด  
  2.  การแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการในการประยุกตใชความรู
ความเขาใจทางคณิตศาสตร ขั้นตอนการแกปญหา ยุทธวิธีการแกปญหา และประสบการณที่มีอยูไป
ใชในการคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร 
  3.  การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการในการสรางปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยการวิจัยครั้งน้ีกําหนดเปน 2 แนวทาง คือ  
   1)  การสรางปญหาขึ้นมาจากสถานการณทีก่ําหนดให และ  
   2)  การสรางปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว 
  4.  ความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตัง้ปญหาทางคณิตศาสตร  
หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาครูเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 ดานหลัก ประกอบดวย  
   1) ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องที่สอน ไดแก  
    1.1)  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
    1.2)  ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
   2) ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก  
    2.1)  ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
    2.2)  ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
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  5. ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู หมายถึง 
ความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา การเลือกใชยุทธวิธีในการแกปญหาที่เหมาะสม การ
แสดงเหตุผลและอธิบายวิธีการแกปญหาที่ชัดเจน ถูกตอง ซ่ึงประเมินจากการดําเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบในระยะที่ 1 ทั้งจากคะแนนเก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมเกี่ยวกับการแกปญหา 
และจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู จํานวน 2 ฉบับ (พิจารณาคะแนนเฉพาะสวนที่เปนการแกปญหา) ทั้งน้ีไดใชเกณฑ
การใหคะแนนแบบรูบริกแบบองครวมเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมากหรือไมพยายาม ระดับ 
2: นอย ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม  
  6. ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู หมายถึง 
ความสามารถในการสรางปญหาใหเปนปญหาที่ไมคุนเคย เปนปญหาปลายเปด และเปนปญหาใน
ชีวิตจริง ปญหาที่สรางขึ้นเปนปญหาทางคณิตศาสตรที่ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การ
วางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค ซ่ึงประเมินจากการดําเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบในระยะที่ 1 ทั้งจากคะแนนเก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมเกี่ยวกับการตั้งปญหา 
และจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู จํานวน 2 ฉบับ (พิจารณาคะแนนเฉพาะสวนที่เปนการตั้งปญหา) ทั้งน้ีไดใชเกณฑ
การใหคะแนนแบบรูบริกแบบองครวมเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมากหรือไมพยายาม ระดับ 
2: นอย ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม  
  7. ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู หมายถึง ความสามารถของกลุมนักศึกษาครูในการออกแบบ
และเขียนแผนการสอนที่รอบคอบ ชัดเจน เรียงลําดับเน้ือหา กิจกรรม และแบงเวลาไดอยางเหมาะสม 
สงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาและตั้งปญหาใหกับนักเรียน สงเสริมการทํางานเปนกลุม แลกเปลี่ยน
เรียนรู และการสื่อสารความคิด กําหนดสื่อการสอนที่สงเสริมการเรียนรู กําหนดปญหา งาน หรือ
กิจกรรมไดอยางทาทายนาสนใจ และกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลไดอยางถูกตองเหมาะสม 
โดยประเมินจากการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 2 จากแบบประเมินความสามารถในการ
วางแผน การสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ซ่ึงมีลักษณะ
เปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมาก ระดับ 2: นอย ระดับ 3: ปานกลาง 
ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม จํานวน 10 ตัวชี้วัด  
  8. ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาครูในการสอนที่พิจารณาถึง
การนําเขาสูบทเรียน วิธีสอน และกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาและตั้งปญหา เสนอ
ปญหาทางคณิตศาสตรที่ทาทายและสงเสริมใหนักเรียนคิดตั้งปญหาดวยตัวของนักเรียนเอง เนนการ
พัฒนาทางปญญาและการวิจารณที่สรางสรรค กระตุนใหนักเรียนอยากแกปญหา ตั้งปญหา แสดง
ความคิดเห็น สรางคําถาม คาดเดาหรือนําเสนอแนวคิด เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน 
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จัดการเรียนรูอยางเปนลําดับขั้นตอน เหมาะสมกับเวลา สงเสริมใหเกิดการสื่อสารความคิด ใชคําถาม
เพ่ือสํารวจ ทาทาย และพัฒนาแนวคิดของนักเรียน ใชสื่อการสอนที่สงเสริมการเรียนรู และใชการ
ประเมินผลระหวางปฏิบัติการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่นําไปสูความเขาใจในเนื้อหาของ
นักเรียน โดยประเมินจากการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 2 จากแบบประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ซ่ึงมีลักษณะ
เปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมาก ระดับ 2: นอย ระดับ 3: 
ปานกลาง ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม จํานวน 20 ตัวชี้วัด  
  9.  รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ในที่น้ีเรียกอยางยอวา ‘รูปแบบ’) หมายถึง แนวทาง
หรือกระบวนการในการเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยรูปแบบประกอบดวยระยะในการดําเนิน
กิจกรรม 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน (กิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู) 
ประกอบดวย 1) การสํารวจความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู 2) การปรับพ้ืนฐานและการเสริมสรางความรูความสามารถในการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และ 3) การเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และระยะที่ 2: การทดลองสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study) เพ่ือจัดประสบการณให 
กับนักศึกษาครูในการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในโรงเรียนตามหลักการ
และกระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ โดยใหนักศึกษาครูไดตรวจสอบการปฏิบัติการสอน
ของตนเองอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาไปสูครูผูสอนที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต กระบวนการที่
สําคัญ ไดแก 1) นักศึกษาครูรวมกันกําหนดจุดประสงคและกรอบในการปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหา 2) นักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียด 3) ตัวแทนนักศึกษาครู
ทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําไว เพ่ือนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการสอนในหองเรียน 4) นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอน ผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมสังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 5) นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผนการสอน 6) 
ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว (ทดลองสอนกับนักเรียนอีก
หองเรียนหนึ่งที่ไมใชหองเรียนเดิม) เพ่ือนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการ
สอนในหองเรียน 7) นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม ผูทรงคุณวุฒิ
เขารวมสังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน นักศึกษาครูปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ 
และ 8) นักศึกษาครูสรุปผลที่ไดรับจากประสบการณสอนตามกระบวนการของการศึกษาผานบทเรียน  
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  10. การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ หมายถึง  
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ (ฉบับราง) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นกอนนําไปทดลองใช 
โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประเมินโดยใชแบบประเมินซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating 
scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอย ระดับ 2: คอนขางนอย ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: คอนขางมาก 
และระดับ 5: มาก จํานวน 10 รายการ ซ่ึงเกณฑการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู 
เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งน้ี คือ ถาคาเฉลี่ยของผลการประเมินในแตละรายการโดยผูเชี่ยวชาญทั้งหา
คน ตั้งแต 3.51 (เหมาะสมคอนขางมาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินในแตละ
รายการไมเกิน 1.00 ถือวารูปแบบมีความเหมาะสมผานเกณฑ 
  11. ประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง ผลจากการนํารูปแบบไปทดลองใช ซ่ึงพิจารณา
จาก 1) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 2) ความสามารถในการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 3) ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และ 4) ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ทั้งน้ีผูวิจัยกําหนดเกณฑความสามารถของ
นักศึกษาครูในแตละดานไวดังน้ี 
   1) ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
โดยเฉลี่ยอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ขึ้นไป ถือวานักศึกษาครูคนนั้นมีความ 
สามารถผานเกณฑ  
   2) ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
โดยเฉลี่ยอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ขึ้นไป ถือวานักศึกษาครูคนนั้นมีความ 
สามารถผานเกณฑ  
   3) ถานักศึกษาครู (รายกลุม) ไดคะแนนความสามารถในการวางแผนการสอนที่
เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัดอยูในชวงคะแนนตั้งแต 
3.51 (ความสามารถมาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินแตละครั้งในแตละตัวชี้วัด
ไมเกิน 1.00 ถือวานักศึกษาครูมีความสามารถผานเกณฑ  
   4) ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถในการปฏิบัติการสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัดอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 
(ความสามารถมาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินแตละครั้งในแตละตัวชี้วัดไม
เกิน 1.00 ถือวานักศึกษาครูคนนั้นมีความสามารถผานเกณฑ  
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ขอตกลงเบื้องตน 
 นักศึกษาครูกลุมเปาหมาย เปนนักศึกษาครูชั้นปที่ 5 (หลักสูตร 5 ป) ซ่ึงตองทําการฝก
ประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนเปนเวลา 1 ปการศึกษา ไดผานการเรียนและสอบผานในรายวิชาที่
เปนพ้ืนฐานตอไปน้ีแลวในชั้นปที่ 1 – 4 ไดแก 
   1) หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร  
    (158221: Curriculum and Mathematics Instruction) 
   2) หลักและวิธีสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
    (158321: Principles and Methods of Teaching Mathematics at  
    the Elementary and Secondary Levels) 
   3) การสรางสื่อการสอนคณิตศาสตร  
    (158331: Media Construction in Teaching Mathematics) 
   4) การวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร  
    (158351: Measurement and Evaluation in Mathematics) 
   5) การแกปญหาทางคณิตศาสตร  
    (158421: Mathematical Problem Solving)  
ดังนั้นนักศึกษาครูกลุมเปาหมายจึงไดเรียนรูและมีความรูความสามารถระดับหน่ึงแลวในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักปฏิบัติทางการเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู” ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัย โดยเสนอตามลําดับดังตอไปน้ี   
 ตอนที่ 1:  แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร   
  1. แนวคิดทัว่ไปของการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   1.1  ความสําคัญของการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   1.2  ลักษณะและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร 
   1.3  กระบวนการและยุทธวธิีในการแกปญหา 
   1.4  เทคนคิการตั้งปญหา 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   2.1  การสอนการแกปญหา 
   2.2  การสอนการตั้งปญหา 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิผลการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   3.1  การประเมินผลการแกปญหา 
   3.2  การประเมินผลการตั้งปญหา 
 ตอนที่ 2:  แนวคิดเกี่ยวกบักิจกรรมสําคัญที่ใชเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
  1. การประเมินตนเอง (Self assessment) 
  2. การแกปญหาและการตั้งปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems) ปญหาปลายเปด  
   (Open-ended problems) และปญหาในชีวติจริง (Real-world problems) 
  3. การฝกการใหเหตุผลและการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
  4. การฝกการรูคดิ (Metacognition)  
  5. การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอน 
  6. การฝกปฏิบตักิารวัดผลและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา 
  7. การฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 
  8. การเขียนแผนผังความคิด (Mind map)  
 ตอนที่ 3:  แนวคิดเกี่ยวกบั ‘การศึกษาผานบทเรียน’ (Lesson study)  
 ตอนที่ 4:  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
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 รายละเอียดในประเด็นที่กลาวมามีดังน้ี 
 
ตอนที่ 1 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
 

1.  แนวคิดทัว่ไปของการแกปญหาและการตั้งปญหา 
 1.1  ความสําคัญของการแกปญหาและการตั้งปญหา 
 “การแกปญหาควรเปนจุดเนนของหลักสูตรคณิตศาสตรและควรเปนเปาหมายสําคัญของ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรรวมถึงเปนสวนที่บูรณาการกิจกรรมทั้งหมดทางคณิตศาสตร การแก 
ปญหาไมใชเปนหัวขอเร่ืองทางคณิตศาสตรที่แยกออกมา แตควรเปนกระบวนการที่สอดแทรกอยูใน
หลักสูตรที่มีการจัดสภาพการเรียนรูใหนักเรียนไดรับทั้งแนวคิด (Concepts) และทักษะตางๆ ทาง
คณิตศาสตร” (NCTM. 1989: 23) ขอความดังกลาวขางตนอยูในหลักการและมาตรฐานสําหรับ
คณิตศาสตรในโรงเรียนของสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกาที่เนนย้ําถึงบทบาทของการแก 
ปญหาในหลักสูตรคณิตศาสตรในโรงเรียน และมักสอดคลองกับหลักการในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในโรงเรียนแทบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยดวย โดยในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของไทยไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใหนักเรียนมีความ 
สามารถในการแกปญหา (อยูในมาตรฐาน ค 6.1) ซ่ึงเปนมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับนักเรียน
ทุกคนที่อยูในดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (สาระที่ 6) (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 
90-91)  
 ความสามารถในการแกปญหาถือวาเปนหัวใจของคณิตศาสตร ทั้งน้ีหากเราพิจารณาถึงกรอบ
หลักสูตรคณิตศาสตรของประเทศที่มีผลการทดสอบระดับนานาชาติของนักเรียนอยูในชั้นแนวหนา 
เชน ประเทศสิงคโปร ดังภาพประกอบ 1 (Ng Swee Fong.  2007: 17; อางอิงจาก Curriculum 
Planning and Development Division (CPDD). 2006. Mathematics Syllabus-Primary 2007.  
Singapore: Ministry of Education) จะพบวาหลักสูตรคณิตศาสตรของสิงคโปรมีเปาหมายหลักที่
เรียกวาเปนแกนกลาง (Core) ของหลักสูตรคือการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
ในสถานการณที่หลากหลายซึ่งประกอบดวยปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems) ปญหา
ปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problems)      
 จากภาพประกอบ 1 จะเห็นวาหลักสูตรคณิตศาสตรของสิงคโปรใหความสําคัญอยางมาก
กับการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยจัดไวอยูใจกลางของกรอบหลักสูตร ซ่ึงการแกปญหาจะประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยูกับองคประกอบที่สัมพันธกันทั้งหาดาน คือ 1) แนวคิด (Concepts) ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน 
ความรูทางคณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับการแกปญหาทางคณิตศาสตร 2) ทักษะ (Skills) โดยนักเรียน
สามารถใชทักษะตางๆ ซ่ึงมีความสัมพันธตอกันเพ่ือการแกปญหา 3) กระบวนการ (Processes) ซ่ึง
เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับนักเรียนตอการแกปญหา 4) การรูคิด (Metacognition) ซ่ึงเปนความสามารถ
ของนักเรียนในการกํากับความคิดและควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง และ 5) เจตคติ (Attitudes) ซ่ึง
เปนลักษณะเฉพาะทางการเรียนคณิตศาสตรที่ควรเกิดขึ้นในตัวนักเรียน  
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ภาพประกอบ 1  กรอบหลักสูตรคณิตศาสตรในประเทศสิงคโปร 
 
 ที่มา:  Ng Swee Fong.  (2007).  The Singapore Primary Mathematics Curriculum  
In  Teaching Primary School Mathematics: A Resource Book.  Lee Peng Yee.  p.17.   
 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายที่แตกตางกันออกไปของคําวา “การแกปญหา” 
ในวิชาคณิตศาสตร แตหลักใหญใจความแลวพบวามีสิ่งที่ตรงกันคือ การแกปญหาเปนวิธีการของ
การไดมาซึ่งคําตอบเมื่อตองเผชิญกับปญหา ซ่ึงผูแกปญหาตองอาศัยแนวคิด ทักษะ และกระบวนการ
ตางๆ ทางคณิตศาสตรออกมาใชในการแกปญหา (Polya. 1980: 1, Krulik; & Rudnick.  1995: 3) 
ประสบการณในการแกปญหาที่ครูควรหยิบยื่นใหกับนักเรียนควรประกอบดวยทั้งการแกปญหา
หลายๆ ปญหาที่ใชยุทธวิธีในการแกปญหาเดียวกัน และการแกปญหาเดียวกันดวยการใชยุทธวิธี
การแกปญหาหลายๆ ยุทธวิธีที่แตกตางกัน การแกปญหาไมควรใชวิธีเหมือนกับการใหทําแบบฝกหัด
ที่ทําซ้ําๆ ดวยปญหาประเภทเดิมๆ ที่ใชวิธีการแกแบบเดิมๆ เพียงแบบเดียว แตควรใชปญหาที่ไม
คุนเคยสําหรับใชประเมินหรือสะทอนความสามารถตางๆ ที่มีอยูในตัวนักเรียนผานวิธีการแกปญหา
ที่หลากหลายและคําตอบตางๆ ของนักเรียน (Foong Pui Yee.  2007: 54-55) 
 แนนอนวาการแกปญหาเปนกระบวนการสําคัญที่ควรไดรับการเรียนรู ฝกฝน และพัฒนา
ใหเปนทักษะติดตัวนักเรียน แตนักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงทั้งหลายตางเห็นพอง
ตองกันมานานแลววา การมองเห็นปญหาหรือการตั้งปญหาดวยตนเองนั้นสําคัญยิ่งกวาการแกปญหา
เสียอีก (สสวท.  2550ก: 131) ยกตัวอยางเชน ถา เซอร ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton, ชวง 
ค.ศ.1643-1727) ทําเฉยเมยไมคิดวาการที่ลูกแอปเปลตกลงบนพื้นดินนั้นเปนปญหาแลว ความรู
เรื่องแรงโนมถวงหรือแรงดึงดูดของโลกก็อาจจะไมเกิดขึ้น หรือถานักคณิตศาสตรในสมัยกอนละเลย
ไมไดสนใจวาการพิสูจนสัจพจนที่ 5 ของยุคลิดสามารถทําไดหรือไมน้ันเปนปญหาแลว เรขาคณิต
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นอกแบบยุคลิด (Non-Euclidean Geometry) ก็อาจจะไมเกิดขึ้น หรือถา เลออนฮารด ออยเลอร 
(Leonhard Euler, ชวง ค.ศ.1707-1783) เพิกเฉยตอสถานการณที่วาการเดินผานสะพานโคนิกส
เบิรก (Konigsberg Bridges) ใหครบทั้งเจ็ดสะพานโดยไมใหซํ้าเสนทางเดิมและกลับมายังจุดเริ่มตน
ทําไดหรือไมนั้นเปนปญหาแลว ความรูเร่ืองทฤษฎีขายงาน (Network theory) ก็อาจจะไมเกิดขึ้น 
เปนตน 
 จากผลงานการวิจัยของนักการศึกษาคณิตศาสตรพบวาประสบการณในการตั้งปญหาของ
นักเรียนสามารถสงเสริมความรูความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร รวมทั้งยังสรางความตื่นเตนและ
กอใหเกิดแรงกระตุนตอการเรียนการสอนดวย (English.  1998) โดยเฉพาะอยางยิ่ง อิงลิชไดยืนยัน
วาการตั้งปญหาชวยพัฒนาการคิด ทักษะการแกปญหา เจตคติและความมั่นใจในการทําคณิตศาสตร 
รวมทั้งยังชวยขยายความเขาใจที่กวางขึ้นในแนวคิด (Concepts) ทางคณิตศาสตร นอกจากนี้ ไวติน 
(Whitin.  2004: 129) ยังกลาวดวยวาการตั้งปญหาอยางอิสระดวยตัวของนักเรียนเองเปนการพัฒนา
ความคิดทางสติปญญาและการสืบสวนสอบสวนโดยใชความคิดเพื่อถามคําถามตางๆ อยางมีหลักการ
และเหตุผล คําถามตางๆ เหลานั้นเปนผลมาจากขอความคาดการณที่ผูตั้งปญหาคิดสรางขึ้นมา ซ่ึง
สามารถทาทายความคิดและขยายขอบเขตการสํารวจทางคณิตศาสตรมากขึ้น  
 นักการศึกษาคณิตศาสตรหลายทานมองวาการแกปญหากับการตั้งปญหาเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวของสัมพันธกันและเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ทั้งน้ีโพลยา (Polya.  
1954) ไดกลาววา กระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรผานการแกปญหานั้น การตั้งปญหานับวาเปน
สวนหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนสวนที่แยกออกจากกันไมไดจากการแกปญหา สอดคลองกับแนวคิด
ของอิงลิช (English.  1998) ที่เสนอความคิดเห็นวาการแกปญหานั้นมักจะมาคูกันกับการตั้งปญหา
อยูเสมอซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยการตั้งปญหามีความหมาย
รวมถึงการสรางปญหาใหมๆ ขึ้นมาจากสถานการณที่กําหนดให หรือเปนการสรางปญหาโดยการ
ปรับขยายเงื่อนไขของปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวซ่ึงปญหาที่สรางยังคงสัมพันธกับปญหาเดิมอยูก็ได 
นอกจากนี้บราวน และวอลเทอร (Brown; & Walter.  2005: 1-3) มีแนวคิดวาการแกปญหาสัมพันธ
อยางลึกซึ้งกับการตั้งปญหาในสองลักษณะคือ  
  1) การแกปญหาใหมๆ ที่ดีซ่ึงตองใชการระดมทักษะตางๆ มากมายในการแกปญหา
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชการตั้งปญหาที่ดีขึ้นมากอน   
  2)  เม่ือเราแกปญหาจนคนพบคําตอบแลวบางครั้งเราอาจจะยังไมเขาใจนัยสําคัญของ
สิ่งที่ไดลงมือทําไปจนกวาเราจะเริ่มสราง ขยาย และวิเคราะหปญหาใหมๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันกับ
ปญหาเดิม ทั้งน้ีการตั้งปญหาสามารถชวยใหเราเขาใจในประเด็นเนื้อหาตางๆ ทางคณิตศาสตรได
อยางลงลึกมากขึ้น และยังชวยใหเราคนพบประเด็นความรูใหมๆ เพ่ิมเติมขึ้นมาอีกได  
 ผลการวิจัยเชิงสังเคราะหของซิลเวอร (Silver.  1994: 19-28) ในป ค.ศ.1994 ที่แสดงถึง
การผนวกกันระหวางการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรกับกระบวนการสอนและการเรียนรู พบวา การ
ตั้งปญหาสามารถชวยปรับปรุงความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนได ซ่ึงสวนนี้ถือไดวาเรา
ใชการตั้งปญหาเปนยุทธวิธีการสอนแบบหนึ่งที่ชวยปรับปรุงความสามารถในการแกปญหาของ
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นักเรียน และในป ค.ศ.1995 รุดนิทสกีและคณะ (Rudnitsky A.; et al.  1995) ไดทําการวิจัยทดลอง
กับนักเรียนเกรด 3 และ 4 โดยใหนักเรียนเขียนปญหาตางๆ ในเรื่องการบวกและการลบดวยตนเอง 
พบวามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหาและความคงทนของกลุมทดลอง 
ซ่ึงทําใหคิดไดวาเด็กกําลังสรางความรูใหเกิดขึ้นและสามารถที่สรางความรูใหมๆ ผานประสบการณ
ของตนเองและปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวได 
 งานวิจัยทดลองกับนักเรียนอายุ 15 ป ในป ค.ศ.1985 ของเฟอรกูสันและแฟรเบิรน (Ferguson; 
& Fairburn.  1985: 504-507) พบในทํานองเดียวกันวามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสามารถ
ในการแกปญหาของนักเรียนในกลุมทดลองหลังจากที่นักเรียนไดผานการเรียนรูโดยใชการตั้งปญหา
มาแลวเปนเวลากวา 6 เดือน และจากการวิจัยทดลองในป ค.ศ.1982 ของเวิรทซและคาหน (Wirtz; 
& Kahn.  1982: 48-50) กับนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 6 จากหลายๆ โรงเรียน โดยแบง 
กลุมตัวอยางเปน 3 กลุม คือ 
  กลุมที่ 1  ใชเพียงปญหาตางๆ จากหนังสือตําราเรียนเทานั้น 
  กลุมที่ 2  ไมไดใชการเรียนการสอนทั้งหมดในการแกปญหา 
  กลุมที่ 3  ใชการเรียนการสอนแบบการตัง้ปญหา 
เม่ือใหทําการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานกับนักเรียนทั้งสามกลุม ผลปรากฏวากลุมที่ 3 มี
คะแนนที่ดีกวาอีกสองกลุมอยางเห็นไดชดั 
 จากการวิจัยทดลองในป ค.ศ.1999 ของดิคเคอรสัน (Dickerson.  1999) โดยไดศึกษาหา
ความสัมพันธของผลการเรียนการสอนทั้งหมดหาวิธี ที่จะปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ในการแกปญหาของ
นักเรียน ผลปรากฏวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชการตั้งปญหากับนักเรียนที่ไดรับการสอนที่ไมใชการตั้งปญหา ซ่ึงสนับสนุนวาการเรียนการสอน
โดยใชการตั้งปญหาจะใหผลที่ดีกวา 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาครูกอนออกไปปฏิบัติการ
สอน โดยปรับพ้ืนฐานและเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีความรูและเห็นความสําคัญของการแกปญหากับ
การตั้งปญหา ผูวิจัยไดสอดแทรกความรูเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจความหมาย ความสัมพันธ คุณคา 
และเห็นประโยชนของการแกปญหากับการตั้งปญหาจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 
 1.2  ลักษณะและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร 
 นักการศึกษาคณิตศาสตรหลายทานไดชี้ใหเห็นความแตกตางของงานทางคณิตศาสตร
ระหวางปญหาที่แทจริง (Real problem-solving tasks) กับปญหาที่คุนเคย (Routine problem 
sums) โดยใหความหมายของปญหาที่คุนเคยวาเปนปญหาในระดับต่ําซึ่งมีไวเพ่ือฝกฝนแคในขั้น
ความรูความจําเปนหลัก หรือถาพิจารณาในเชิงกระบวนการก็เปนแบบฝกหัดที่ตองการขั้นตอนวิธี
แกแบบตรงไปตรงมาก็ไดคําตอบ แตสําหรับปญหาที่แทจริงนั้น เปนปญหาที่ตองการกระบวนการ
ทางสติปญญาในขั้นสูงกวาซึ่งมีลักษณะที่สําคัญดังตอไปน้ี (Foong Pui Yee.  2007: 55)   
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  1) เปนปญหาที่มีความซับซอนและไมใชการคิดตามขั้นตอนวิธี (Non-algorithm thinking)  
  2) เปนปญหาที่เนนการวิเคราะหงานและใชยุทธวิธตีางๆ อยางเปนกระบวนการ 
  3) เปนปญหาที่สงเสริมการสาํรวจแนวคิด (Concepts) กระบวนการ หรือความสัมพันธ
ทางคณิตศาสตร 
  4) เปนปญหาเชงิสถานการณที่ทาทาย นาสนใจ และกระตุนเราใหเกดิความพยายาม
ที่จะคนหาคําตอบ         
 ผูวจัิยไดศึกษาการแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชเกณฑการแบงแบบตางๆ 
ซ่ึงพบวานักการศึกษาคณติศาสตรไดแบงประเภทไว สรุปไดดังตาราง 1 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 1  การแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชเกณฑการแบงแบบตางๆ 
 

เกณฑการแบง 
ประเภทของปญหา 

ประเภทของปญหา ลักษณะของปญหา 

1) ปญหาที่คุนเคย 
(Routine problems) 

พบเห็นไดบอยๆ ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรทั่วๆ ไป 
ปญหามักเกี่ยวของกับการประยุกตการดําเนินการทาง
คณิตศาสตร มักอยูในรูปโจทยปญหาที่เปนถอยคําหรือเปน
เรื่องราว เปนปญหาที่มีโครงสรางของปญหาไมซับซอนมาก
นัก และคลายกับตัวอยางหรือปญหาที่ผูแกปญหามี
ประสบการณในการแกมาแลว 

  เมื่อพิจารณาจาก  
“ผูแกปญหา” เปนหลัก 
แบงไดเปน 2 ประเภท 
(Reys; et al.  2004: 
115-117) 

2) ปญหาที่ไมคุนเคย 
(Non-routine problems) 

มีโครงสรางซับซอน และเปนปญหาแปลกใหมสําหรับผู
แกปญหา ในการแกปญหาผูแกปญหาตองใชความรู ทักษะ
กระบวนการตางๆ และประสบการณหลายอยางประมวล
เขาดวยกันเพ่ือหาวิธีการแกปญหา 

1) ปญหาใหคนหา 
(Problems to find an 
answer) 

ตองการใหผูแกปญหาคนหาคําตอบซึ่งอาจอยูในรูปปริมาณ 
วิธีการ หรือคําอธิบายใหเหตุผล 

  เมื่อพิจารณาจาก  
”จุดมุงหมายของ
ปญหา”  
แบงไดเปน 2 ประเภท 
(Polya.  1957: 23-29) 

2) ปญหาใหพิสูจน 
(Problems to prove) 

เปนปญหาใหแสดงการใหเหตุผลวาขอความที่กําหนดให
เปนจริง หรือขอความที่กําหนดใหเปนเท็จ 

  เมื่อพิจารณาจาก 
”ลักษณะเฉพาะของ
ปญหา”  
แบงไดเปน 6 ประเภท 

1) ปญหาขั้นตอนเดียว 
(One-step problems) 
 

เปนปญหาที่ผูแกปญหาตองแปลงสถานการณที่เปน
เรื่องราวใหเปนประโยคทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก 
การลบ การคูณ หรือการหาร ปญหาประเภทนี้มักพบใน
การเรียนการสอนตามปกติ ยุทธวิธีพ้ืนฐานท่ีใชในปญหา
ขั้นตอนเดียวนี้คือการเลือกการดําเนินการ  
(Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 11) 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

เกณฑการแบง 
ประเภทของปญหา 

ประเภทของปญหา ลักษณะของปญหา 

 2) ปญหาหลายขั้นตอน 
(Multiple-step problems) 

เปนปญหาที่มีความแตกตางกับปญหาขั้นตอนเดียวตรงท่ี
จํานวนของการดําเนินการที่จําเปนในการหาคําตอบมี
มากกวาหนึ่งตัว ยุทธวิธีพ้ืนฐานที่ใชในปญหาหลายขั้นตอน
คือการเลือกการดําเนินการ  
(Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 12) 

 3) ปญหาปลายเปด 
(Open-ended problems) 

เปนปญหาที่สรางขึ้นใหมีคําตอบเปดกวาง หรือมีคําตอบที่
ถูกตองหลายคําตอบ หรือมีวิธีการหรือแนวทางหาคําตอบ
ไดหลายวิธี เรามักพบปญหาปลายเปดไดโดยท่ัวไปใน   
การสอนในชั้นเรียนตามปกติเมื่อผูสอนใชถามนักเรียนโดย
มีจุดมุงหมายในการพัฒนาความหลากหลายของวิธีการหรือ
แนวทางเขาสูการหาคําตอบของปญหาที่กําหนด  
(NCTM.  1989: 210) 

 4) ปญหากระบวนการ 
(Process problems) 

เปนปญหาที่ไมสามารถแปลงเปนประโยคทางคณิตศาสตร
โดยการเลือกการดําเนินการไดทันที แตจะตองใช
กระบวนการตางๆ ชวย เชน การทําปญหาใหงายลง     
การแบงปญหาออกเปนปญหายอยๆ การเขียนภาพหรือ
แผนภาพ การเขียนตัวแบบหรือกราฟแทนปญหา เปนตน 
การแกปญหาประเภทนี้ตองใชยุทธวิธีตางๆ เชน         
การประมาณคําตอบ การเดาและตรวจสอบ การสรางตาราง 
การคนหาแบบรูป การทํายอนกลับ เปนตน ซึ่งปญหา
กระบวนการปญหาหนึ่งอาจใชยุทธวิธีการแกปญหาได
หลายแบบ  
(Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 12) 

 5) ปญหาเชิงประยุกต 
(Applied problems) 
หรือ 
ปญหาเชิงสถานการณ 
(Situational problems) 
หรือ 
ปญหาในชีวิตจริง 
(Real-world problems) 

เปนปญหาที่ผูแกปญหาจะตองใชทักษะ ความรู มโนมติ 
และการดําเนินการทางคณิตศาสตรแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตจริง ซึ่งตองใชวิธีการตางๆ ทางคณิตศาสตร เชน   
การรวบรวมขอมูลทั้งที่กําหนดในปญหาและอยูนอกปญหา 
การจัดกระทํากับขอมูล เปนตน ปญหาประเภทนี้เปนปญหา
ที่สามารถทําใหผูแกปญหาเห็นประโยชนและคุณคาของ
คณิตศาสตรได  
(Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 13) 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

เกณฑการแบง 
ประเภทของปญหา 

ประเภทของปญหา ลักษณะของปญหา 

 6) ปญหาปริศนา 
(Puzzle problems) 

มีลักษณะเปนปญหาที่ซอนสมมติฐานบางอยางไวหรือมี
ลักษณะเปนลูกเลนหรือกลอุบาย ซึ่งสามารถเปดโอกาส
นักเรียนพัฒนาการคิดอยางมีวิจารญาณไดโดยไม
จําเปนตองเนนไปที่เนื้อหาคณิตศาสตรเสมอไป บอยครั้งที่
คําตอบตางๆ ของปญหาปริศนาตองการใหนักเรียนมี
มุมมองที่แตกตางออกไปจากปญหาแบบอื่นๆ โดยทั่วไป  
(Billstein; Libeskind; & Lott.  1997: 36) 

 
 นอกจากนี้ ฟุง เปย ยี (Foong Pui Yee.  2007: 56) ไดจัดแบงประเภทของงานและปญหา
ทางคณิตศาสตรโดยพิจารณาถึงโครงสรางของปญหา มีลักษณะดังภาพประกอบ 2 ตอไปน้ี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  การแบงประเภทของงานและปญหาทางคณิตศาสตรโดยพิจารณาถึง 
               โครงสรางของปญหา 
 
 ที่มา:  Foong Pui Yee.  (2007).  Problem Solving in Mathematics.  In  Teaching 
Primary School Mathematics: A Resource Book.  Lee Peng Yee.  p.56. 
 

งานทางคณิตศาสตร 
(Mathematical Tasks) 

โจทยที่คุนเคย 
(Routine Sums) 

ปญหา 
(Problems) 

โจทยที่ทาทาย 
แตเนื้อหาเฉพาะ 

(Challenge Sums / 
content-specific) 

ปญหากระบวนการ 
ที่เนนการใชยุทธวิธี 
(Process Problems / 
heuristics-strategies) 

คําถามปลายเปด 
แบบสั้น 

 (Short Open-ended 
Questions) 

ปญหาที่ประยุกตใช
ในชีวิตจริง 

 (Applied Real-life 
Problems) 

การสํารวจทาง
คณิตศาสตร 

 (Mathematical 
Investigation) 

โครงสรางแบบปด 
(Closed Structure) 

โครงสรางแบบปลายเปด 
(Open-ended Structure) 
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 จากภาพประกอบ 2 พบวางานทางคณิตศาสตรทั้งหมดสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ ไดแก “โจทยที่คุนเคย” (ในหนังสือเรียน) และ “ปญหา” ทั้งน้ีปญหาทางคณิตศาสตรไมรวม
เอาแบบฝกหัดในหนังสือเรียนที่ใชเพ่ือฝกฝนตามขั้นตอนวิธีหรือฝกทักษะอยางเชนในโจทยฝกการ
คํานวณหรือในโจทยปญหาหนึ่งหรือสองขั้นตอน ปญหาทางคณิตศาสตรสามารถแบงออกไดอีก 2 
กลุม คือ 1) ปญหาที่มีโครงสรางแบบปด ซ่ึงเปนปญหาที่มีคําตอบหรือวิธีการหาคําตอบที่แนนอน
ชัดเจน ไดแก โจทยที่ทาทายแตเน้ือหาเฉพาะ และปญหากระบวนการที่เนนการใชยุทธวิธี และ 2) 
ปญหาที่มีโครงสรางแบบปลายเปด ซ่ึงเปนปญหาที่มีคําตอบเปดกวางหรือมีคําตอบที่ถูกตองหลาย
คําตอบ หรือมีวิธีการหรือแนวทางหาคําตอบไดหลายวิธี ไดแก คําถามปลายเปดแบบสั้น ปญหาที่
ประยุกตใชในชีวิตจริง และการสํารวจทางคณิตศาสตร  
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการปรับพ้ืนฐานและเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือใหนักศึกษาครูเขาใจความหมายของปญหา
ทางคณิตศาสตร มองเห็นลักษณะของปญหาประเภทตางๆ และลักษณะปญหาที่ดีที่เจาะลึกแนวคิด
ของนักเรียน แปลกใหม เปนปญหาที่ดึงดูดความสนใจ ทาทายความสามารถของนักเรียน เกี่ยวของ
สัมพันธกับสถานการณจริง และใชวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลาย โดยใชปญหาที่ไมคุนเคย 
(Non-routine problems) ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real-
world problems) จากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 
 1.3  กระบวนการและยุทธวิธีในการแกปญหา 
 กระบวนการแกปญหาในที่น้ีเปรียบเสมือนหลักการหรือขั้นตอนการแกปญหาอยางกวางๆ 
ที่ใชไดกับแทบทุกปญหา สวนยุทธวิธีการแกปญหาเปนเทคนิคพิเศษเฉพาะที่อาจนําไปใชไดกับบาง
ประเภทของปญหาตามความเหมาะสม   
 กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนที่ยอมรับ และนํามาใชกันอยางแพรหลาย คือ
กระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya.  1957: 5-6) ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนสําคัญสี่
ขั้นตอนที่เรียกวากระบวนการแกปญหาสี่ขั้นตอนของโพลยา ไดแก  
  ขั้นที่ 1 : ทําความเขาใจปญหา  
  ขั้นที่ 2 : วางแผนแกปญหา  
  ขั้นที่ 3 : ดําเนินการตามแผน  
  ขั้นที่ 4 : ตรวจสอบผล  
 สิ่งหน่ึงที่ผูแกปญหาจะตองกระทําเมื่อเผชิญกับปญหาคือการเลือกและใชยุทธวิธีที่เหมาะสม
ในการแกปญหา ในการแกปญหาหนึ่งๆ นอกจากผูแกปญหาจะตองมีความรูพ้ืนฐานที่เพียงพอและ
เขาใจกระบวนการแกปญหาดีแลว การเลือกใชยุทธวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยในการแกปญหา ถาผูแกปญหามีความคุนเคยกับยุทธวิธีการแกปญหา
ตางๆ ที่เหมาะสมและหลากหลายแลว ผูแกปญหาก็จะสามารถคัดเลือกยุทธวิธีเหลานั้นมาปรับใชได
ทันที โดยไมตองเสียเวลาลองผิดลองถูกมากนัก ยุทธวิธีการแกปญหาซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สําคัญและ
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สามารถนํามาใชในการแกปญหาไดดีที่พบไดบอยในคณิตศาสตร (Billstein; Libeskind; & Lott.  
1997, Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 10) มีดังน้ี 
  1) ลงมือปฏิบัติจริง  
  2) ใชแผนภาพ/วาดตัวแบบ  
  3) แบงเปนปญหายอย/ทําปญหาใหงายลง 
  4) คนหาแบบรูป 
  5) แจกแจงรายการอยางเปนระบบ/สรางตาราง  
  6) เดาและตรวจสอบ/ลองผิดลองถูก  
  7) ทํายอนกลบั  
  8) เขียนเปนประโยคทางคณิตศาสตร/ใชตัวแปร  
  9) เปลี่ยนมุมมอง/นึกถึงปญหาที่คลายกนั 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการปรับพ้ืนฐานและเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการและยุทธวิธีในการแกปญหาเพื่อเปนพ้ืนฐานสําหรับการลงมือแกปญหาจากการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบในระยะที่ 1 
 1.4  เทคนิคการตั้งปญหา 
 วิเชียร ไชยบัง (2551: 151-153) ครูใหญโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย ไดกลาวถึง
เทคนิคการตั้งปญหาหรือการสรางคําถามที่เรียกวา ‘คําถามกุญแจคิด’ (Key question) สําหรับใชฝก
ทักษะการคิดของนักเรียน ซ่ึงใชไดกับทุกๆ กลุมสาระการเรียนรูไว 13 เทคนิค ดังตาราง 2 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 2  เทคนิคการตั้งปญหาหรือการสรางคําถามของวิเชียร ไชยบัง 
 

ชื่อเทคนิค ตัวอยาง 
1.  ใหคิดกลับ - หาสิบอยางที่เราไมเห็นในแมน้ํา 

- ย่ีสิบอยางที่แปรงสีฟนทําไมไดแนๆ  
- หาวิธีอ่ืนที่แกโจทยนี้ 

2.  ถา...แลว - จะเปนอยางไรถาแมน้ําหยุดไหล 
- จะเปนอยางไรถาไมใชแปรงสีฟน 

3.  หาขอเสีย - ขอเสียของการมีรถยนตสวนตัว 
- ขอเสียของการใชแปรงสีฟน 

4.  หาส่ิงที่รวมกันหรือสัมพันธกัน - แมน้ํากับมนุษยสัมพันธกันอยางไร 
- จักรยานกับแปรงสีฟนสัมพันธกันอยางไร 

5.  จับคูตัวอักษรกับเรื่องราว - ก. ไก ถึง ฮ. นกฮูก ควรจะคูกับคําหรือวลีใดในแมน้ํา  
  เชน ก กากของเสีย, ข ขยะ, ค คดเคี้ยว, ง งดงาม ฯลฯ 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ชื่อเทคนิค ตัวอยาง 
6.  ตอ ตัด เติม - ตอ ถาตอกระบะของรถบรรทุกใหยาวกวานี้จะดีหรือไมดีอยางไร 

- ตัด ใหออกแบบเครื่องใชไฟฟาไรสาย 
- เติม ถาใสลอเล็กๆ ไวกับแปรงสีฟนจะเปนอยางไร 

7.  สรางทางเลือก - มีวิธีดูแลรักษาแมน้ําใหคงอยูอยางยาวนานไดอยางไรบาง 
- เดินทางไปกรุงเทพฯ ไดอยางไรบาง 

8.  ใหนึกภาพหรือทํานาย - ใหนึกวาอะไรตางไปถาไมมีแมน้ําเจาพระยา 
- แปรงสีฟนในอนาคตจะเปนอยางไร 

9.  ประโยชนดานอื่น - ขยะขวดน้ําอัดลมพลาสติกเปลาทําอะไรไดบาง 
- แปรงสีฟนทําอะไรไดบาง 

10. นาขันหรือไรสาระ - บานที่ไมมีโครงสรางจะเปนอยางไรหรือจะทําอยางไร 
- เราจะทําใหฝนตกไดตามที่เราตองการไดอยางไร 

11. หาคําถาม - คําตอบคือ ‘พลังงานทางเลือก’ คําถามคืออะไร 5 คําถาม 
- คําตอบคือ ‘แมน้ํา’ จะตั้งคําถามอยางไร 

12. สูการแปลความหมาย - ใหเหตุผลวาทําไมตื่นขึ้นมาตอนเชาจึงไมเห็นทุกอยางเปนสีดํา 
- กินเคกแลวทําไมจึงมีรสหวาน 

13. เห็น คิด คน นําบางสิ่งใหเด็กดูและปอนคําถาม 
- เห็นอะไร (ใชทักษะการสังเกต) 
- คิดวามันคืออะไร และทําไมจึงคิดวามันเปนส่ิงนั้น  
  (Metacognition) 
- คนหาคําตอบไดอยางไรหรือจากที่ใด 

 
 เทคนิคการตั้งปญหาหรือการสรางคําถามของวิเชียร ไชยบัง ดังตาราง 2 ดังกลาว แสดงให
เห็นถึงการสรางสรรคคําถามหรือปญหาใหมๆ โดยเปลี่ยนมุมมองการคิดแบบเดิมๆ ออกไป 
 นักการศึกษาคณิตศาสตรกลาววาครูผูสอนควรพยายามตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหเกี่ยว 
ของกับสถานการณในชีวิตจริงของนักเรียน ตั้งปญหาใหนาสนใจและทาทายความสามารถของนักเรียน 
และดัดแปลงปญหาปลายปดหรือปญหาที่คุนเคยใหเปนปญหาปลายเปดหรือปญหาที่ไมคุนเคยเพ่ือ
ฝกการคิดและใชทักษะกระบวนการของนักเรียน ทั้งน้ีนักการศึกษา (Thomas Butts.  1980: 26-28, 
Brown; & Walter.  2005) ไดแนะนําเทคนิคการตั้งปญหาสําหรับครูผูสอนไวบางประการ ไดแก 
  1) การตั้งปญหาแบบใหนักเรียนยกตัวอยางจากเงื่อนไขที่กําหนดให เชน ยกตัวอยาง

ของเศษสวนแทที่มีคามากกวา 
4
3  (คําตอบเชน 

5
4 ) พหุนามที่มี 4 พจน และมีดีกรี 5 (คําตอบเชน 

2x5+3x3-x+1) เหตุการณที่มีความนาจะเปนเทากับ 1 (คําตอบเชน ทอดลูกเตาหนึ่งลูกหนึ่งครั้งแลวได
หนาที่ออกมีแตมนอยกวา 7) เปนตน 
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  2) การตั้งปญหาแบบใหตัวอยางปญหายอยหลายๆ ปญหา ซ่ึงสงเสริมใหนักเรียนได
สังเกตความสัมพันธรวมของแตละปญหายอยๆ จนมองเห็นแบบรูป และนํา/ขยายไปสูรูปทั่วไปได 
เชน จงหาพื้นที่ของรูปตางๆ ตอไปน้ี 
 

                   
 
    นักเรียนมีขอเสนอแนะอะไรหรือไม (เสนรอบรูปของทุกรูปมีความยาวเทากัน 
แตพ้ืนที่ของแตละรูปไมเทากัน)  
    นักเรียนสังเกตเห็นอะไรหรอืไม (รูปวงกลมมีพ้ืนที่มากที่สุด) 
 

  3) การตั้งปญหาแบบใชแนวทางตรงขามกับปญหาที่คุนเคย เปนการดัดแปลงปญหา
ที่คุนเคยใหเปนปญหาที่ไมคุนเคยเพ่ือฝกการคิดและใชทักษะกระบวนการของนักเรียน พิจารณา
ตัวอยางตอไปน้ี 
    จงหารูปเรขาคณิตสามมิติ 3 รูปที่แตละรูปมีพ้ืนที่ผิวเทากับ 54 ตารางหนวย 
(ดัดแปลงมาจากปญหาที่คุนเคย คือ จงหาพื้นที่ผิวของลูกบาศกที่มีดานยาวดานละ 3 หนวย)  
    จงเขียน 375 ในรูปผลบวกของจํานวนเต็มตางๆ ที่เรียงกัน โดยเขียนใหไดมาก 
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได (ดัดแปลงมาจากปญหาที่คุนเคย คือ จงหาคาของ 124 + 125 + 126) 
       จงตั้งโจทยปญหาการหารมาสัก 3 ปญหาที่มีคําตอบแตกตางกัน เพ่ือแสดงถึง
ประโยค 38 ÷ 4 =   โดยปญหาขอน้ีทําใหนักเรียนเห็นวาคําตอบของปญหาขึ้นอยูกับสถานการณ
ปญหาตามหลักความเปนจริง ซ่ึงนักเรียนตองคิดวิเคราะหความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได ยก 
ตัวอยางเชน  
     ครูของโรงเรียนแหงหนึ่งรวมทั้งหมด 38 คน ตองการจะไปเที่ยวอยุธยา
ดวยกัน ถาหากจะไปดวยรถเกง ซ่ึงรถเกงแตละคันนั่งไดไมเกิน 4 คน ตองใชรถทั้งหมดกี่คันจึงจะ
ประหยัดที่สุด  (10 คัน) 
     สมชายซื้อลวดมาเสนหน่ึงยาว 38 ฟุต เพ่ือนําไปทําอุปกรณไฟฟา โดย
ตองนําลวดมาตัดเปนเสนสั้นๆ ใหมีขนาดมาตรฐานเสนละ 4 ฟุต สมชายจะไดลวดเสนสั้นๆ ขนาด
มาตรฐานมากที่สุดกี่เสน  (9 เสน) 
     เอมีเงิน 38 บาท ตองการแบงเงินใหนอง 4 คน คนละเทาๆ กัน เอจะตอง
แบงเงินใหนองคนละกี่บาท  (9.50 บาท) 
  4) การตั้งปญหาโดยการดัดแปลงปญหาปลายปดใหเปนปญหาปลายเปด โจทยปญหา
ที่เปนแบบฝกหัดซึ่งนักเรียนทําอยูเปนประจําที่เปนปญหาปลายปด ซ่ึงมีคําตอบและวิธีการหาคําตอบ
อยางเฉพาะเจาะจง สามารถพัฒนาปรับปรุงใหเปนงานที่มีกระบวนการและทาทายยิ่งขึ้นกวาเดิมโดย
ปรับเปลี่ยนขยายใหเปนปญหาปลายเปด โดยมีวิธีการ เชน ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยาย
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คําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา เปนตน (NCTM.  1989: 210) พิจารณาตัวอยาง
ปญหาในตารางตอไปน้ี 
 

ปญหาปลายปด ปญหาปลายเปด 
  3 × 4 =    จงหาจํานวนสองจํานวนที่คูณกันได 12 
  มีตุกตา 12 ตัว จัดใสถุงถุงละ 3 ตัว  

    จะจัดไดกี่ถุง 
  มีตุกตา 12 ตัว จัดใสถุงถุงละเทาๆ กัน  

    จะจัดไดกี่วิธ ีอยางไรบาง 
  จงหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

    ตอไปนี ้

 
    

  จงสรางรูปสามเหลี่ยมรูปอื่นๆ ใหมีพ้ืนที่ 
    เทากับพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมขางลางนี้ 

 
  

 
  5)  การตั้งปญหาโดยการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเง่ือนไข (What-if-not) ซ่ึงเปนเทคนิค
ที่ บราวนและวอลเทอร (Brown; & Walter.  2005) ไดแนะนําไวที่สามารถนําไปใชตั้งปญหาไดทั้ง
ปญหาที่เกิดจากการขยายปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว หรือใชไดกับปญหาที่สรางสรรคขึ้นมาใหมก็ได 
โดยมีขั้นตอนการตั้งปญหา 5 ขั้นตอน ไดแก 
   ขั้นที่ 1 เลือกประเด็นเริ่มตนเพ่ือใหไดมาซึ่งปญหา  
   ขั้นที่ 2 เขียนสมบตัิหรือขอสังเกตทีเ่ราเห็นมาหลายๆ ขอจากประเด็นเริ่มตน 
     ที่เลือกมาในขัน้ที่ 1  
   ขั้นที่ 3 เขียนประโยคในลักษณะ อะไรจะเกิดขึ้น ถาไมเปนไปตามสมบัติหรือ 
     ขอสังเกตตางๆ ในขั้นที่ 2  
   ขั้นที่ 4 จากขั้นที่ 3 ใหถามคําถามหรือตั้งปญหาออกไป 
   ขั้นที่ 5 วิเคราะหปญหา 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการปรับพ้ืนฐานและเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีความรูเกี่ยวกับ
เทคนิคการตั้งปญหาเพื่อเปนพ้ืนฐานสําหรับการลงมือตั้งปญหาจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบใน
ระยะที่ 1 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
 2.1  การสอนการแกปญหา 
 นักการศึกษาหลายทาน (Charles; & Lester. 1982: 10-12, Baroody. 1993: 2-8, Krulik; 
& Rudnick. 1993: 10-11) ไดกลาวถึงองคประกอบของความสามารถในการแกปญหาสําหรับนักเรียน 
โดยองคประกอบที่สําคัญ ไดแก ความสามารถในการทําความเขาใจปญหา ทักษะในการแกปญหา 
ความสามารถในการคิดคํานวณและใหเหตุผล แรงขับ ความยืดหยุน ความรูพ้ืนฐาน ระดับสติปญญา 
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การอบรมเลี้ยงดู และวิธีสอนของผูสอน นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
สําหรับนักเรียนควรพิจารณาจากกระบวนการแกปญหาสี่ขั้นตอนของโพลยา (Polya. 1980, Charles; 
et al. 2008, Wilson; et al. 1993, Krulik; & Rudnick. 1995) ไดแก การพัฒนาความสามารถในการ
ทําความเขาใจปญหา การพัฒนาความสามารถในการวางแผนแกปญหา การพัฒนาความสามารถใน
การดําเนินการตามแผน และการพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบผล  
 การสอนการแกปญหาทางคณิตศาสตรควรคํานึงถึงจุดมุงหมายของการสอนการแกปญหา 
ทั้งน้ีชารลสและคณะ (Charles; et al.  2008: 7-11) ไดแนะนําวา ในการสอนการแกปญหา ผูสอน
ควรกําหนดจุดมุงหมายที่สําคัญเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการแกปญหาดังตอไปน้ี  
  1)  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาของนักเรียน  
  2)  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเลือกและใชยุทธวิธกีารแกปญหา  
  3)  เพ่ือพัฒนาเจตคติและความเชื่อที่เปนประโยชนตอการแกปญหา  
  4)  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใชความรูที่สัมพันธกับการแกปญหา  
  5)  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการติดตามประเมินการแกปญหาของตนเอง  
  6)  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาภายใตการเรียนแบบรวมมือ 
  7)  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคนหาคําตอบที่ถูกตอง  
 จุดมุงหมายในขอ 7) ขางตนน้ีดูเหมือนวาจะเปนจุดมุงหมายสูงสุดของการแกปญหา น่ันคือ
ตองการไดคําตอบที่ถูกตอง แตอยางไรก็ตามการสอนและการประเมินผลการแกปญหาจะตองไมเนน
ที่จุดมุงหมายเพียงเพ่ือคนหาคําตอบที่ถูกตองเพียงอยางเดียวแตจะตองใหความสําคัญกับจุดมุงหมาย
ทั้งเจ็ดประการนี้อยางเทาเทียมกัน    
 แนวทางการสอนการแกปญหาสามารถพิจารณาได 2 แนวทาง ไดแก แนวทางที่หน่ึง คือ 
“การสอนกระบวนการแกปญหา” (Holmes. 1995: 38-42) ประกอบดวย การสอนทําความเขาใจปญหา 
การสอนวางแผนแกปญหา การสอนดําเนินการตามแผน และการสอนตรวจสอบผล และแนวทางที่
สอง คือ “การสอนยุทธวิธีการแกปญหา” (Kennedy. 1984: 82-83, Moses. 1990: 80-91, Sternberg. 
1999: 42) ซ่ึงผูสอนจะตองตระหนักถึงประเด็นตอไปน้ี  
  1)  ยุทธวิธีแกปญหาทั้งหลายสามารถประยุกตใชกับปญหาอยางหลากหลาย ไมมีปญหา
ใดที่ดีที่สุดในการประยุกตใชแตละยุทธวิธี 
  2)  ยุทธวิธีหน่ึงๆ สามารถจะนําไปใชในแนวทางที่แตกตางกันกับปญหาที่แตกตางกัน
ได ปญหาหนึ่งๆ ควรสนับสนุนใหแกดวยวิธีการหลายๆ วิธี ไมจําเปนวาตองใชยุทธวิธีที่เฉพาะเจะจง
ในการแกปญหา การสงเสริมใหนักเรียนไดใชวิธีคิดแกปญหาอยางหลากหลายเปนการเพิ่มความนา 
สนใจและเพิ่มความสําคัญของกระบวนการคิด เพราะแมวานักเรียนจะทราบคําตอบของปญหาแลว 
ก็ยังมีสิ่งที่ตองกระตือรือรนที่จะแสวงหาตอไปไดซ่ึงก็คือวิธีการหาคําตอบอยางอ่ืนๆ  
  3) เม่ือกําหนดปญหามาให นักเรียนตองคนหายุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก 
ปญหา บางครั้งนักเรียนอาจตองการสรางยุทธวิธีของตนขึ้นมาเอง บางทีก็เลือกจากยุทธวิธีที่เคย
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เรียนรูมากอนแลว ปญหาบางปญหาก็ไมปรากฏชัดวาจะใชยุทธวิธีใดในการแกปญหา นักเรียนจํา 
ตองสรางยุทธวิธีขึ้นมาเอง ปญหาในลักษณะนี้ตองการความคิดยืดหยุนซ่ึงเปนประเภทหนึ่งในความ 
คิดสรางสรรค 
  4) นักเรียนแตละคนไมจําเปนวาจะตองบรรลุผลในระดับเดียวกันในการใชยุทธวิธีแต
ละอยาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับพ้ืนฐานของความรู ประสบการณ และมุมมองในการแกปญหา 
  5) กระบวนการเลือกและใชยุทธวธิีมีความสําคัญพอๆ กบัความถูกตองของคําตอบของ
ปญหา นักเรียนควรจะไดมีโอกาสในการเลือกและใชยทุธวธิีทีเ่หมาะสมในการแกปญหาดวยตนเอง 
  6) นักเรียนทุกคนตองการโอกาสที่เหมาะสมในการเรียนรูและใชยุทธวิธีการแกปญหา 
การนําเสนอวิธีการแกปญหาของนักเรียนแตละคนภายใตการดูแลของผูสอนเปนที่ไดรับความสนใจ
จากนักเรียนคนอื่นๆ วิธีการสื่อสารของนักเรียนวัยเดียวกันจะเปนที่เขาใจระหวางกันไดดี 
 นักเรียนควรเห็นตัวอยางการใชยุทธวิธีตางๆ ในการปฏิบัติการแกปญหา ซ่ึงครูผูสอนสามารถ
ยกตัวอยางกระบวนการ/ขั้นตอนการแกปญหาตั้งแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการอยางเปนระบบตาม
แผนภูมิสายงานดังภาพประกอบ 3 ได (Foong Pui Yee.  2007: 80)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  แผนภูมิสายงานแสดงกระบวนการ/ขั้นตอนการแกปญหา 
 

 ที่มา:  Foong Pui Yee.  (2007).  Problem Solving in Mathematics.  In  Teaching 
Primary School Mathematics: A Resource Book.  Lee Peng Yee.  p.80. 

ดําเนินการตามแผนและแกปญหา 

คําตอบถูกตองแลว 
ใชหรือไม 

ทําไดดีมาก 

ตั้ง / ขยายปญหา 

ใชทักษะการคํานวณ 

ใชทักษะและแนวคิดทาง
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ 

ใชทักษะทางเรขาคณิต 

ใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตร 

สรางปญหาใหมที่คลายคลึงกัน
และลงมือแกปญหาน้ัน จะเกิดอะไรข้ึนถา......... 

เร่ิม 

อานปญหา 

นึกภาพ 
จากขอมูล คําสําคัญ 

ทวนปญหาดวยภาษาของเราเอง 
จัดการขอมูลที่ไดรับ 
อะไรคือส่ิงที่กําหนดให 
อะไรคือส่ิงที่ตองคนหา 

เขาใจแลว 
ใชหรือไม 

ขอความ
ชวยเหลือจากครู 

ไมใช 

สํารวจและเลือกยุทธวิธ ี

ลงมือปฏิบัติจริง/ 
ทดลอง 

ใชแผนภาพ 
หรือตัวแบบ 

เดาและ 
ตรวจสอบ 

คนหา 
แบบรูป 

แจกแจงรายการ
อยางเปนระบบ 

ทําปญหา 
ใหงายลง 

เขียนเปนประโยค 
ทางคณิตศาสตร 

นึกถึงปญหา
ที่คลายกัน 

ใช 

ขอความ
ชวยเหลือ 

ใช 

ไมใช 

ตรวจสอบและปรับปรุง 
การไดมาซึ่งคําตอบ 

คนหาการไดมาซึ่งคําตอบแบบอื่นๆ 
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 วิธีการสอนการแกปญหาในชั้นเรียนควรแตกตางจากบทเรียนคณิตศาสตรตามปกติทั่วไป 
ซ่ึงบทเรียนคณิตศาสตรโดยทั่วไปมักเนนเปาหมายของการเรียนการสอนคือเพ่ือใหนักเรียนไดรับ
แนวคิดตางๆ ทางคณิตศาสตรหรือทักษะตางๆ จากรูปแบบการอธิบายกับนักเรียนทั้งชั้นเรียน ทั้งนี้
บางครั้งบทเรียนการแกปญหาอาจพิจารณาวาเปนบทเรียนที่มีโครงสรางไมชัดเจนนักและยากที่จะ
วัดไดวานักเรียนสามารถแกปญหาที่กําหนดใหไดในระดับใด การศึกษาวิจัยของเลสเตอร (Lester. 
1983) ชี้ใหเห็นวามีความจําเปนที่ตองสรางโปรแกรมที่เปนระบบที่จะปรับปรุงการใชกระบวนการและ
ขั้นตอนการแกปญหาของนักเรียนดวยการวางแผนหลักสูตรและสื่อการเรียนรูที่ดี เลสเตอร พบวา 
บทเรียนการแกปญหาที่จะประสบความสําเร็จมักประกอบดวยระยะของการสอน 3 ระยะ คือ 
  ระยะที่ 1: ระยะการนําเสนอปญหา เปนระยะที่ครูผูสอนนําเสนอปญหาและตอบ
คําถามตางๆ เพ่ือชวยใหนักเรียนกระจางและเขาใจในปญหา 
  ระยะที่ 2: ระยะของความพยายามหาวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบ เปนระยะที่นักเรียน
ไดสํารวจการใชยุทธวิธีที่เหมาะสมและครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนทํางานดวยกัน ตั้งคําถามตางๆ 
เพ่ือกระตุนความสนใจแกนักเรียน หรือใหการใบหรือคําแนะนําแกนักเรียนในกรณีทางเลือกสุดทาย
หากนักเรียนคิดแกไมไดจริงๆ  
  ระยะที่ 3: ระยะอภิปรายถึงวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบ เปนระยะที่ครูผูสอนเลือก
ตัวแทนนักเรียนใหแสดงวิธีการคิดของตนเอง โดยผูสอนสงเสริมใหนักเรียนตรวจทานงานของตนและ
มุงไปสูคําตอบในรูปทั่วไปที่สามารถเปนไปได 
 จากการวิจัยของเลสเตอร (Lester.  1983) พบวาครูหลายคนบอกวาระยะที่ 3 เปนระยะที่
ยากที่สุดที่จะบรรลุจุดมุงหมาย แตอยางไรก็ตามความสามารถในการทําความเขาใจปญหาของนักเรียน
อยูในระดับที่ดีขึ้น และความสามารถในการเลือกยุทธวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมของนักเรียนก็อยู
ในระดับที่ดีขึ้นเชนเดียวกัน ทั้งน้ีนักเรียนไดเรียนรูวิธีการคิดผานการจัดการเรียนรู ไดทํางานเกี่ยวกับ
ปญหากระบวนการที่ไมคุนเคย จนกระทั่งถึงโจทยปญหาที่ซับซอน และเรียนรูทักษะการแกปญหา
ตางๆ เจตคติของครูผูสอนมุงไปที่ความสําคัญของการแกปญหาและความสามารถในการสอนการแก 
ปญหาซึ่งก็พบวาอยูในระดับที่ดีขึ้น 
 ชารลสและเลสเตอร (Charles; & Lester. 1984) ไดเสนอแนะตัวอยางสําหรับครูผูสอนใน
การปฏิบัติการสอนการแกปญหา โดยไดแนะนําขอปฏิบัติการสอนไว 10 ขอ จากชวงระยะเวลาการ
สอน 3 ระยะเวลาสําหรับแตละบทเรียน ไดแก 1) ระยะกอนแกปญหา 2) ระยะระหวางแกปญหา และ 
3) ระยะหลังแกปญหา ดังตาราง 3 ตอไปน้ี 
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ตาราง 3  การปฏิบัติการสอนการแกปญหา 
 
ขอปฏิบัติท่ี ชวงระยะเวลา/กิจกรรม จุดมุงหมาย 

   ระยะกอนแกปญหา [อภิปรายทั้งชั้นเรียน] 
 

1 
 

อานปญหาใหกับนักเรียนทั้งชั้นเรียนหรือให
นักเรียนอานปญหา แลวอภิปรายคําตางๆ 
หรือวลีตางๆ ที่นักเรียนอาจไมเขาใจ 

 

เพ่ือแสดงความสําคัญของการอานปญหา
อยางระมัดระวัง และมุงไปที่คําตางๆ ที่ตอง
ตีความเปนพิเศษทางคณิตศาสตร 

 

2 
 

ใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียนโดยใหนักเรียน
เขาใจแผนภูมิสายงานแสดงกระบวนการ/
ขั้นตอนการแกปญหา (ดังภาพประกอบ 3) 
   - นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราว
ในปญหาดวยภาษาของนักเรียนเองไดหรือไม 
   - ตัดสินใจไดไหมวาอะไรคือส่ิงที่นักเรียน
ตองการคนหา 
   - จงหาขอมูลที่มีความสําคัญ 

 

เพ่ือมุงไปยังขอมูลที่มีความสําคัญในปญหา
และเพ่ิมความกระจางชัดในแตละสวนของ
ปญหา 

 

3 
 

ใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับยุทธวิธีการ
ใหไดมาซึ่งคําตอบ 
   - ยุทธวิธีไหนสามารถทําใหนักเรียน
พยายามแกปญหาได 
   - นักเรียนสามารถวาดรูปภาพสําหรับ
ปญหานี้ไดหรือไม 

 

เพ่ือลวงความคิดตางๆ สําหรับแนวทางที่
เปนไปไดที่จะแกปญหา 

   ระยะระหวางแกปญหา [รายบุคคลหรือกลุมยอย] 
 

4 
 

สังเกตและใชคําถามกับนักเรียนเพื่อกําหนด
หรือแบงแตละขั้นตอนของกระบวนการเมื่อ
นักเรียนกําลังแกปญหา 

 

เพ่ือวินิจฉัยจุดแข็งและจุดออนของนักเรียนที่
เกี่ยวของกับการแกปญหา 

 

5 
 

ใหคําแนะนําหรือคําบอกใบเทาที่จําเปน 
   - ตรวจสอบแผนภูมิสายงานแสดง
กระบวนการ/ขั้นตอนการแกปญหาเพ่ือมองวา
มียุทธวิธีอะไรบางหรือไมที่จะชวยใหการแก 
ปญหารุดหนามากขึ้น 

 

เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจอุปสรรคในการ
แกปญหา ทั้งนี้การใหคําแนะนําหรือคําบอก
ใบควรใชอยางระมัดระวังและไมควรบอก
วิธีการออกไปตรงๆ  

 

6 
 

ใหสวนขยายเมื่อจําเปน 
   - จะเกิดอะไรขึ้นถา..... 
   - นักเรียนสามารถสรางอีกปญหาหนึ่งให
คลายกันกับปญหาเดิมไดหรือไม 

 

เพ่ือทาทายนักเรียนที่ทําเสร็จกอนใหสราง
หรือขยายไปสูปญหาที่คลายคลึงกัน 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ขอปฏิบัติท่ี ชวงระยะเวลา/กิจกรรม จุดมุงหมาย 
 

7 
  

เรียกนักเรียนที่ไดวิธีการซึ่งนําไปสูคําตอบแลว
ใหตอบปญหา 
   - นักเรียนไดใชขอมูลที่สําคัญทั้งหมดหรือไม 
   - คําตอบสมเหตุสมผลหรือไม 

 

เพ่ือตองการใหนักเรียนตรวจทานงานของ
ตนเอง 

   ระยะหลังแกปญหา [อภิปรายทั้งชั้นเรียน] 
 

8 
 

แสดงและอภิปรายวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบ
โดยใชแผนภูมิสายงานแสดงกระบวนการ/
ขั้นตอนการแกปญหาเปนฐานของการ
อภิปราย 

 

เพ่ือแสดงและตั้งชื่อยุทธวิธีที่แตกตางจากที่
เคยเรียนรูมาที่ใชแลวประสบผลสําเร็จในการ
หาคําตอบ 

 

9 
 

ถาเปนไปได ใหโยงความสัมพันธของปญหาที่
แกไปแลวกับปญหาตางๆ กอนหนานั้น แลว
อภิปรายหรือแกปญหาที่ไดจากการขยาย
ปญหานั้น 

 

เพ่ือสาธิตใหเห็นวายุทธวิธีการแกปญหาแบบ
ตางๆ ไมไดจําเพาะเจาะจงกับปญหาใด
ปญหาหนึ่ง และชวยใหนักเรียนระลึกถึง
สถานการณแบบตางๆ ที่ใชยุทธวิธีเฉพาะที่
อาจจะเปนประโยชน 

 

10 
 

ถาชวงเวลาและลักษณะปญหามีความ
เหมาะสมแลว ใหอภิปรายถึงจุดเดนที่มีความ
เปนพิเศษของปญหา เชน รูปภาพที่สรางจาก
ขอความปญหา เปนตน 

 

เพ่ือแสดงถึงจุดเดนที่มีความเปนพิเศษของ
ปญหาที่สงผลตอความคิดตางๆ ของนักเรียน 

 
 จากตาราง 3 พบวาระยะแรกซึ่งเรียกวา “ระยะกอนแกปญหา” เปนชวงเวลากระตุนความ
สนใจในตัวปญหาและใหเกิดการอภิปรายทั้งชั้นเรียน ซ่ึงเปรียบเหมือนระยะนําเสนอปญหานั่นเอง 
ระยะที่สองเรียกวา “ระยะระหวางแกปญหา” เปนระยะที่นักเรียนลงมือแกปญหาเปนรายบุคคลหรือ
กลุมยอย และระยะสุดทายเรียกวา “ระยะหลังแกปญหา” เปนระยะของการอภิปรายถึงวิธีการที่ไดมา
ซ่ึงคําตอบโดยใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียนอีกครั้งหน่ึง ทั้งน้ีเม่ือใกลจะหมดเวลาที่นักเรียนกําลังแก 
ปญหา ครูผูสอนควรใหนักเรียนอยางนอยสองคนเขียนแสดงวิธีการคิดหาคําตอบบนกระดานโดย
เลือกนักเรียนที่ใชยุทธวิธีที่แตกตางกันในการหาคําตอบ การปฏิบัติการสอนดังกลาวเหมาะที่จะนํา 
ไปใชสําหรับปญหาประเภทกระบวนการที่ไมคุนเคยและมีความซับซอนมากกวาปญหาที่คุนเคยที่อยู
ในหนังสือเรียนทั่วไป ระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับขอปฏิบัติการสอนการแกปญหาทั้ง 10 ขอในตาราง
น้ันควรใชระยะเวลาประมาณ 20 – 25 นาที  
 ฟุง เปย ยี (Foong Pui Yee.  2007: 81) ไดเสนอรปูแบบ (Format) ของแผนการสอนสําหรบั
การแกปญหาที่สอดคลองกับขอปฏิบตัิการสอนการแกปญหาทั้ง 10 ขอขางตน แสดงไดดังภาพประกอบ 
4 ตอไปน้ี 
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     ปญหา …………………………………………… 
      

 

     ปฏิบัติการสอน : ระยะกอนแกปญหา 
1.  อานปญหาใหกับนักเรียนทั้งชั้นเรียนหรือใหนักเรียนอานปญหา  
2.  ใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียน และเพิ่มเติมขอเสนอแนะพิเศษตางๆ หรือคาํถามตางๆ เกี่ยวกบัปญหาขางลางนี้ 
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
     ค. ................................................................................................................................... 
3.  ใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกบัยุทธวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบที่พอเปนไปได 
 

 

     ปฏิบัติการสอน : ระยะระหวางแกปญหา 
4.  สังเกตและใชคําถามกับนักเรียนเพื่อจําแนกวานักเรียนกําลังแกปญหาอยูในข้ันตอน/กระบวนการตรงไหน 
     ........................................................................................................................................ 
5.  ใหคําแนะนําหรือบอกใบเทาที่จําเปน เพิ่มเติมคําแนะนําหรือคําบอกใบตรงขางลางนี ้
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
     ค. ................................................................................................................................... 
6.  ใหสวนขยายเม่ือจําเปน เพิ่มเติมคําถามพิเศษตางๆ เกี่ยวกับปญหาตรงขางลางนี ้
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
     ค. ................................................................................................................................... 
7.  สําหรับนักเรียนที่ไดวิธีการซึ่งนําไปสูคําตอบแลวใหเรียกตอบปญหา 
     ........................................................................................................................................ 
 

 

     ปฏิบัติการสอน : ระยะหลังแกปญหา 
8.  อภิปรายถึงวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบและยุทธวิธีที่ใช เพิ่มเติมคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาตรงขางลางนี ้
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
[แทรกวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบตรงน้ี] 
 

 

     บทสรุป / ขอเสนอแนะ 
9.  ถาเปนไปได ใหโยงความสัมพันธของปญหาที่แกไปแลวกับปญหาตางๆ กอนหนานั้น แลวอภิปราย 
     หรือแกปญหาที่ไดจากการขยาย 
10. ถาชวงเวลาและลักษณะปญหามีความเหมาะสมแลว อภิปรายถึงจุดเดนที่มีความเปนพิเศษของปญหา  
     เพิ่มเติมคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับปญหาตรงขางลางนี้ 
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
  

 
ภาพประกอบ 4  รูปแบบ (Format) ของแผนการสอนสําหรับการแกปญหา 

 
 ที่มา:  Foong Pui Yee.  (2007).  Problem Solving in Mathematics.  In  Teaching 
Primary School Mathematics: A Resource Book.  Lee Peng Yee.  p.81. 
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 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาใหกับ
นักศึกษาครู เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู มีแนวคิด มองเห็นหลักการสอนและวิธีการสอนการแกปญหา
ที่เหมาะสมในชั้นเรียน จากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 
 2.2  การสอนการตั้งปญหา 
 มอสส (Moses) และคณะ (Reys, Robert E.; et al.  2004: 122-123) ไดแนะนําหลักการ
ที่ครูผูสอนสามารถชวยใหนักเรียนเรียนรูการตั้งปญหาได มีหลักการ 4 ขอดังตอไปน้ี 
  1) มุงความสนใจของนักเรียนไปที่ขอมูลประเภทตางๆ ที่เกีย่วของกับปญหา ทั้งนี้ขอมูล
ที่เกี่ยวของกับปญหาอาจเปนไปได 3 แบบ ไดแก  
   1.1) ขอมูลที่ใหนักเรียนโดยตรง (สิ่งที่รูแลว)  
   1.2) ขอมูลที่มุงหมายใหนักเรียนคนหา (สิ่งที่ยังไมรู)  
   1.3) ขอมูลที่ใหแบบจํากัดทีส่ัมพันธกับคําตอบ  
โดยสงเสริมใหนักเรียนถามคําถาม “จะเกิดอะไรขึ้นถา...” (“What if” questions) เชน จะเกิดอะไรขึ้น
ถานักเรียนเปลี่ยนขอมูลที่นักเรียนรูแลวใหเปนแบบอ่ืนๆ หรือจะเกิดอะไรขึ้นถานักเรียนสลับกัน
ระหวางขอมูลที่นักเรียนรูแลวกับขอมูลที่ยังไมรู หรือจะเกิดอะไรขึ้นถานักเรียนเปลี่ยนแปลงขอมูลที่
ใหมาแบบจํากัด เปนตน 
  2) เริ่มจากหัวขอเรื่องหรือแนวคิด (Concepts) ทางคณิตศาสตรที่นักเรียนคุนเคย 
  3) สงเสริมใหนักเรียนใชสิ่งที่คลุมเครือ (สิ่งที่นักเรียนไมแนใจหรือที่ตองการอยากรู) 
ขณะที่นักเรียนแกปญหาไปยังการสรางคําถามหรือปญหาใหม 
  4) สอนความคิดเกี่ยวกับขอบเขต (Domain) ใหกับนักเรียน โดยขอบเขตในที่น้ีอาจ
เปนขอบเขตของจํานวนที่ปรากฏในปญหา โดยครูผูสอนฝกใหนักเรียนใชวิธีการขยายหรือจํากัด
ขอบเขตของปญหา ยกตัวอยางเชน ปญหา “จงหาจํานวนสามจํานวนที่มีผลคูณเทากับ 24” ทั้งน้ี
คําตอบมีความหลากหลายขึ้นอยูกับการพิจารณาขอบเขตของจํานวน เชน ถาขอบเขตเปนจํานวน
นับ หรือเปนเพียงจํานวนคูบวก หรือเปนจํานวนเต็มทั้งหมด (ทั้งจํานวนบวกและลบ) หรือขอบเขต
อาจเปนเศษสวนหรือทศนิยมก็ได เปนตน 
 ครูมีบทบาทสําคัญในการสรางสภาพหองเรียนใหแวดลอมไปดวยการคิดเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปญหาและสงเสริมวิธีการเปลี่ยนแปลงหรือสรางปญหาตางๆ ขึ้นมาใหม ครูสามารถเปนตัวแบบที่ดี
ของการตั้งปญหาใหกับนักเรียนไดโดยใชการถามคําถาม “จะเกิดอะไรขึ้นถา...” บอยๆ ขณะทําการ
อภิปรายเกี่ยวกับปญหากับนักเรียนและจากการสงเสริมใหนักเรียนสรางขอคาดการณ 
 กิจกรรมการตั้งปญหาที่ดีอีกวิธีหน่ึงคือการใหนักเรียนเขียนปญหาของนักเรียนขึ้นมาเอง 
(ที่ไมใชการปรับเปลี่ยนหรือขยายจากปญหาที่ไดแกมาแลว) วิธีการนี้เปนวิธีการที่ดีหลังจากที่นักเรียน
ไดผานประสบการณการตั้งปญหาแบบปรับเปลี่ยนหรือขยายจากปญหาที่ไดแกมาแลว ขณะที่ครูผูสอน
ใหนักเรียนตั้งปญหาขึ้นมาเองนั้นมีประเด็นที่มีความสําคัญมากสําหรับครู คือ การกําหนดเปาหมาย
หรือควบคุมทิศทางการตั้งปญหาของนักเรียนใหชัดเจน อีกอยางหนึ่งคืองานที่มอบหมายใหนักเรียน
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ทํานี้อาจไมมีอะไรมากกวาแบบฝกหัดที่สงเสริมความคิดสรางสรรคชิ้นหนึ่ง (นักเรียนอาจเขียนเร่ืองราว
ประหลาดๆ ออกมาซึ่งไมเห็นวาจะเกี่ยวของกับเนื้อหาคณิตศาสตร หรือตั้งปญหาที่เขาใจไดวาไมมี
คําตอบที่เปนไปได) ยกตัวอยางเชน ครูอาจมอบหมายใหนักเรียนเขียนโจทยปญหาที่สัมพันธกับ
ประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตรหรือรูปที่กําหนดให เชน ใหเขียนโจทยปญหาสําหรับ 250 ÷ 5 = 50 
หรือเขียนโจทยปญหาสําหรับ 12 – 8 = 4 หรือเขียนโจทยปญหาการคูณสําหรับแผนภาพตนไม 
(เชน มีไอศกรีม 3 รส และมีขนมที่จะราดบนหนาไอศกรีม 4 อยาง) เปนตน ทั้งน้ี ฮิลดแบรนดและ
คณะ (Hildebrand; et al.  1999) ไดแนะนําวาครูผูสอนอาจใชกิจกรรมบทบาทสมมุติโดยใหนักเรียน
เปนบรรณาธิการหรือผูแตงหนังสือที่รวบรวมปญหาทางคณิตศาสตรที่กลุมเพ่ือนนักเรียนชวยกนัแตง
ขึ้นมาเองก็ได 
 สถานการณหรือขอมูลตางๆ ที่มาจากบทความในหนังสือพิมพ โฆษณาในนิตยสาร ขอมูล
บันทึกที่สุดของโลก แผนพับนําเสนอสินคาตามหางสรรพสินคา และขอมูลอ่ืนๆ อีกมากมายสามารถ
นํามาใชเปนจุดเริ่มตนเพ่ือเขาสูกิจกรรมการตั้งปญหากับนักเรียนได ซ่ึงนักเรียนจําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือในการเรียนรูที่จะเขียนปญหา กิจกรรมการตั้งปญหายังสามารถบูรณาการกับศิลปะ
ทางภาษาไดดีอีกดวย ครูผูสอนสามารถใหนักเรียนฝกปฏิบัติการเขียนปญหาซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ เชน ใชกลุมระดมสมองนําเสนอความคิดเห็นเตรียมพรอมกอนลงมือเขียนปญหา จากนั้นแต
ละคนในกลุมลองเขียนปญหาของตนแลวนําเสนอปญหาในกลุม แลวคัดเลือกหรือกลั่นกรองปญหาที่
ดีที่จะเปนตัวแทนปญหาของกลุม สุดทายใหตกแตงและเผยแพรปญหากับเพ่ือนกลุมอ่ืนๆ ทั้งนี้การ
นําเสนอหรือเผยแพรปญหาอาจใชวิธีการใหนักเรียนเขียนลงในกระดาษเปลาแลวเวนที่ไวสําหรับให
นักเรียนคนอื่นๆ เขียนแสดงวิธีแกปญหาลงไปได หรือใชวิธีการใหนักเรียนเขียนลงบนบัตรคํา (ที่เปน
กระดาษแข็ง) แลวติดไวบนกระดานสําหรับใชเปนปญหาชวนคิดสําหรับเพ่ือนๆ นักเรียนคนอ่ืนๆ 
หรือครูใหนักเรียนเขียนลงไปในสมุดเพื่อสะสมเปนคลังปญหาประจําหองเรียนก็ได  
 จากการศึกษาวิจัยของเครสโพ (Crespo.  2003) ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตั้งปญหาใหกับ
นักเรียนในหองเรียนขณะฝกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครู ซ่ึงเปรียบเทียบวิธีการตั้งปญหาระหวาง
ชวงเริ่มตนของการฝกปฏิบัติการสอนกับชวงหลังของการฝกปฏิบัติการสอน พบวาวิธีการตั้งปญหามี
ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น (พิจารณาไดดังตาราง 4) ซ่ึงเครสโพกลาววาประสบการณ
ในการสอนตลอดจนการไดรับคําแนะนําที่ดีจากอาจารยนิเทศกการสอนทําใหนักศึกษาครูมีพัฒนาการ
ในวิธีการตั้งปญหาที่ดีขึ้น  
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการเตรียมความพรอมทางดานการสอนการตั้งปญหา
ใหกับนักศึกษาครู เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู มีแนวคิด มองเห็นหลักการสอนและวิธีการสอนการตั้ง
ปญหาที่เหมาะสมในชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 
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ตาราง 4  ผลการศึกษาวิจัยของเครสโพ (Crespo) ที่เปรียบเทยีบวธิีการตั้งปญหาระหวางชวงเริ่มตน 
      และชวงหลังของการฝกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคร ู
 

ชวงเวลา วิธีการต้ังปญหา ลักษณะ 
 

  สรางปญหาใหงายในการแก 
 

-  ปรับเปล่ียนเพียงเล็กนอยในขอบเขตของ
ปญหาหรืองานทางคณิตศาสตรเดิมของ
นักเรียน 
-  ปญหาที่ใชไดสอดแทรกคําใบหรือให
แนวทางที่นักเรียนสามารถนําไปใชหาคําตอบ
ไดอยางงายดาย 

  ต้ังปญหาที่คุนเคย -  ปญหาที่ต้ังเปนเรื่องราวท่ีแปลความไดอยาง
รวดเร็วหรือเปนแบบฝกการคํานวณตางๆ  
-  ไมมีการปรับเปล่ียนไปจากปญหากอนและ
คําถามตางๆ ตองการวัดเพียงความเร็วและ
ความถูกตองในการหาคําตอบของนักเรียน 

 

ชวงเริ่มตนของ 
การฝกปฏิบัติการสอน 

  ต้ังปญหาที่ไมไดคิดไตรตรองใหด ี -  ปญหาที่ต้ังขึ้นมาไมไดแกหาคําตอบ
ลวงหนามากอน หรือไมไดวัดความเขาใจทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน 
-  ปญหาที่ต้ังขึ้นมาไมไดคํานึงถึงความเปนไป
ไดทางคณิตศาสตรและขอบเขตของปญหา 

 

  พยายามสรางปญหาที่ไมคุนเคย 
 

-  ปญหาลดความตรงไปตรงมาในการแก และ
เพ่ิมปญหาแบบหลายขั้นตอนและปลายเปด
มากขึ้น ตองการวัดมากกวาเพียงความเร็วและ
ความถูกตองในการหาคําตอบของนักเรียน 
-  ปรับเปล่ียนงานและขอบเขตของปญหาเดิม
ใหมีลักษณะเปดมากขึ้นกวากอน 

  ต้ังปญหาที่ทาทายความคิดของ
นักเรียน 

-  ปญหานําไปสูแนวคิดใหมๆ ใหนักเรียนได
คิดหรือทาทายความเขาใจของนักเรียน 
-  ปญหาถูกยกระดับขึ้นเพ่ือนําไปสูการคิด
ของนักเรียน 

 

ชวงหลังของ 
การฝกปฏิบัติการสอน 

  ต้ังปญหาเพ่ือตองการเรียนรู
ความคิดของนักเรียน 

-  ปญหาตองการการสื่อสารแลกเปล่ียน
ความคิดตางๆ ของนักเรียน 
-  คําถามตางๆ เชิญชวนใหนักเรียนแลกเปล่ียน 
อธิบาย และสะทอนการคิดซึ่งกันและกัน  
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3.  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา 
 3.1  การประเมินผลการแกปญหา 
 การประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตรควรยึดหลัก 4 ประการตอไปน้ี (สสวท. 
2550ก: 166-171)  
  1) การประเมินผลจะตองมีขอสอบที่มีลักษณะคําถามแบบเจาะลึกแนวคิด ยุทธวิธี 
และกระบวนการแกปญหาของนักเรียน  
  2) การประเมินผลจะตองใชการสังเกตและการใชคําถามควบคูไปกับกระบวนการ
เรียนการสอน 
  3) การประเมินผลจะตองสงเสริมใหนักเรียนเขียนอนุทินเพ่ือสะทอนกระบวนการคิด
ของตนเอง  
  4) การประเมินผลจะตองมีเกณฑการใหคะแนนที่เปนระบบและชัดเจน          
 วิธีการประเมินผลการแกปญหามี 4 วิธีหลักๆ ไดแก 1) การสังเกตและการใชคําถาม 2) 
การใชการประเมินขอมูลดวยตัวของนักเรียนเอง 3) การใชแบบทดสอบ และ 4) การใหคะแนนแบบ
รูบริก (Charles; Lester; & O’Daffer.  2008) รายละเอียดของแตละวิธีมีดังน้ี 
  1)  การสังเกตและการใชคําถาม (Observing and questioning) 
  การสังเกตและการใชคําถามกับนักเรียนขณะที่นักเรียนกําลังแกปญหาจะทําใหไดขอมูล
ที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการแสดงออก เจตคติ และความเชื่อตางๆ การสังเกตอยางไมเปนทางการ
และการใชคําถามกับนักเรียนสามารถใชประเมินเมื่อนักเรียนทํางานเปนรายบุคคล ในกลุมเล็ก หรือ
ในขณะที่อภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียน แตวานาจะมีประสิทธิภาพที่สุดระหวางที่นักเรียนทํางานเปน
รายบุคคลหรือในกลุมเล็ก เน่ืองจากวาครูมีขอจํากัดในดานเวลาในการจดบันทึกขณะที่มีการอภิปราย
ทั้งชั้นเรียน เครื่องมือในการประเมินที่ครูตองเตรียมไวลวงหนา เชน แบบตรวจสอบรายการ หรือ
มาตรประมาณคา เปนตน  
  2)  การใชการประเมินขอมูลดวยตัวของนักเรียนเอง (Using self-assessment 
data from students) 
  วิธีการใชการประเมินขอมูลเฉพาะตัวของนักเรียนจะมีคุณคามากหรือนอยน้ัน ขึ้นอยู
กับความซื่อตรงที่นักเรียนรายงานหรือบันทึกออกมาถึงความรูสึก ความเชื่อ ความตั้งใจ และความคิด
ของนักเรียนเองเกี่ยวกับการแกปญหาที่กําหนด เครื่องมือสําหรับประเมินวิธีน้ี คือ สมุดรายงานผล 
(Student reports) ที่นักเรียนตองเขียนเลาประสบการณที่ไดจากการแกปญหาภายหลังจากที่แกปญหา
เสร็จแลว ทั้งน้ีครูสามารถใชคําถามตอไปน้ีเพ่ือชวยใหนักเรียนมองยอนกลับและอธิบายความคิดของ
นักเรียนขณะที่แกปญหาได (Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 24) 
   นักเรียนทําอะไร เม่ือแรกพบปญหานักเรียนคิดถึงอะไร 
   นักเรียนใชยุทธวิธีในการแกปญหาเลยหรือไม ใชยุทธวิธีใด ผลเปนอยางไร มีอะไร
เกิดขึ้นบาง ยุทธวิธีน้ันสามารถใชแกปญหาไดคําตอบเลยหรือไม 
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   ถาแกปญหาไมสําเร็จ นักเรียนพยายามหายุทธวิธีอ่ืนมาลองใชอีกหรือไม ผลเปน
อยางไร 
   นักเรียนหาคําตอบของปญหาไดหรือไม นักเรียนรูสึกอยางไร 
   นักเรียนตรวจสอบคําตอบหรือไม ลองใชวิธีการอื่นๆ บางหรือไม นักเรียนแนใจ
หรือไมวาคําตอบที่หาไดถูกตอง 
   ความรูสึกของนักเรียนโดยภาพรวมเปนอยางไรเกี่ยวกับการแกปญหาน้ี  
  3)  การใชแบบทดสอบ (Using tests) 
  แบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลการแกปญหา ไดแก แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
(Multiple choice tests) และแบบทดสอบชนิดเติมหรืออธิบายคําตอบ (Completion tests) (Charles; 
Lester; & O’Daffer.  2008: 36) โดยแบบทดสอบชนิดเลือกตอบจะประกอบดวยขอคําถาม ซ่ึงแตละ
ขอคําถามจะมีตัวเลือกหลายๆ ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกตอบตัวเลือกที่คิดวาถูกตองมากที่สุดเพียง
ตัวเลือกเดียว สวนแบบทดสอบชนิดเติมคําตอบเปนแบบทดสอบที่ประกอบดวยขอคําถาม ซ่ึงแตละ
คําถามจะเวนชองวางไวเพ่ือใหนักเรียนเติมคําหรืออธิบายประโยคที่ถูกตองลงในชองวาง 
  4)  การใหคะแนนแบบรบูริก (Rubric scoring) 
   4.1)  การใหคะแนนแบบวิเคราะห (Analytic scoring)  
   การใหคะแนนแบบวิเคราะหเปนวิธีการประเมินที่กําหนดคาของคะแนนโดยพจิารณา
แยกแยะจากขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา ดังน้ัน ขั้นตอนแรกของการพัฒนามาตราสวนของการ
ใหคะแนนของการวิเคราะห คือ การกําหนดขั้นตอนของการแกปญหาซึ่งเปนสิ่งที่ผูประเมินสนใจ 
ขั้นตอนที่สอง คือ การกําหนดพิสัยของคะแนนที่เปนไปไดสําหรับแตละขั้นตอน (Charles; Lester; & 
O’Daffer.  2008: 30) 
   การใหคะแนนแบบวิเคราะหเปนการพิจารณาขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา 
ไมใชพิจารณาเพียงคําตอบเทานั้น เปนวิธีการกําหนดคุณคางานของนักเรียนดวยการใหคะแนนที่
ชัดเจน ชวยใหครูรูจุดออนและจุดแข็งในแตละขั้นตอนการแกปญหาของนักเรียนไดตรงประเด็น ได
ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลที่เกิดจากกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย และมาตราสวนการใหคะแนนโดย
การวิเคราะหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ตัวอยางการใหคะแนนแบบวิเคราะหแสดง
ดังภาพประกอบ 5 
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ขั้นท่ี 1 :  
ทําความเขาใจปญหา 

3:  เขาใจปญหาไดถูกตอง 
2:  เขาใจปญหาบางสวนไมถูกตอง 
1:  เขาใจปญหานอยมากหรือไมเขาใจปญหาเลย 
 

ขั้นท่ี 2 :  
วางแผนแกปญหา 

3:  เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมและเขียนประโยคคณิตศาสตรไดถูกตอง 
2:  เลือกวิธีการแกปญหาซ่ึงอาจจะนําไปสูคําตอบที่ถูก แตยังมีบางสวนผิดโดยอาจ 
     เขียนประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง  
1:  เลือกวิธีการแกปญหาสวนใหญไมถูกตอง  
 

ขั้นท่ี 3 :  
ดําเนินการตามแผน 

3:  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดถูกตอง 
2:  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดถูกตองเปนบางครั้ง 
1:  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดไมถูกตอง 
 

ขั้นท่ี 4 :  
ตรวจสอบผล 

3:  สรุปคําตอบไดถูกตอง สมบูรณ 
2:  สรุปคําตอบไดไมสมบูรณ หรือใชสัญลักษณไมถูกตอง 
1:  ไมมีการสรุปคําตอบ 

 
ภาพประกอบ 5  การใหคะแนนแบบวเิคราะหสําหรับการแกปญหา 

 

 ที่มา:  สสวท.  (2546).  คูมือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร. หนา 104-105.  
 
   4.2)  การใหคะแนนแบบองครวม (Holistic scoring)  
   เปนวิธีการใหคะแนนที่เนนภาพรวมของคําตอบ แตไมใชพิจารณาเฉพาะคําตอบ
เทานั้น การสรางเกณฑการใหคะแนนมีความสัมพันธกับกระบวนการคิดแกปญหาในมุมมองที่แตกตาง
กับการใหคะแนนแบบวิเคราะห โดยการใหคะแนนแบบองครวมจะไมกําหนดคะแนนแยกแยะลงไป
ถึงประเด็นตางๆ ของกระบวนการคิด แตจะกําหนดน้ําหนักคะแนนสําหรับภาพรวมของคําตอบทั้งหมด 
(Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 30) 
   การใหคะแนนแบบองครวมเปดโอกาสใหมีการพิจารณาประเมินการเขียนของ
นักเรียนใหเปนไปอยางรวดเร็ว เนนการพิจารณากระบวนการที่ใชโดยไมใชพิจารณาเฉพาะคําตอบ
เทานั้น มีการจัดเตรียมเกณฑการใหคะแนนที่เฉพาะเจาะจงชัดเจนสําหรับงานเขียน และใชคะแนน
คาเดียวซึ่งครอบคลุมภาพรวมของคําตอบในการแสดงผลงานการแกปญหา ตัวอยางการใหคะแนน
แบบองครวมแสดงดังภาพประกอบ 6 ซ่ึงปรับจากเกณฑของปรีชา เนาวเย็นผล. (2544: 311) ตอไปน้ี 
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5 
ยอดเยี่ยม 

  ดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวิธีแกปญหาที่เหมาะสม แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน ได
คําตอบของปญหาถูกตอง สมบูรณ 
 

4 
มาก 

  ดําเนินการตามยุทธวิธีแกปญหาทีจ่ะนําไปสูการหาคําตอบที่ถูกตอง แตเขาใจบางสวนของ
ปญหาผิดไปโดยเงื่อนไขบางอยางของปญหา หรือ 

  เลือกใชยุทธวธิแีกปญหาไดเหมาะสม หาคําตอบถูกตอง แตดําเนินการตามยุทธวิธีไดไม
สมบูรณ หรือ 

  เลือกใชยุทธวธิไีดเหมาะสม และแสดงจํานวนที่เปนคําตอบของปญหา แตไมไดนํามาใช
แสดงเปนคําตอบของปญหา 
 

3 
ปานกลาง 

  ใชยุทธวิธีไมเหมาะสมและไดคําตอบไมถูกตอง แตมีส่ิงที่แสดงถึงการมีความเขาใจปญหา 
หรือ 

  ใชยุทธวิธีไดเหมาะสม แตไมไดดําเนินการจนกระทั่งไดคําตอบ หรือ 
  ใชยุทธวิธีไดเหมาะสม แตดําเนินการไมถูกตอง และนําไปสูการหาคําตอบที่ผิดพลาด หรือ

หาคําตอบไมได หรือ 
  ไดคําตอบของปญหายอยๆ ที่แบงจากปญหาที่กําหนด แตดําเนินการตอไปไมได หรือ 
  ไดคําตอบที่ถูกตอง แตไมไดแสดงรายละเอยีดของวิธีการแกปญหา 

 
2 

นอย 
  แสดงวิธีหาคําตอบ และมีส่ิงบงบอกถึงความเขาใจปญหาบางประการ และมีแนวทางที่จะไม

นําไปสูการหาคําตอบที่ถูกตอง หรือ 
  พยายามแกปญหาดวยยุทธวิธีทีไ่มเหมาะสมเพียงแนวทางเดียวที่ไมสามารถแกปญหาได 

และไมคิดหายุทธวธิีอื่น หรือ 
  มีส่ิงบงชี้ถึงความพยายามที่จะหาเปาหมายยอยๆ ของปญหา แตไมดําเนินการตอ 

 
1 

นอยมาก 
หรือไมพยายาม 

  ไมแสดงการแกปญหา หรือไมตอบสนองส่ิงที่สัมพันธกับปญหา คัดลอกขอมูลจากปญหา แต
ไมไดนํามาใชใหเกิดความเขาใจปญหา 

 
ภาพประกอบ 6  การใหคะแนนแบบองครวมสําหรับการแกปญหา 

 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการเตรียมความพรอมทางดานการประเมินผลการแก 
ปญหาใหกับนักศึกษาครูในกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู มีแนวคิด 
มองเห็นวิธีการและหลักการใหคะแนนและประเมินผลการแกปญหาที่เหมาะสมในชั้นเรียน กอนออก 
ไปปฏิบัติการสอนและประเมินผลการแกปญหาภาคสนามตอไป 
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 3.2  การประเมินผลการตัง้ปญหา 
 การประเมินการตั้งปญหาของนักเรียนอาจประเมินไดจากการวิเคราะหงานการตั้งปญหา 
ซ่ึงซิลเวอรและไช (Silver; & Cai.  1996: 526) ไดศึกษาวิจัยและตรวจสอบการตั้งปญหาของนักเรียน
เปนดังภาพประกอบ 7 ตอไปน้ี 
 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
วิเคราะหผลการตั้งปญหา ข้ันที่ 1 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
วิเคราะหผลการตั้งปญหา ข้ันที่ 2 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
วิเคราะหผลการตั้งปญหา ข้ันที่ 3 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7  ขั้นตอนการวิเคราะหงานการตั้งปญหา 
 

 ที่มา:  Silver; & Cai.  (1996).  An Analysis of Arithmetic Problem Posing by Middle 
School Students.  In  Journal for Research in Mathematics Education.  p.526.  
 
 สําหรับการวิเคราะหความซับซอนทางคณิตศาสตร (Mathematical complexity) จากปญหา
ที่ตั้งขึ้นนั้น การศึกษาวิจัยของเควก มีก ลิน และลาย ไว เลง (Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng.  
2007) ไดสรางระดับความซับซอนทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก  
  1) ความซับซอนระดับสูง (High complexity)  
  2) ความซับซอนระดับกลาง (Moderate complexity)  
  3) ความซับซอนระดับต่ํา (Low complexity)  
 ลักษณะและตวัชีว้ัดระดับความซับซอนดังกลาว พิจารณาไดจากตาราง 5 ตอไปน้ี 

ผลการตั้งปญหา 

ไมเปนคําถามทาง
คณิตศาสตร 

เปนคําถามทาง
คณิตศาสตร 

ไมเปนประโยค
คําถาม 

แกไมได แกได 

วิเคราะหความซับซอน 
ทางคณิตศาสตร 

วิเคราะหความซับซอน 
ทางภาษา 
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ตาราง 5  การแบงระดับความซับซอนทางคณิตศาสตรของปญหา 
 

ระดับ ลักษณะ ตัวชี้วัดบางประการ 
ความซับซอนระดับสูง 

(High complexity) 
ปญหาทางคณิตศาสตรที่มีความซับซอน
ระดับสูง มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
  ผูแกปญหาตองใชทักษะข้ันสูงในเร่ือง
ตอไปน้ี คือ การใหเหตุผล การวางแผน 
การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิด
สรางสรรค 
  การตอบปญหาที่เปนที่ยอมรับ ผู
แกปญหาตองอาศยัการคิดอยางเปน
นามธรรมและลึกซ้ึงมากขึ้น  

ส่ิงที่ผูตั้งปญหาคาดวาผูแกปญหาควร
ปฏบัิติ เชน 
  อธิบายถึงวิธีการนําเสนอที่แตกตางที่
สามารถนําไปใชในการแกปญหา 
  ปฏิบัติโดยใชกระบวนการหลาย
ข้ันตอนและจุดที่ตองตัดสินใจหลายจุด 
  ขยายไปสูรูปทั่วไปของแบบรูป 
  แกปญหาไดมากกวาหนึ่งวิธ ี
  อธิบายและตัดสินใจเลือกแนวทางที่
นําไปสูคําตอบของปญหาได 
  บรรยาย เปรียบเทียบ และบอกขอ
แตกตางของวิธีการตางๆ ที่ทําใหไดมาซึ่ง
คาํตอบ 
  วิเคราะหเงื่อนไขตางๆ ที่อยูในคําตอบ
ของปญหา 
  กอใหเกิดการตัดสินใจทางคณิตศาสตร 

ความซับซอนระดับกลาง 
(Moderate complexity) 

ปญหาทางคณิตศาสตรที่มีความซับซอน
ระดับกลาง มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
  ตองอาศัยความยืดหยุนทางความคิด
และทางเลือกทีห่ลากหลายมากขึ้น 
  ใชวิธีการที่มากกวาที่เคยทํามา หรือ
ตองใชวิธีการแบบหลายขั้นตอน  
  ผูแกปญหาตองตัดสินใจวาจะทําอะไร 
โดยใชวิธีการที่ไมเปนทางการของการให
เหตุผลและยุทธวิธใีนการแกปญหา  

ส่ิงที่ผูตั้งปญหาคาดวาผูแกปญหาควร
ปฏิบัติ เชน 
  แสดงสถานการณในเชิงคณิตศาสตรที่
มากกวาหนึ่งแนวทาง 
  กอใหเกิดการตัดสินใจในขั้นตอนของ
กระบวนการใหไดมาซึ่งคําตอบ 
  ตีความหมายของสิ่งที่นําเสนอ 
  แกปญหาแบบหลายขั้นตอน 
  ขยายแบบรูป 
  ใชขอมูลจากกราฟ ตาราง หรือรูปภาพ 
และใชส่ิงเหลานี้ในการแกปญหา 
  ตีความหมายในขออภิปรายอยางงายๆ 
ไมสลับซับซอน 

ความซับซอนระดับต่ํา  
(Low complexity) 

ปญหาทางคณิตศาสตรที่มีความซับซอน
ระดับต่ํา มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
  สวนใหญผูแกปญหาใชเพียงความจํา
และเพียงทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดตางๆ ที่
ไดผานการเรียนรูมาแลว  
  ผูแกปญหาใชวิธีการหรือกระบวนการที่
ทําอยูบอยๆ หรือปฏิบัติอยูอยางเคยชิน  
  ผูแกปญหาแทบไมตองใชความคิด
สรางสรรค 

ส่ิงที่ผูตั้งปญหาคาดวาผูแกปญหาควร
ปฏิบัติ เชน 
  ทบทวน ระลึกถึงขอเท็จจริงหรือสมบัติ
ที่เคยรูหรือจําได 
  คํานวณเกี่ยวกับผลบวก ผลตาง      
ผลคูณ หรือผลหาร  
  ใชวิธีการเฉพาะเจาะจง 
  แกโจทยปญหาเพียงข้ันตอนเดียว 
  ใชขอมูลจากกราฟ ตาราง หรือรูปภาพ 

 
 ที่มา:  Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng.  (2007).  Using Problem-Posing as an 
Assessment Tool.  (Online).    
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 แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะหงานการตั้งปญหาและการแบงระดับความซับซอนทาง
คณิตศาสตรของปญหาดังกลาวขางตน สามารถนํามาเขียนเปนเกณฑการใหคะแนนแบบองครวม
สําหรับการตั้งปญหาไดดังภาพประกอบ 8 ซ่ึงปรับจากเกณฑของเควกและลาย (Kwek; & Lye.  2007: 
Online) ตอไปน้ี 
 

5 
ยอดเยี่ยม 

  ตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับสูง 
 
   

4 
มาก 

  ตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับกลาง 
 
   

3 
ปานกลาง 

  ตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับต่ํา 
 
   

2 
นอย 

  แสดงการตั้งปญหาแตไมเปนคําถามหรือปญหาทางคณิตศาสตร หรือ 
    เปนปญหาที่เปนไปไมได/หาคําตอบไมไดเพราะเงื่อนไขไมสมบูรณ 
   

1 
นอยมาก 

หรือไมพยายาม 

  ไมแสดงการตั้งปญหา (เสนอกระดาษเปลา) หรือเพียงคัดลอกขอมูล 
    จากขอมูลที่กําหนดให  

 
ภาพประกอบ 8  การใหคะแนนแบบองครวมสําหรับการตั้งปญหา 

 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการเตรียมความพรอมทางดานการประเมินผลการตั้ง 
ปญหาใหกับนักศึกษาครูในกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู มีแนวคิด 
มองเห็นวิธีการและหลักการใหคะแนนและประเมินผลการตั้งปญหาที่เหมาะสมในชั้นเรียน กอนออก 
ไปปฏิบัติการสอนและประเมินผลการตั้งปญหาภาคสนามตอไป 
 
ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมสําคัญที่ใชเสริมสรางความสามารถทางการสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
 

1.  การประเมินตนเอง (Self assessment)  
 วิธีการหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนที่จะทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักและรับทราบถึงสภาพปญหา
ในดานการแกปญหาและการตั้งปญหาของตนเอง รวมถึงผูสอนสามารถที่จะแกไขสภาพปญหาใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาของผูเรียนไดตรงจุด ไดแก วิธีการประเมินตนเอง วิธีการนี้สามารถ
ทําใหผูเรียนและผูสอนรับรูถึงความรูสึก ความเชื่อ ความสนใจ และรูปแบบการคิดตางๆ ได   
 เทคนิคที่สําคัญและสามารถนํามาใชใหผูเรียนไดประเมินตนเองมี 2 เทคนิคดวยกัน ไดแก 
(Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 23-29) เทคนิคการใหผูเรียนเขียนรายงานผล (Student reports) 
และเทคนิคการใหผูเรียนทําแบบสํารวจรายการ (Inventories)  
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 1.1 เทคนิคการใหผูเรียนเขียนรายงานผล 
 ชารลส เลสเตอร และโอดาฟเฟอร (Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 24) ไดสราง
แบบคําถามที่ใหผูเรียนเขียนตอบหลังจากทําการแกปญหาเสร็จแลว ดังภาพประกอบ 9 ตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9  แบบคําถามในการเขียนรายงานผลของชารลส (Charles) เลสเตอร (Lester)  
          และโอดาฟเฟอร (O’Daffer) 
 
 ที่มา:  Charles, R.; Lester, F.; & O’Daffer, P.  (2008).  How to Evaluate Progress in 
Problem Solving.  p.24.  
 
 1.2 เทคนิคการใหผูเรียนทําแบบสํารวจรายการ 
 แบบสํารวจรายการมีลักษณะคลายกับแบบประเมินรายการ (Checklists) เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติการแกปญหาและเจตคติตอการแกปญหาของตนเอง โดยเปนแบบสํารวจที่ใหผูเรียนแสดง
ความรูสึกหรือความคิดเห็นตอประเด็นในแตละขอคําถามวาเปน “จริง” หรือ “เท็จ” อยางใดอยางหนึ่ง 
ทั้งน้ีโครงการการแกปญหาทางคณิตศาสตร (Mathematical Problem-Solving Project) ของมหาวิทยาลัย
อินเดียนา (Indiana University) ไดสรางแบบสํารวจรายการในการแกปญหา (Charles, R.; Lester, 
F.; & O’Daffer, P.  2008: 27) แสดงไดดังภาพประกอบ 10 ตอไปน้ี   
 
 
 
 

การเขียนรายงานผล : ประเด็นคําถาม 
        ใหนักเรียนตอบคําถามตางๆ ตอไปนี้เพ่ือชวยใหนักเรียนมองและคิดยอนกลับไป
ภายหลังจากที่นักเรียนไดแกปญหาเสร็จส้ินลงแลว 
         นักเรียนทําอะไร เมื่อแรกพบปญหานักเรียนคิดถึงอะไร 
         นักเรียนใชยุทธวิธีในการแกปญหาเลยหรือไม ใชยุทธวิธีใด ผลเปนอยางไร  
             มีอะไรเกิดขึ้นบาง ยุทธวิธีนั้นสามารถใชแกปญหาไดคําตอบเลยหรือไม 
         ถาแกปญหาไมสําเร็จ นักเรียนพยายามหายุทธวิธีอ่ืนมาลองใชอีกหรือไม  
             ผลเปนอยางไร 
         นักเรียนหาคําตอบของปญหาไดหรือไม นักเรียนรูสึกอยางไร 
         นักเรียนตรวจสอบคําตอบหรือไม ลองใชวิธีการอื่นๆ บางหรือไม  
             นักเรียนแนใจหรือไมวาคําตอบที่หาไดถูกตอง 
         ความรูสึกของนักเรียนโดยภาพรวมเปนอยางไรเกี่ยวกับการแกปญหานี้ 
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ภาพประกอบ 10  แบบสํารวจรายการในการแกปญหาของมหาวิทยาลัยอินเดียนา  
                  (Indiana University) 
 

 ที่มา:  Charles, R.; Lester, F.; & O’Daffer, P.  (2008).  How to Evaluate Progress in 
Problem Solving.  p.27.  
 
 แบบสํารวจรายการในการแกปญหาในภาพประกอบ 10 ประกอบดวยคําถาม 20 ขอ ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 กลุมประเภทตามคุณลักษณะ ไดแก 
  กลุมที่ 1  เปนกลุมขอคําถามเกี่ยวกับความยินดีหรือเต็มใจ (Willingness) ที่จะทํากิจกรรม 
การแกปญหา (ขอ 2, 3, 5, 14, 15, 17) 
  กลุมที่ 2 เปนกลุมขอคําถามเกี่ยวกับความเพียรพยายาม (Perseverance) ขณะทําการ 
แกปญหา (ขอ 1, 4, 8, 10, 16, 18) 
  กลุมที่ 3 เปนกลุมขอคําถามเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) ในเรื่อง
การแกปญหา (ขอ 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 20) 
 โดยขอคําถามมีทั้งความรูสึกในเชิงบวก (ขอ 3, 5, 8-11, 13, 16, 17, 20) และเชิงลบ (ขอ 
1, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 19) ปะปนกันไป ทั้งน้ีการใหคะแนนไดกําหนดดังน้ี สําหรับขอคําถาม

แบบสํารวจรายการในการแกปญหา 
            หลังจากที่ไดแกปญหาทางคณิตศาสตรมาหลายปญหาแลว ใหทานเติมคําวา “จริง” หรือ “เท็จ”  
อยางใดอยางหนึ่งในชองวางหนาขอความในแตละขอ ตามความรูสึกหรือความคิดเห็นของทาน  
การทํารายการแบบสํารวจในการแกปญหาฉบับนี้ไมมีถูกไมมผีิดแตอยางใด 
_______ 1.  ฉันจะรีบใสคําตอบในทันทีเพื่อแสดงใหเห็น _______ 2.  ฉันไมสนุกเลยในการพยายามที่จะแกปญหา 
  วาฉันจบปญหาแลว 
_______ 3.  ฉันจะพยายามแกปญหาทุกปญหา _______ 4.  เม่ือฉันไมไดคําตอบและไมไดวิธีการแกปญหาที่ 
     ถูกตอง ฉันก็จะไมทําตอ 
_______ 5.  ฉันชอบพยายามแกปญหายากๆ  _______ 6.  ฉันมีมันสมองในการคิดแกปญหาไมดีเทากับ 
     นักเรียนคนอื่นๆ  
_______ 7.  ฉันสามารถแกปญหาไดเฉพาะปญหาที่ _______ 8.  ฉันจะไมหยุดแกปญหาจนกวาฉันจะคนพบ
  คนอื่นๆ แกไดเทานั้น   คําตอบ 
_______ 9.  ฉันแนใจวาฉันสามารถแกปญหาไดทุกปญหา _______ 10. ฉันสามารถอดทนแกปญหาไดถึงแมวาจะตองใช
     ระยะเวลานานๆ 
_______ 11.  ฉันแกปญหาไดดีกวานักเรียนคนอื่นๆ อีก _______ 12.  ฉันตองการใครสักคนมาชวยฉันแกปญหา 
  หลายคน 
_______ 13.  ฉันสามารถแกปญหายากๆ ไดทั้งหมด _______ 14.  มีบางปญหาเหมือนกันที่ฉันไมอยากลองแก 
_______ 15.  ฉันไมชอบลองแกปญหาที่ยากเกินจะเขาใจ _______ 16.  ฉันจะเก็บปญหาไปคิดจนกระทั่งคนพบคําตอบ 
_______ 17.  ฉันชอบพยายามแกปญหา _______ 18.  ฉันสามารถลมเลิกปญหาไดทันที 
_______ 19.  ปญหาสวนใหญยากเกินไปสําหรับฉันที่จะ _______ 20.  ฉันเปนนักแกปญหาที่ดีคนหน่ึง 
  แกปญหา 
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ในแตละขอที่เปนเชิงลบ ถาตอบ “จริง” ให 0 คะแนน ถาตอบ “เท็จ” ให 1 คะแนน สําหรับขอคําถาม
ในแตละขอที่เปนเชิงบวก ถาตอบ “เท็จ” ให 0 คะแนน ถาตอบ “จริง” ให 1 คะแนน โดยผลการวิจัย
จากโครงการการแกปญหาทางคณิตศาสตร (Mathematical Problem-Solving Project) ของมหาวิทยาลัย
อินเดียนา (Indiana University) เม่ือใชแบบสํารวจรายการดังกลาวกับนักเรียนเกรด 5 จํานวน 100 
คน (Charles, R.; Lester, F.; & O’Daffer, P.  2008: 27) พบวา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.83 (จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ซ่ึงเม่ือแบงพิจารณาตามคุณลักษณะทั้งสามกลุม พบวา คะแนนความยินดี
หรือเต็มใจ (Willingness) ที่จะทํากิจกรรมการแกปญหาเทากับ 4.34 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 6 
คะแนน) คะแนนความเพียรพยายาม (Perseverance) ขณะทําการแกปญหาเทากับ 3.94 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) และคะแนนความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) ในเร่ืองการ
แกปญหาเทากับ 4.55 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน) 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใหนักศึกษาครูไดประเมินตนเอง โดย 
  1)  ใหนักศึกษาครูลงมือแกปญหาและตั้งปญหาทางคณิตศาสตร แลวเขียนรายงานผล 
(Student reports) โดยใหเขียนเลาประสบการณที่ไดจากการแกปญหาและการตั้งปญหาในทันทีหลังจาก
ที่แกปญหาและตั้งปญหาเสร็จแลว จากประเด็นคําถามที่ตั้งไว 
  2)  ใหนักศึกษาครูทําแบบสํารวจรายการ (Inventories) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติการ 
แกปญหาและเจตคติตอการแกปญหาของตนเอง (โดยเปนแบบสํารวจที่ใหนักศึกษาครูแสดงความรูสึก
หรือความคิดเห็นตอประเด็นในแตละขอคําถามวาเปน “จริง” หรือ “เท็จ” อยางใดอยางหนึ่ง) 
 
2.  การแกปญหาและการตั้งปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems) ปญหาปลายเปด 
(Open-ended problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) 
 ปญหาที่ไมคุนเคยเปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอนและเปนปญหาแปลกใหมสําหรับผูแก 
ปญหา ในการแกปญหาผูแกปญหาตองใชความรู ทักษะกระบวนการตางๆ และประสบการณหลาย
อยางประมวลเขาดวยกันเพ่ือหาวิธีการแกปญหา (Reys; et al.  2004: 115-117) 
 ปญหาปลายเปดเปนปญหาที่สรางขึ้นใหมีคําตอบเปดกวาง หรือมีคําตอบที่ถูกตองหลาย
คําตอบ หรือมีวิธีการหรือแนวทางหาคําตอบไดหลายวิธี เรามักพบปญหาปลายเปดไดโดยทั่วไปใน   
การสอนในชั้นเรียนตามปกติเม่ือผูสอนใชถามนักเรียนโดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาความหลากหลาย
ของวิธีการหรือแนวทางเขาสูการหาคําตอบของปญหาที่กําหนด (NCTM.  1989: 210) 
 สวนปญหาในชีวิตจริงเปนปญหาที่ผูแกปญหาจะตองใชทักษะ ความรู มโนมติ และการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตรแกปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง ซ่ึงตองใชวิธีการตางๆ ทางคณิตศาสตร 
เชน การรวบรวมขอมูลทั้งที่กําหนดในปญหาและอยูนอกปญหา การจัดกระทํากับขอมูล เปนตน 
ปญหาประเภทนี้เปนปญหาที่สามารถทําใหผูแกปญหาเห็นประโยชนและคุณคาของคณิตศาสตรได  
(Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 13) 
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 ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติโดยทั่วไปครูมักจะใชแบบฝกหัดในหนังสือเรียนเปน
สื่อการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนฝกคิดคํานวณและแกปญหาเพิ่มเติม ซ่ึงนักเรียนสามารถหาคําตอบได
โดยใชวิธีการทํานองเดียวกับตัวอยาง นอกจากนั้นแบบฝกหัดในหนังสือเรียนมุงเนนไปทีก่ารหาคาํตอบ
เพียงอยางเดียว ไมคอยยั่วยุใหนักเรียนอยากคิดแกปญหา แนวทางอยางหน่ึงที่ครู ผูสอนสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดก็คือ การนําปญหาที่ดีมาใช ปญหาที่ดีในที่น้ี หมายถึงปญหาที่เจาะลึกแนวคิดของ
นักเรียน แปลกใหม ดึงดูดความสนใจและทาทายความสามารถของนักเรียน เกี่ยวของสัมพันธกับ
สถานการณตามความเปนจริง และใชวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลาย ปญหาที่ดีดังกลาว
สอดคลองกับประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรทั้งสามประเภท ไดแก ปญหาที่ไมคุนเคย (Non-
routine problems) ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world 
problems)   
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะใหนักศึกษาครูทํากิจกรรมที่ไดลงมือแกปญหาและตั้งปญหา โดย
ใชสถานการณปญหาที่ไมคุนเคย (Non-Routine problems) ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) 
และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) โดย 
  1) แกปญหาที่ทาทาย คิดไดหลายวิธี และใชความรูพ้ืนฐานในการแกปญหาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน นักศึกษาครูมีอิสระในการคิดตัดสินใจ และมีเวลาในการคิดไตรตรอง  
  2)  ตั้งปญหาโดยปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวและตั้งปญหาจากสถานการณที่
กําหนดให โดยใหเปนปญหาที่ขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป เปนปญหาที่นาสนใจ 
ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
 
3.  การฝกการใหเหตุผลและการสื่อสารทางคณติศาสตร 
 3.1 การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 การใหเหตุผลเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหการดํารงชีวิตของคนเรามีความแตกตางจาก
สัตวโลกชนิดอ่ืน สําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรน้ัน การใหเหตุผลสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิด
อยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ 
สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม การคิดอยางมีเหตุผล
เปนเครื่องมือสําคัญที่นักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชในการพัฒนาตนเองในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ใน
การทํางานและการดํารงชีวิต  
 มีงานวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันวา การสอนใหนักเรียนเรียนดวยความเขาใจอยางมีเหตุผล 
ดีกวาการสอนแบบใหจดจํา การสอนคณิตศาสตรอยางเปนเหตุเปนผลจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาคณิตศาสตร สามารถจดจําไดดีและนานกวาเดิม (สสวท.  2550ก: 38)  
 บารูดี (Baroody. 1993: 59) ไดจําแนกชนิดของเหตุผลที่เกี่ยวของกับชั้นเรียนคณิตศาสตร
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
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  1) การใหเหตุผลแบบสหัชญาณ (Intuitive reasoning) เปนเหตุผลที่คนเรามีขอมูลไม
เพียงพอที่จะตัดสินใจ จึงตัดสินใจบนขอมูลที่เห็นและตามความรูสึก ดังน้ันจึงเปนเหตุผลที่วางอยูบน
สิ่งที่ปรากฏหรือขอสันนิษฐาน ซ่ึงทั้งสิ่งที่ปรากฏและขอสันนิษฐานนี้อาจถูกหรือผิดก็ได (Baroody. 
1993: 60) 
  2) การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) เปนกระบวนการที่ใชการสังเกต
หรือทดลองหลายๆ ครั้ง แลวรวบรวมขอมูลเพ่ือหาแบบรูปที่จะนําไปสูขอสรุปซ่ึงเชื่อวานาจะถูกตอง 
นาจะเปนจริง มีความเปนไปไดมากที่สุด แตยังไมไดพิสูจนวาเปนจริงและยังไมพบขอขัดแยง เรียก
ขอสรุปน้ันวาขอความคาดการณ (Conjecture) การแกปญหาของคนเราจะเริ่มตนดวยการใหเหตุผล
แบบอุปนัยตั้งขอความคาดการณกอน จากนั้นจึงคอยหาเหตุผลสนับสนุนหรือคัดคานขอคาดการณ
น้ันดวยเหตุผลแบบนิรนัยเพ่ือใหไดขอสรุปที่จะใชเปนเกณฑในการตัดสินหรืออางอิงตอไป (Baroody. 
1993: 79)  
  3) การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) เปนกระบวนการที่ยกเอาสิ่งที่รู
วาเปนจริงหรือยอมรับวาเปนจริงโดยไมตองพิสูจน แลวใหเหตุผลตามหลักตรรกศาสตรอางจากสิ่งที่
รูวาเปนจริงน้ันเพ่ือนําไปสูขอสรุปหรือผลสรุปที่เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม เชื่อกันวาการใหเหตุผลแบบนิรนัย
เปนเหตุผลที่เชื่อถือไดมากที่สุด เน่ืองจากเปนเหตุผลที่สรางบนพื้นฐานทางตรรกศาสตร  
 ครูลิคและรูดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 10) เชื่อวาพฤติกรรมทุกอยางที่คนเรากระทํา
น้ันลวนเปนผลสรุปที่ไดมาจากกระบวนการทางดานเหตุผลทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้การพัฒนาทักษะทางดาน
เหตุผลจึงตองถือเปนเปาหมายแรกๆ ของครูทุกคนในทุกชั้นเรียน  
 3.2 การสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 การสื่อสารทางคณิตศาสตรชวยใหผูเรียนสามารถถายทอดความรูความเขาใจ แนวคิดทาง
คณิตศาสตร หรือกระบวนการคิดของตนใหผูอ่ืนรับรูไดอยางถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การที่
ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายหรือการเขียน แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ถายทอดประสบการณ
ซ่ึงกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน จะชวยใหผูเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความหมาย 
เขาใจไดอยางกวางขวางลึกซึ้งและจดจําไดนานมากขึ้นอีกดวย (สสวท.  2550ก: 59) 
 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 1989) ไดกําหนดใหการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรเปนจุดเนนที่สําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ผานชองทางการสื่อสาร ไดแก 
การฟง การพูด การอาน การเขียน การดู และการแสดงทาทางผานการใชสัญลักษณ ตัวแปร ตาราง 
กราฟ สมการ อสมการ ฟงกชัน และตัวแบบทางคณิตศาสตร เปนตน มาชวยในการสื่อความหมาย 
 ในการสื่อสารทางคณิตศาสตรน้ัน ผูเรียนจะตองอาศัยสัญลักษณ ตัวแปร ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร หรือแบบจําลองมาชวยในการเสนอแนวคิดหรือการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรมีความ
กะทัดรัดชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ ทั้งน้ีเพ่ือใหครูผูสอน เพ่ือนของผูเรียน หรือผูเกี่ยวของ
สามารถรับรูแนวคิดหรือการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตองและตรงประเด็น  
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 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยฝกใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการใหเหตุผลใน
แตละขั้นตอนของการแสดงการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร รวมทั้งฝกวิธีการให
เหตุผลที่ทําใหผูอ่ืนเชื่อตามและยอมรับได โดยคํานึงถึงการใหเหตุผลแบบอุปนัยและการใหเหตุผล
แบบนิรนัยเปนหลัก พรอมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
ในแตละขั้นตอนของการแสดงการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมตอไปน้ี 
  1) ใชการออกมานําเสนอผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งแสดงเหตุผลหนาชั้นเรียน การ
สื่อสารแนวคิดที่ไดระหวางเพ่ือนสมาชิกในกลุมและระหวางกลุมปฏิบัติงาน รวมกันอภิปรายสิ่งที่คนพบ 
ในแงของความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของคําตอบ  
  2)  ใชการเขียนอนุทิน (Journal writing) เพ่ือสะทอนแนวคดิที่ไดรับจากการเรียนรู 
 
4.  การฝกการรูคิด (Metacognition)  
 การรูคิดหมายถึงการคิดที่ลึกซึ้งหรือการไตรตรองเกี่ยวกับการคิดของตนเอง คือรูวาตน
กําลังอยูในกระบวนการคิดใดและสามารถควบคุมตนเองใหทําตามนั้นได ผูที่ไดรับการฝกการรูคิดจะ
มีความตระหนักในงานและสามารถใชยุทธวิธีในการทํางานจนสําเร็จอยางสมบูรณได องคประกอบ
ของการรูคิด ไดแก 1) การตระหนักรู (Awareness) และ 2) ความสามารถในการควบคุมตนเอง 
(Self-Regulation) (Fortunato; et al.  1991: 39, Schoenfeld.  1992: 189) 
 กระบวนการของการรูคิดประกอบดวย 
  1) การวางแผน (Planning) เปนการดําเนินการเพื่อใหรูวาตนเองจะทํางานนั้นอยางไร 
พฤติกรรมในขั้นนี้ประกอบดวย การตั้งเปาหมาย การสํารวจทรัพยากรที่เกี่ยวของรวมถึงงบประมาณ 
เวลาที่จะใช และการเลือกยุทธวิธีที่จะใช 
  2)  การกํากับ (Monitoring) เปนการควบคุมการคิดของตนเอง พฤติกรรมในขั้นน้ีประกอบ 
ดวยการตรวจสอบความกาวหนาของตนเอง การทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนการที่วางไววาเปนไป
ไดเพียงใด และการทบทวนความคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอนและวิธีการ 
  3) การประเมิน (Evaluating) เปนการตรวจสอบและประเมินผลลัพธเพ่ือคนหาระดับ
ความเขาใจของตนเองและพัฒนางานใหดีขึ้น 
 นักจิตวิทยากลุมปญญานิยม (Cognitivism) เชื่อวาการรูคิดเปนหัวใจสําคัญของการเกิดการ
เรียนรูจึงตองสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการรูคิดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได   
 กิจกรรมการฝกการรูคิดอยางหนึ่งสําหรับการแกปญหาทางคณิตศาสตร ไดแก การใชแบบ
ประเมิน เพ่ือใหผูเรียนรายงานความคิดหลังจากไดแกปญหาที่ไมคุนเคยเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งน้ี  
ฟอรตุเนโตและคณะ (Fortunato; et al.  1991: 39) ไดสรางแบบประเมินที่วัดกระบวนการของการรู
คิดไดครอบคลุมทั้งดานการวางแผน การกํากับ และการประเมิน แบบประเมินที่ฟอรตุเนโตและคณะ 
สรางขึ้นนี้ไดพัฒนาตอมาจากแบบประเมินของชอนฟลด (Schoenfeld) และแบบประเมินของคอรโน
และแมนดิเนช (Corno and Mandinach) เพ่ือใชประเมินความสามารถทางการรูคิดของนักเรียนเกรด 
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7 หลังจากใหนักเรียนแกปญหาที่ไมคุนเคย 1 ปญหา แบบประเมินดังกลาวประกอบดวยคําถาม 21 
ขอ แบงออกเปน 4 กลุมตามจุดเนน ไดแก    
  กลุมที่ 1 เนนที่การตีความปญหาและยุทธวิธีวางแผนแกปญหา 
  กลุมที่ 2 เนนที่กระบวนการควบคุมในการหาคําตอบ 
  กลุมที่ 3 เนนที่การประเมินการจัดการกับปญหา 
  กลุมที่ 4 เนนที่ยุทธวิธีเฉพาะหรือวิธีการที่ใชในการหาคําตอบของปญหาที่กําหนด 
โดยในการตอบแบบประเมินทั้ง 4 ตอนของนักเรียนจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงความคิดหรือพฤติกรรม
ทางความคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นจริงทั้งกอน ระหวาง และหลังจากการแกปญหาเสร็จแลว ดวยการ
เลือกคําตอบวา “ใช” “ไมใช” หรือ “อาจจะ” ก็ได โดยมีหลักการดังน้ี 
  ตอบวา “ใช”  เม่ือนักเรียนไดทําพฤติกรรมเชนนั้น 
  ตอบวา “ไมใช” เม่ือนักเรียนไมไดทําพฤติกรรมเชนน้ัน 
  ตอบวา “อาจจะ” เม่ือนักเรียนไมแนใจวาไดทําพฤติกรรมเชนน้ันหรือไม 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจะใหนักศึกษาครูฝกการรูคิด (Metacognition) โดย 
  1) ใหนักศึกษาครูฝกเปลี่ยนมุมมองการคิดในการแกปญหาและการตั้งปญหาจากปญหา
ที่ตองอาศัยการเปลี่ยนมุมมองในการคิด  
  2) ใหนักศึกษาครูทําแบบประเมินเพ่ือรายงานความคิดของตนเองในทันทีหลังจากแก 
ปญหาเสร็จแลว ซ่ึงวัดกระบวนการรูคิดที่ครอบคลุมทั้งดานการวางแผน การกํากับ และการประเมิน 
 
5.  การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทศันการสอน 
 จากงานวิจัยของ ณิศรา อํ่าอําไพ (2543) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการสอน
คณิตศาสตรโดยใชวีดิทัศน พบวา การใชวีดิทัศนชวยในการวิเคราะหการสอนไดละเอียดและชัดเจน 
ชวยตรวจสอบการสอนและประเมินการสอนได และเปนเครื่องมือในการใหผลยอนกลับทางการสอน
ที่ดี นอกจากนี้ในกระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ (Lesson study) เครื่องมือที่ดีที่สามารถ
นํามาใชในการสะทอนผลการสอนของครู ไดแก การใชวีดิทัศนบันทึกการสอน โดยสามารถทําให
ครูผูสอน กลุมครูที่เขารวมสังเกตการสอน และผูที่เกี่ยวของสามารถยอนระลึกถึงการปฏิบัติการสอน 
ตรวจสอบและประเมินผลการสอนและขั้นตอนการปฏิบัติการสอนไดเปนอยางดี สามารถเก็บราย 
ละเอียด และมุมมองที่ผูสอนมองไมเห็น และเปนเครื่องมือเพ่ือใหเกิดการวิเคราะห อภิปราย วิพากษ 
และพัฒนาการเรียนการสอนได (Stigler; & Hiebert.  1999., Isoda; et al.  2007., Lewis.  2000., 
Fernandez; et al.  2001) 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะใหนักศึกษาครูดูบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรในชั้นเรียน แลวรวมกันอภิปรายและวิเคราะหการสอนในประเด็นตอไปน้ี  
  1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชกับนักเรียน  
  2)  เทคนิควิธีการสอน  
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  3)  สื่อการเรียนรู  
  4)  การใชคําถามกระตุน  
  5)  การประเมินผล   
  6)  จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
 
6.  การฝกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา 
 ชารลส เลสเตอร และโอดาฟเฟอร (Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 64-65) ไดแนะนํา
ครูผูสอนเกี่ยวกับวิธีการฝกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการแกปญหาของนักเรียนไว 8 ประการ
ดังน้ี 
  1) ควรประเมินงานของนักเรียนอยางสม่ําเสมอและอยางเปนระบบ 
  2) ควรประเมินกระบวนการคิดตางๆ ของนักเรียนเขาไปดวยเม่ือนักเรียนใหคําตอบ
ตางๆ มา 
  3) การประเมินผลตองสอดคลองกับเปาหมายของการเรียนการสอน 
  4) ควรประเมินเจตคติและความเชื่อตางๆ เกี่ยวกับการแกปญหาของนักเรียนไปดวยกัน
กับการประเมินผลการปฏิบัติการแกปญหา 
  5) ควรสังเกตจากความพยายามในการปฏิบัติงานกลุมและงานเขียนของนักเรียนโดย
ใหเปนสวนที่สําคัญของการประเมิน 
  6) ควรใชการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลเทาที่จะทําได 
  7) ไมควรรูสึกวาจะตองประเมินนักเรียนทุกคนในเวลาเดียวกัน หรือตองบันทึกผลงาน
ของนักเรียนในการแกปญหาไปเสียทุกอยาง และ 
  8) ควรบอกหรือแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ครูตองการจะประเมินผลจากการปฏิบัติ 
งานของนักเรียนไปดวยวานักเรียนตองทําอยางไรถึงจะผานเกณฑที่กําหนดไว 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใหนักศึกษาครูไดฝกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการ
แกปญหาและการตั้งปญหา โดย   
  1) ใหนักศึกษาครูแตละคนไดทําบทบาทหนาที่เปนทั้งผูประเมินและผูรับการประเมินผล
การแกปญหาและการตั้งปญหาของเพื่อนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ ฝกการประเมินทั้งงานเขียนโดยประเมิน
กระบวนการคิดตางๆ ของเพ่ือนพรอมไปกับคําตอบที่ไดรับ ฝกการใชเกณฑการใหคะแนน การบอก
เหตุผลของการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ตลอดจนฝกประเมินเจตคติและความเชื่อตางๆ เกี่ยวกับ
การแกปญหาและการตั้งปญหา   
  2) ใหนักศึกษาครูฝกประเมินและอภิปรายตัวอยางงานการแกปญหาและการตั้งปญหา
จริงของนักเรียน เพ่ือเตรียมความพรอมสูการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไป 
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7.  การฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 
 ทิศนา แขมมณี (2552: 412-413) กลาววา การสอนแบบจุลภาคเปนการฝกทักษะการสอน
กอนออกไปสูสถานการณจริงในโรงเรียน วัตถุประสงคเพ่ือชวยใหนักศึกษาครูไดฝกปฏิบัติการสอน
ในจุดที่ตนยังทําไมไดหรือยังทําไมไดดี เปนการฝกซอมใหตนเองมีความพรอมในการไปปฏิบัติงาน
จริงในโรงเรียน หลักของการฝกทักษะการสอนมีอยู 3 ประการ คือ 
  1) การเปนแบบอยางที่ดี การฝกทักษะจะไดผลดี หากผูฝกไดเห็นแบบอยางที่ดีใน
เรื่องน้ัน ซ่ึงแบบอยางนี้อาจเปนตัวบุคคลจริง หรืออาจอยูในรูปของสื่อก็ได เชน ภาพยนตร วีดิทัศน 
เทป สไลด ภาพนิ่ง เปนตน  
  2) การมีเกณฑที่ดีและชัดเจน หากทักษะการสอนที่จะฝกมีเกณฑของการกระทําที่
ชัดเจน และมีลักษณะเปนรูปธรรมหรือระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนจะชวยใหการฝกประสบความสําเร็จ
ไดเปนอยางดี เน่ืองจากผูรับการฝกรูวาควรจะตองทําอะไรบาง การรูถึงพฤติกรรมที่คาดหวังอยาง
ชัดเจนยอมเปนแนวทางใหผูรับการฝกเดินไปสูเปาหมายไดตรงทาง ไมหลงทาง 
  3) การไดรับขอมูลปอนกลับ (Feed back) หากผูรับการฝกไดรับรูการกระทําและ
ผลของการกระทําของตนเองดวยตาตนเองแลว จะชวยใหผูรับการฝกยอมรับที่จะแกไขและเห็นจุด
และแนวทางที่จะปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของตน 
 เนื่องจากในการฝกทักษะการสอนตามหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ประสบปญหาที่
ผูเรียนมีจํานวนมากและเวลาฝกมีนอย จึงไดมีการพัฒนาแนวคิดการสอนแบบจุลภาคขึ้นเพ่ือชวย
แกปญหาดังกลาว การสอนแบบนี้ใชการยอสวนทั้งในดานบทเรียน ผูเรียน และเวลาเรียน กลาวคือ 
ผูรับการฝกจะไมสอนทั้งบทเรียน แตจะเลือกเฉพาะขั้นตอนหรือจุดที่ตนตองการจะฝกฝนเทานั้น 
สวนผูเรียนก็ไมจําเปนตองใชทั้งชั้นเรียน อาจใชเพียง 3 – 10 คนก็ได และหากไมสามารถหาผูเรียน
จริง อาจใหเพ่ือนรวมชั้นเปนผูเรียนใหก็ได (แตควรเลือกบทเรียนที่เหมาะกับระดับของผูเรียน) การ
ฝกใชเวลาไมมากเพียงประมาณ 5 – 10 นาที ก็เพียงพอสําหรับทักษะหนึ่งๆ ดวยวิธีการยอสวน
ดังกลาว การสอนแบบจุลภาคจึงเปนวิธีการที่สามารถใชฝกทักษะการสอนใหแกนักศึกษาจํานวน
มากๆ ไดในเวลาที่จํากัด (ทิศนา แขมมณี.  2552: 413) 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใหนักศึกษาครูฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ที่เนน
การแกปญหาและการตั้งปญหา โดย 
  1)  ใหนักศึกษาครูเขียนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียน 
  2)  ใหนักศึกษาครูไดฝกทักษะการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใช
การฝกสอนแบบจุลภาคในชั้นเรียนกอนออกไปสูการสอนในโรงเรียนจริงตอไป 
 
8.  การเขียนแผนผังความคิด (Mind map)  
 การเขียนแผนผังความคิดเปนเทคนิคการจดบันทึกที่พัฒนาขึ้นจากความรูเร่ืองสมองและ
ความทรงจําของมนุษย เดิมมนุษยแทบทุกชาติ ทุกภาษาจดบันทึกแบบเสนตรง ขนานกันไปเปน
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แถวๆ มานานหลายศตวรรษ ตอมาเมื่อประมาณกอนป พ.ศ.2520 เล็กนอย มนุษยจึงรูเรื่องการทํางาน
ของสมองมากขึ้น โทนี บูซาน (Tony Buzan) ไดเสนอวิธีการจดบันทึกแบบใหมขึ้น โดยศึกษาจาก
บันทึกของนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนเกงๆ ประกอบกับคนควาบันทึกของผูที่ไดรับการยกยองวา
เปนอัจฉริยบุคคลของโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert 
Einstein) รวมทั้งนักการเมืองคนสําคัญอยาง ประธานาธิบดี จอหน เอฟ. เคนเนดี (John Fitzgerald 
Kennedy) โทนี บูซาน เรียกวิธีการจดบันทึกนี้วา Mind map (ธัญญา ผลอนันต.  2545)  
 หลักการสําคัญของการเขียนแผนผังความคิด ก็คือการใชภาพ สี และเสน รวมกันในการ
จดบันทึก โดยเริ่มจากตรงกึ่งกลางหนากระดาษที่ไมมีเสน ความคิดตางๆ อาจจะแทนดวยคําสําคัญ
ที่แทนประเด็นหลักหรือภาพที่แทนความคิดนั้น มีเสนโยงเชื่อมตอกันแบบเดียวกับที่สมองทํางาน 
ตัวอยางการเขียนแผนผังความคิดแสดงไดดังภาพประกอบ 11 ตอไปน้ี 
 

      
 

ภาพประกอบ 11  ตัวอยางการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) 
 
 ทิศนา แขมมณี (2552: 389-392) ไดกลาวถึงขั้นตอนหลักในการทําแผนผังความคิดไววา 
  1) เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แลวแตกสาขาออกไปเปนความคิดรวบ
ยอดยอยๆ  
  2) เขียนคําที่เปนตัวแทนความหมายของความคิดนั้นๆ ลงไป และใชรูปเรขาคณิต
แสดงระดับของคํา คําใดอยูในขอบเขตหรือระดับเดียวกัน ใชรูปเรขาคณิตเดียวกันลอมกรอบคํานั้น 
  3) ลากเสนเชื่อมโยงความคิดเพื่อแสดงความสัมพันธของความคิดตางๆ เสนที่ใชอาจ
เปนสวนของเสนตรง เสนโคง หรืออาจใชลูกศรแสดงความเชื่อมโยงของความคิดตางๆ  
  4) ใชสัญลักษณตางๆ เปนตัวแทนความหมายของความคิดและความรูสึกตางๆ  
  5) สรางแผนผังความคิดใหสมบูรณ ตามความเขาใจของตน 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจะใหนักศึกษาครูศึกษา รวบรวม และสรุปความรูเกี่ยวกับการแก 
ปญหาและการตั้งปญหา และความรูเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา แลวจัดทําแผน 
ผังความคิด (Mind map) สรุปภาพรวมความรูทั้งหมด และนํามาอภิปรายในชั้นเรียน 
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ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ (Lesson study) 
 

 ‘การศึกษาผานบทเรียน’ เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงถือ
กําเนิดในระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุน สงผลใหครูไดตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองอยาง
เปนระบบเพื่อพัฒนาไปสูการเปนครูผูสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การตรวจสอบดังกลาวมีลักษณะ
สําคัญอยูที่ครูไดรวมกันทํางานอยางตอเน่ืองเพ่ือการศึกษา วิเคราะหบทเรียน รวมมือกันวางแผน 
การสอน สรางสรรคสื่อการเรียนการสอน ทดลองใชแผนการสอน มีการสังเกตการใชแผนการสอนใน
หองเรียนจริง มีการวิพากษวิจารณสะทอนผลการสอน และมีการทดลองใชแผนการสอนซ้ําอีกครั้ง
หลังจากที่ไดปรับปรุงแผนรวมกันแลว แนวคิดของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ เปนวิธีการที่มีการศึกษา
แลววามีประสิทธิภาพ มุงเนนปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรในหองเรียน และเปน
กระบวนการที่ผลักดันใหครูผูสอนในโรงเรียนสามารถปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูคณิตศาสตรของ
นักเรียนซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดได (Stigler; & Hiebert.  1999., Isoda; et al.  2007., Lewis.  
2000., Fernandez; et al.  2001) 
 เลวิส (Lewis. 2000) ไดเสนอกระบวนการใน ‘การศึกษาผานบทเรียน’ ไว 8 ขั้นตอน ดัง 
ตอไปน้ี 
  ข้ันตอนที่ 1: การกําหนดจุดเนนของบทเรียน (Focusing the lesson) 
  โดยปกติแลว ‘การศึกษาผานบทเรียน’ จะมุงเนนไปที่การตั้งเปาหมายโดยภาพกวาง
ของโรงเรียน เชน ความตองการพัฒนานักเรียนใหเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางอิสระ มีความกระตือรือรน
ในการเรียน มีความสามารถในการแกปญหา เปนตน กลุมครูผูสอนจะรวมกันกําหนดเปาหมายกวางๆ 
จากนั้นจึงเลือกเนื้อหาของบทเรียนอยางเฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะพิจารณาจากแนวคิดที่เปนปญหาสําหรับ
ครูในการสอน และเปนเรื่องที่ยากสําหรับนักเรียนในการเรียนรู  
  ข้ันตอนที่ 2:  การวางแผนการสอน (Planning the lesson) 
  กลุมครูผูสอนศึกษาคนควาในหัวขอเร่ืองที่รวมกันกําหนดขึ้นมา ศึกษาจากหนังสือ 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากน้ันจึงรวมกันพัฒนาแผนการสอนและนําแผนฉบับรางนั้นเสนอ
ตอคณะกรรมการของโรงเรียนเพ่ือนํามาเปนขอมูลปอนกลับในมุมมองที่กวางขึ้น 
  ข้ันตอนที่ 3:  การสอนตามแผนการสอนที่ไดสรางขึ้น (Teaching the lesson) 
  ตัวแทนครูคนหนึ่งในกลุมจะรับหนาที่เปนผูสอนตามแผนการสอนที่ไดรวมสรางขึ้นใน
หองเรียนของตนเอง โดยเพื่อนครูคนอ่ืนๆ คอยสังเกตการสอนนั้นอยางใกลชิดหลังหองเรียน พรอม
ทั้งบันทึกสิ่งที่นักเรียนและครูไดทําและไดมีปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงอาจใชการบันทึกวีดิทัศน ภาพถาย 
เครื่องบันทึกเสียง และงานของนักเรียนประกอบเปนหลักฐาน 
  ข้ันตอนที่ 4:  การสะทอนและประเมินผลการสอน (Reflecting and evaluating) 
  กลุมครูนัดประชุมกันหลังเวลาที่มีการเรียนการสอนตามปกติในแตละวันเพ่ืออภิปราย
ผล สะทอนผลการสอนและสิ่งที่เปนขอสังเกตในการเรียนการสอนที่เพ่ือนครูเก็บรวบรวมได ผูที่มี
บทบาทเปนคนแรกคือครูผูทําหนาที่สอนจะเปนผูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนที่สอนไปวา
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บรรลุเปาหมายที่ไดวางไวหรือไม อยางไร และบงชี้ใหเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวครูในการสอนคือ
อะไร จากนั้นเพ่ือนครูคนอ่ืนๆ จะชวยกันใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชปรับปรุงบทเรียน
ตอไป 
  ข้ันตอนที่ 5:  การปรับปรุงแกไขแผนการสอน (Revising the lesson) 
  บนพ้ืนฐานของปญหาที่ไดระบุไวในการสอนครั้งแรก กลุมเพ่ือนครูจะทําการปรับปรุง
แกไขบทเรียนใหมโดยใชสิ่งที่นักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่ครูสังเกตเห็นระหวางที่สังเกต
การสอนในชั่วโมงเรียน กลุมครูอาจนัดประชุมกันในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน หลังเลิกเรียน พัก
กลางวัน ตอนเชากอนเขาสอน หรือเปนชวงเวลาที่โรงเรียนจัดสรรใหในเวลาปกติเพ่ือปรับปรุงบทเรียน
และเตรียมความพรอมสําหรับการสอนบทเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเปนครั้งที่สอง บางครั้งกลุมครู
อาจตัดสินใจไมสอนบทเรียนนั้นใหมอีกครั้งถาหากการสอนครั้งแรกบรรลุเปาหมายของการเรียนการ
สอนนั้นๆ แลว 
  ข้ันตอนที่ 6:  การสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแกไขแลว (Teaching the revised 
lesson) 
  แผนการสอนที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวอาจถูกนํามาใชสอนใหมอีกครั้งกับกลุม
นักเรียนที่ไมใชกลุมเดิม ครูผูที่รับหนาที่สอนในครั้งที่สองอาจเปนครูคนเดิมที่สอนในครั้งแรก หรือ
อาจเปนเพ่ือนครูคนใหมในกลุมก็ได ในขั้นนี้มักจะเชิญครูในโรงเรียนใหเขารวมสังเกตการสอนดวย 
  ข้ันตอนที่ 7: การสะทอนและประเมินผลการสอน (Reflecting and evaluating) 
  ครูทั้งหมดในกลุมมีสวนไดอภิปรายซักถามในประเด็นทั่วๆ ไปเก่ียวกับการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น โดยปกติแลวในขั้นตอนนี้จะมีผูเชี่ยวชาญภายนอก ซ่ึงอาจมาจากมหาวิทยาลัยเขา
รวมสะทอนผลกับกลุมครู โดยผูเชี่ยวชาญภายนอกจะเปนผูที่อภิปรายสรุปปดทาย 
  ข้ันตอนที่ 8: การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลลัพธที่ได (Sharing results) 
  กลุมครูจะแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นจากกระบวนการของ ‘การ 
ศึกษาผานบทเรียน’ และอาจมีการสรางคลังของบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมไว บางครั้ง
ขอสรุปเกี่ยวกับผลลัพธที่ไดจะไดรับการตีพิมพเปนรายงาน ‘การศึกษาผานบทเรียน’ นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนอาจมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานโดยเชิญครูจากโรงเรียนอ่ืนใหเขารวมสังเกตการ 
สอน อภิปราย สะทอนผลถึงบทเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมครู 
 นอกจากนี้ บาบา (Baba.  2007: 2-7) ไดเสนอกระบวนการโดยทั่วไปของ ‘การศึกษาผาน
บทเรียน’ วาประกอบดวย 3 ระยะใหญๆ ไดแก  
  1)  ระยะวางแผนการสอน 
  2) ระยะศึกษาและนําแผนการสอนไปใช และ 
  3) ระยะสะทอนผลการสอน 
โดยแบงเปนขั้นตอนยอยๆ 8 ขั้นตอนเชนเดียวกัน ไดแก 1) ขั้นกําหนดปญหา 2) ขั้นวางแผนการสอน 
3) ขั้นนําแผนการสอนไปใชจริงในหองเรียน 4) ขั้นสะทอนผลของแผนการสอน 5) ขั้นปรับปรุงแผน 
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การสอน 6) ขั้นสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว 7) ขั้นสะทอนผลโดยรวม และ 8) ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลที่ได โดยแสดงไดในภาพประกอบ 12 ตอไปน้ี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 12  กระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ (Lesson study) ของบาบา (Baba) 

 
 ที่มา:  Baba, T.  (2007).  Japanese Education and Lesson Study: An Overview.  In  
Japanese Lesson Study in Mathematics Its Impact, Diversity and Potential for Educational 
Improvement.  p.2. 
 
 จากภาพประกอบ 12 ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เปนขั้นตอนแรกของการดําเนินงาน ผลที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 4 (ขั้นสะทอนผลของแผนการสอน) จะถูกนําไปใชประโยชนในขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 เพ่ือไตรตรอง
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียนอยางละเอียด การรวมแรงรวมใจในการทํางานของครูชวยทําใหมีการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน กระบวนการนี้จะดําเนินไปอยางตอเน่ืองเปนวงจรของ ‘การศึกษาผาน
บทเรียน’ ครูที่รวมกันปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานกลุมที่ดีขึ้น สามารถยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและทําใหเกิดเครือขายการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง 
 จากงานวิจัยในหลายๆ ประเทศ (Stigler; & Hiebert.  1999., Isoda; et al.  2007., Lewis.  
2000., Fernandez; et al.  2001) พบวา ‘การศึกษาผานบทเรียน’ มีผลในทางบวกตอนักเรียนและ
ครูผูสอน ดังน้ี 
  1) ‘การศึกษาผานบทเรียน’เปนกระบวนการโดยตรงที่ชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนคณิตศาสตรไดเปนอยางดี 

ระยะวางแผนการสอน 
  (1), (2)                      (5) 

ระยะศึกษาและนําแผนการสอน
ไปใช 
  (3)                           (6) 

ระยะสะทอนผลการสอน 
  (4)                           (7) 

(8) 

(1)  ขั้นกําหนดปญหา 
(2)  ขั้นวางแผนการสอน 
(3)  ขั้นนําแผนการสอนไปใชจริงในหองเรียน 
(4)  ขั้นสะทอนผลของแผนการสอน 
(5)  ขั้นปรับปรุงแผนการสอน 
(6)  ขั้นสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว 
(7)  ขั้นสะทอนผลโดยรวม 
(8)  ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูผลที่ได 
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  2)  สื่อการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนหองหน่ึงอาจไมเหมาะสมกับนักเรียนอีก
หองหน่ึงหรือเหมาะสมในปการศึกษานี้ แตอาจไมเหมาะสมในปการศึกษาถัดไป ดังน้ันจากประสบการณ
ของครูทําใหตระหนักและคํานึงถึงความเหมาะสมในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเลือกใช
สื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับบทเรียนอ่ืนๆ ได 
  3) มีการรวมมือกันเปนอยางดีระหวางครูผูสอน โดยสมาชิกกลุมทุกคนไดรวมกันแสดง
ความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และอภิปรายถึงแนวทางในการพัฒนาบทเรียนที่ดีมีคุณภาพ ซ่ึงทําให
ครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีสอนและการจัดการชั้นเรียนที่แตกตางกันจากเพ่ือนครู
ดวยกัน 
  4) การมีสวนรวมในกระบวนการ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ ของครูทําใหครูไดพัฒนา
วิชาชีพทั้งดานความรูและการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงการวิจัยในชั้นเรียนในลักษณะนี้จะทําใหครูได
ปรับปรุงการสอนและชวยใหครูไดพัฒนาวิชาชีพของตนเองดวย 
  5) ครูไดพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการและการตัดสินใจเพื่อใหกลุมทํางานสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว 
  6) จุดประกายและสงเสริมใหครูเกิดความกระตือรือรนที่จะปรับปรุงการสอนของตนเอง
อยางสม่ําเสมอ 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ มาใชพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูฝกสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนตามรูปแบบในระยะที่ 2 โดยให
นักศึกษาครูไดตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาไปสูครูผูสอนที่มี
ประสิทธิภาพตอไปในอนาคต ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ เปน 8 
ขั้นตอนอยางเปนวงจร ไดแก  
  1) นักศึกษาครูรวมกันกําหนดจุดประสงคและกรอบในการปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหา (1 หนวยการเรียนรู) 
  2)  นักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียด (1 คาบเรียน) 
  3)  ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําไว เพ่ือนนักศึกษาครู
คนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 
  4)  นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอน ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการณ
และใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 
  5) นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผนการสอน 
  6)  ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว (ทดลองสอน
กับนักเรียนอีกหองเรียนหนึ่งที่ไมใชหองเรียนเดิม) เพ่ือนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมสังเกตการสอนในหองเรียน 
  7) นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม ผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมสังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน นักศึกษาครูปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ 
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  8) นักศึกษาครูสรุปผลที่ไดรับจากประสบการณการสอนตามกระบวนการของการศึกษา
ผานบทเรียน (Lesson study)  
 ทั้งน้ีสําหรับงานวิจัยน้ีกําหนดให 1 หนวยการเรียนรูมี 8 คาบเรียน ดังน้ัน ขั้นตอนที่ 2 ถึง
ขั้นตอนที่ 7 จึงมีลักษณะเปนวงจร ดําเนินการจนกวาจะปฏิบัติกิจกรรมครบ 1 หนวยการเรียนรู หรือ 
8 คาบเรียน ดังภาพประกอบ 13 ตอไปน้ี 
 

 
 
ภาพประกอบ 13  กระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ (Lesson study) ของการวิจัยในครัง้น้ี 
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ตอนที่ 4 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
 

 พิมพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน (2551: 28-31) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะครูและ
แนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยสังเคราะหสมรรถนะครูไทยไวได 16 ดาน ไดแก 
สมรรถนะดาน 
  1) ความรู (ในเนื้อหาวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ) 
  2) การสื่อสารและการใชภาษา 
  3) การพัฒนาหลักสูตร 
  4) การจัดการเรียนรู 
  5) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  6) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  7) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  8) การวัดผลและประเมินผล 
  9) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  10) จิตวิทยาสําหรับครู 
  11) การสรางความสัมพันธกับชุมชน 
  12) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  13) ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
  14) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  15) การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 
  16) การคิดวิเคราะห สังเคราะห 
ซ่ึงจะเห็นไดวาสมรรถนะครูดังกลาวมีหลายดานที่มีความสําคัญและจําเปนในการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาครู เชน ในดานความรู (ในเนื้อหาวิชาที่สอนและเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ) การจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาคุณลักษณะ
ของผูเรียน และการคิดวิเคราะห สังเคราะห เปนตน     
 ความสามารถทางการสอนมีความสําคัญและจําเปนสําหรับนักศึกษาครู ทั้งนี้สถาบันผลิต
ครูตางเนนความสําคัญอยางมากที่จะเสริมสรางความสามารถทางการสอนใหกับนักศึกษาของตน 
เห็นไดจากการใหนํ้าหนักดานกลุมวิชาชีพครูและการสอนมากกวาดานอ่ืนๆ สําหรับความสามารถ
ทางการสอนคณิตศาสตรน้ัน ยุพิน พิพิธกุล (2531: 240-245, 2545: 10-199) ไดกลาวไววาครู
คณิตศาสตรควรมีความสามารถทางการสอนใน 3 ดาน ไดแก 
  1) ความสามารถดานวิชาการ  
  2) ความสามารถดานหลักสูตร 
  3) ความสามารถดานการดําเนินการสอน  
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 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. 2550ข: 2) กลาวเกี่ยวกับ
ความสามารถทางการสอนคณิตศาสตรไววา ครูควรมีการจัดกรอบแนวคิดของความรูในเนื้อหา
คณิตศาสตรดังนี้ คือ กําหนดทิศทางการสอน ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร ความรูและความเชื่อของ
นักเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร ความรูและความเชื่อเกี่ยวกับการประเมินผล และความรูและความเชื่อ
เกี่ยวกับกลยุทธในการสอน ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูเปนการปรับคุณภาพการสอนของ
ครูซ่ึงขึ้นอยูกับความรูที่จําเปนของครู ไดแก 
  1) ความรูในเนื้อหาวิชา (Subject Matter Knowledge: SMK) การสอนที่มีคุณภาพ
ขึ้นอยูกับการพัฒนาแนวคิดและความเขาใจของครูที่มีตอเน้ือหาวิชา ซ่ึงรวมทั้งการรูขอเท็จจริง 
แนวคิด/กระบวนการของแตละศาสตร เขาใจในหลักการ โครงสรางและธรรมชาติของวิชานั้นๆ 
  2) ความรูวิชาชีพครูทั่วไป (Pedagogical Knowledge) ความรูในวิชาชีพครูและหลัก 
การสอน ทฤษฎีการเรียนรู จุดมุงหมายของการศึกษา ตลอดจนความรูความเขาใจของครูในการสราง 
สิ่งแวดลอมของการเรียนรู การจัดการในชั้นเรียน ความรูและความเชื่อเกี่ยวกับนักเรียนและการ
เรียนรู  
  3) ความรูในบริบทตางๆ (Knowledge about Context) คุณภาพการสอนของครูขึ้น 
อยูกับการพัฒนาอยางตอเน่ืองของครูในดาน 
   3.1) แนวคิดของครูในการสอนเนื้อหาวิชานั้นเปนไปตามการพัฒนาและแนวคิดที่
เปนปจจุบัน 
   3.2)  ความรูในการจัดระเบียบและการนําเสนอเนื้อหาวิชา ความรูในศาสตรน้ันๆ 
การใชตัวแบบ ตัวอยาง การเปรียบเทียบ ฯลฯ 
   3.3) ความรูวานักเรียนเรียนรูเน้ือหาวิชาของศาสตรน้ันอยางไร รวมทั้งแนวคิดที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
   3.4) ความรูลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักสูตร ตองรูวาในหลักสูตรนั้นๆ มีวัสดุการเรียนการ
สอนอะไรใหใชบาง ตองรูวาหลักสูตรทองถิ่นมีโครงสรางอยางไร และจัดการในการใชไดอยางไร 
 นอกจากนี้คุณภาพการสอนของครูยังขึ้นอยูกับการรูจักนักเรียน ประวัติการเรียน ความ
สนใจ และภูมิหลังของนักเรียน ซ่ึงแสดงถึงความเอาใจใสและความสัมพันธที่ดีกับนักเรียน ความรู
สําหรับครูน้ันไมไดจํากัดอยูที่ความรูทางดานเนื้อหาวิชาเทานั้น ในการสอนคณิตศาสตรอาจกลาวได
วาเปนทั้งศาสตรและศิลป สิ่งที่เปนสวนของ “ศาสตร” ที่ครูจะตองมี (สสวท.  2550ข: 2-14) ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาที่จะสอน และความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูทั่วไป แตสวนที่เปน “ศิลป” น้ันไม
สามารถแยกออกจากสวนที่เปนศาสตรได คือสวนที่เปนความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical 
Content Knowledge: PCK) หรือความรูวาดวยศิลปะการสอนสําหรับครูคณิตศาสตร ปกติเน้ือหา
สวนใหญของวิชาคณิตศาสตรมักมีลักษณะเปนนามธรรม ศิลปะการสอนตางๆ เชน การถามคําถาม
ที่นาตื่นเตนนาสนใจ การใชวิธีการใหนักเรียนไดคนพบดวยตนเอง การทําคณิตศาสตรใหมีชีวิตชีวา 
การใชสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนสูองคความรูใหม 
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การเริ่มหรือจบบทเรียนที่นาตื่นเตนนาสนใจตางๆ เหลานี้เปนศิลปะการสอนที่จะชวยใหนักเรียน
พัฒนาความสามารถไปสูเปาหมายได  
 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM. 1991: 123-173) ไดกลาวถึงความ 
สามารถทางการสอนคณิตศาสตร โดยกําหนดเปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร
ไว 6 มาตรฐาน ไดแก 
  มาตรฐานที่ 1: การมีประสบการณสอนคณิตศาสตรที่ดี  
  มาตรฐานที่ 2: การมีความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรโดยเฉพาะคณิตศาสตรตามหลักสูตร
ของโรงเรียน  
   มาตรฐานที่ 3: การรูจักนักเรียนในฐานะเปนผูเรียนรูคณิตศาสตร   
  มาตรฐานที่ 4: การมีความรูในศาสตรและศิลปทางการสอนคณิตศาสตร  
  มาตรฐานที่ 5: การพัฒนาตนในฐานะเปนครูคณิตศาสตร  
  มาตรฐานที่ 6: บทบาทของครูในการพัฒนาวิชาชีพ  
 สําหรับประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. 2545: 
19-20) ไดกําหนดสาระสําคัญของมาตรฐานครูคณิตศาสตรไว 10 มาตรฐานดังน้ี 
  มาตรฐานที่ 1: ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร เขาใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรที่
ประกอบดวยโครงสรางเนื้อหาตามหลักสูตรและสาระความรูของสาขาวิชาคณิตศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับ
การแกปญหา และสามารถนําความรูความเขาใจไปสรางประสบการณการเรียนรูที่ทําใหเน้ือหาวิชามี
ความหมายตอผูเรียน 
  มาตรฐานที่ 2: การนําคณิตศาสตรมาใชอยางมีคุณธรรมและมีความสนใจใฝพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง ใชคณิตศาสตรอยางมีคุณธรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพ รวมทั้งเปนผูที่ใฝหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
  มาตรฐานที่ 3: การจัดโอกาสในการเรียนรูตามระดับการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรยีน 
เขาใจถึงระดับการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน จัดโอกาสในการเรียนรูใหแกผูเรียนเพ่ือสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาทางสติปญญา สังคมและบุคลิกภาพ 
  มาตรฐานที่ 4: การจัดกระบวนการเรียนรูตามความแตกตางของผูเรียน เขาใจถึงความ
แตกตางของผูเรียนและใชความแตกตางดังกลาวเปนพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนา
โอกาสในการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียน 
  มาตรฐานที่ 5: การใชวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เขาใจ
และใชวิธีการสอนอยางหลากหลาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดดานการวิเคราะหวิจารณ 
การแกปญหาและทักษะปฏิบัติ 
  มาตรฐานที่ 6: การสรางแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เขาใจถึงแรงกระตุนและ
พฤติกรรมของผูเรียนหรือกลุมของผูเรียน และสามารถสรางสภาพแวดลอมของการเรียนรูที่สงเสริม
การมีปฏิสัมพันธกันในทางบวก เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูและแรงบันดาลใจ 
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  มาตรฐานที่ 7: พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู 
มีทักษะการสื่อสารและสามารถใชภาษาอยางถูกตองทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก ใชวิธี 
การสื่อสารเพื่อกระตุนใหมีการสืบเสาะหาความรู การมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกัน 
  มาตรฐานที่ 8: การพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรู และการวางแผนการสอน พัฒนา
หลักสูตรที่อยูบนพ้ืนฐานของสาระและมาตรฐานการเรียนรูอยางสอดคลองกับความตองการของชุมชน
และพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 
  มาตรฐานที่ 9: การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู ใชวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
และนําผลการประเมินไปใชเพ่ือยืนยันถึงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเน่ืองทั้งทางสติปญญา 
สังคม และรางกาย 
  มาตรฐานที่ 10: การนําชุมชนมารวมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน สงเสริม
ความสัมพันธกับผูรวมงานในสถานศึกษา ผูปกครอง และองคกรในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
และพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน 
 การประเมินความสามารถทางการสอนคณิตศาสตรตองมีการประเมนิที่ครอบคลุมในหลายๆ 
ดาน ทั้งน้ีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.  2551) ไดสรางแบบประเมิน
ความสามารถทางการสอนคณิตศาสตรของครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแบงออกเปน 4 
ดาน ไดแก 
  ดานที่ 1: ประเมินการออกแบบการสอน 
  ดานที่ 2: ประเมินการสอนในชั้นเรียน 
  ดานที่ 3: ประเมินเนื้อหา และ 
  ดานที่ 4: ประเมินวัฒนธรรมในชั้นเรียน 
พิจารณาไดดังตาราง 6 ตอไปน้ี 
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ตาราง 6  การประเมินความสามารถทางการสอนคณิตศาสตร ของ สสวท. 
 

ดาน ขอประเมิน 
ดานที่ 1: 
ประเมิน 
การออกแบบ 
การสอน 

1)  มีการออกแบบการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการสํารวจตรวจสอบทางคณิตศาสตรอยางสม่ําเสมอ 
2)  การออกแบบการสอนของครูสะทอนใหเห็นถึงการวางแผนและการจัดการที่รอบคอบ 
3)  วิธีการสอนและกิจกรรมที่ใชในการสอนเรื่องน้ีสะทอนใหเห็นถึงความใสใจของครูเกี่ยวกับประสบการณ  
     การเตรียมตัว ความรูกอนเรียน และ/หรือรูปแบบการเรียนรูของนักเรียน 
4)  ส่ือการเรียนรูตางๆ ที่ใชในบทเรียนน้ีมีสวนทําใหการสอนของครูบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งใจ 
5)  วิธีการสอนและกิจกรรมที่ใชในการสอนเรื่องน้ีสะทอนใหเห็นถึงความใสใจของครูในเร่ืองเกี่ยวกับความเสมอภาค 
     และความหลากหลายในการเรียนรูของนักเรียน เชน ใชการเรียนแบบรวมมือ หรือใชภาษา/วัสดุอุปกรณที่ 
     เหมาะสมกับนักเรียน 
6)  การออกแบบบทเรียนมีการสงเสริมการทํางานเปนกลุมระหวางนักเรียน 
7)  ครูใหเวลานักเรียนอยางเพียงพอในการทําความเขาใจ 
8)  ครูใชเวลาเพียงพอในข้ันสรุป 

ดานที่ 2:  
ประเมิน 
การสอน 
ในชั้นเรียน 

1)  กลยุทธที่ครูใชสอนสอดคลองกับการเรียนรูแบบสํารวจตรวจสอบในวิชาคณิตศาสตร 
2)  ครูแสดงความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร 
3)  การจัดการในหองเรียนและกลยทุธที่ใชสอนชวยเพิ่มคุณภาพของบทเรียน 
4)  การสอนของครูเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 
5)  การสอนของครูเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว 
6)  ครูเขาใจระดับความเขาใจของนักเรียนและปรับยุทธวิธีสอนไดเหมาะสม 
7)  การใชคําถามของครูชวยพัฒนาความเขาใจในแนวความคิดหรือการแกปญหาของเร่ืองทีส่อนได เชน การเนน 
     การใชคําถามระดับสูง ใหเวลานักเรียนในการคิดหรือตอบคําถามอยางเหมาะสม ระบุความรูกอนเรียนและ 
     ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได เปนตน 

ดานที่ 3:  
ประเมิน 
เนื้อหา 

1)  เน้ือหาสาระคณิตศาสตรที่ครูสอนมีความสําคัญและมีคุณคา 
2)  เน้ือหาสาระคณิตศาสตรที่ครูสอนมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 
3)  เน้ือหาสาระคณิตศาสตรที่ครูสอนมีความเหมาะสมและเปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักเรียน 
4)  ครูถายทอดเนื้อหาไดถูกตอง 
5)  ครูชวยใหนักเรียนเขาใจแนวคิดหลักซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายของบทเรียน 
6)  ครูแสดงใหเหน็วามีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่สอน เชน สังเกตจากการที่ครูสนทนากบันักเรียน เปนตน 
7)  ครูแสดงใหเหน็วาองคความรูทางคณิตศาสตรพัฒนาไดจากการคาดการณ การวิเคราะห สํารวจตรวจสอบ  
     การพิสูจน และการอธิบายอยางมีเหตุผล 
8)  มีการนําเสนอเนื้อหาที่เขาใจยากใหเขาใจงาย เชน มีการใชสัญลักษณประกอบ หรือมีการแสดงที่มาของทฤษฎี/ 
     ความรู 
9)  ครูเชื่อมโยงเน้ือหาสาระคณิตศาสตรกับเน้ือหาในสาระอื่นๆ หรือบริบทปจจุบันไดอยางเหมาะสม 
10)  เน้ือหาคณิตศาสตรมีความเหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถของนักเรียน 
11)  เน้ือหาคณิตศาสตรมีความเหมาะสมกับจุดประสงคของบทเรียน 

ดานที่ 4:  
ประเมิน
วัฒนธรรม 
ในชั้นเรียน 

1)  ครูกระตุนและเห็นคุณคาของการเรียนแบบมีสวนรวม 
2)  ครูสรางบรรยากาศของการเคารพความคิดเห็น คําถาม และการสรางองคความรูของนักเรียน 
3)  การปฏิสัมพันธตางๆ แสดงใหเหน็ถึงการทํางานรวมกันของนักเรียน 
4)  การปฏิสัมพันธตางๆ แสดงใหเหน็ถึงการมีสวนรวมของนักเรียน 
5)  สภาพของบทเรียนกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น สรางคําถาม คาดเดา และ/หรือการนําเสนอ 
6)  มีหลกัฐานที่แสดงใหเห็นวาครูบูรณาการการพัฒนาทางปญญา การวิจารณที่สรางสรรค และการทาทายความคิด 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความสามารถทางการสอนคณิตศาสตรขางตน ผูวิจัยได
นําแนวคิดดังกลาวมาปรับใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ สรุปไดวา งานวิจัยน้ีไดประเมินความสามารถ
ทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูแบงเปน 2 ดานหลัก 
ประกอบดวย 
  1)  ประเมินความสามารถเกี่ยวกับเรื่องที่สอน ไดแก  
   1.1) ประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
   1.2)  ประเมินความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู   
  2)  ประเมินความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก  
   2.1)  ประเมินความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
   2.2)  ประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งน้ีมุงพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู ตลอดจนศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบจาก
การนํารูปแบบไปทดลองใชในสี่ดาน ไดแก 1) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู 2) ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 3) ความสามารถใน
การวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และ 4) 
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
ทั้งน้ีการดําเนินการวิจัยเปนไปในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา โดยกระบวนการของการวิจัยใน
ครั้งน้ีมี 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก 
  ขั้นตอนที่ 1   การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
  ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบ 
  ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือตามรูปแบบที่กําหนด 
  ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชและการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ 
  ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลลัพธและการปรับปรุงรูปแบบ 
 กระบวนการของการวิจัยสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 14 ตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจนักศึกษาครูตามสภาพจริง พบสภาพปญหาหลัก 2 ประการ คือ 
  1 นักศึกษาครูขาดความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
  2 นักศึกษาครูขาดประสบการณในการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรกับ 
       นักเรียน และวิตกกังวลตอการวางแผนการสอน 

ข้ันตอนที่ 1 
การสํารวจสภาพ

ปญหาและการศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน 

ข้ันตอนที่ 2 
การสรางรูปแบบ 

ข้ันตอนที่ 3 
การสรางเครื่องมือ 

ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

ข้ันตอนที่ 4 
การทดลองใชและ 

การศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบ 

ข้ันตอนที่ 5 
การประเมินผลลัพธ
และการปรับปรุง

รูปแบบ 

สํารวจสภาพปญหา 

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

สรางรูปแบบฉบับราง 

ตรวจสอบและ
ปรับปรุงรูปแบบ 

สรางเครื่องมือที่เปน
ตัวจัดกระทํา (Treatment)

สรางเครื่องมือวัด
และประเมินผล 

ทดลองใชรูปแบบ

การศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบ 

วิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ 

วิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ 

ปรับปรุงรูปแบบ 

ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขสภาพปญหา ไดแก
  1 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
  2 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสําคัญที่ใชเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ  
       การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
  3 แนวคิดเกี่ยวกับ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ (Lesson study) 
  4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง  
       คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 

สราง ‘รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนกัศึกษาคร’ู (ฉบับราง) โดบรูปแบบประกอบดวยระยะในการดําเนนิกิจกรรม 
2 ระยะ คือ 
  ระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏบิัติการสอน (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ 
               ทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู)  
  ระยะที่ 2: การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผาน 
               บทเรียน: Lesson study) 

ตรวจสอบรูปแบบโดยใหผูเช่ียวชาญ 5 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
 

ปรับปรุงรูปแบบ (ฉบบัราง) ตามคําแนะนาํของผูเช่ียวชาญกอนนาํไปทดลองใช 

สรางเครื่องมือ ไดแก 
   แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (จํานวน 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 3 ช่ัวโมง) ซึ่งแผนการจัดกิจกรรม
ประกอบไปดวย 1 ช่ือกิจกรรม 2 จุดประสงค 3 แนวคิดที่สําคญั 4 ส่ือ/แหลงการเรียนรู  
5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 การประเมินผล 7 บนัทึกหลังการจัดกิจกรรม 8 ใบกิจกรรม 
และ/หรือใบความรู และ 9 เอกสารเพิ่มเติมทายกิจกรรม (ถามี) 

สรางเครื่องมือ ไดแก 
  1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณติศาสตรของ 
       นักศึกษาครู (จํานวน 2 ฉบับ ใชเวลาทดสอบฉบับละ 3 ช่ัวโมง) 
  2 แบบประเมินความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
       ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
  3 แบบประเมินความสามารถในการปฏบิัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง 
       คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 

เลือกนักศึกษาครูกลุมเปาหมายและนักเรียนกลุมเปาหมาย 
 

ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ 
โดยพิจารณาเกณฑความสามารถของนักศึกษาครู ( 4 ดาน) ที่กําหนด 

คํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากเครื่องมือที่ใชกับนักศึกษาคร ู

1 สังเกตและนําผลจากการปฏบิัติกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 มาดูรองรอยพฤติกรรม
     การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู 
2 สังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน แผนการสอน และวีดิทศันบันทึกการสอน  
     จากผลการทดลองสอนภาคสนามตามรูปแบบในระยะที่ 2 มาดูรองรอยพฤติกรรมการสอน 
     การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู 

นําขอมูลที่เปนจุดบกพรองจากการทดลองใชรูปแบบมาใชปรับปรุงรูปแบบใหสมบูรณมากขึ้น 

ภาพประกอบ 14  กระบวนการของการวิจัยในครั้งน้ี 
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 รายละเอียดของแตละขั้นตอนเปนดังตอไปน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 การดําเนินงานในขั้นตอนนีแ้บงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 1.1 การสํารวจสภาพปญหา  
 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลตามสภาพจริงจากการสํารวจนักศึกษาครูคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภาคปลาย ปการศึกษา 2551 โดยไดเปนอาจารยนิเทศกเขาไปสังเกต
การสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครูจํานวน 8 คน ไดสํารวจสภาพปญหาจากการสัมภาษณและการ
ใหนักศึกษาครูทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร (ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชสํารวจขอมูลและสภาพปญหา) ขณะฝกประสบการณวิชาชีพครูอยูในโรงเรียน
จํานวน 28 คน รวมถึงไดสัมภาษณอาจารยพ่ีเลี้ยงจํานวน 6 คน พบสภาพปญหาหลัก 2 ประการ คือ    
  1) นักศึกษาครูขาดความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตร ทั้งนี้เม่ือผูวิจัยใหนักศึกษาครูทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร โดยใหแกปญหาที่ไมคุนเคยจํานวน 2 ขอ (ซ่ึงใชพ้ืนความรูไมเกินใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) ใหตั้งปญหาที่ทาทายที่สุดสําหรับถามเพ่ือนจากสถานการณที่กําหนด
จํานวน 1 ปญหา และใหตั้งปญหาที่เปนการปรับขยายจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวอีก 1 ปญหา 
สําหรับการแกปญหา พบวา นักศึกษาครูสวนใหญแกปญหาไมได บางคนเขียนอธิบายและใหเหตุผล
ไมถูกตอง การเขียนอธิบายไมเปนระบบ ไมเปนขั้นตอน บางคนสงกระดาษเปลาซึ่งแสดงถึงความไม
พยายามในการแกปญหา เม่ือผูวิจัยไดสัมภาษณนักศึกษาครูในภายหลัง นักศึกษาครูกลาววาเม่ือ
แรกอานปญหาจะคิดไปกอนวาปญหายากเกินความสามารถ จึงขาดความพยายามที่จะคนหาวิธีการ
และคําตอบ นักศึกษาครูที่เขียนอธิบายและใหเหตุผลไมถูกตองกลาววาไมไดคิดทบทวน ไมได
กลับไปตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือดูวาการเขียนอธิบายสมเหตุสมผลหรือไม และไมไดตรวจสอบทีละขั้นๆ 
ขณะแกปญหา สําหรับการตั้งปญหา เม่ือผูวิจัยใหนักศึกษาครูตั้งปญหาที่ทาทายที่สุดสําหรับถาม
เพ่ือนจากสถานการณที่กําหนดจํานวน 1 ปญหา (พรอมทั้งใหเขียนวิธีการแกปญหาและคําตอบมา
ดวย) พบวา ปญหาที่ตั้งมาสวนใหญมีความซับซอนของปญหาในระดับต่ํา น่ันคือเปนปญหาที่ใช
เพียงความจําหรือความรูในเรื่องการคํานวณพื้นฐาน เปนปญหาที่แกเพียงขั้นตอนเดียวแทบไมตอง
ใชความคิดสรางสรรค และเม่ือผูวิจัยใหนักศึกษาครูตั้งปญหาที่เปนการปรับขยายจากปญหาเดิมที่
เคยแกมาแลวอีก 1 ปญหา พบวา นักศึกษาครูสวนใหญใชวิธีการเพียงเปลี่ยนจํานวนบางจํานวนใน
ปญหาเดิม ซ่ึงไมไดเปนการขยายความรูออกไปแตอยางใด ทั้งน้ีเม่ือผูวิจัยไดสัมภาษณนักศึกษาครู
ในภายหลัง นักศึกษาครูกลาววา ไมเคยมีประสบการณในการตั้งปญหามากอน ไมเคยเรียนรูเทคนิค
หรือขั้นตอนในการตั้งปญหาใหเปนปญหาที่ดี แตยอมรับวาการตั้งปญหาเปนเรื่องสําคัญสําหรับครูที่
จะนําไปใชในการเรียนการสอน 
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  2) นักศึกษาครูขาดประสบการณในการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรกับนักเรียน และวิตกกังวลตอการวางแผนการสอน ทั้งน้ีเม่ือไดสัมภาษณ
นักศึกษาครูและอาจารยพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู พบวา นักศึกษาครูสวนใหญมักจะใชแบบฝกหัดในหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบ 
การเรียนที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนฝกคิดคํานวณและแกปญหา
เพ่ิมเติม ซ่ึงนักเรียนสามารถหาคําตอบไดโดยใชวิธีการทํานองเดียวกับตัวอยางที่นักศึกษาครูสอนให
ดูบนกระดาน โดยแบบฝกหัดดังกลาวมุงเนนไปที่การหาคําตอบเพียงอยางเดียว ไมคอยยั่วยุให
นักเรียนอยากคิดแกปญหา นักศึกษาครูสวนใหญไมเคยนําปญหาที่ไมคุนเคย ปญหาปลายเปด หรือ
ปญหาในชีวิตจริงมาใชกับนักเรียน ไมเคยฝกใหนักเรียนไดตั้งปญหาดวยตนเอง ไมเคยใหนักเรียน
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนปญหาซึ่งกันและกัน ทั้งน้ีจากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการสอนของนักศึกษา 
ครู พบวา นักเรียนสวนใหญไมคอยสนใจเรียน สภาพหองเรียนขาดชีวิตชีวา การสอนของนักศึกษาครู
สวนใหญยังใชรูปแบบเดิมๆ คือการสอนหรือบอกขั้นตอนวิธีการทําโจทย แลวใหนักเรียนฝกทําตาม 
สื่อการเรียนรูสวนใหญคือใบงานหรือหนังสือเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเนน
การสอบขอเขียนทายบทเรียน เม่ือผูวิจัยใหนักศึกษาครูลองออกแบบการสอนที่เนนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรกับนักเรียน พบวา นักศึกษาครูสวนใหญออกแบบการสอนไมเปน 
วิตกกังวล ไมรูวาจะเริ่มสอนอยางไร ขั้นตอนเปนอยางไร จะวัดผลและประเมินผลอยางไร ไมรูวาจะนํา
ปญหาที่ดี ปญหาที่เจาะลึกแนวคิดของนักเรียน ปญหาที่แปลกใหมที่ดึงดูดความสนใจ ทาทายความ 
สามารถของนักเรียน และเปนปญหาที่เกี่ยวของสัมพันธกับสถานการณตามความเปนจริงมาได
อยางไร หรือสรางปญหาที่ดีเหลานี้ไดอยางไร ไมรูกระบวนการสอนและการประเมินผลเกี่ยวกับการ
ตั้งปญหาของนักเรียน    
 จากผลการสํารวจสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบเพื่อเสริม 
สรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู เพ่ือ
แกไขสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
 
 1.2 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพื่อหาแนวทางแกไขสภาพปญหาและสรางรูปแบบ ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารที่เปนบทความ หนังสือตํารา รายงานการวิจัย และ
เอกสารเผยแพรตางๆ สรุปไดดังน้ี 
  1.2.1 แนวคิดทั่วไปของการแกปญหาและการตั้งปญหา  
   1) ความสําคัญของการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   การแกปญหากับการตั้งปญหาเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
การแกปญหาควรเปนจุดมุงหมายหลักและเปนกิจกรรมหลักของการเรียนการสอนคณิตศาสตร และ
การตั้งปญหาสามารถสงเสริมการสรางความคิดใหมๆ จากประเด็นเนื้อหาที่มีอยู และขยายความรู
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ความเขาใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนออกไปได นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้น
ชี้ใหเห็นวาการตั้งปญหาเปนยุทธวิธีการสอนที่ไดผลวิธีหน่ึงที่สามารถปรับปรุงความสามารถในการ
แกปญหาของนักเรียนได การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาครูกอน
ออกไปปฏิบัติการสอน โดยปรับพ้ืนฐานและเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีความรูและเห็นความสําคัญ
ของการแกปญหากับการตั้งปญหา ผูวิจัยไดสอดแทรกความรูเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจความหมาย 
ความสัมพันธ คุณคา และเห็นประโยชนของการแกปญหากับการตั้งปญหาจากการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบในระยะที่ 1 
   2) ลักษณะและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร 
   ปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 1) เปนปญหาที่มีความซับซอนและ
ไมใชการคิดตามขั้นตอนวิธี (Non-algorithm thinking) 2) เปนปญหาที่เนนการวิเคราะหงานและใช
ยุทธวิธีตางๆ อยางเปนกระบวนการ 3) เปนปญหาที่สงเสริมการสํารวจแนวคิด (Concepts) กระบวนการ 
หรือความสัมพันธทางคณิตศาสตร และ 4) เปนปญหาเชิงสถานการณที่ทาทาย นาสนใจ และกระตุน
เราใหเกิดความพยายามที่จะคนหาคําตอบ การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการปรับพ้ืนฐานและเสริมสราง
ใหนักศึกษาครูมีความรูเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือใหนักศึกษาครู
เขาใจความหมายของปญหาทางคณิตศาสตร มองเห็นลักษณะของปญหาประเภทตางๆ และลักษณะ
ปญหาที่ดีที่เจาะลึกแนวคิดของนักเรียน แปลกใหม เปนปญหาที่ดึงดูดความสนใจ ทาทายความสามารถ
ของนักเรียน เกี่ยวของสัมพันธกับสถานการณจริง และใชวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลาย โดยใช
ปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems) ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหา
ในชีวิตจริง (Real-world problems) จากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 
   3) กระบวนการและยุทธวิธีในการแกปญหา 
   กระบวนการแกปญหาเปนหลักการหรือขั้นตอนการแกปญหาอยางกวางๆ ที่ใชได
กับแทบทุกปญหา โดยกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่เปนที่ยอมรับ และนํามาใชกันอยาง
แพรหลาย คือกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนสําคัญสี่ขั้นตอน
ที่เรียกวากระบวนการแกปญหาสี่ขั้นตอนของโพลยา ไดแก ขั้นที่ 1 : ทําความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 : 
วางแผนแกปญหา ขั้นที่ 3 : ดําเนินการตามแผน และขั้นที่ 4 : ตรวจสอบผล สําหรับยุทธวิธีการแก 
ปญหาเปนเทคนิคพิเศษเฉพาะที่อาจนําไปใชไดกับบางประเภทของปญหาตามความเหมาะสม โดย
ยุทธวิธีการแกปญหาซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญและสามารถนํามาใชในการแกปญหาไดดีที่พบไดบอย
ในคณิตศาสตร ไดแก 1) ลงมือปฏิบัติจริง 2) ใชแผนภาพ/วาดตัวแบบ 3) แบงเปนปญหายอย/ทํา
ปญหาใหงายลง 4) คนหาแบบรูป 5) แจกแจงรายการอยางเปนระบบ/สรางตาราง 6) เดาและตรวจสอบ 
/ลองผิดลองถูก 7) ทํายอนกลับ 8) เขียนเปนประโยคทางคณิตศาสตร/ใชตัวแปร และ 9) เปลีย่นมุมมอง 
/นึกถึงปญหาที่คลายกัน แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาปญหาแตละปญหาจะสามารถแกไดดวยยุทธวิธี
เฉพาะที่นําเสนอนี้เพียงอยางเดียวเทานั้น ปญหาที่ไมคุนเคยทั้งหลายไมจําเปนตองจํากัดใหเปนปญหา
ที่ตรงกับหัวขอเรื่องคณิตศาสตรเรื่องใดเรื่องหน่ึง และไมมีวิธีการแกปญหาที่ตายตัวของแตละปญหา 
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เราควรคํานึงถึงการแกปญหาแตละปญหาดวยยุทธวิธีที่แตกตางและที่เปนไปไดมากกวาเพียงยุทธวิธี
เดียว การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการปรับพ้ืนฐานและเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการและยุทธวิธีในการแกปญหาเพื่อเปนพ้ืนฐานสําหรับการลงมือแกปญหาจากการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบในระยะที่ 1 
   4) เทคนิคการตั้งปญหา 
   ครูผูสอนควรพยายามตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหเกี่ยวของกับสถานการณใน
ชีวิตจริงของนักเรียน ตั้งปญหาใหนาสนใจ ทาทายความสามารถ ฝกการคิด และใชทักษะกระบวนการ
ของนักเรียน โดยอาจใชเทคนิคการตั้งปญหาบางเทคนิค เชน การตั้งปญหาโดยการดัดแปลงปญหา
ที่คุนเคยใหเปนปญหาที่ไมคุนเคย การตั้งปญหาโดยการดัดแปลงปญหาปลายปดใหเปนปญหาปลาย 
เปด และการตั้งปญหาโดยการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเง่ือนไข (What-if-not) เปนตน การวิจัยในครั้ง
น้ี ผูวิจัยตองการปรับพ้ืนฐานและเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งปญหาเพื่อ
เปนพ้ืนฐานสําหรับการลงมือตั้งปญหาจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 
  1.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   1) การสอนการแกปญหา 
   ครูผูสอนควรคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญของความสามารถในการแกปญหาสําหรับ
นักเรียน ไดแก ความสามารถในการทําความเขาใจปญหา ทักษะในการแกปญหา ความสามารถใน
การคิดคํานวณและใหเหตุผล แรงขับ ความยืดหยุน ความรูพ้ืนฐาน ระดับสติปญญา การอบรมเลี้ยงดู 
และวิธีสอนของผูสอน ครูควรพัฒนาความสามารถในการแกปญหาสําหรับนักเรียนตามกระบวนการ
แกปญหาสี่ขั้นตอนของโพลยา ไดแก การพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจปญหา การวาง 
แผนแกปญหา การดําเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล นอกจากนี้ครูผูสอนควรคํานึงถึง
จุดมุงหมายของการสอนการแกปญหา และคํานึงถึงแนวทางการสอนทั้งการสอนกระบวนการแก 
ปญหาและการสอนยุทธวิธีการแกปญหา บทเรียนการแกปญหาที่จะประสบความสําเร็จมักประกอบดวย
ระยะของการสอน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1: ระยะการนําเสนอปญหา (ระยะกอนแกปญหา) ระยะที่ 2: 
ระยะของความพยายามหาวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบ (ระยะระหวางแกปญหา) และระยะที่ 3: ระยะ
อภิปรายถึงวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบ (ระยะหลังแกปญหา) การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการเตรียม
ความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาใหกับนักศึกษาครู เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู มีแนวคิด 
มองเห็นหลักการสอนและวิธีการสอนการแกปญหาที่เหมาะสมในชั้นเรียน จากการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบในระยะที่ 1 
   2) การสอนการตั้งปญหา 
   ครูผูสอนควรคํานึงถึงหลักการที่สามารถชวยใหนักเรียนเรียนรูการตั้งปญหาได 
โดยมุงความสนใจของนักเรียนไปที่ชนิดของขอมูลแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา สงเสริมใหนักเรียน
ถามคําถาม “จะเกิดอะไรขึ้นถา...” (“What if” questions) หรือเร่ิมจากหัวขอเรื่องหรือแนวคิดทาง
คณิตศาสตรที่นักเรียนคุนเคย สงเสริมใหนักเรียนใชสิ่งที่คลุมเครือขณะที่นักเรียนแกปญหาไปยังการ
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สรางคําถามหรือปญหาใหม และสอนความคิดเกี่ยวกับการขยายขอบเขต (Domain) ของปญหาใหกับ
นักเรียน นอกจากนี้ครูอาจใหนักเรียนเขียนปญหาของนักเรียนขึ้นมาเอง (ที่ไมใชการปรับเปลี่ยน
หรือขยายจากปญหาที่ไดแกมาแลว) โดยครูอาจสนับสนุนใหนักเรียนใชกลุมระดมสมองนําเสนอ
ความคิดเห็นเตรียมพรอมกอนลงมือเขียนปญหา จากนั้นแตละคนในกลุมลองเขียนปญหาของตน
แลวนําเสนอปญหาในกลุม แลวคัดเลือกหรือกลั่นกรองปญหาที่ดีที่จะเปนตัวแทนปญหาของกลุม 
สุดทายใหตกแตงและเผยแพรปญหากับเพ่ือนกลุมอ่ืนๆ เปนตน การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการเตรียม
ความพรอมทางดานการสอนการตั้งปญหาใหกับนักศึกษาครู เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู มีแนวคิด 
มองเห็นหลักการสอนและวิธีการสอนการตั้งปญหาที่เหมาะสมในชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
ในระยะที่ 1 
  1.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา  
   1) การประเมินผลการแกปญหา 
   ครูผูสอนควรคํานึงถึงหลักการประเมินผลการแกปญหา ไดแก การประเมินผลตอง
มีขอสอบที่มีลักษณะคําถามแบบเจาะลึกแนวคิด ยุทธวิธี และกระบวนการแกปญหาของนักเรียน 
ตองใชการสังเกตและการใชคําถามควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน ตองสงเสริมใหนักเรียน
เขียนอนุทินเพ่ือสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง และตองมีเกณฑการใหคะแนนที่เปนระบบและ
ชัดเจน ทั้งน้ีวิธีการประเมินผลการแกปญหาที่สําคัญ ไดแก การสังเกตและการใชคําถาม การใชการ
ประเมินขอมูลดวยตัวของนักเรียนเอง การใชแบบทดสอบ และการใหคะแนนแบบรูบริก (ทั้งแบบ
วิเคราะหและแบบองครวม) การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการเตรียมความพรอมทางดานการประเมินผล
การแกปญหาใหกับนักศึกษาครูในกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู มี
แนวคิด มองเห็นวิธีการและหลักการใหคะแนนและประเมินผลการแกปญหาที่เหมาะสมในชั้นเรียน 
กอนออกไปปฏิบัติการสอนและประเมินผลการแกปญหาภาคสนามตอไป 
   2) การประเมินผลการตั้งปญหา 
   ครูผูสอนอาจประเมินผลการตั้งปญหาของนักเรียนไดจากการวิเคราะหงานการตั้ง
ปญหา โดยในขั้นแรกตรวจสอบดูวาเปนปญหาหรือคําถามทางคณิตศาสตรหรือไม ขั้นที่สองตรวจ 
สอบดูวาเปนปญหาที่แกได/มีความเปนไปไดหรือไม และข้ันที่สามตรวจสอบดูวาปญหาที่ตั้งขึ้นมา
น้ันมีความซับซอนทางคณิตศาสตรอยูในระดับใด ซ่ึงระดับความซับซอนทางคณิตศาสตรสามารถ
แบงออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก ความซับซอนระดับต่ํา ระดับปานกลาง และระดับสูง การวิจัยในครั้งน้ี 
ผูวิจัยตองการเตรียมความพรอมทางดานการประเมินผลการตั้งปญหาใหกับนักศึกษาครูในกิจกรรม
ตามรูปแบบในระยะที่ 1 เพ่ือใหนักศึกษาครูมีความรู มีแนวคิด มองเห็นวิธีการและหลักการใหคะแนน
และประเมินผลการตั้งปญหาที่เหมาะสมในชั้นเรียน กอนออกไปปฏิบัติการสอนและประเมินผลการ
ตั้งปญหาภาคสนามตอไป 
 



 70

  1.2.4 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมสําคัญที่ใชเสริมสรางความสามารถทางการสอน     
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู  
   1)  การประเมนิตนเอง (Self assessment) 
   วิธีการประเมินตนเองของนักศึกษาครู สามารถทําใหนักศึกษาครูและผูสอนรับรูถึง
ความรู ความสามารถ ความรูสึก ความเชื่อ ความสนใจ และรูปแบบการคิดตางๆ ได การวิจัยในครั้ง
น้ี ผูวิจัยใหนักศึกษาครูไดประเมินตนเอง โดย 1) ใหนักศึกษาครูลงมือแกปญหาและตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตร แลวเขียนรายงานผล (Student reports) โดยใหเขียนเลาประสบการณที่ไดจากการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาในทันทีหลังจากที่แกปญหาและตั้งปญหาเสร็จแลวจากประเด็นคําถามที่ตั้ง
ไว 2) ใหนักศึกษาครูทําแบบสํารวจรายการ (Inventories) เพ่ือประเมินผล การปฏิบัติการแกปญหา
และเจตคติตอการแกปญหาของตนเอง (โดยเปนแบบสํารวจที่ใหนักศึกษาครูแสดงความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นตอประเด็นในแตละขอคําถามวาเปน “จริง” หรือ “เท็จ” อยางใดอยางหนึ่ง) 
   2)  การแกปญหาและการตั้งปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems) ปญหา
ปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) 
   การทํากิจกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหาโดยใชสถานการณปญหาที่ไมคุนเคย 
ปญหาปลายเปด และปญหาในชีวิตจริง ชวยดึงดูดความสนใจและทาทายความสามารถใหอยากคิด
แกปญหาได การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใหนักศึกษาครูทํากิจกรรมที่ไดลงมือแกปญหาและตั้งปญหา โดย
ใชสถานการณปญหาที่ไมคุนเคย ปญหาปลายเปด และปญหาในชีวิตจริง โดย 1) แกปญหาที่ทาทาย 
คิดไดหลายวิธี และใชความรูพ้ืนฐานในการแกปญหาระดับมัธยมศึกษาตอนตน นักศึกษาครูมีอิสระ
ในการคิดตัดสินใจ และมีเวลาในการคิดไตรตรอง และ 2) ตั้งปญหาโดยปรับจากปญหาเดิมที่เคยแก
มาแลวและตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดให โดยใหเปนปญหาที่ขยายความรูหรือทักษะทาง
คณิตศาสตรออกไป เปนปญหาที่นาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การ
วิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
   3)  การฝกการใหเหตุผลและการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
   การฝกทักษะและกระบวนการใหเหตุผลชวยใหเราสามารถอธิบายขอมูลใหผูอ่ืน
เชื่อตามและยอมรับได และการฝกทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรชวยใหผูอ่ืนเขาใจ
สาระที่จะถายทอดออกไปได การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยฝกใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการให
เหตุผลในแตละขั้นตอนของการแสดงการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร รวมทั้งฝกวิธีการ
ใหเหตุผลที่ทําใหผูอ่ืนเชื่อตามและยอมรับได โดยคํานึงถึงการใหเหตุผลแบบอุปนัยและการใหเหตุผล
แบบนิรนัยเปนหลัก พรอมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
ในแตละขั้นตอนของการแสดงการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมตอไปนี้ 
1) ใชการออกมานําเสนอผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งแสดงเหตุผลหนาชั้นเรียน การสื่อสารแนวคิดที่
ไดระหวางเพ่ือนสมาชิกในกลุมและระหวางกลุมปฏิบัติงาน รวมกันอภิปรายสิ่งที่คนพบในแงของ
ความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของคําตอบ และ 2) ใชการเขียนอนุทิน (Journal writing) เพ่ือ
สะทอนแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรู 
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   4)  การฝกการรูคิด (Metacognition) 
   การรูคิดที่สําคัญคือการกํากับความคิดของตนเองวาที่คิดอยูน้ันเปนแนวทางที่จะ
ไดผลหรือไม ถาไมไดผลควรเริ่มพิจารณาเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีการหรือแนวคิดของตนเอง การ
ฝกการรูคิดสามารถชวยในการกํากับความคิด ตรวจสอบยอนกลับ และเปลี่ยนมุมมองการคิดแกปญหา
และตั้งปญหาได การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใหนักศึกษาครูฝกการรูคิด โดย 1) ใหนักศึกษาครูฝกเปลี่ยน
มุมมองการคิดในการแกปญหาและการตั้งปญหาจากปญหาที่ตองอาศัยการเปลี่ยนมุมมองในการคิด 
และ 2) ใหนักศึกษาครูทําแบบประเมินเพ่ือรายงานความคิดของตนเองในทันทีหลังจากแกปญหาเสร็จ
แลว ซ่ึงวัดกระบวนการรูคิดที่ครอบคลุมทั้งดานการวางแผน การกํากับ และการประเมิน 
   5)  การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทศันการสอน 
   การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอนสามารถชวยใหวิเคราะหการสอนได
ละเอียด ตรวจสอบ ประเมินการสอน และใหผลยอนกลับทางการสอนที่ดี การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยให
นักศึกษาครูดูบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในชั้นเรียน แลว
รวมกันอภิปรายและวิเคราะหการสอนในประเด็นตอไปน้ี 1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชกับนักเรียน 
2) เทคนิควิธีการสอน 3) สื่อการเรียนรู 4) การใชคําถามกระตุน 5) การประเมินผล และ 6) จุดแข็ง/
จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
   6)  การฝกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   การฝกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหาสามารถชวย
เตรียมความพรอมในการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไปได การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยให
นักศึกษาครูไดฝกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา โดย 1) ใหนักศึกษา
ครูแตละคนไดทําบทบาทหนาที่เปนทั้งผูประเมินและผูรับการประเมินผลการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาของเพื่อนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ ฝกการประเมินทั้งงานเขียนโดยประเมินกระบวนการคิดตางๆ 
ของเพื่อนพรอมไปกับคําตอบที่ไดรับ ฝกการใชเกณฑการใหคะแนน การบอกเหตุผลของการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนด ตลอดจนฝกประเมินเจตคติและความเชื่อตางๆ เกี่ยวกับการแกปญหา
และการตั้งปญหา และ 2) ใหนักศึกษาครูฝกประเมินและอภิปรายตัวอยางงานการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาจริงของนักเรียน เพ่ือเตรียมความพรอมสูการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไป 
   7)  การฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 
   การฝกสอนแบบจุลภาคในชั้นเรียนกอนออกไปสูการสอนในโรงเรียนจริง เปนการ
เตรียมความพรอมสูการสอนในภาคสนามของนักศึกษาครูตอไปได การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใหนักศึกษา
ครูฝกสอนแบบจุลภาคที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา โดย 1) ใหนักศึกษาครูเขียนแผนการสอน
ที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียน และ 2) ใหนักศึกษาครูไดฝกทักษะการสอนที่เนน
การแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใชการฝกสอนแบบจุลภาคในชั้นเรียนกอนออกไปสูการสอนใน
โรงเรียนจริงตอไป 
 



 72

   8)  การเขียนแผนผังความคิด (Mind map) 
   เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสามารถนํามาใชจดบันทึกและสรุปความรูตางๆ 
เกี่ยวกับการสอนได การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใหนักศึกษาครูศึกษา รวบรวม และสรุปความรูเกี่ยวกับ
การแกปญหาและการตั้งปญหา และความรูเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา แลวจัด 
ทําแผนผังความคิด สรุปภาพรวมความรูทั้งหมด และนํามาอภิปรายในชั้นเรียน 
  1.2.5 แนวคิดเก่ียวกับ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ (Lesson study)  
  ‘การศึกษาผานบทเรียน’ เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึง
ถือกําเนิดในระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุน สงผลใหครูไดตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง
อยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาไปสูการเปนครูผูสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การตรวจสอบดังกลาวมี
ลักษณะสําคัญอยูที่ครูไดรวมกันทํางานอยางตอเน่ืองเพ่ือการศึกษา วิเคราะหบทเรียน รวมมือกัน
วางแผนการสอน สรางสรรคสื่อการเรียนการสอน ทดลองใชแผนการสอน มีการสังเกตการใชแผน 
การสอนในหองเรียนจริง มีการวิพากษวิจารณสะทอนผลการสอน และมีการทดลองใชแผนการสอน
ซํ้าอีกครั้งหลังจากที่ไดปรับปรุงแผนรวมกันแลว แนวคิดของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ เปนวิธีการที่
มีการศึกษาแลววามีประสิทธิภาพ มุงเนนปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรในหองเรียน 
และเปนกระบวนการที่ผลักดันใหครูผูสอนในโรงเรียนสามารถปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูคณิตศาสตร
ของนักเรียนซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดได การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ ‘การศึกษา
ผานบทเรียน’ มาใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูฝกสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน 
โดยใหนักศึกษาครูไดตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของตนเองอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาไปสูครูผูสอน
ที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ เปน 
8 ขั้นตอนอยางเปนวงจร ไดแก  
   1) นักศึกษาครูรวมกันกําหนดจุดประสงคและกรอบในการปฏิบัติการสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหา (1 หนวยการเรียนรู) 
   2)  นักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียด (1 คาบเรียน) 
   3)  ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําไว เพ่ือนนักศึกษา
ครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 
   4)  นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอน ผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 
   5) นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผนการสอน 
   6)  ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว (ทดลอง
สอนกับนักเรียนอีกหองเรียนหน่ึงที่ไมใชหองเรียนเดิม) เพ่ือนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิ
เขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 
   7) นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม ผูทรงคุณวุฒิ
เขารวมสังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน นักศึกษาครูปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ  
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   8) นักศึกษาครูสรุปผลท่ีไดรับจากประสบการณการสอนตามกระบวนการของ
การศึกษาผานบทเรียน (Lesson study)  
  ทั้งน้ีสําหรับงานวิจัยน้ีกําหนดให 1 หนวยการเรียนรูมี 8 คาบเรียน ดังน้ัน ขั้นตอนที่ 2 
ถึงขั้นตอนที่ 7 จึงมีลักษณะเปนวงจร ดําเนินการจนกวาจะปฏิบัติกิจกรรมครบ 1 หนวยการเรียนรู 
หรือ 8 คาบเรียน  
 
ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบ 
 การดําเนินงานในขั้นตอนนีแ้บงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 2.1 การสรางรูปแบบฉบับราง  
 จากขอสรุปที่ไดจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือหา
แนวทางแกไขสภาพปญหาดังในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดนํามาสรางรูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถ
ทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู ทั้งนี้รูปแบบประกอบ 
ดวย ระยะในการดําเนินกิจกรรม 2 ระยะ คือ 
  ระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน (กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความ 
สามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู) ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 
   1) การสํารวจความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู  
   2) การปรับพ้ืนฐานและการเสริมสรางความรูความสามารถในการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู   
   3) การเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
  ระยะที่ 2: การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษา
ผานบทเรียน: Lesson study) ซ่ึงแบงขั้นตอนออกเปน 8 ขั้นตอนอยางเปนวงจร ไดแก 
   1) นักศึกษาครูรวมกันกําหนดจุดประสงคและกรอบในการปฏิบัติการสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหา (1 หนวยการเรียนรู) 
   2)  นักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียด (1 คาบเรียน) 
   3)  ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําไว เพื่อนนักศึกษา
ครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 
   4)  นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอน ผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 
   5) นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผนการสอน 
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   6)  ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว (ทดลอง
สอนกับนักเรียนอีกหองเรียนหน่ึงที่ไมใชหองเรียนเดิม) เพ่ือนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวุฒิ
เขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 
   7) นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม ผูทรงคุณวุฒิ
เขารวมสังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน นักศึกษาครูปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ  
   8) นักศึกษาครูสรุปผลท่ีไดรับจากประสบการณการสอนตามกระบวนการของ
การศึกษาผานบทเรียน (Lesson study)  
  ทั้งน้ีสําหรับงานวิจัยน้ีกําหนดให 1 หนวยการเรียนรูมี 8 คาบเรียน ดังน้ัน ขั้นตอนที่ 2 
ถึงขั้นตอนที่ 7 จึงมีลักษณะเปนวงจร ดําเนินการจนกวาจะปฏิบัติกิจกรรมครบ 1 หนวยการเรียนรู 
หรือ 8 คาบเรียน  
 รายละเอียดของรูปแบบฉบบัราง อยูในภาคผนวก ข 
 
 2.2 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบ  
 รูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดทําการตรวจสอบรูปแบบโดยใหไดรับ
การประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนกอนที่จะนําไปทดลองใช โดยใชแบบประเมิน
ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอย ระดับ 2: คอนขางนอย 
ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: คอนขางมาก และระดับ 5: มาก จํานวน 10 รายการ และไดกําหนดเกณฑ
การพิจารณาผลการประเมินจากคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เทียบกับเกณฑ ดังน้ี 
   ชวงคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง  เหมาะสมมาก 
   ชวงคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง  เหมาะสมคอนขางมาก 
   ชวงคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
   ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง  เหมาะสมคอนขางนอย 
   ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง  เหมาะสมนอย 
 เกณฑการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งน้ี คือ ถา
คาเฉลี่ยของผลการประเมินในแตละรายการโดยผูเชี่ยวชาญทั้งหาคน ตั้งแต 3.51 (เหมาะสมคอนขาง 
มาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินในแตละรายการไมเกิน 1.00 ถือวารูปแบบมี
ความเหมาะสมผานเกณฑ (วิเชียร เกตุสิงห.  2538: 8-11)  
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ทุกขอรายการประเมิน
มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมมากกวา 3.51 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินในแตละรายการ
ไมเกิน 1.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
รูปแบบฉบับรางเพื่อใหมีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดในตาราง 7 ตอไปน้ี  
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ตาราง 7  รายละเอียดของการปรับปรุงรูปแบบฉบับรางตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการปรับปรุง รายการเดิม รายการหลังการปรับปรุง 
1. การกําหนดแนวคิด 
(Concepts) ของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 

(1) ไมไดกําหนด “การฝกสอน
แบบจุลภาค (Micro teaching)” 
ใหอยูในแนวคิดของรูปแบบใน
ระยะที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ปรับปรุงประโยคเดิมที่
กลาววา “การฝกทักษะและ
กระบวนการใหเหตุผล ชวยให
ผูอ่ืนเชื่อตามที่ตนอธบิายได" 

(1) กําหนดให “การฝกสอน
แบบจุลภาค (Micro teaching)” 
อยูในแนวคิดของรูปแบบใน
ระยะที ่1 ของขั้นตอนการเตรียม
ความพรอมทางดานการสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษา
ครู โดยแนวคดิดังกลาวกําหนด
วา “การฝกสอนแบบจุลภาค 
(Micro teaching) ในชั้นเรียน
กอนออกไปสูการสอนในโรงเรียน
จริง เปนการเตรียมความพรอม
สูการสอนในภาคสนามของ
นักศึกษาครตูอไปได” 
(2) ปรับปรุงเปน “การฝกทกัษะ
และกระบวนการใหเหตุผล ชวย
ใหสามารถอธบิายขอมูลใหผูอ่ืน
เชื่อตามและยอมรับได” 

2. การกําหนดกิจกรรม / ตัวจัด
กระทํา (Treatments) ของ
รูปแบบในระยะที่ 1 

(1) ไมไดจัดใหมีกิจกรรมการ
ฝกสอนแบบจลุภาค (Micro 
teaching) อยูในขั้นตอนการ
เตรียมความพรอมทางดานการ
สอน 
 
 
(2) ไมไดระบุวากิจกรรมตางๆ 
ปรากฏอยูในแผนการจัด
กิจกรรมใดบาง 
 

(1) กําหนดใหมีกิจกรรมการ
ฝกสอนแบบจลุภาค (Micro 
teaching) และฝกการเขียน
แผนการสอนที่เนนการแกปญหา
และการตั้งปญหาใหกับนักเรียน 
อยูในขั้นตอนการเตรียมความ
พรอมทางดานการสอน 
(2) ระบุเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ของรูปแบบวา กิจกรรมตางๆ 
ไดปรากฏอยูในแผนการจัด
กิจกรรมที่เทาไร 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

รายการปรับปรุง รายการเดิม รายการหลังการปรับปรุง 
  (3) การนําเสนอกิจกรรมตางๆ 

ในรายละเอียดของรูปแบบ
ไมไดเรียงไปตามลําดับการจัด
กิจกรรม และหมายเลขหัวขอ
กิจกรรมไมตรงกันกับแผนผัง
ของรูปแบบ 

(3) ปรับลําดบัการนําเสนอ
กิจกรรมตางๆ ในรายละเอียด
ของรูปแบบใหเปนไปตามการ
ปฏิบัติจริง และกําหนดหมายเลข
หัวขอกิจกรรมใหตรงกันกับ
แผนผังของรูปแบบ 

3. การกําหนดขั้นตอน/
องคประกอบ และวตัถุประสงค
ของรูปแบบในระยะที่ 2 

ปรับปรุงประโยคเดิมในขั้นตอน
ที่ 3 และ 6 ทีก่ลาววา “...เพ่ือน
นักศึกษาครคูนอ่ืนๆ และผูทรง 
คุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอน
หลังหองเรียน”  
   

ปรับปรุงเปน “...เพ่ือนนักศึกษา
ครูคนอ่ืนๆ และผูทรงคุณวฒิุ
เขารวมสังเกตการสอนใน
หองเรียน” 

4. การกําหนดระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมแตละขั้นตอนของ
รูปแบบในระยะที่ 2 

ยืดหยุนเวลาของกิจกรรมใน
ขั้นตอนที ่4 และ 7 ที่กลาววา 
“กลุมนักศึกษาครูประชุมกนัใน
ตอนเย็นของวันที่ทําการทดลอง
สอนในชวงหลังโรงเรียนเลกิ ...” 
    

ปรับปรุงเปน “กลุมนักศึกษาครู
ประชุมกันในชวงเวลาวางที่
ตรงกัน ภายหลังการทดลอง
สอนในวันน้ันหรือวันถัดไป...” 

5. การจัดวางแผนผังเพ่ือ
นําเสนอรูปแบบ 

(1) การจัดวางกรอบขั้นตอน/
องคประกอบของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 มีทศิทางวนตามเข็ม
นาฬิกา ซ่ึงขัดกับทิศทางของ
หัวลูกศรทีว่นทวนเข็มนาฬกิา 
ทําใหมองสับสนและเขาใจยาก 
(2) การนําเสนอกิจกรรมตางๆ 
ของรูปแบบในระยะที่ 1 ไมได
เรียงไปตามลาํดับกอนหลังของ
การจัดกิจกรรม และหมายเลข
หัวขอกิจกรรมในแผนผังไม
ตรงกันกับรายละเอียดของ
รูปแบบ 
   

(1) ปรับปรุงการจัดวางกรอบ
ขั้นตอน/องคประกอบของรูปแบบ
ในระยะที่ 1 ใหมีทิศทางวน
ทวนเข็มนาฬกิาเชนเดียวกบั
ทิศทางของหวัลูกศร เพ่ือให
มองเขาใจงายขึ้น 
(2) ปรับปรุงลาํดับการนําเสนอ
กิจกรรมตางๆ ของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 ใหเปนไปตามลําดับ
กอนหลังของการปฏิบตัิกิจกรรม
จริง และกําหนดหมายเลขหัวขอ
กิจกรรมในแผนผังใหตรงกนักับ
รายละเอียดของรูปแบบ 
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 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงรูปแบบ (ฉบับราง) ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จนไดรูปแบบ (ฉบับ
ปรับปรุงกอนการทดลอง) กอนที่จะนําไปทดลองใชตอไป รายละเอียดของรูปแบบฉบับปรับปรุงกอน
การทดลอง อยูในภาคผนวก ข 
 
ขั้นตอนที่ 3 การสรางเคร่ืองมือตามรูปแบบที่กําหนด 
 การดําเนินงานในขั้นตอนนีแ้บงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 3.1 การสรางเครือ่งมือที่เปนตัวจัดกระทํา (Treatment)  
 เครื่องมือที่เปนตัวจัดกระทํา ไดแก แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู ผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร ประกอบดวย (1) แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตร ไดแก แนวคิดทั่วไปของการแกปญหาและการตั้งปญหา แนวคิดเกี่ยวกับการ
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหา และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการแกปญหาและการตั้ง
ปญหา และ (2) แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสําคัญที่ใชเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู ไดแกเร่ือง การประเมินตนเอง (Self assessment) 
การแกปญหาและการตั้งปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems) ปญหาปลายเปด (Open-ended 
problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) การฝกการใหเหตุผลและการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร การฝกการรูคิด (Metacognition) การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอน การฝก
ปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา การฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 
และการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) (ดังรายละเอียดในบทที่ 2 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) 
  2) ศึกษาวิเคราะหและแบงเนื้อหา จัดทําแผนผังแนวคิดและวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม 
กําหนดและแบงหนวยที่ใชในการจัดกิจกรรม โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง 
  3) สรางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู ซ่ึงกําหนดใหมีทั้งหมด 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 3 
ชั่วโมง โดยแตละแผนการจัดกิจกรรมประกอบไปดวย (1) ชื่อกิจกรรม (2) จุดประสงค (3) แนวคิดที่
สําคัญ (4) สื่อการเรียนรู (5) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (6) การประเมินผล (7) บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
(8) ใบกิจกรรม และ/หรือใบความรู และ (9) เอกสารเพิ่มเติมทายกิจกรรม (ถามี) 
  4) นําแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวทั้ง 10 กิจกรรมไปใหคณะ 
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปน 
ไปไดของกิจกรรม ความสอดคลองกับรูปแบบและวัตถุประสงคที่วางไว เพ่ือใหขอเสนอแนะและนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข 
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 3.2 การสรางเครือ่งมือวัดผลและประเมินผล  
 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ไดแก 
  1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู (จํานวน 2 ฉบับ) 
  2) แบบประเมินความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
  3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู (จํานวน 2 ฉบับ) ผูวิจัยดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการ
แกปญหาและการตั้งปญหา (ดังรายละเอียดในบทที่ 2 ตอนที่ 1) 
  2) วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคของกิจกรรม กําหนดพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ
ที่ตองการวัดเพื่อใชในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
  3) สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู ซ่ึงเปนขอสอบแบบเขียนตอบจํานวน 2 ฉบับ โดยในแตละฉบับ ประกอบดวยขอสอบ
ทั้งหมด 4 ขอ เปนขอสอบที่ใหแกปญหา 2 ขอ เปนขอสอบที่ใหตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิม
ที่ไดแกมาแลว 1 ขอ (พรอมทั้งใหแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย) และเปนขอสอบที่ใหตั้งปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 1 ขอ (พรอมทั้งใหแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย) ขอสอบแตละฉบับใชเวลา
สอบ 3 ชั่วโมง โดยแบบทดสอบฉบับที่ 1 ใชทดสอบหลังจากจัดกิจกรรมที ่5 เสรจ็แลว และแบบทดสอบ
ฉบับที่ 2 ใชทดสอบหลังจากจัดกิจกรรมที่ 10 เสร็จแลว 
  4) นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวทั้งสองฉบับไปใหคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและ
ใหขอเสนอแนะ แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข (ดูแบบทดสอบไดในภาคผนวก จ) 
 แบบประเมินความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการ
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ผูวิจัยดําเนินการสราง
ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความ 
สามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู (ดังรายละเอียด
ในบทที่ 2 ตอนที่ 4) 
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  2) สรางตารางวิเคราะหพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถที่ตองการวัด และกําหนด
จํานวนตัวชี้วัดของความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู (ไดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด) และความสามารถในการปฏิบัติการสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู (ไดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด) 
  3) สรางแบบประเมินความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 
(Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมาก ระดับ 2: นอย ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: มาก 
และระดับ 5: ยอดเยี่ยม เพ่ือใหผูประเมินพิจารณาและตัดสินระดับความสามารถวาอยูในระดับใดตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด 
  4) นําแบบประเมินที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองกับรูปแบบ เพ่ือใหขอ 
เสนอแนะและนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขแบบประเมิน (ดูแบบทดสอบไดในภาคผนวก ฉ และ ช)  
 
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชและการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ 
 การดําเนินงานในขั้นตอนนีแ้บงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 4.1 การทดลองใชรูปแบบ  
  4.1.1 การเลือกนักศึกษาครูกลุมเปาหมายและนักเรยีนกลุมเปาหมาย 
  นักศึกษาครูกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาครูที่ผูวิจัยเลือกมาเพื่อทดลองใชรูปแบบ 
ไดแก นักศึกษาครูคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ชั้นปที่ 5 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่กําลังฝกประสบการณ
วิชาชีพศึกษาศาสตร (ปฏิบัติการสอน) อยูในโรงเรียน ในปการศึกษา 2552 ทั้งน้ีจํานวนนักศึกษาครู
ที่ใชมีรายละเอียดดังน้ี  
   1)  การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติ 
การสอน (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู) ใชนักศึกษาครูที่อาสาสมัครเขามาจํานวน 12 คน โดยใหเปนกลุม 
เปาหมายในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู และความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
   2) การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 2: การทดลองสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study) ใชนักศึกษาครูจํานวน 4 คน
ที่ผานกิจกรรมในระยะที่ 1 โดยใหเปนกลุมนักศึกษาครูที่ฝกสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนเดียวกันและ
ในระดับชั้นเดียวกันตามกระบวนการของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ และเปนกลุมเปาหมายในการศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้ง
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ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
  สําหรับนักเรียนกลุมเปาหมายเปนนักเรียนที่กลุมนักศึกษาครูทั้งสี่คนใชในการทดลอง
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนามของการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 2 ซ่ึง
ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียนหองเรียนละ 40 คน ของ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในภาคปลาย ปการศึกษา 
2552 ทั้งน้ีเหตุผลที่ใชนักเรียนกลุมเปาหมาย 2 หองเรียน เพื่อใหนักเรียนหองเรียนหนึ่งเปนหองเรียน
สําหรับกลุมนักศึกษาครูใชทดลองสอนในครั้งแรก และนักเรียนอีกหองเรียนหนึ่งสําหรับกลุมนักศึกษา
ครูใชทดลองสอนซ้ําอีกครั้งหน่ึงเปนครั้งที่สอง  
  4.1.2 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามลาํดับขั้นตอนตอไปน้ี 
   1) ผูวิจัยทดลองใชรูปแบบในระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน 
(กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
สําหรับนักศึกษาครู) โดยใชแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูที่สรางขึ้นจํานวน 10 กิจกรรมกับนักศึกษาครู
ที่อาสาสมัครเขามาจํานวน 12 คน เม่ือวันที่ 15 – 19 กันยายน 2552 และวันที่ 22 – 26 กันยายน 2552 
เปนจํานวน 10 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ใชเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ณ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผูวิจัยเปนผูจัดกิจกรรมเอง  
   สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 1 น้ี มีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 รายการ 
ดังน้ี 
    (1) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 สวน ไดแก  
     สวนที่ 1 เก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมเกี่ยวกับการแก 
ปญหา จากใบกิจกรรมที่ 2-1 ถึง 2-3 ใบกิจกรรมที่ 4-1 ถึง 4-2 และใบกิจกรรมที่ 5-1 ถึง 5-4 มีนํ้าหนัก
ของคะแนนคิดเปนรอยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดในความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู  
     สวนที่ 2 เก็บจากการใหนักศึกษาครูทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู จํานวน 2 ฉบับ (พิจารณาขอมูล
เฉพาะสวนที่เปนการแกปญหา) ดังน้ี  
      แบบทดสอบฉบับที่ 1  ใชทดสอบหลังจากจัดกิจกรรมที่ 5 เสร็จแลว 
มีนํ้าหนักของคะแนนคิดเปนรอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมดในความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
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      แบบทดสอบฉบับที่ 2  ใชทดสอบหลังจากจัดกิจกรรมที่ 10 เสร็จแลว 
มีนํ้าหนักของคะแนนคิดเปนรอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมดในความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
    (2) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 สวน ไดแก  
     สวนที่ 1 เก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมเกี่ยวกับการตั้ง 
ปญหา จากใบกิจกรรมที่ 3-1 ถึง 3-4 ใบกิจกรรมที่ 4-3 ถึง 4-4 และใบกิจกรรมที่ 5-7 มีนํ้าหนักของ
คะแนนคิดเปนรอยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดในความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู  
     สวนที่ 2 เก็บจากการใหนักศึกษาครูทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู จํานวน 2 ฉบับ (พิจารณาขอมูล
เฉพาะสวนที่เปนการตั้งปญหา) ดังน้ี  
      แบบทดสอบฉบับที่ 1  ใชทดสอบหลังจากจัดกิจกรรมที่ 5 เสร็จแลว 
มีนํ้าหนักของคะแนนคิดเปนรอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมดในความสามารถในการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
      แบบทดสอบฉบับที่ 2  ใชทดสอบหลังจากจัดกิจกรรมที่ 10 เสร็จแลว 
มีนํ้าหนักของคะแนนคิดเปนรอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมดในความสามารถในการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
   แบบทดสอบฉบับที่ 1 ทดสอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 แบบทดสอบฉบับที่ 2 
ทดสอบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2552 แตละแบบทดสอบใชเวลาในการทดสอบฉบับละ 3 ชั่วโมง ทั้งน้ี
การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 1 น้ี ผูวิจัยเปนผูตรวจใหคะแนน 
   2) ผูวิจัยทดลองใชรูปแบบในระยะที่ 2: การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study) กับกลุมนักศึกษาครูที่ผานกิจกรรม
ในระยะที่ 1 จํานวน 4 คน รวมระยะเวลาที่ใชในการทดลองสอนภาคสนามทั้งหมด 3 เดือน ในชวงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 และเดือนมกราคม 2553 ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา และอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
   สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 2 น้ี มีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 รายการ 
ดังน้ี 
    (1) เก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู โดยใชแบบประเมินความสามารถในการวางแผน 
การสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ที่ประเมินโดยผูวิจัย
และผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยพ่ีเลี้ยง 2 คน และอาจารยนิเทศก 2 คน) รวมทั้งหมด 5 คน ในขั้นตอนที่ 
5 ของรูปแบบในระยะที่ 2 ซ่ึงประเมินจากการจัดทําแผนการสอนที่นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแลว
จํานวน 8 แผนการสอน น่ันคือประเมินทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมีนํ้าหนักของคะแนนการประเมินแผนการ 
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สอนแตละครั้งคิดเปนน้ําหนักที่เทาๆ กัน ทั้งน้ีการใหคะแนนเปนการใหคะแนนกับนักศึกษาครูทั้งกลุม 
การประเมินทั้งแปดครั้งกระทําเม่ือวันที่ 10, 16, 25 พฤศจิกายน 2552 วันที่ 14, 22 ธันวาคม 2552 
และวันที่ 7, 12, 27 มกราคม 2553 ตามลําดับ 
    (2) เก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู โดยใชแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการ
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ที่ประเมินโดยผูวิจัยและผูทรง 
คุณวุฒิ (อาจารยพ่ีเลี้ยง 2 คน และอาจารยนิเทศก 2 คน) รวมทั้งหมด 5 คน ในขั้นตอนที่ 6 ของ
รูปแบบในระยะที่ 2 ซ่ึงประเมินจากการเขาสังเกตการสอนในหองเรียนจํานวน 8 ครั้งตามแผนการ
สอนที่ไดปรับปรุงแลว น่ันคือประเมินรวมทั้งหมด 8 ครั้ง ทั้งน้ีการใหคะแนนเปนการใหคะแนนกับ
นักศึกษาครูรายบุคคลที่ทําการสอน โดยนักศึกษาครูตองปฏิบัติการสอนคนละ 2 แผนการสอน น่ัน
คือนักศึกษาครูแตละคนตองไดรับการประเมินการสอน 2 ครั้ง โดยมีนํ้าหนักของคะแนนการประเมิน
การปฏิบัติการสอนแตละครั้งคิดเปนน้ําหนักที่เทาๆ กัน การประเมินทั้งแปดครั้งกระทําเม่ือวันที่ 11, 
17, 26 พฤศจิกายน 2552 วันที่ 15, 23 ธันวาคม 2552 และวันที่ 8, 13, 28 มกราคม 2553 ตามลําดับ 
 
 4.2 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ  
 ผูวิจัยศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบจากการนํารูปแบบไปทดลองใช ซ่ึงพิจารณาจาก 1) 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 2) ความสามารถในการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 3) ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และ 4) ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ทั้งนี้ผูวิจัยกําหนดเกณฑความสามารถ
ของนักศึกษาครูในแตละดานไวดังน้ี 
  4.2.1 ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ข้ึนไป ถือวา
นักศึกษาครูคนน้ันมีความสามารถผานเกณฑ 
   ผูวิจัยประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูทั้ง
สิบสองคน โดยใชคะแนนเก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมเกี่ยวกับการแกปญหา มีนํ้าหนัก
ของคะแนนคิดเปนรอยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดในความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู และใชคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู จํานวน 2 ฉบับ (พิจารณาคะแนนเฉพาะสวนที่เปนการแก 
ปญหา) แบบทดสอบแตละฉบับมีนํ้าหนักของคะแนนคิดเปนรอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมดในความ 
สามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ทั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑการใหคะแนนแบบ
รูบริกแบบองครวมสําหรับการแกปญหาซ่ึงปรับจากเกณฑของปรีชา เนาวเย็นผล  (2544: 311) โดย
แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมากหรือไมพยายาม ระดับ 2: นอย ระดับ 3: 
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ปานกลาง ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม และไดกําหนดเกณฑการพิจารณาผลการประเมิน
จากคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถของนักศึกษาครูแตละคนเทียบกับเกณฑ ดังน้ี 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความสามารถยอดเยี่ยม 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความสามารถมาก 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความสามารถปานกลาง 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความสามารถนอย 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความสามารถนอยมากหรือไมพยายาม 
   เกณฑความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูในการวิจัย
ครั้งน้ี คือ ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดย
เฉลี่ยอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ขึ้นไป ถือวานักศึกษาครูคนนั้นมีความสามารถ
ผานเกณฑ  
  4.2.2 ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถในการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ข้ึนไป ถือวา
นักศึกษาครูคนน้ันมีความสามารถผานเกณฑ 
   ผูวิจัยประเมินความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูทั้ง
สิบสองคน โดยใชคะแนนเก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมเกี่ยวกับการตั้งปญหา มีนํ้าหนัก
ของคะแนนคิดเปนรอยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดในความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู และใชคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู จํานวน 2 ฉบับ (พิจารณาคะแนนเฉพาะสวนที่เปนการตั้ง
ปญหา) แบบทดสอบแตละฉบับมีนํ้าหนักของคะแนนคิดเปนรอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมดในความ 
สามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ทั้งน้ีผูวิจัยใชเกณฑการใหคะแนนแบบ
รูบริกแบบองครวมสําหรับการตั้งปญหาซึ่งปรับจากเกณฑของเควก มีก ลิน และลาย ไว เลง (Kwek 
Meek Lin; & Lye Wai Leng.  2007: Online) โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: 
นอยมากหรือไมพยายาม ระดับ 2: นอย ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม 
และไดกําหนดเกณฑการพิจารณาผลการประเมินจากคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถของนักศึกษาครู
แตละคนเทียบกับเกณฑ ดังน้ี 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความสามารถยอดเยี่ยม 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความสามารถมาก 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความสามารถปานกลาง 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความสามารถนอย 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความสามารถนอยมากหรือไมพยายาม 
   เกณฑความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูในการวิจัย
ครั้งน้ี คือ ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดย
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เฉลี่ยอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ขึ้นไป ถือวานักศึกษาครูคนนั้นมีความสามารถ
ผานเกณฑ  
  4.2.3 ถานักศึกษาครู (รายกลุม) ไดคะแนนความสามารถในการวางแผนการ
สอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัดอยู
ในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ข้ึนไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินแตละครั้งในแตละตัวชี้วัดไมเกิน 1.00 ถือวานักศึกษาครูมีความสามารถผานเกณฑ   
   ผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยนิเทศก 2 คน และอาจารยพ่ีเลี้ยง 2 คน) รวม
ทั้งหมด 5 คน เปนผูประเมินความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของกลุมนักศึกษาครู ในขั้นตอนที่ 5 ของรูปแบบในระยะที่ 2 ซ่ึงประเมินจาก
การจัดทําแผนการสอนที่นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแลวจํานวน 8 แผนการสอน น่ันคือประเมิน
ทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมีนํ้าหนักของคะแนนการประเมินแผนการสอนแตละคร้ังคิดเปนน้ําหนักที่เทาๆ 
กัน ทั้งนี้การใหคะแนนเปนการใหคะแนนกับนักศึกษาครูทั้งกลุม โดยใชแบบประเมินซึ่งมีลักษณะ
เปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมาก ระดับ 2: นอย ระดับ 3: ปาน
กลาง ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม จํานวน 10 ตัวชี้วัด และไดกําหนดเกณฑการพิจารณา
ผลการประเมินจากคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถของกลุมนักศึกษาครู (เฉลี่ยคะแนนที่ไดจากผู
ประเมิน 5 คน จากการประเมิน 8 ครั้ง ในแตละตัวชี้วัด) เทียบกับเกณฑ ดังน้ี 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความสามารถยอดเยี่ยม 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความสามารถมาก 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความสามารถปานกลาง 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความสามารถนอย 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความสามารถนอยมาก 
   เกณฑความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูในการวิจัยครั้งน้ี คือ ถานักศึกษาครู (รายกลุม) ไดคะแนนความสามารถ
ในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัด
อยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
แตละครั้งในแตละตัวชี้วัดไมเกิน 1.00 ถือวานักศึกษาครูมีความสามารถผานเกณฑ 
  4.2.4 ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถในการปฏิบัติการ
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัดอยูในชวง
คะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ข้ึนไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
แตละครั้งในแตละตัวชี้วัดไมเกิน 1.00 ถือวานักศึกษาครูคนน้ันมีความสามารถผานเกณฑ   
   ผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยนิเทศก 2 คน และอาจารยพ่ีเลี้ยง 2 คน) รวม
ทั้งหมด 5 คน เปนผูประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู ในขั้นตอนที่ 6 ของรูปแบบในระยะที่ 2 ซ่ึงประเมินจากการเขาสังเกต
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การสอนในหองเรียนจํานวน 8 ครั้งตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว น่ันคือประเมินรวมทั้งหมด 8 
ครั้ง ทั้งน้ีการใหคะแนนเปนการใหคะแนนกับนักศึกษาครูรายบุคคลที่ทําการสอน โดยนักศึกษาครู
ตองปฏิบัติการสอนคนละ 2 แผนการสอน น่ันคือนักศึกษาครูแตละคนตองไดรับการประเมินการสอน 
2 ครั้ง โดยมีนํ้าหนักของคะแนนการประเมินการปฏิบัติการสอนแตละครั้งคิดเปนนํ้าหนักที่เทาๆ กัน 
แบบประเมินมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมาก ระดับ 
2: นอย ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม จํานวน 20 ตัวชี้วัด และไดกําหนด
เกณฑการพิจารณาผลการประเมินจากคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถของนักศึกษาครูแตละคน (เฉลี่ย
คะแนนที่ไดจากผูประเมิน 5 คน จากการประเมิน 2 ครั้ง ในแตละตัวชี้วัด) เทียบกับเกณฑ ดังน้ี 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความสามารถยอดเยี่ยม 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความสามารถมาก 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความสามารถปานกลาง 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความสามารถนอย 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความสามารถนอยมาก 
   เกณฑความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครูในการวิจัยครั้งนี้ คือ ถานักศึกษาครู (รายบุคคล) ไดคะแนนความสามารถ
ในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัดอยู
ในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถมาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินแต
ละครั้งในแตละตัวชี้วัดไมเกิน 1.00 ถือวานักศึกษาครูคนนั้นมีความสามารถผานเกณฑ 
 
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลลัพธและการปรับปรุงรูปแบบ 
 การประเมินผลลัพธซ่ึงไดจัดใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มาทําการวิเคราะห และการปรับปรุงรูปแบบ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
  5.1.1 คํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากเครื่องมือที่
ใชกับผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ไดแก แบบประเมิน “รูปแบบเพื่อเสริม 
สรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
(ฉบับราง)” 
  5.1.2 คํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากเครื่องมือที่ใชกับนักศึกษาครูในการหา
ประสิทธิผลของรูปแบบในระยะที่ 1 ไดแก 
   1) ใบกิจกรรมการแกปญหา 8 ใบกิจกรรม และใบกิจกรรมการตั้งปญหา 4 ใบกิจกรรม 
   2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู จํานวน 2 ฉบับ 
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  5.1.3 คํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากเครื่องมือที่
ใชกับนักศึกษาครูในการหาประสิทธิผลของรูปแบบในระยะที่ 2 ไดแก 
   1) แบบประเมินความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
   2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
 
 5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) โดยนําขอมูลมาเรียบเรียง
และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ และสรางขอสรุปจาก
ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  
  5.2.1 สังเกตและนําผลจากการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 มาดูรองรอย
พฤติกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
  5.2.2 สังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน แผนการสอน และวีดิทัศนบันทึกการสอน 
จากผลจากการทดลองสอนภาคสนามตามรูปแบบในระยะที่ 2 มาดูรองรอยพฤติกรรมการสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
 
 5.3 การปรับปรุงรูปแบบ 
 การปรับปรุงรูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตัง้ปญหา
ทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูภายหลังจากการนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปทดลองใช กระทําโดย
การรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติจริงทั้งในสวนที่เปนจุดบกพรองหรือสวนที่เห็นวาจะสามารถเสริม
ใหรูปแบบน้ีเปนรูปแบบที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น มาใชปรับปรุงรูปแบบอีกครั้งหน่ึงเปนครั้งสุดทาย 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู และไดตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
(ฉบับราง) โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงกอนนําไปทดลองใชจริง แลวศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบจากการนํารูปแบบไปทดลองใชในสี่ดาน ไดแก 1) ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 2) ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 3) 
ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู และ 4) ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู ทั้งน้ีเพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไป ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเปน 3 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1   ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
  ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของรูปแบบจากการนํารูปแบบไปทดลองใช 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามรูปแบบและการปรับปรุงรูปแบบ 
 
ตอนที่ 1  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 รูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
สําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดทําการตรวจสอบรูปแบบโดยใหผูเชี่ยวชาญทางดาน
คณิตศาสตรศึกษาจํานวน 5 คนประเมินความเหมาะสมเพื่อนําไปปรับปรุงกอนนําไปทดลองใชจริง 
โดยใชแบบประเมินซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอย 
ระดับ 2: คอนขางนอย ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: คอนขางมาก และระดับ 5: มาก จํานวน 10 รายการ 
(ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค) ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหพบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง
หาคนเห็นวารูปแบบฉบับรางที่สรางขึ้นนี้มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเพ่ือเสริมสรางความสามารถ
ทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู ผลจากการนําคะแนน
ความเหมาะสมของแตละรายการมาคํานวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏ
ดังตาราง 8 ตอไปน้ี  
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ตาราง 8  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

คะแนนการประเมินของผูเชีย่วชาญ 
ขอ รายการประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

คาเฉลี่ย
เลขคณิต 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S ) 

1 การกําหนดระยะในการดําเนินกิจกรรม ของรูปแบบ 
มี 2 ระยะ 4 5 5 4 4 4.40 0.5477 

2 การกําหนดขั้นตอน/องคประกอบ ของรูปแบบในระยะ 
ที่ 1 5 5 5 4 4 4.60 0.5477 

3 การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) ของรูปแบบ 
ในระยะที่ 1 4 5 5 4 4 4.40 0.5477 

4 การกําหนดแนวคิด (Concepts) ของรูปแบบในระยะ 
ที่ 1 5 5 5 4 4 4.60 0.5477 

5 การกําหนดกิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา 
(Treatments) ของรูปแบบในระยะที่ 1 5 5 5 4 4 4.60 0.5477 

6 การกําหนดขั้นตอน/องคประกอบ ของรูปแบบในระยะ 
ที่ 2 5 5 5 4 4 4.60 0.5477 

7 การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) ของรูปแบบใน
ระยะที่ 2 5 5 5 4 4 4.60 0.5477 

8 การกําหนดกิจกรรม (Activities) ของรูปแบบในระยะ 
ที่ 2 4 5 5 4 4 4.40 0.5477 

9 การกําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละข้ันตอน 
ของรูปแบบในระยะที่ 2 4 5 5 3 4 4.20 0.8367 

10 การจัดวางแผนผังเพื่อนําเสนอรูปแบบ มีความชัดเจน
และเขาใจงาย 5 4 5 5 4 4.60 0.5477 

 
 จากตาราง 8 พบวา ผูเชี่ยวชาญไดประเมินทุกขอรายการมีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยตั้งแต 
4.20 ขึ้นไป และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ดังน้ันจึงผานเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไววา รูปแบบ
ที่เหมาะสมตองมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินในแตละรายการโดยผูเชี่ยวชาญทั้งหาคน ตั้งแต 3.51 ขึ้น 
ไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินในแตละรายการไมเกิน 1.00 จึงกลาวไดวา ตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รูปแบบที่สรางขึ้นน้ีมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเพ่ือเสริมสรางความสามารถ
ทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาผลการประเมินจากคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวารายการประเมินที่มี
ความเหมาะสมมาก (ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00) ไดแก การกําหนดขั้นตอน/องคประกอบของ
รูปแบบในระยะที่ 1 การกําหนดแนวคิด (Concepts) ของรูปแบบในระยะที่ 1 การกําหนดกิจกรรม 
(Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) ของรูปแบบในระยะที่ 1 การกําหนดขั้นตอน/องคประกอบ 
ของรูปแบบในระยะที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) ของรูปแบบในระยะที่ 2 และการจัด
วางแผนผังเพ่ือนําเสนอรูปแบบมีความชัดเจนและเขาใจงาย นอกนั้นมีความคิดเห็นวารายการประเมิน
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ที่มีความเหมาะสมคอนขางมาก (ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50) ไดแก การกําหนดระยะในการดําเนิน
กิจกรรมของรูปแบบมี 2 ระยะ การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) ของรูปแบบในระยะที่ 1 การ
กําหนดกิจกรรม (Activities) ของรูปแบบในระยะที่ 2 และการกําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรมแต
ละขั้นตอนของรูปแบบในระยะที่ 2 ทั้งน้ีรายการประเมินที่ไดคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก การกําหนดระยะ 
เวลาในการทํากิจกรรมแตละขั้นตอนของรูปแบบในระยะที่ 2 ( x = 4.20) เน่ืองจากผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นวาการกําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละขั้นตอนของรูปแบบในระยะที่ 2 ควรมีการ
ยืดหยุนเวลาของการทํากิจกรรมบางกิจกรรม เชน จากที่กําหนดใหกลุมนักศึกษาครูประชุมกันใน
ตอนเย็นของวันที่ทําการทดลองสอนในชวงหลังโรงเรียนเลิก ควรใหยืดหยุนเปน กลุมนักศึกษาครู
ประชุมกันในชวงเวลาวางที่ตรงกันภายหลังการทดลองสอนในวันน้ันหรือวันถัดไป เปนตน   
 
ตอนที่ 2  ประสิทธิผลของรูปแบบจากการนํารูปแบบไปทดลองใช 
 2.1 ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู 
  2.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
  การศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลจาก 2 สวน ไดแก คะแนนเก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แกปญหา 8 ใบกิจกรรม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 2 ฉบับ (พิจารณาขอมูลเฉพาะสวนที่เปนการแกปญหา) 
ปรากฏผลดังตาราง 9 ตอไปน้ี  
 
ตาราง 9  ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู
 

คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ของนักศึกษาครู (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความสามารถ 
นศ.ครู 
คนที่ คะแนนเฉลี่ยระหวาง

การปฏิบัติกิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทําแบบทดสอบ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 
นอยมาก 
หรือ 

ไมพยายาม 
นอย ปานกลาง มาก ยอดเยี่ยม 

1 3.75 3.00 3.38      
2 4.63 4.25 4.44      
3 4.13 3.25 3.69      
4 3.88 3.00 3.44      
5 4.13 3.00 3.57      
6 4.50 4.75 4.63      
7 3.88 2.50 3.19      
8 4.25 3.75 4.00      
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ตาราง 9  (ตอ)  
 

คะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ของนักศึกษาครู (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับความสามารถ 
นศ.ครู 
คนที่ คะแนนเฉลี่ยระหวาง

การปฏิบัติกิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทําแบบทดสอบ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 
นอยมาก 
หรือ 

ไมพยายาม 
นอย ปานกลาง มาก ยอดเยี่ยม 

9 4.38 3.50 3.94      
10 4.25 4.00 4.13      
11 4.38 3.25 3.82      
12 4.38 3.00 3.69      
รวม 4.21 3.44 3.83      

 
  จากตาราง 9 พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83 คะแนน โดยเปนคะแนนเฉลี่ยระหวางการ
ปฏิบัติกิจกรรมเทากับ 4.21 คะแนน และจากการทําแบบทดสอบเทากับ 3.44 คะแนน เม่ือพิจารณา
ถึงระดับความสามารถเปนรายบุคคล พบวา มีนักศึกษาครูที่มีความสามารถอยูในระดับยอดเยี่ยม 1 
คน อยูในระดับมาก 8 คน และอยูในระดับปานกลาง 3 คน ดังน้ันเม่ือพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบ
ในดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาครูมีความสามารถ
ผานเกณฑ 9 คน และไมผานเกณฑ 3 คน 
  2.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
  จากการใหนักศึกษาลงมือแกปญหาทางคณิตศาสตรในชวงเริ่มตนของการจัดกิจกรรม 
(ในกิจกรรมที่ 1) ตามรูปแบบในระยะที่ 1 โดยใชการประเมินตนเอง (Self assessment) ดวยการเขียน
รายงานผล (Student reports) และจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา นักศึกษาไดแสดงออกวามีความ
ตระหนักถึงสภาพปญหาในดานการแกปญหาของตนเองใน 2 ประเด็นหลักๆ ไดแก 
   1) นักศึกษามีความกังวลและขาดความมั่นใจในตนเองตอการแกปญหา เชน เม่ือ
อานปญหาเสร็จแลวไมกลาเขียนอะไรลงไปในใบกิจกรรมเพราะกลัววาจะแกปญหาผิดทาง และนักศึกษา
มีความรูสึกวาเม่ืออานปญหาในครั้งแรกมักคิดวาตนเองคงไมสามารถหาหนทางในการแกปญหาได
อยางแนนอน เปนตน  
   2) นักศึกษาขาดการตรวจสอบคําตอบหรือคิดยอนกลับในการแกปญหา โดยกลาว
วาไมไดทําการตรวจคําตอบเพราะไมรูวาจะหาวิธีการตรวจคําตอบอยางไร และบางคนไมไดตรวจทาน
คําตอบและไมไดลองคิดวิธีการแกปญหาแบบอ่ืนๆ เพราะเวลาไมเพียงพอ  
  หลังจากที่นักศึกษาไดผานกิจกรรมตางๆ จนถึงกิจกรรมที่ 5 ซ่ึงนักศึกษามีประสบการณ
ในการแกปญหาในระดับหนึ่งแลว ผูวิจัยไดทําการสํารวจนักศึกษาครูอีกครั้งโดยใชแบบสํารวจรายการ 
(Inventories) พบขอมูลดังตาราง 10 และ 11 ตอไปน้ี  
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ตาราง 10  ผลการตอบแบบสํารวจรายการของนักศึกษาครู เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติการแกปญหา 
     และเจตคติตอการแกปญหาของตนเองในใบกิจกรรมที่ 5-6  
 

จํานวนนักศึกษาครู (คน) ขอ ขอคําถาม 
ตอบวา “จริง” ตอบวา “เท็จ” 

1 ฉันจะรีบใสคําตอบในทันทีเพ่ือแสดงใหเห็นวาฉันจบปญหาแลว 2 10 
2 ฉันไมสนุกเลยในการพยายามที่จะแกปญหา 1 11 
3 ฉันจะพยายามแกปญหาทุกปญหา 9 3 
4 เมื่อฉันไมไดคําตอบและไมไดวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง ฉันก็จะไมทําตอ 0 12 
5 ฉันชอบพยายามแกปญหายากๆ 3 9 
6 ฉันมีมันสมองในการคิดแกปญหาไมดีเทากับนักศึกษาคนอื่นๆ 6 6 
7 ฉันสามารถแกปญหาไดเฉพาะปญหาที่คนอื่นๆ แกไดเทานั้น 4 8 
8 ฉันจะไมหยุดแกปญหาจนกวาฉันจะคนพบคําตอบ 6 6 
9 ฉันแนใจวาฉันสามารถแกปญหาไดทุกปญหา 2 10 
10 ฉันสามารถอดทนแกปญหาไดถึงแมวาจะตองใชระยะเวลานานๆ 7 5 
11 ฉันแกปญหาไดดีกวานักศึกษาคนอื่นๆ อีกหลายคน 2 10 
12 ฉันตองการใครสักคนมาชวยฉันแกปญหา 9 3 
13 ฉันสามารถแกปญหายากๆ ไดทั้งหมด 0 12 
14 มีบางปญหาเหมือนกันที่ฉันไมอยากลองแก 11 1 
15 ฉันไมชอบลองแกปญหาที่ยากเกินจะเขาใจ 4 8 
16 ฉันจะเก็บปญหาไปคิดจนกระทัง่คนพบคําตอบ 10 2 
17 ฉันชอบพยายามแกปญหา 8 4 
18 ฉันสามารถลมเลิกปญหาไดทันที 5 7 
19 ปญหาสวนใหญยากเกินไปสําหรับฉันที่จะแกปญหา 4 8 
20 ฉันเปนนักแกปญหาที่ดีคนหนึ่ง 8 4 
 
ตาราง 11  การวิเคราะหผลการตอบแบบสํารวจรายการของนักศึกษาครูในใบกิจกรรมที่ 5-6  
 

ประเภทของขอคําถาม 
จําแนกตามคุณลักษณะ 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

กลุมท่ี 1  ขอคําถามเกี่ยวกับความยินดีหรือเต็มใจ (Willingness)  
               ที่จะทํากิจกรรมการแกปญหา  
             (คําถามขอ 2(–), 3(+), 5(+), 14(–), 15(–), 17(+)) 

6 3.33 

กลุมท่ี 2  ขอคําถามเกี่ยวกับความเพียรพยายาม (Perseverance)  
              ขณะทําการแกปญหา  
             (คําถามขอ 1(–), 4(–), 8(+), 10(+), 16(+), 18(–)) 

6 4.33 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ประเภทของขอคําถาม 
จําแนกตามคุณลักษณะ 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

กลุมท่ี 3  ขอคําถามเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)   
             ในเรือ่งการแกปญหา  
             (คําถามขอ 6(–), 7(–), 9(+), 11(+), 12(–), 13(+), 19(–), 20(+)) 

8 3.08 

รวม 20 10.74 
หมายเหตุ  
  1.  (+) และ (–) หมายถึงเปนขอคําถามในเชิงบวกและเชิงลบ ตามลําดับ 
  2.  สําหรับขอคําถามในเชิงบวก ถาตอบ “เท็จ” ให 0 คะแนน ตอบ “จริง” ให 1 คะแนน 
      สําหรับขอคําถามในเชิงลบ ถาตอบ “จริง” ให 0 คะแนน ตอบ “เท็จ” ให 1 คะแนน 

 
  จากตาราง 10 และตาราง 11 จะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเองในการทํา
แบบสํารวจรายการของนักศึกษาทั้งสิบสองคนเทากับ 10.74 (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) ซ่ึงเม่ือแบง
พิจารณาตามคุณลักษณะของขอคําถามเปน 3 กลุมจะพบวา คะแนนความยินดีหรือเต็มใจ (Willingness) 
ที่จะทํากิจกรรมการแกปญหาเทากับ 3.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) คะแนนความเพียร
พยายาม (Perseverance) ขณะทําการแกปญหาเทากับ 4.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
และคะแนนความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) ในเรื่องการแกปญหาเทากับ 3.08 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 8 คะแนน) ซ่ึงสามารถกลาวสรุปไดวา ความยินดีหรือเต็มใจที่จะทํากิจกรรมการแกปญหา
ของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง ความเพียรพยายามขณะทําการแกปญหาของนักศึกษาอยูในระดับ
มาก แตความมั่นใจในตนเองในเรื่องการแกปญหาของนักศึกษาอยูในระดับนอย  
  จากขอมูลดังกลาวขางตนเปนที่นาสังเกตวา เม่ือยอนกลับไปดูผลการสํารวจนักศกึษา
ครูในชวงแรกของการจัดกิจกรรมซึ่งพบสภาพปญหาของนักศึกษาเมื่อเริ่มเผชิญกับปญหามักมีความ
กังวลและขาดความมั่นใจในตนเองตอการแกปญหา จนกระทั่งนักศึกษาผานกิจกรรมตางๆ และไดมี
ประสบการณในการแกปญหาในระดับหน่ึงแลวก็ตาม ความมั่นใจในตนเองในเรื่องการแกปญหาของ
นักศึกษาก็ยังไมดีขึ้น  
  เม่ือฝกใหนักศึกษาแกปญหาที่ใชความรูทางคณิตศาสตรไมเกินระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตั้งแตในกิจกรรมที่ 2 ถึงกิจกรรมที่ 5 โดยเนนปญหาที่ไมคุนเคย ปญหาปลายเปด และปญหาในชีวิต
จริง ในขั้นตอนการทําความเขาใจปญหา พบวา นักศึกษาสวนใหญอานปญหาหลายรอบ ใชเวลา
คอนขางนานในการอานและทําความเขาใจปญหาโดยเฉพาะสถานการณปญหาที่มีเง่ือนไขมาก ใน
ขั้นตอนการวางแผนแกปญหา พบวา นักศึกษาสวนใหญสามารถเลือกใชยุทธวิธีในการแกปญหาได
อยางเหมาะสม สวนในเรื่องการแสดงเหตุผลและอธิบายวิธีการแกปญหานั้น ผูวิจัยสังเกตวานักศึกษา
มีขอบกพรองบางสําหรับการเขียนรายละเอียดและเหตุผลในวิธีการคิดแกปญหา แตเม่ือใหออกมา
นําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน พบวานักศึกษาสามารถแสดงเหตุผลและอธิบายวิธีการแกปญหา
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ไดชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยยังสังเกตไดวานักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการสื่อสาร และ
ตระหนักถึงความสําคัญของคําหรือภาษาที่ใชในการสื่อสารกับผูอ่ืน โดยดูจากการปฏิบัติกิจกรรมที ่4 
ที่เนนการสื่อสารทางคณิตศาสตร นักศึกษาสามารถอภิปรายไดวาในการสอนของครูกับนักเรียน ทั้ง
สองฝายจะตองเขาใจความหมายของคําศัพทที่ถายทอดออกไปใหตรงกันเสียกอน จึงจะรับรูและเขาใจ
ขอมูลไดตรงกันอยางถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   
  สําหรับเรื่องการคิดตรวจสอบยอนกลับน้ัน หลังจากที่พบวาในระยะแรก (กิจกรรมที่ 1) 
นักศึกษาสวนใหญขาดการตรวจสอบคําตอบหรือคิดยอนกลับในการแกปญหา เม่ือผูวิจัยใหเวลาใน 
ชวงทายของการแกปญหามากขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดคิดตรวจทานคําตอบ พบวา นักศึกษาไดมีการ
หยุดคิดทบทวนคําตอบมากขึ้นวามีความเปนไปไดหรือไม และหาแนวทางอื่นๆ ในการแกปญหา
มากขึ้น นอกจากนี้เม่ือนักศึกษาไดรับการฝกการรูคิด (Metacognition) ในกิจกรรมที่ 5 โดยใชปญหา
ที่ตองอาศัยการเปลี่ยนมุมมองในการคิด พบวา นักศึกษาสวนใหญไดอภิปรายกันถึงประเด็นการ
เปลี่ยนวิธีการคิดแกปญหาเม่ือการคิดในครั้งแรกไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงให
เห็นวานักศึกษาไดกํากับความคิดของตนเองวาที่คิดอยูน้ันเปนแนวทางที่จะไดผลหรือไม ถาไมไดผล
จึงควรเริ่มพิจารณาเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีการหรือแนวคิดของตนเอง ทั้งน้ีจากการใหนักศึกษาทํา
แบบประเมินการรูคิด หลังจากผานการแกปญหาแลว พบขอมูลดังตาราง 12 ตอไปน้ี     
 
ตาราง 12  ผลการตอบแบบประเมินการรูคิดในใบกิจกรรมที่ 5-5  
 

จํานวนนักศึกษาครู (คน) ขอ พฤติกรรม 
ไมไดทํา ไมแนใจ ทํา 

กอนท่ีนักศึกษาจะลงมือแกปญหา 
1 อานปญหาแตละปญหามากกวา 1 ครั้ง 0 0 12 
2 พิจารณาวาปญหาตองการอะไร 0 0 12 
3 ทบทวนปญหาดวยคําพูดหรือภาษาของตนเอง 0 0 12 
4 ใชวิธีขีดเสนใต หรือวงกลม หรือทําเครื่องหมายตางๆ ในโจทย

เพ่ือทําความเขาใจปญหา 
5 1 6 

5 พยายามคิดถึงปญหาที่คลายกันและเคยแกมากอน 7 3 2 
6 พยายามคิดถึงส่ิงที่จําเปนตองใชในการหาคําตอบ 0 0 12 
7 พยายามคิดถึงวิธีงายๆ ที่จะใชหาคําตอบ 0 4 8 

ขณะที่นักศึกษากําลังแกปญหา  

8 ถามตนเองวาทําไมจึงทําวิธีการเชนนั้น ส่ิงที่ทําจะนําไปสูคําตอบ
หรือไม 

0 6 6 

9 หยุดคิดทบทวนวาขั้นตอนที่เพ่ิงทําผานมา จะทําใหหาคําตอบได
หรือไม 

0 2 10 
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ตาราง 12  (ตอ)  
 

จํานวนนักศึกษาครู (คน) ขอ พฤติกรรม 
ไมไดทํา ไมแนใจ ทํา 

10 ตรวจสอบทีละขั้นๆ ขณะแกปญหา 3 4 5 
11 มีการทําบางอยางผิดพลาด จึงยอนกลับไปแกไขใหม 0 4 8 
12 พยายามเปลี่ยนมุมมองการคิดใหม เมื่อวิธีการเดิมใชไมไดผล 0 2 10 

  หลังจากแกปญหาเสร็จแลว  

13 ยอนกลับไปตรวจสอบงานที่ทําทั้งหมดอีกครั้ง 0 5 7 
14 ตรวจดูวาคําตอบที่ไดเปนคําตอบที่สมเหตุสมผลหรือมีความ

เปนไปไดหรือไม 
0 5 7 

15 ตรวจสอบวามีวิธีการอื่นๆ ที่จะหาคําตอบอีกหรือไม 4 6 2 
16 ตรวจสอบวามีคําตอบอื่นๆ ที่เปนไปไดอีกหรือไม  4 6 2 

 
  จากตาราง 12 จะเห็นวาพฤติกรรมที่นักศึกษาสวนใหญทํา (ตั้งแต 10 คนขึ้นไป) ไดแก 
อานปญหาแตละปญหามากกวา 1 ครั้ง พิจารณาวาปญหาตองการอะไร ทบทวนปญหาดวยคําพูด
หรือภาษาของตนเอง พยายามคิดถึงสิ่งที่จําเปนตองใชในการหาคําตอบ หยุดคิดทบทวนวาขั้นตอน
ที่เพ่ิงทําผานมาจะทําใหหาคําตอบไดหรือไม และพยายามเปลี่ยนมุมมองการคิดใหมเม่ือวิธีการเดิม
ใชไมไดผล สวนพฤติกรรมที่นักศึกษาสวนใหญไมไดทํามีจํานวนมากกวาที่ทํา ไดแก พยายามคิดถึง
ปญหาที่คลายกันและเคยแกมากอน ตรวจสอบวามีวิธีการอื่นๆ ที่จะหาคําตอบอีกหรือไม และตรวจสอบ
วามีคําตอบอ่ืนๆ ที่เปนไปไดอีกหรือไม นอกจากนี้พฤติกรรมที่นักศึกษาสวนใหญทําและไมไดทําเปน
จํานวนใกลเคียงกัน ไดแก ใชวิธีขีดเสนใต หรือวงกลม หรือทําเครื่องหมายตางๆ ในโจทยเพ่ือทํา
ความเขาใจปญหา    
  จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครูที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีความสามารถในการแก 
ปญหาอยูในระดับเปนที่นาพอใจตามเกณฑที่กําหนด แตมีนักศึกษาบางสวนเปนสวนนอยที่ไมผาน
เกณฑและยังมีขอบกพรองในการแกปญหาบางประเด็นที่ควรไดรับการพัฒนาตอไป สอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่กลาวมา 
 
 2.2 ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู 
  2.2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
  การศึกษาความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลจาก 2 สวน ไดแก คะแนนเก็บระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ตั้งปญหา 4 ใบกิจกรรม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและ
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การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 2 ฉบับ (พิจารณาขอมูลเฉพาะสวนที่เปนการตั้งปญหา) 
ปรากฏผลดังตาราง 13 ตอไปน้ี  
 
ตาราง 13  ผลการศึกษาความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศกึษาคร ู
 

คะแนนความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
ของนักศึกษาครู (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ระดับความสามารถ 

นศ.ครู 
คนที่ คะแนนเฉลี่ยระหวาง

การปฏิบัติกิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทําแบบทดสอบ 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 
นอยมาก 
หรือ 

ไมพยายาม 
นอย ปานกลาง มาก ยอดเยี่ยม 

1 3.25 3.50 3.38      
2 4.00 4.25 4.13      
3 4.00 3.25 3.63      
4 3.25 3.50 3.38      
5 3.75 3.50 3.63      
6 4.25 4.75 4.50      
7 3.50 3.00 3.25      
8 3.75 4.50 4.13      
9 3.50 3.00 3.25      
10 4.25 4.50 4.38      
11 3.75 3.50 3.63      
12 3.50 3.25 3.38      
รวม 3.73 3.71 3.72      

 
  จากตาราง 13 พบวา ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.72 คะแนน โดยเปนคะแนนเฉลี่ยระหวางการ
ปฏิบัติกิจกรรมเทากับ 3.73 คะแนน และจากการทําแบบทดสอบเทากับ 3.71 คะแนน เม่ือพิจารณา
ถึงระดับความสามารถเปนรายบุคคล พบวา มีนักศึกษาครูที่มีความสามารถอยูในระดับมาก 7 คน 
และอยูในระดับปานกลาง 5 คน ดังน้ันเม่ือพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถใน
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาครูมีความสามารถผานเกณฑ 7 คน 
และไมผานเกณฑ 5 คน 
  2.2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
  จากการใหนักศึกษาลงมือตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในชวงเร่ิมตนของการจัดกิจกรรม 
(ในกิจกรรมที่ 1) ตามรูปแบบในระยะที่ 1 โดยใชการประเมินตนเอง (Self assessment) ดวยการ
เขียนรายงานผล (Student reports) และจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา นักศึกษายังขาดทักษะการ
วิเคราะหปญหาวาปญหาที่ตั้งขึ้นมาใหมน้ันเปนปญหาที่มีความซับซอน ขยายความรูจากปญหาเดิม 
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หรือใชทักษะและกระบวนการมากกวาเดิมหรือไมอยางไร ซ่ึงจากการพิจารณาการเขียนรายงานผล 
พบวา มีนักศึกษาเพียงบางคน (2 คน จาก 12 คน) ที่กลาววาปญหาที่ตั้งขึ้นไมคอยทาทายหรือขยาย
ความรูออกไปเทาใดนัก เพราะยังใชแนวคิดเดิมๆ แตนักศึกษาสวนใหญ (10 คน จาก 12 คน) กลับ
มองวาปญหาที่ตนเองตั้งขึ้นนั้นทาทาย นาสนใจ และตองใชความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรมาก
ขึ้นกวาเดิม ซ่ึงขัดแยงจากขอมูลจริงที่ผูวิจัยประเมิน ชี้ใหเห็นวา สภาพปญหาของนักศึกษาเมื่อลง
มือตั้งปญหาเสร็จแลวยังขาดทักษะการวิเคราะหปญหาวาปญหาที่ตั้งขึ้นมาใหมน้ันเปนปญหาที่มีความ
ซับซอนอยางไร ขยายความรูจากปญหาเดิมหรือไม หรือตองใชทักษะและกระบวนการมากกวาเดิม
หรือไมอยางไร แตเม่ือนักศึกษาและผูวิจัยไดรวมกันอภิปรายในประเด็นดังกลาวหลังการจัดกิจกรรม 
นักศึกษาจึงเขาใจ รับรู และตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาวไดมากขึ้น 
  หลังจากที่ผูวิจัยใหนักศึกษาเรียนรูเทคนิคการตั้งปญหาในกิจกรรมที่ 3 ไดแก เทคนิค
การปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเง่ือนไขของปญหาเดิม เทคนิคการตัดหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขบางประการ
ของปญหาเดิม และเทคนิคการสลับตําแหนงระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหาของปญหาเดิม
ทั้งนี้เพ่ือใชตั้งปญหาใหมที่ปรับจากปญหาที่เคยแกมาแลวน้ัน นักศึกษาสวนใหญเห็นวาตนสามารถ
สรางปญหาใหมๆ เพ่ิมขึ้นมาไดอีกมากมาย โดยปญหาที่ตั้งขึ้นใหมน้ีอาจจะมีคําตอบหรือไมมีคําตอบ 
อาจจะแกไดงายหรือตองใชเวลาหลายวัน และอาจเปนปญหาที่ทําใหไดความรูทางคณิตศาสตรเพ่ิม 
เติมขึ้นมาก็ได นักศึกษามองวาการเรียนรูเทคนิคการตั้งปญหาดังกลาว ทําใหตนเองมีแนวทางใน
การตั้งปญหาดีขึ้น หลากหลายมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น แตกตางกับในกิจกรรมที่ 1 ที่นักศึกษาใช
เวลานานมาก (15-20 นาที) กวาจะเริ่มลงมือเขียนตั้งปญหา นักศึกษายังมองเห็นอีกดวยวาจาก
ปญหางายๆ หรือปญหาที่คุนเคยพบเห็นอยูบอยๆ เม่ือใชเทคนิคการตั้งปญหา เชน เทคนิคการสลับ
ตําแหนงระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหาของปญหาเดิม ก็สามารถทําใหไดปญหาใหมที่ทา
ทายนาสนใจมากขึ้น และเปนปญหาปลายเปดที่มีคําตอบหลากหลายมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ปญหา
ที่คุนเคยตอไปน้ี 

จงหาคาเฉลี่ยเลขคณติและมัธยฐานของขอมูล 
8, 2, 4, 7, 9, 5, 1, 4, 5, 5 

ซ่ึงคําตอบคือ “คาเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานมีคาเทากันคือ 5” จะเห็นวาคําตอบมีไดเพียงคําตอบ
เดียว และไมไดสงเสริมการคิดแกปญหาสักเทาไรเพราะเพียงรูสูตรและวิธีการคิดคํานวณก็สามารถ
หาคําตอบไดแลว เม่ือตั้งปญหาใหมโดยใชเทคนิคการสลับตําแหนงระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่
ตองการหาของปญหาเดิม เชนตั้งปญหาออกไปวา 

จงหาขอมูลชุดหนึ่งที่มีอยู 10 จํานวนซึ่งมีคาเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานเปน 5 
ปญหาที่ตั้งขึ้นใหมน้ี ทําใหไดคําตอบที่หลากหลายมากกวาเดิม ทาทาย และสงเสริมการคิดแกปญหา
ไดดีกวาปญหาเดิม เปนตน การที่นักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคดังกลาว นักศึกษากลาววาเปนประโยชน
ซ่ึงสามารถนําไปใชตั้งปญหาใหมๆ ที่ทาทายมากขึ้นกับนักเรียนในการฝกสอนที่โรงเรียนได 
  เม่ือใหนักศึกษาตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว ปญหาที่ตั้งขึ้น
ไมมีปญหาใดที่มีความซับซอนระดับสูง (High complexity) สวนใหญเปนปญหาที่มีความซับซอน
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ระดับกลาง (Moderate complexity) ซ่ึงเปนปญหาที่ผูแกปญหาตองใชวิธีการแบบหลายขั้นตอน
มากกวาปญหาเดิม แตยังไมถึงขั้นที่ตองใชทักษะขั้นสูงมากนักในเรื่องการใหเหตุผล การวางแผน 
การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค สําหรับการตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
พบวา นักศึกษาสวนใหญตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับต่ํา (Low complexity) ซ่ึงผูแกปญหาเพียง
ใชขอมูลจากแผนผังและตารางที่กําหนดใหเทานั้น แกปญหาเพียงขั้นตอนเดียว และแกปญหาโดย
แทบไมตองใชความคิดสรางสรรค 
  จากการใหนักศึกษาเขียนแผนผังความคิด (Mind map) ในกิจกรรมที่ 10 เพ่ือสรุปหรือ
มองภาพรวมของการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดที่ผานมา และใหนักศึกษาออกมานําเสนอผลการเขียน
แผนผังความคิดหนาชั้นเรียน พบวา ในประเด็นความรูเกี่ยวกับการตั้งปญหา นักศึกษาสวนใหญระบุ
ไดวา “การตั้งปญหามีความสําคัญ โดยเฉพาะความสําคัญในดานการพัฒนากระบวนการคิดของ
นักเรียน การตั้งปญหาดวยตนเองยังชวยพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคอีกดวย ปญหาทางคณิตศาสตร
ที่ดีตองทาทาย นาสนใจ เปนปญหาที่ไมคุนเคย ไมใชปญหาที่อยูในระดับที่เปนแบบฝกหัด เปนปญหา
ที่มีวิธีการคิดไดหลายวิธี และนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง เทคนิคการตั้งปญหาที่ไดเรียนรูมา 
ไดแก เทคนิคการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเง่ือนไขของปญหาเดิม เทคนิคการตัดหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไข
บางประการของปญหาเดิม และเทคนิคการสลับตําแหนงระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหา
ของปญหาเดิม” ซ่ึงจะเห็นวานักศึกษาสามารถสรุปภาพรวมของความรูที่สําคัญไดจากการเรียนรูและ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา (ดูผลงานการเขียนแผนผังความคิดของนักศึกษาครูไดจากภาพประกอบ 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15  การเขียนแผนผังความคิด (Mind map) ของนักศึกษาคร ู
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  จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องความสามารถในการตัง้ปญหาทางคณติศาสตร
ของนักศึกษาครูที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา นักศึกษาสวนใหญสามารถตั้งปญหาโดยปรับจากปญหา
เดิมที่เคยแกมาแลวเปนปญหาที่มีความซับซอนระดับกลาง โดยใชเทคนิคการสลับตําแหนงระหวาง
สิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหาของปญหาเดิม แตสําหรับการตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
นักศึกษาสวนใหญตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับต่ํา ซ่ึงเม่ือมองในภาพรวมพบวานักศึกษามีความ 
สามารถในการตั้งปญหาอยูในระดับเปนที่นาพอใจตามเกณฑที่กําหนดเปนจํานวนเกินครึ่งหนึ่งเล็กนอย
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด สวนนักศึกษาอีกเกือบครึ่งหน่ึงไมผานเกณฑและยังมีขอบกพรองใน
การตั้งปญหาบางประเด็นที่ควรไดรับการพัฒนาตอไป สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ที่กลาวมา 
 
 2.3 ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
  2.3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
  การศึกษาความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยนิเทศก 2 คน และอาจารยพ่ีเลี้ยง 
2 คน) รวมทั้งหมด 5 คน เปนผูประเมินในขั้นตอนที่ 5 ของรูปแบบในระยะที่ 2 (การทดลองสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม) ซ่ึงประเมินจากการจัดทําแผนการสอนที่นักศึกษาครูรวมกัน
ปรับปรุงแลวจํานวน 8 แผนการสอน น่ันคือประเมินทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมีนํ้าหนักของคะแนนการ
ประเมินแผนการสอนแตละครั้งคิดเปนนํ้าหนักที่เทาๆ กัน ทั้งน้ีการใหคะแนนเปนการใหคะแนนกับ
นักศึกษาครูทั้งกลุม โดยใชแบบประเมินซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
ไดแก ระดับ 1: นอยมาก ระดับ 2: นอย ระดับ 3: ปานกลาง ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม 
จํานวน 10 ตัวชี้วัด ปรากฏผลดังตาราง 14 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 14  ผลการศึกษาความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
     ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู(รายกลุม) 
 

ระดับความสามารถ คะแนนความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
ทางคณติศาสตรของนักศกึษาคร ู(รายกลุม)  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ประเมิน 
ครั้งที่ 1 

ประเมิน 
ครั้งที่ 2 

ประเมิน 
ครั้งที่ 3 

ประเมิน 
ครั้งที่ 4 

ประเมิน 
ครั้งที่ 5 

ประเมิน 
ครั้งที่ 6 

ประเมิน 
ครั้งที่ 7 

ประเมิน 
ครั้งที่ 8 

ตัว
ชี้ว

ัดท
ี่ 

x  S x  S x  S x  S x  S x  S x  S x  S 

คา
เฉ
ลี่ย

 
จา
กก

าร
ปร

ะเม
นิท

ั้งห
มด

 

นอ
ยม

าก
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

ยอ
ดเ
ยี่ย

ม 

1 4.2 0.40 4.4 0.55 4.6 0.55 4.6 0.55 4.6 0.55 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8 0.40 4.60      

2 3.8 0.40 3.8 0.40 4.4 0.55 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8 0.40 4.50      
3 4.0 0.00 4.4 0.55 4.6 0.55 4.6 0.55 4.6 0.55 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8 0.40 4.58      
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ระดับความสามารถ คะแนนความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
ทางคณติศาสตรของนักศกึษาคร ู(รายกลุม)  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ประเมิน 
ครั้งที่ 1 

ประเมิน 
ครั้งที่ 2 

ประเมิน 
ครั้งที่ 3 

ประเมิน 
ครั้งที่ 4 

ประเมิน 
ครั้งที่ 5 

ประเมิน 
ครั้งที่ 6 

ประเมิน 
ครั้งที่ 7 

ประเมิน 
ครั้งที่ 8 

ตัว
ชี้ว

ัดท
ี่ 

x  S x  S x  S x  S x  S x  S x  S x  S 

คา
เฉ
ลี่ย

 
จา
กก

าร
ปร

ะเม
นิท

ั้งห
มด

 

นอ
ยม

าก
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

ยอ
ดเ
ยี่ย

ม 

4 3.8 0.40 3.8 0.40 4.2 0.40 4.2 0.40 4.4 0.55 4.4 0.55 4.6 0.55 4.8 0.40 4.28      
5 4.2 0.40 4.4 0.55 4.4 0.55 4.6 0.55 5.0 0.00 5.0 0.00 5.0 0.00 5.0 0.00 4.70      
6 4.4 0.55 4.6 0.55 4.8 0.40 4.8 0.40 5.0 0.00 5.0 0.00 5.0 0.00 5.0 0.00 4.83      
7 4.0 0.63 4.0 0.00 4.2 0.40 4.2 0.40 4.2 0.40 4.6 0.55 4.8 0.40 4.8 0.40 4.35      
8 4.2 0.40 4.2 0.40 4.6 0.55 4.6 0.55 4.8 0.40 5.0 0.00 5.0 0.00 5.0 0.00 4.68      
9 3.8 0.40 4.0 0.63 4.2 0.75 4.2 0.75 4.6 0.55 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8 0.40 4.40      
10 3.8 0.40 3.8 0.40 4.0 0.63 4.6 0.55 4.6 0.55 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8 0.40 4.40      
เฉลี่ย 4.02 4.14 4.40 4.52 4.66 4.80 4.84 4.86 4.53      
หมายเหตุ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 คอื กิจกรรมตามแผนการสอนทีน่ักศกึษาครูไดออกแบบมานัน้ สงเสริมแนวคดิหลัก (Core concept) ที่ตองการใหเกิดขึน้กบันักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 คอื แผนการสอนออกแบบมาอยางรอบคอบและชัดเจน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 คอื การเรียงลาํดบัเนือ้หาและกจิกรรมตางๆ ในแผนการสอนมีความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 คอื การแบงเวลาในการทาํกิจกรรมตางๆ ในแผนการสอนมีความเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 คอื แผนการสอนสงเสริมกระบวนการคิด แกปญหาและ/หรือตั้งปญหาทางคณติศาสตรใหกบันักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 คอื กิจกรรมตามแผนการสอนสงเสริมใหนกัเรียนทํางานเปนกลุม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และส่ือสารความคิดกบัเพื่อนนักเรียนในกลุม 
  ตัวช้ีวัดที่ 7 คอื นักศกึษาครูกําหนดสือ่การเรียนรูไดตรงตามจุดประสงค สงเสริมการเรียนรู และเหมาะสมกบันักเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 8 คอื นักศกึษาครูกําหนดปญหา งาน หรือกิจกรรมตางๆ ใหนกัเรียนไดอยางทาทาย นาสนใจ 
  ตัวช้ีวัดที่ 9 คอื การเขียนแผนการสอนเปนระเบียบเรียบรอย ใชภาษาถูกตอง และส่ือความหมายใหผูอืน่เขาใจไดงาย 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 คอื นักศึกษาครกูาํหนดวิธีการวัดและประเมินผลไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 

 
  จากตาราง 14 พบวา ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูโดยรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.53 คะแนน ทั้งน้ีเม่ือมองในแตละตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดทั้งหมดประเมินแลวมีความสามารถอยูใน
ระดับยอดเยี่ยมและระดับมากอยางละ 5 ตัวชี้วัดเทาๆ กัน โดยตัวชี้วัดที่ไดคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
แรกซ่ึงอยูในระดับยอดเยี่ยม ไดแก ตัวชี้วัดที่ 6: กิจกรรมตามแผนการสอนสงเสริมใหนักเรียนทํางาน
เปนกลุม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และสื่อสารความคิดกับเพ่ือนนักเรียนในกลุม ( x  = 4.83) ตัวชี้วัดที่ 5: 
แผนการสอนสงเสริมกระบวนการคิด แกปญหา และ/หรือตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน 
( x  = 4.70) และตัวชี้วัดที่ 8: นักศึกษาครูกําหนดปญหา งาน หรือกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนไดอยาง
ทาทายนาสนใจ ( x  = 4.68) ตามลําดับ นอกจากนี้เม่ือมองถึงพัฒนาการของความสามารถจากการ
ประเมินทั้งแปดครั้ง พบวา กลุมนักศึกษาครูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับในทุกตัวชี้วัด เม่ือ
พิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหา
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และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู พบวา กลุมนักศึกษาครูไดคะแนนโดยเฉลี่ยของ
แตละตัวชี้วัดอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถระดับมาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการประเมินแตละครั้งในแตละตัวชี้วัดไมเกิน 1.00 ดังนั้นจึงถือไดวานักศึกษาครูกลุมน้ีมีความสามารถ
ผานเกณฑและอยูในระดับยอดเยี่ยม    
  2.3.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
  จากการสังเกตของผูวิจัยในกระบวนการจัดทําและปรับปรุงแผนการสอนของกลุมนักศึกษา
ครู พบวา นักศึกษาสามารถนําผลจากการอภิปรายและสะทอนผลการสอนในรอบแรก (ขั้นตอนที่ 4 
ของรูปแบบในระยะที่ 2) มาใชปรับปรุงแผนการสอนใหดีขึ้น โดยกิจกรรมตามแผนการสอนสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และสื่อสารความคิดกับเพ่ือนนักเรียนในกลุม นักศึกษาเรียงลําดับเน้ือหาและ
กิจกรรม รวมถึงแบงเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล
ไดอยางถูกตองและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ตลอดจนสามารถเขียนแผนการสอนไดอยาง
รอบคอบ ชัดเจน เปนระเบียบเรียบรอย ใชภาษาไดถูกตอง และสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย      
  จากการสังเกตการคัดเลือกและการออกแบบงานหรือปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชสอน
ของนักศึกษาครูในการสอนภาคสนาม พบวา นักศึกษาไดนําปญหาทางคณิตศาสตรไปใชเพ่ือให
นักเรียนแกปญหาและขยายปญหาเปนจํานวนทั้งหมด 5 ปญหา ซ่ึงปญหาที่คัดเลือกมาทุกปญหา
เปนปญหาหรือสถานการณที่นักเรียนไมคุนเคย และนักศึกษาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่อยูใกลตัวนักเรียน
ซ่ึงสามารถพบเห็นไดในชีวิตจริงเขาไปในปญหา ปญหาสวนใหญเปนปญหาที่มีคําตอบเดียวแตมี
วิธีการแกปญหาไดหลายวิธี ยกเวนบางปญหาที่เปนปญหาใหนักเรียนคิดวิเคราะหหาเหตุผลหรือ
พิสูจน ปญหาทุกปญหามีรูปภาพประกอบ มีความทาทายและนาสนใจ กระตุนใหนักเรียนอยากแก 
ปญหา เชน ปญหาเรื่องการพับกระดาษเปนกลอง ซ่ึงนักเรียนตองพับจริงและคนหาวิธีการแกปญหา
จากรอยของการพับ และปญหาเรื่องปฏิทินที่นักเรียนประหลาดใจกับความสัมพันธของจํานวนบน
ปฏิทินและตองคนหาแบบรูปที่เกิดขึ้น เปนตน นอกจากนี้ปญหาสวนใหญที่นักศึกษาคัดเลือกมาใช
เหมาะสมหรืองายตอการฝกใหนักเรียนขยายปญหา แตก็มีบางปญหาที่ยากตอการใหนักเรียนขยาย
ปญหา 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องลักษณะงานหรือปญหาทางคณิตศาสตรที่ใช
สอนของนักศึกษาครูขางตน สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ กลาวคือ นักศึกษามี
ความสามารถอยูในระดับยอดเยี่ยมในตัวชี้วัดที่ 8 เร่ืองการกําหนดปญหา งาน หรือกิจกรรมตางๆ ให
นักเรียนไดอยางทาทายนาสนใจ 
  สําหรับในเรื่องสื่อการเรียนรูที่นักศึกษาสรางและคัดเลือกมาใช พบวา นักศึกษาไดมีการ
วางแผนเตรียมการหลังจากที่ไดตัดสินใจคัดเลือกปญหาทางคณิตศาสตรแลว โดยพยายามหาหรือ
สรางสื่อการเรียนรูใหตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนที่จะสอน และหาวิธีการที่จะใชสื่อการเรียนรู
น้ันใหไดผลดีที่สุด ผูวิจัยสังเกตวานักศึกษาไดมีการตระเตรียมและทดลองใชสื่อการเรียนรูบางอยาง
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เปนอยางดี เชน วีดิทัศนแสดงขั้นตอนการพับสําหรับใชกับปญหาเรื่องการพับกระดาษเปนกลอง ซ่ึง
พบวากลุมนักศึกษาไดชวยกันถายบันทึกวีดิทัศนแสดงการพับกระดาษเพื่อนําไปเปดใชในหองเรียน
เพราะวีดิทัศนชวยใหนักเรียนทั้งหองเรียนเห็นขั้นตอนการพับกระดาษไดชัดเจนกวาที่ครูจะสาธิต
การพับหนาหองเรียน นอกจากนี้ยังชวยประหยัดเวลาและกระตุนเราความสนใจแกนักเรียนไดดีอีก
ดวย ในการใชสื่อการเรียนรูน้ันนักศึกษาไดวางแผนไววาจะตองมีการอธิบายชี้แจงใหนักเรียนทราบ
กอนวาจะใชสื่อการเรียนรูตางๆ น้ันอยางไร เพ่ืออะไร และนักเรียนตองมีสวนรวมในระหวางการใช
สื่อการเรียนรูน้ันๆ อยางไร เชน ใบอนุทินสําหรับใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นและประเมินตนเอง 
และกลองใบลงคะแนนสําหรับใชรับผลคะแนนการออกเสียง (Vote) ในการประกวดการตั้งปญหา 
เปนตน      
  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนรูของนักศึกษาครทูี่
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนที่กลาวมา สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ กลาวคือ 
นักศึกษามีความสามารถอยูในระดับมากในตัวชี้วัดที่ 7 เร่ืองการกําหนดสื่อการเรียนรูไดตรงตามจุดประสงค 
สงเสริมการเรียนรู และเหมาะสมกับนักเรียน  
  
 2.4 ความสามารถในการปฏิบัตกิารสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู 
  2.4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
  การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู ผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยนิเทศก 2 คน และอาจารยพ่ีเลี้ยง 2 คน) 
รวมทั้งหมด 5 คน เปนผูประเมินในขั้นตอนที่ 6 ของรูปแบบในระยะที่ 2 ซ่ึงประเมินจากการเขาสังเกต
การสอนในหองเรียนจํานวน 8 ครั้งตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว ทั้งน้ีการใหคะแนนเปนการให
คะแนนกับนักศึกษาครูรายบุคคลที่ทําการสอน โดยนักศึกษาครูตองปฏิบัติการสอนคนละ 2 แผนการ
สอน น่ันคือนักศึกษาครูแตละคนตองไดรับการประเมินการสอน 2 ครั้ง โดยมีนํ้าหนักของคะแนนการ
ประเมินการปฏิบัติการสอนแตละครั้งคิดเปนน้ําหนักที่เทาๆ กัน แบบประเมินมีลักษณะเปนมาตร
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก ระดับ 1: นอยมาก ระดับ 2: นอย ระดับ 3: ปานกลาง 
ระดับ 4: มาก และระดับ 5: ยอดเยี่ยม จํานวน 20 ตัวชี้วัด ปรากฏผลดังตาราง 15 ตอไปน้ี 
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ตาราง 15  ผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง 
      คณิตศาสตรของนักศกึษาคร ูจําแนกเปนรายบุคคล 
 

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณติศาสตรของนักศกึษาคร ู(รายบุคคล)  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

นักศึกษาครูคนท่ี 1 นักศึกษาครูคนท่ี 2 
ประเมิน 
คร้ังที่ 1 

ประเมิน 
คร้ังที่ 2 ระดับความสามารถ ประเมิน 

คร้ังที่ 1 
ประเมิน 
คร้ังที่ 2 ระดับความสามารถ ตัว

ชี้ว
ัดท

ี่ 

x  S x  S 

คาเฉลี่ย 
จากการ
ประเมิน
ท้ังหมด นอยมาก นอย ปานกลาง มาก ยอดเยี่ยม x  S x  S 

คาเฉลี่ย 
จากการ
ประเมิน
ท้ังหมด นอยมาก นอย ปานกลาง มาก ยอดเยี่ยม 

1 3.8 0.40 4.2 0.40 4.0      4.2 0.40 4.4 0.55 4.3      
2 4.4 0.55 4.8 0.40 4.6      4.4 0.55 4.8 0.40 4.6      
3 4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      4.8 0.40 4.8 0.40 4.8      
4 3.8 0.40 4.4 0.55 4.1      4.6 0.55 4.6 0.55 4.6      
5 4.0 0.00 4.6 0.55 4.3      4.2 0.40 4.8 0.40 4.5      
6 4.2 0.40 4.2 0.40 4.2      4.8 0.40 4.8 0.40 4.8      
7 4.4 0.55 4.4 0.55 4.4      4.6 0.55 4.6 0.55 4.6      
8 3.8 0.40 4.0 0.00 3.9      4.2 0.40 4.6 0.55 4.4      
9 3.8 0.40 4.2 0.40 4.0      4.0 0.63 4.2 0.75 4.1      
10 3.8 0.40 4.4 0.55 4.1      4.2 0.40 4.4 0.55 4.3      
11 4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      4.2 0.40 4.4 0.55 4.3      
12 4.4 0.55 4.4 0.55 4.4      4.4 0.55 4.4 0.55 4.4      
13 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8      4.8 0.40 4.8 0.40 4.8      
14 3.8 0.40 4.4 0.55 4.1      4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      
15 3.4 0.49 4.2 0.40 3.8      4.0 0.63 4.4 0.89 4.2      
16 3.2 0.40 3.6 0.49 3.4      3.6 0.49 3.8 0.40 3.7      
17 4.6 0.55 4.6 0.55 4.6      4.2 0.40 4.6 0.55 4.4      
18 4.0 0.00 4.4 0.55 4.2      4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      
19 3.2 0.40 3.4 0.49 3.3      3.6 0.49 3.8 0.40 3.7      
20 4.4 0.55 4.4 0.55 4.4      4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      

เฉล่ีย 4.03 4.33 4.18      4.30 4.50 4.40      
หมายเหต ุ
  ตัวช้ีวดัที่ 1 คือ นักศึกษาครใูชวิธีการนําเขาสูบทเรียนไดอยางนาสนใจ สอดคลองและสัมพันธกับกิจกรรมหลัก กระชับ เหมาะสมกับเวลาและระดบัของนักเรียน 
  ตัวช้ีวดัที่ 2 คือ วิธีสอนและกิจกรรมที่ใชสงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาและตั้งปญหาใหกับนักเรียน 
  ตัวช้ีวดัที่ 3 คือ วิธีสอนและกิจกรรมที่ใชเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 
  ตัวช้ีวดัที่ 4 คือ วธิีสอนและกิจกรรมที่ใชกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น สรางคําถาม คาดเดา หรือนําเสนอแนวคิด 
  ตัวช้ีวดัที่ 5 คือ นักศึกษาครจัูดกิจกรรมโดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมอยางเต็มท่ี และเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูหรือแกปญหาดวยตนเอง 
  ตัวช้ีวดัที่ 6 คือ นักศึกษาครจัูดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนลําดับข้ันตอน และลาํดับการจัดกิจกรรมสามารถนําไปสูการสรุปแนวคิดหลักของบทเรียนได 
  ตัวช้ีวดัที่ 7 คือ กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการทํางานรวมกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสื่อสารความคิดระหวางครูและเพื่อนๆ นักเรียนดวยกัน 
  ตัวช้ีวดัที่ 8 คือ กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา และเปนไปตามแผนการสอนที่ไดวางไว 
  ตัวช้ีวดัที่ 9 คือ ขณะทําการสอน นักศึกษาครูเขาใจแนวคดิของนักเรียน (ท้ังแนวคิดที่ถกูตองและแนวคดิที่คลาดเคลือ่น) และปรับวิธกีารสอนใหสอดคลองกับแนวคดิของนักเรียนอยางเหมาะสม 
  ตัวช้ีวดัที่ 10 คือ นักศึกษาครูใชคําถามเพื่อสํารวจ ทาทาย และพัฒนาแนวคิดของนักเรียน รวมทั้งใหเวลาในการคิดแกนักเรียนอยางเพียงพอ                                                                              (มีตอ) 
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ตาราง 15  (ตอ)  
 

นักศึกษาครูคนท่ี 3 นักศึกษาครูคนท่ี 4 
ประเมิน 
คร้ังที่ 1 

ประเมิน 
คร้ังที่ 2 ระดับความสามารถ ประเมิน 

คร้ังที่ 1 
ประเมิน 
คร้ังที่ 2 ระดับความสามารถ 

ตัว
ชี้ว

ัดท
ี่ 

x  S x  S 

คาเฉลี่ย 
จากการ
ประเมิน
ท้ังหมด นอยมาก นอย ปานกลาง มาก ยอดเยี่ยม x  S x  S 

คาเฉลี่ย 
จากการ
ประเมิน
ท้ังหมด นอยมาก นอย ปานกลาง มาก ยอดเยี่ยม 

1 3.8 0.40 4.0 0.00 3.9      4.2 0.40 4.4 0.55 4.3      
2 4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      4.6 0.55 5.0 0.00 4.8      
3 4.2 0.40 4.2 0.40 4.2      4.8 0.40 4.8 0.40 4.8      
4 3.8 0.40 4.6 0.55 4.2      4.6 0.55 4.6 0.55 4.6      
5 4.6 0.55 4.6 0.55 4.6      4.8 0.40 5.0 0.00 4.9      
6 4.4 0.55 4.4 0.55 4.4      4.8 0.40 4.8 0.40 4.8      
7 4.4 0.55 4.4 0.55 4.4      4.6 0.55 4.6 0.55 4.6      
8 3.8 0.40 3.8 0.40 3.8      4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      
9 4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      
10 3.8 0.40 4.0 0.00 3.9      4.6 0.55 4.8 0.40 4.7      
11 4.4 0.55 4.4 0.55 4.4      4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      
12 4.2 0.40 4.2 0.40 4.2      4.4 0.55 4.6 0.55 4.5      
13 4.8 0.40 4.8 0.40 4.8      4.8 0.40 5.0 0.00 4.9      
14 3.8 0.40 4.0 0.00 3.9      4.6 0.55 4.6 0.55 4.6      
15 3.8 0.40 3.8 0.40 3.8      4.2 0.40 4.4 0.55 4.3      
16 3.6 0.49 3.8 0.40 3.7      3.8 0.40 3.8 0.40 3.8      
17 4.4 0.55 4.4 0.55 4.4      4.2 0.40 4.8 0.40 4.5      
18 4.2 0.40 4.4 0.55 4.3      4.8 0.40 4.8 0.40 4.8      
19 3.4 0.49 3.8 0.40 3.6      3.8 0.40 3.8 0.40 3.8      
20 4.2 0.40 4.4 0.55 4.3      4.6 0.55 4.6 0.55 4.6      

เฉล่ีย 4.12 4.26 4.19      4.47 4.61 4.54      
หมายเหต ุ (ตอ) 
  ตัวช้ีวดัที่ 11 คือ นักศึกษาครูแสดงความมั่นใจในการสอน และถายทอดความรูไดถูกตองแมนยําในเรื่องท่ีสอน 
  ตัวช้ีวดัที่ 12 คือ นักศึกษาครูเสนอปญหาทางคณติศาสตรท่ีทาทาย และกระตุนใหนักเรียนอยากแกปญหา 
  ตัวช้ีวดัที่ 13 คือ นักศึกษาครูสงเสริมใหนักเรียนไดคิดขยายปญหา และตั้งปญหาดวยตวัของนักเรียนเอง 
  ตัวช้ีวดัที่ 14 คือ นักศึกษาครูสรางบรรยากาศของการเคารพความคิดเห็น กระตุนใหเกดิคําถาม และเกิดการสรางองคความรูไดโดยนักเรียนเอง 
  ตัวช้ีวดัที่ 15 คือ นักศึกษาครูเนนการพัฒนาทางปญญา การวิจารณท่ีสรางสรรค และการทาทายความคิดของนักเรียน 
  ตัวช้ีวดัที่ 16 คือ นักศึกษาครูสงเสริมเจตคตแิละความเชือ่ท่ีเปนประโยชนตอการแกปญหาและการตั้งปญหาใหแกนักเรียน 
  ตัวช้ีวดัที่ 17 คอื สื่อการเรียนรูท่ีนักศึกษาครูนํามาใช กระตุนเราความสนใจ และสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
  ตัวช้ีวดัที่ 18 คือ นักศึกษาครูสรางความสนใจหรือความประทับใจในบทเรียนใหกับนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 
  ตัวช้ีวดัที่ 19 คือ นักศึกษาครูสรุปบทเรียนที่สอนไปไดอยางกระชับ และใชวิธกีารที่เหมาะสม 
  ตัวช้ีวดัที่ 20 คือ นักศึกษาครูแสดงใหเห็นวาไดใชการประเมินผลระหวางปฏิบัติการสอน เพือ่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนเอง ท่ีนําไปสูความเขาใจในเนื้อหาของนักเรียน 
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  จากตาราง 15 พบวา นักศึกษาครูทั้งสี่คนมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดยอยูในระดับยอดเยี่ยม 1 คน ( x  = 4.54) และอยูใน
ระดับมาก 3 คน ( x  = 4.40, 4.19, 4.18 ตามลําดับ) โดยตัวชี้วัดที่นักศึกษามีความสามารถอยูใน
ระดับยอดเยี่ยมครบทั้งสี่คนมี 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 13: นักศึกษาครูสงเสริมใหนักเรียนไดคิด
ขยายปญหาและตั้งปญหาดวยตัวของนักเรียนเอง ทั้งนี้สังเกตไดวาตัวชี้วัดที่นักศึกษาไดรับคะแนน
นอยกวาตัวชี้วัดอ่ืนๆ ตรงกันทั้งสี่คนมี 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 16: นักศึกษาครูสงเสริมเจตคติ
และความเชื่อที่เปนประโยชนตอการแกปญหาและการตั้งปญหาใหแกนักเรียน และตัวชี้วัดที่ 19: 
นักศึกษาครูสรุปบทเรียนที่สอนไดอยางกระชับและใชวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้เม่ือมองถึง
พัฒนาการของความสามารถจากการประเมินทั้งสองคร้ังของนักศึกษาแตละคน พบวา นักศึกษาทุก
คนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ เม่ือพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาครู
มีความสามารถผานเกณฑ 3 คน โดยไดคะแนนเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัดอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 
(ความสามารถระดับมาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินแตละครั้งในแตละ
ตัวชี้วัดไมเกิน 1.00 และนักศึกษาครูมีความสามารถไมผานเกณฑ 1 คน เน่ืองจากไดคะแนนเฉลี่ย
ของตัวชี้วัดที่ 16 ( x  = 3.40) และตัวชี้วัดที่ 19 ( x  = 3.30) ต่ํากวา 3.51 คะแนน แตโดยรวมแลวก็
ยังมีคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดมากกวา 3.51 คะแนน ( x  = 4.18) 
  2.4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
  จากการสังเกตวิธีการสอนการแกปญหาของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาไมไดสอน
ยุทธวิธีตางๆ ในการแกปญหาแกนักเรียน แตพยายามใหนักเรียนใชความรูและทักษะที่มีอยูในการ
หาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง หรือใชการระดมสมองจากการทํางานกลุม แลวนําเสนอวิธีการแกปญหา
ที่มีความเฉพาะของแตละคนหรือของกลุม นักศึกษาพยายามสอนและเนนย้ําในบางขั้นตอนของ
กระบวนการแกปญหา ไดแก ขั้นตอนการตีความหมายของโจทยหรือการทําความเขาใจปญหา และ
ขั้นตอนการตรวจสอบผลหรือการหาวิธีการแกปญหาแบบอ่ืนๆ แตในขั้นตอนการวางแผนแกปญหา
กับขั้นตอนการดําเนินการตามแผนนั้นนักศึกษาไมไดเนนมากนัก แตจะเปดโอกาสใหนักเรียนได
สํารวจและใชยุทธวิธีแกปญหาเอง สําหรับการประเมินการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษาไดให
คะแนนแบบองครวม (Holistic scoring) โดยมีการบอกเกณฑการใหคะแนนกับนักเรียนอยางชัดเจน 
และในชวงทายของกิจกรรมบางคาบเรียนไดมีการใหนักเรียนเขียนอนุทินและประเมินการแกปญหา
ของตนเอง    
  ผูวิจัยพบวาทกัษะการสอนการแกปญหาของนักศึกษาครูที่ยังไมสมบูรณนัก ไดแก 
   1) การเสริมสรางกําลังใจ คุณคา และการคิดในเชิงบวกที่เกี่ยวของกับการแกปญหา
ใหกับนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหเชิงปริมาณที่พบวา นักศึกษาทั้ง 4 คนไดคะแนนต่ํา
ในตัวชี้วัดเรื่องการสงเสริมเจตคติและความเชื่อที่เปนประโยชนตอการแกปญหาใหแกนักเรียน 
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   2) การเนนการคนหาคําตอบที่ถูกตองมากกวาวิธีการที่นําไปสูคําตอบนั้นๆ พบวา
ในบางครั้งนักศึกษาถามผลของการแกปญหาโดยมุงแตเฉพาะคําตอบ หรือเปรียบเทียบคําตอบกับ
นักเรียนคนอื่นๆ แตใหความสําคัญคอนขางนอยกับวิธีการคิดของนักเรียนวามีที่มาที่ไปของการคิด
แกปญหาอยางไร ทั้งน้ีนักศึกษาใหเหตุผลวาเนื่องจากเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมมีคอนขางจํากัด 
การใหนักเรียนบอกวิธีการแกปญหาที่นําไปสูคําตอบนั้นตองใชเวลามากและทําใหการจัดกิจกรรมไม
ทันตามกําหนดของแผนการสอน 
   3) การนําเสนอหรือการสื่อสารวิธีการแกปญหาของนักเรียนแตละคนภายใตการ
ดูแลของนักศึกษาครูใหไดรับความสนใจจากนักเรียนคนอื่นๆ พบวา ยังไมประสบความสําเรจ็เทาทีค่วร
ในชวงแรก เน่ืองจากนักเรียนบางคนที่แกปญหาของตนเองยังไมสําเร็จก็จะไมสนใจการนําเสนอผล
การแกปญหาของเพื่อน พรอมทั้งนักเรียนที่ออกมานําเสนอผลหนาชั้นเรียนยังขาดทักษะการสื่อสาร
ที่ดีที่จะจูงใจนักเรียนคนอื่นๆ ทั้งน้ีนักศึกษาไดพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธตางๆ ในการนําเสนอของ
นักเรียน เชน มีการใหนักเรียนแตละคนที่ฟงการนําเสนอใชการยกปายที่มีเครื่องหมาย  หมายถึง 
“เขาใจ” สิ่งที่เพ่ือนนําเสนอ และใชปายที่มีเครื่องหมาย  หมายถึง “ไมเขาใจ” สิ่งที่เพ่ือนนําเสนอ 
และนักเรียนที่นําเสนอตองอธิบายวิธีการแกปญหาของตนเองใหเพ่ือนคนอ่ืนๆ เขาใจเปนจํานวน
อยางนอย 80% ของนักเรียนทั้งหมดในหอง (32 คน จาก 40 คน) เปนตน จึงทําใหขั้นตอนการนําเสนอ
ผลการแกปญหาไดรับประโยชนและกระตุนการเรียนรูมากขึ้น ชี้ใหเห็นวานักศึกษาไดพัฒนาการสอน
โดยมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนใหดีขึ้น          
   4) การสรุปบทเรียนในแตละคาบเรียน พบวา นักศึกษาสวนใหญไมไดทําการสรุป
บทเรียนหรือประเด็นตางๆ ที่ไดจัดการเรียนรู เน่ืองจากขอจํากัดของเวลาในการสอน ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหเชิงปริมาณที่พบวา นักศึกษาทั้ง 4 คนไดคะแนนต่ําในตัวชี้วัดเรื่องการสรุปบทเรียน
ที่สอนไดอยางกระชับและใชวิธีการที่เหมาะสม    
  สําหรับวิธีการสอนการตั้งปญหาของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาใหนักเรียนทํากิจกรรม
การตั้งปญหาเฉพาะที่เปนการขยายจากปญหาเดิมที่ไดแกมาแลว สวนการตั้งปญหาขึ้นมาจาก
สถานการณหรือขอมูลที่กําหนดใหน้ันนักศึกษายังไมไดนํามาใชกับนักเรียน นักศึกษาไมไดบอกหรือ
แนะนําเทคนิคการตั้งปญหาแบบตางๆ ใหกับนักเรียน แตจะใหนักเรียนใชความคิดสรางสรรคหรือวถิี
ธรรมชาติแหงการคิด (Natural ways of thinking) ขยายปญหาดวยตนเอง แลวใหนักเรียนคนอ่ืนๆ 
ไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันถึงความทาทาย ความนาสนใจของปญหาใหมที่
ตั้งขึ้น ซ่ึงในระยะแรกของการสอนการตั้งปญหานั้น พบวา นักศึกษาจะใหนักเรียนตั้งปญหาเปน
การบานรายบุคคล แตในระยะหลังของการสอน นักศึกษาไดออกแบบกิจกรรมการตั้งปญหาโดยนํา
กระบวนการกลุมมาใชในคาบเรียน เพ่ือนักศึกษาจะไดสังเกตวิธีการหรือกระบวนการตั้งปญหาของ
นักเรียนได สําหรับการประเมินการตั้งปญหาของนักเรียน นักศึกษาไดใหคะแนนแบบองครวม 
(Holistic scoring) เชนเดียวกับการแกปญหา โดยมีการบอกเกณฑการใหคะแนนกับนักเรียนอยาง
ชัดเจน มีการประกวดแขงขันการตั้งปญหาที่ทาทายโดยใชคะแนนการออกเสียง (Vote) ของเพ่ือน
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นักเรียนในหอง และในชวงทายของกิจกรรมบางคาบเรียนไดใหนักเรียนเขียนอนุทินและประเมินการ
ตั้งปญหาของเพ่ือนและของตนเอง 
  ในคาบเรียนแรกๆ เม่ือนักศึกษาใหนักเรียนตั้งปญหาที่เปนการขยายจากปญหาเดิมที่
ไดแกมาแลว พบวา นักศึกษาไมไดนําปญหาใหมที่นักเรียนแตละคนขยายมานั้นมาใชเพ่ือแกปญหา
ตอ ตรงนี้นักศึกษาพบขอบกพรองในการสอนของตนเองและมีความเห็นวา การที่นักเรียนจะตัดสินใจ
ไดวาปญหาตางๆ ที่ขยายมานั้นจะมีความนาสนใจทาทายมากนอยแคไหน นักเรียนควรตองลองแก 
ปญหานั้นๆ ดูกอนจึงจะทราบได ทําใหการสอนในคาบเรียนตอๆ มามีการใชปญหาที่นักเรียนขยาย
ออกไปนํากลับมาใหนักเรียนไดลองแกปญหาดูดวย สิ่งนี้ก็ชี้ใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน
ของนักศึกษาที่ไดพัฒนาออกไป   
  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องวิธีการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ของนักศึกษาครูที่กลาวมา สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ กลาวคือ นักศึกษาได
คะแนนสูงในตัวชี้วัดเรื่องการสงเสริมใหนักเรียนไดคิดขยายปญหาและตั้งปญหาดวยตัวของนักเรียน
เอง วิธีสอนและกิจกรรมที่ใชสงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาและตั้งปญหาใหกับนักเรียน และการ
ใชการประเมินผลระหวางปฏิบัติการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนเองที่นําไปสูความเขาใจ
ในเนื้อหาของนักเรียน  
  จากการใหนักศึกษาครูไดทําการทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม 
โดยนําแนวคิดของการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) มาใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการสอนที่ดีขึ้นในหลายๆ ดาน นักศึกษาไดรวมมือ
กันกําหนดจุดประสงคและระดมสมองคิดสรางแผนการสอน นักศึกษาไดรวมกันแสดงความคิดเห็น 
วิพากษวิจารณ และอภิปรายถึงแนวทางในการพัฒนาการสอนใหดี ซ่ึงทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูวิธีสอน แนวทางการจัดการชั้นเรียนที่แตกตางกัน และมุมมองของการคิดที่แตกตางกันจาก
เพ่ือนนักศึกษาดวยกัน ทั้งน้ีพบวาในชวงระยะหลังของการปฏิบัติการสอน กลุมนักศึกษาดูมีความ
ม่ันใจในการสอนมากขึ้น มีแนวคิดในการสรางสื่อการเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น มีวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น และจากการใหนักศึกษาสะทอนผลการสอน
ของตนเองโดยใชวีดิทัศนที่บันทึกไวในการประชุมภายหลังจากที่ไดทําการสอนเสร็จแลว ทําใหนักศึกษา
เรียนรูขอบกพรองของตนเองขณะทําการสอนหรือเรียนรูอุปสรรคตางๆ ที่ทําใหการสอนไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่ไดวางไว ซ่ึงตรงนี้นักศึกษากลาววาเปนสิ่งที่ดี เพราะบางครั้งขณะสอนก็ไมรูตัววา
ตนเองมีขอบกพรองหรือผิดพลาดอยางไร แตเม่ือไดระลึกดูการสอนจากวีดิทัศน ทําใหเห็น
บุคลิกลักษณะการสอนของตนเองและเห็นแงมุมบางอยางที่ไมทันสังเกตไดขณะสอนในหองเรียน  
  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องพัฒนาการทางการสอนของนักศึกษาครูที่
กลาวมา สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ กลาวคือ กลุมนักศึกษามีพัฒนาการในการ
วางแผนการสอนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับจากการติดตามการประเมินอยางตอเน่ืองทั้งแปดครั้ง และ
นักศึกษาทุกคนมีผลการปฏิบัติการสอนที่ประเมินในรอบที่ 2 ดีขึ้นกวาในรอบแรก  
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามรูปแบบและการปรับปรุงรูปแบบ  
 3.1 การวิเคราะหผลการปฏิบัติตามรูปแบบ 
  รูปแบบในระยะที่ 1 
  จากการสํารวจความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู สรุปไดวา นักศึกษาตระหนักถึงสภาพปญหาในดานการแกปญหาและการตั้งปญหา
ของตนเองใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก (1) ความกังวลและขาดความมั่นใจในตนเองตอการแกปญหา 
(2) การขาดการตรวจสอบคําตอบหรือคิดยอนกลับในการแกปญหา และ (3) การขาดทักษะการวิเคราะห
ปญหาวาปญหาที่ตั้งขึ้นมาใหมน้ันเปนปญหาที่มีความซับซอน ขยายความรูจากปญหาเดิม หรือใช
ทักษะและกระบวนการมากกวาเดิมหรือไมอยางไร และผูวิจัยไดแกไขสภาพปญหาในดานการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาของนักศึกษาครูทั้งในกิจกรรมถัดไปและในรูปแบบใหสมบูรณขึ้น ดังนี้ (1) 
ปรับปรุงแกไขรูปแบบโดยสอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ ความเชื่อ และความมั่นใจในตนเองใน
การแกปญหาและตั้งปญหา (2) เนนการอภิปรายและเพิ่มระยะเวลาใหมากขึ้นสําหรับการตรวจสอบ
คําตอบและคิดยอนกลับในการแกปญหาสําหรับกิจกรรมถัดไป และ (3) เพ่ิมระยะเวลาในการฝก
วิเคราะหความซับซอนของปญหาที่ตั้งขึ้นตามเกณฑที่กําหนด และฝกการใหคะแนนหรือการประเมิน
การตั้งปญหาใหมากขึ้นสําหรับกิจกรรมถัดไป      
  ในดานความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู สรุปไดวา นักศึกษาสวนใหญมองเห็นความสําคัญของการแกปญหาและการตั้งปญหา มี
ความรูและเขาใจในประเภทของปญหาตางๆ มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการและยุทธวิธีในการแกปญหา 
ตลอดจนความรูเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งปญหา สําหรับความสามารถในการแกปญหานั้น สังเกตไดวา
ถาเปนปญหาที่มีเง่ือนไขมากหรือมีเรื่องราวยาวๆ มักบั่นทอนเจตคติในขั้นแรกของการแกปญหา 
(ขั้นทําความเขาใจปญหา) และการที่ปญหามีรูปภาพประกอบชวยใหนักศึกษามองเห็นภาพและ
เรื่องราวของปญหาไดดีกวา นักศึกษาสวนใหญสามารถดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม 
และมีขอบกพรองบางสําหรับการเขียนรายละเอียดและเหตุผลในวิธีการคิดแกปญหา แตเม่ือให
ออกมานําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน พบวานักศึกษาสามารถแสดงเหตุผลและอธิบาย
วิธีการแกปญหาไดชัดเจนมากขึ้น สําหรับความสามารถในการตั้งปญหา พบวา นักศึกษาสวนใหญ
สามารถตั้งปญหาโดยปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเปนปญหาที่มีความซับซอนระดับกลาง 
โดยใชเทคนิคการสลับตําแหนงระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหาของปญหาเดิมแตสําหรับ
การตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดให นักศึกษาสวนใหญตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับต่ํา ซ่ึง
เม่ือมองในภาพรวมพบวานักศึกษามีความสามารถในการตั้งปญหาอยูในระดับเปนที่นาพอใจตาม
เกณฑที่กําหนดเปนจํานวนเกินครึ่งหน่ึงเล็กนอยของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด สวนนักศึกษาอีกเกือบ
ครึ่งหนึ่งไมผานเกณฑและยังมีขอบกพรองในการตั้งปญหาบางประเด็นที่ควรไดรับการพัฒนาตอไป 
ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงรูปแบบในระยะที่ 1 ใหสมบูรณขึ้นโดยปรับขยายระยะเวลาและประสบการณใน
การตั้งปญหาแกนักศึกษาครูใหมากขึ้น 
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  ในดานการเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู สรุปไดวา นักศึกษาสามารถอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอน
ในประเด็นตางๆ ไดอยางเหมาะสมทั้งในดานปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชกับนักเรียน เทคนิควิธีการ
สอน สื่อการเรียนรู การใชคําถามกระตุนของครู การประเมินผล และขอเสนอแนะตางๆ นักศึกษาได
ฝกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเหตุผลในการใหคะแนนการแกปญหาและการตั้งปญหาของ
นักเรียน ซ่ึงบางครั้งในการใหคะแนน นักศึกษาไดใหคะแนนและแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน แต
สุดทายนักศึกษาก็ตระหนักวาการประเมินผลควรเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูประเมินควรดูจาก
หลักฐานที่นักเรียนเขียนแสดงมาและควรดูที่เจตนาของนักเรียนเปนสําคัญ เม่ือใหนักศึกษาปฏิบัติ 
การฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา พบวา นักศึกษา
ปฏิบัติการสอนตามขั้นตอนอยางเหมาะสม เปนไปตามแผนการสอนที่ไดออกแบบไว และสามารถ
สรางสื่อการเรียนรูที่เปนวัสดุจําลองเพื่อประกอบการแกปญหาที่สงเสริมการเรียนรูไดดี และทําใหการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระชับรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเขียนแผนผังความคิด 
(Mind map) พรอมทั้งนําเสนอและอภิปรายสรุปความรูสําคัญที่ไดรับทั้งหมดจากการปฏิบัติกิจกรรม
ตั้งแตเริ่มตนจนถึงกิจกรรมสุดทายไดเปนอยางดี ซ่ึงแสดงถึงความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมที่
ผานมา 
  รูปแบบในระยะที่ 2 
  จากการสังเกตลักษณะของงานหรือปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชสอนของนักศึกษาครู 
สรุปไดวา ปญหาทุกปญหาที่นักศึกษาคัดเลือกมาเปนปญหาหรือสถานการณที่นักเรียนไมคุนเคย 
นักศึกษาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่อยูใกลตัวนักเรียนซึ่งสามารถพบเห็นไดในชีวิตจริงเขาไปในปญหา 
ปญหาสวนใหญเปนปญหาที่มีคําตอบเดียวแตมีวิธีการแกปญหาไดหลายวิธี แตมีบางปญหาที่ให
นักเรียนคิดวิเคราะหหาเหตุผลหรือพิสูจน ปญหาทุกปญหามีรูปภาพประกอบ มีความทาทายและ
นาสนใจ กระตุนใหนักเรียนอยากแกปญหา ปญหาสวนใหญเหมาะสมหรืองายตอการฝกใหนักเรียน
ขยายปญหา แตมีบางปญหาที่นักเรียนหลายคนบอกวายากตอการตั้งปญหา ขยายปญหาไดไม
หลากหลาย หรือไมสามารถคิดที่จะขยายปญหาออกไปได 
  ในดานการออกแบบสื่อการเรียนรูของนักศึกษาครูที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
สรุปไดวา สื่อการเรียนรูที่สําคัญที่นักศึกษาสรางและคัดเลือกมาใชมี 2 ประเภทใหญๆ ไดแก สื่อการ
เรียนรูที่เกี่ยวของกับปญหาทางคณิตศาสตร และสื่อการเรียนรูอ่ืนๆ ที่ชวยสงเสริมการเรียนรู นักศึกษา
ไดมีการวางแผนเตรียมการหลังจากที่ไดตัดสินใจคัดเลือกปญหาทางคณิตศาสตรแลว โดยพยายาม
หาหรือสรางสื่อการเรียนรูใหตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนที่จะสอน และหาวิธีการที่จะใชสื่อการ
เรียนรูน้ันใหไดผลดีที่สุด นักศึกษาไดมีการตระเตรียมและทดลองใชสื่อการเรียนรูบางอยางเปนอยาง
ดี ในการใชสื่อการเรียนรูน้ันนักศึกษาไดมีการอธิบายชี้แจงใหนักเรียนทราบกอนวาจะใชสื่อการเรียนรู
ตางๆ น้ันอยางไร เพ่ืออะไร และนักเรียนตองมีสวนรวมในระหวางการใชสื่อการเรียนรูน้ันๆ อยางไร  
  ในดานวิธีการสอนการแกปญหา สรุปไดวา นักศึกษาไมไดสอนยุทธวิธีตางๆ ในการ
แกปญหาแกนักเรียน แตพยายามใหนักเรียนใชความรูและทักษะที่มีอยูในการหาวิธีการแกปญหา
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ดวยตนเอง หรือใชการระดมสมองจากการทํางานกลุม แลวนําเสนอวิธีการแกปญหาที่มีความเฉพาะ
ของแตละคนหรือของกลุม นักศึกษาพยายามสอนและเนนย้ําในบางขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา 
ไดแก ขั้นตอนการตีความหมายของโจทยหรือการทําความเขาใจปญหา และขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลหรือการหาวิธีการแกปญหาแบบอ่ืนๆ แตในขั้นตอนการวางแผนแกปญหากับขั้นตอนการดําเนินการ
ตามแผนนั้นนักศึกษาไมไดเนนมากนัก แตจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจและใชยุทธวิธีแกปญหา
เอง สําหรับการประเมินการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษาไดใหคะแนนแบบองครวม (Holistic 
scoring) โดยมีการบอกเกณฑการใหคะแนนกับนักเรียนอยางชัดเจน และในชวงทายของกิจกรรม
บางคาบเรียนไดมีการใหนักเรียนเขียนอนุทินและประเมินการแกปญหาของตนเอง 
  ในดานวิธีการสอนการตั้งปญหา สรุปไดวา นักศึกษาใหนักเรียนทํากิจกรรมการตั้งปญหา
เฉพาะที่เปนการขยายจากปญหาเดิมที่ไดแกมาแลว สวนการตั้งปญหาขึ้นมาจากสถานการณหรือ
ขอมูลที่กําหนดใหน้ันนักศึกษายังไมไดนํามาใชกับนักเรียน นักศึกษาไมไดบอกหรือแนะนําเทคนิค
การตั้งปญหาแบบตางๆ ใหกับนักเรียน แตจะใหนักเรียนใชความคิดสรางสรรคหรือวิถีธรรมชาติแหง
การคิด (Natural ways of thinking) ขยายปญหาดวยตนเอง แลวใหนักเรียนคนอ่ืนๆ ไดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันถึงความทาทาย ความนาสนใจของปญหาใหมที่ตั้งขึ้น ซ่ึงใน
ระยะแรกของการสอนการตั้งปญหาน้ัน นักศึกษาจะใหนักเรียนตั้งปญหาเปนการบานรายบุคคล แต
ในระยะหลังของการสอน นักศึกษาไดออกแบบกิจกรรมการตั้งปญหาโดยนํากระบวนการกลุมมาใช
ในคาบเรียน เพ่ือนักศึกษาจะไดสังเกตวิธีการหรือกระบวนการตั้งปญหาของนักเรียนได สําหรับการ
ประเมินการตั้งปญหาของนักเรียน นักศึกษาไดใหคะแนนแบบองครวม (Holistic scoring) เชนเดียวกับ
การแกปญหา โดยมีการบอกเกณฑการใหคะแนนกับนักเรียนอยางชัดเจน มีการประกวดแขงขันการ
ตั้งปญหาที่ทาทายโดยใชคะแนนการออกเสียง (Vote) ของเพ่ือนนักเรียนในหอง และในชวงทายของ
กิจกรรมบางคาบเรียนไดใหนักเรียนเขียนอนุทินและประเมินการตั้งปญหาของเพ่ือนและของตนเอง 
  ในดานพัฒนาการทางการสอนของนักศึกษาครู สรุปไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทาง 
การสอนที่ดีขึ้นในหลายๆ ดาน นักศึกษาไดรวมมือกันกําหนดจุดประสงคและระดมสมองคิดสราง
แผนการสอน ไดรวมกันแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และอภิปรายถึงแนวทางในการพัฒนา 
การสอนใหดี ซ่ึงทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีสอน แนวทางการจัดการชั้นเรียนที่แตกตางกัน 
และมุมมองของการคิดที่แตกตางกันจากเพื่อนนักศึกษาดวยกัน ในชวงระยะหลังของการปฏิบัติการ
สอน กลุมนักศึกษามีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น มีแนวคิดในการสรางสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
มากขึ้น มีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น และนักศึกษาเห็น
ประโยชนของการสะทอนผลการสอนโดยใชวีดิทัศนที่บันทึกไว เพราะทําใหนักศกึษาเรยีนรูขอบกพรอง
ของตนเองขณะทําการสอนหรือเรียนรูอุปสรรคตางๆ ที่ทําใหการสอนไมบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวาง
ไว  
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 3.2 การปรับปรุงรูปแบบ 
 เพ่ือใหรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนรูปแบบที่มีความสมบูรณ สามารถนําไปใชเสริมสราง
ความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงไดนําผลที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบมาปรับปรุงรูปแบบ
อีกครั้งหน่ึง โดยจากผลการทดลองรูปแบบในระยะที่ 1 พบวา ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) 
ในเรื่องการแกปญหาของนักศึกษาอยูในระดับนอย ซ่ึงสงผลตอความสามารถในการแกปญหาของ
นักศึกษา ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดเพ่ิมแนวคิดและกิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ ความเชื่อ และความมั่นใจ
ในตนเองเขาไปในขั้นตอนที่ 2 ของรูปแบบในระยะที่ 1 ดวยอีกแนวคิดและกิจกรรมหนึ่ง นอกจากนี้
ยังพบดวยวา นักศึกษาสวนใหญตั้งปญหาที่มีความซับซอนอยูในระดับกลางและระดับต่ํา และผาน
เกณฑความสามารถในการตั้งปญหาเพียง 7 คนจากทั้งหมด 12 คน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดปรับปรุง
รูปแบบในระยะที่ 1 โดยปรับขยายระยะเวลาและประสบการณในการตั้งปญหาแกนักศึกษาครใูหมาก
ขึ้น รายละเอียดทั้งหมดของการปรับปรุงรูปแบบดูไดจากตาราง 16 ตอไปน้ี  
 
ตาราง 16  รายละเอียดทั้งหมดของการปรับปรุงรูปแบบ 
 

รายละเอียดการปรับปรุงรูปแบบ (Model) 
รายการ ฉบับราง ฉบับปรับปรุง 

กอนการทดลอง 
ฉบับสมบูรณ 

1. การกําหนดระยะในการ
ดําเนินกิจกรรมของรูปแบบมี 2 
ระยะ  
 

ระยะที่ 1: การเตรียมความพรอม
กอนปฏิบตัิการสอน (กิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถทางการ
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษา
ครู)  
ระยะที่ 2: การทดลองสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหา
ภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผาน
บทเรียน: Lesson study) 

เหมือนเดิมตามรปูแบบฉบับราง  
(ไมไดปรับปรุง) 

เหมือนเดิมตามรปูแบบฉบับราง  
(ไมไดปรับปรุง) 

2. การกําหนดขั้นตอน/
องคประกอบ ของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 

ขั้นที่ 1 การสํารวจความรูความสามารถ
ในการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนกัศึกษาครู  
ขั้นที่ 2 การปรับพื้นฐานและการ
เสริมสรางความรูความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศกึษาครู  
ขั้นที่ 3 การเตรียมความพรอม
ทางดานการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณติศาสตรของ
นักศึกษาครู 

เหมือนเดิมตามรปูแบบฉบับราง  
(ไมไดปรับปรุง) 

เหมือนเดิมตามรปูแบบฉบับราง  
(ไมไดปรับปรุง) 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

รายละเอียดการปรับปรุงรูปแบบ (Model) 
รายการ ฉบับราง ฉบับปรับปรุง 

กอนการทดลอง 
ฉบับสมบูรณ 

3. การกําหนดวัตถุประสงค 
(Objectives) ของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1 กาํหนดวตัถุประสงค 
ไว 2 ขอ 
ขั้นตอนที่ 2 กาํหนดวตัถุประสงค 
ไว 3 ขอ 
ขั้นตอนที่ 3 กาํหนดวตัถุประสงค 
ไว 3 ขอ 

เหมือนเดิมตามรปูแบบฉบับราง  
(ไมไดปรับปรุง) 

เหมือนเดิมตามรปูแบบฉบับราง  
(ไมไดปรับปรุง) 

4. การกําหนดแนวคิด 
(Concepts) ของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 

(1) ไมไดกําหนด “การฝกสอน
แบบจุลภาค (Micro teaching)” 
ใหอยูในแนวคิดของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 

(1) กําหนดให “การฝกสอน
แบบจุลภาค (Micro teaching)” 
อยูในแนวคิดของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 ของข้ันตอนการเตรยีม
ความพรอมทางดานการสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษา
ครู โดยแนวคิดดังกลาวกําหนด
วา “การฝกสอนแบบจุลภาค 
(Micro teaching) ในชั้นเรียน
กอนออกไปสูการสอนในโรงเรียน
จริง เปนการเตรียมความพรอม
สูการสอนในภาคสนามของ
นักศึกษาครูตอไปได” 

(1) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

 (2) จากประโยคเดิมที่กลาววา 
“การฝกทักษะและกระบวนการ
ใหเหตุผล ชวยใหผูอื่นเชื่อตาม 
ที่ตนอธิบายได” 

(2) ปรับปรุงเปน “การฝก
ทักษะและกระบวนการให
เหตุผล ชวยใหสามารถอธิบาย
ขอมูลใหผูอื่นเชื่อตามและ
ยอมรับได” 

(2) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

 (3) ไมไดกําหนด “ความมั่นใจ
ในตนเอง (Self-confidence) 
ในการแกปญหาและการตั้ง
ปญหา” ใหอยูในแนวคิดของ
รูปแบบในระยะที่ 1 

(3) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับราง (ไมไดปรับปรุง) 

(3) กําหนดให “ความม่ันใจใน
ตนเอง (Self-confidence) ใน
การแกปญหาและการตั้งปญหา” 
อยูในแนวคิดของรูปแบบในระยะ 
ที่ 1 ของข้ันตอนการปรับพื้นฐาน
และการเสริมสรางความรูความ 
สามารถในการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู โดยแนวคิดดังกลาว
กําหนด วา “การมีเจตคติที่ดี 
ความเชื่อที่เหมาะสม และความ
ม่ันใจในตนเองในการแกปญหา
และการตั้งปญหาชวยสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหา
และการตั้งปญหาแกผูเรียนได”  
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

รายละเอียดการปรับปรุงรูปแบบ (Model) 
รายการ ฉบับราง ฉบับปรับปรุง 

กอนการทดลอง 
ฉบับสมบูรณ 

5. การกําหนดกิจกรรม / ตัว
จัดกระทํา (Treatments) ของ
รูปแบบในระยะที่ 1 

(1) ไมไดจัดใหมีกิจกรรมการ
ฝกสอนแบบจุลภาค (Micro 
teaching) อยูในข้ันตอนการ
เตรียมความพรอมทางดาน
การสอน 
 
 

(1) กําหนดใหมีกิจกรรมการ
ฝกสอนแบบจุลภาค (Micro 
teaching) และฝกการเขียน
แผนการสอนที่เนนการแกปญหา
และการตั้งปญหาใหกับนักเรียน 
อยูในข้ันตอนการเตรียมความ
พรอมทางดานการสอน 

(1) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

 (2) ไมไดระบุวากิจกรรมตางๆ 
ปรากฏอยูในแผนการจัด
กิจกรรมใดบาง 
 

(2) ระบุเพิ่มเติมในรายละเอียด
ของรูปแบบวา กิจกรรมตางๆ 
ไดปรากฏอยูในแผนการจัด
กิจกรรมที่เทาไร 

(2) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

 (3) การนําเสนอกิจกรรม
ตางๆ ในรายละเอียดของ
รูปแบบไมไดเรียงไป
ตามลําดับการจัดกิจกรรม 
และหมายเลขหัวขอกิจกรรม
ไมตรงกันกับแผนผังของ
รูปแบบ 

(3) ปรับลําดับการนําเสนอ
กิจกรรมตางๆ ในรายละเอียด
ของรูปแบบใหเปนไปตามการ
ปฏิบัติจริง และกําหนดหมายเลข
หัวขอกิจกรรมใหตรงกันกับ
แผนผังของรูปแบบ 

(3) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

 (4) ไมไดจัดใหมีกิจกรรมที่
สงเสริมความมั่นใจในตนเอง 
(Self-confidence) ในการ
แกปญหาและการตั้งปญหาอยู
ในข้ันตอนการปรับพื้นฐานและ
การเสริมสรางความรู
ความสามารถในการแกปญหา
และการตัง้ปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู

(4) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับราง (ไมไดปรับปรุง) 

(4) กําหนดใหมีการสอดแทรก
กิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ 
ความเชื่อ และความมั่นใจใน
ตนเองในการแกปญหาและ
การตั้งปญหา อยูในข้ันตอน
การปรับพื้นฐานและการ
เสริมสรางความรูความสามารถ
ในการแกปญหาและการตัง้ปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษา
ครู 

 (5) มีกิจกรรมเกี่ยวกับการตั้ง
ปญหาแทรกอยูในกิจกรรมตาม
รูปแบบในระยะที่ 1 อยู 4 
กิจกรรม จากทั้งหมด 10 
กิจกรรม 

(5) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับราง (ไมไดปรับปรุง) 

(5) ปรับขยายระยะเวลาและ
ประสบการณในการตั้งปญหา
แกนักศึกษาครูใหมากขึ้น โดย
ใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับการตั้ง
ปญหาแทรกอยูในกิจกรรมตาม
รูปแบบในระยะที่ 1 อยู 6
กิจกรรม จากทั้งหมด 10 
กิจกรรม 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

รายละเอียดการปรับปรุงรูปแบบ (Model) 
รายการ ฉบับราง ฉบับปรับปรุง 

กอนการทดลอง 
ฉบับสมบูรณ 

6. การกําหนดขั้นตอน/
องคประกอบ ของรูปแบบใน
ระยะที่ 2 

(1) มีข้ันตอนทั้งหมด 8 ข้ันตอน 
อยางเปนวงจร 
 

(1) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับราง (ไมไดปรับปรุง) 

(1) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับราง (ไมไดปรับปรุง) 

 (2) จากประโยคเดิมใน
ข้ันตอนที่ 3 และ 6 ที่กลาววา 
“...เพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ 
และผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการสอนหลังหองเรียน” 

(2) ปรับปรุงเปน “...เพื่อน
นักศึกษาครูคนอื่นๆ และ
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการ
สอนในหองเรียน” 

(2) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

7. การกําหนดวัตถุประสงค 
(Objectives) ของรูปแบบใน
ระยะที่ 2 

จากประโยคเดิมในวัตถุประสงค
ของข้ันตอนที่ 3 และ 6 ที่
กลาววา “...เพื่อนนักศึกษาครู
คนอื่นๆ และผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมสังเกตการสอนหลัง
หองเรียน” 

ปรับปรุงเปน “...เพื่อนนักศึกษา
ครูคนอื่นๆ และผูทรงคุณวุฒิ
เขารวมสังเกตการสอนใน
หองเรียน” 

เหมือนเดิมตามรูปแบบฉบับ
ปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

8. การกําหนดกิจกรรม 
(Activities) ของรูปแบบใน
ระยะที่ 2 

ในแตละข้ันของทัง้แปดข้ันตอน 
จะมีรายละเอียดของการทํา
กิจกรรมยอยๆ 1 – 2 ขอ   

เหมือนเดิมตามรปูแบบฉบับราง  
(ไมไดปรับปรุง) 

เหมือนเดิมตามรปูแบบฉบับราง  
(ไมไดปรับปรุง) 

9. การกําหนดระยะเวลาใน
การทํากิจกรรมแตละข้ันตอน 
ของรูปแบบ  ในระยะที่ 2 

ยืดหยุนเวลาของกจิกรรมใน
ข้ันตอนที่ 4 และ 7 ที่กลาววา 
“กลุมนักศึกษาครูประชุมกัน
ในตอนเย็นของวันที่ทําการ
ทดลองสอนในชวงหลัง
โรงเรียนเลิก ...” 

ปรับปรุงเปน “กลุมนักศึกษาครู
ประชุมกันในชวงเวลาวางที่
ตรงกัน ภายหลังการทดลอง
สอนในวันน้ันหรือวันถัดไป...” 

เหมือนเดิมตามรูปแบบฉบับ
ปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

10. การจัดวางแผนผังเพื่อ
นําเสนอรูปแบบ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

(1) การจัดวางกรอบขั้นตอน/
องคประกอบของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 มีทิศทางวนตามเข็ม
นาฬิกา ซ่ึงขัดกับทิศทางของ
หัวลูกศรที่วนทวนเข็มนาฬิกา 
ทําใหมองสับสนและเขาใจ
ยาก 

(1) ปรับปรุงการจัดวางกรอบ
ข้ันตอน/องคประกอบของรูปแบบ
ในระยะที่ 1 ใหมีทิศทางวน
ทวนเข็มนาฬิกาเชนเดียวกับ
ทิศทางของหัวลูกศร เพื่อให
มองเขาใจงายข้ึน 

(1) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

 (2) การนําเสนอกิจกรรม
ตางๆ ของรูปแบบในระยะที่ 1 
ไมไดเรียงไปตามลําดับ
กอนหลังของการจัดกิจกรรม 
และหมายเลขหัวขอกิจกรรม
ในแผนผังไมตรงกันกับ
รายละเอียดของรูปแบบ 

(2) ปรับปรุงลําดับการนําเสนอ
กิจกรรมตางๆ ของรูปแบบใน
ระยะที่ 1 ใหเปนไปตามลําดับ
กอนหลังของการปฏิบัติกิจกรรม
จริง และกําหนดหมายเลขหัวขอ
กิจกรรมในแผนผังใหตรงกัน
กับรายละเอียดของรูปแบบ 

(2) เหมือนเดิมตามรูปแบบ
ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง  
(ไมไดปรับปรุง) 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุงหมายและวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 
  1. พัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู  
  2. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบจากการนํารูปแบบไปทดลองใช ในดานตอไปน้ี 
   2.1  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู
   2.2  ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู
   2.3  ความสามารถในการวางแผนการสอนทีเ่นนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
   2.4  ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตัง้ปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู 
 รูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
สําหรับนักศึกษาครู ประกอบดวยระยะในการดําเนินกิจกรรม 2 ระยะ คือ  
  ระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู) ใชระยะเวลา 30 
ชั่วโมง ในเดือนกันยายน 2552 
  ระยะที่ 2: การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษา
ผานบทเรียน: Lesson study) ใชระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 และเดือน
มกราคม 2553 
 นักศึกษาครูกลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาครูคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ที่กําลังฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร (ปฏิบัติการสอน) อยูในโรงเรียน ในป
การศึกษา 2552 ทั้งน้ีจํานวนนักศึกษาครูที่ใชมีรายละเอียดดังน้ี  
  1. รูปแบบในระยะที่ 1 ใชนักศึกษาครูที่อาสาสมัครจํานวน 12 คน โดยใหเปนกลุมเปาหมาย
ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู และความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
  2. รูปแบบในระยะที่ 2 ใชนักศึกษาครูจํานวน 4 คนที่ผานกิจกรรมในระยะที่ 1 โดยให
เปนกลุมนักศึกษาครูที่ฝกสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนเดียวกันและในระดับชั้นเดียวกันตามกระบวนการ
ของ ‘การศึกษาผานบทเรียน’ และเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในดาน
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ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู และความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู 
 นักเรียนกลุมเปาหมายเปนนักเรียนที่กลุมนักศึกษาครู 4 คนใชในการทดลองสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาภาคสนามของรูปแบบในระยะที่ 2 ซ่ึงไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียนหองเรียนละ 40 คน ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในภาคปลาย ปการศึกษา 2552 ทั้งนี้เหตุผลที่ใชนักเรียนกลุมเปาหมาย 
2 หองเรียน เพ่ือใหนักเรียนหองเรียนหนึ่งเปนหองเรียนสําหรับกลุมนักศึกษาครูใชทดลองสอนใน
ครั้งแรก และนักเรียนอีกหองเรียนหนึ่งสําหรับกลุมนักศึกษาครูใชทดลองสอนซ้ําอีกครั้งหน่ึงเปนครั้ง
ที่สอง  
 กระบวนการของการวิจัยในครั้งน้ีมี 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก 
  ข้ันตอนที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนขั้นตอนที่
ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลตามสภาพจริงจากการสํารวจนักศึกษาครูคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภาคปลาย ปการศึกษา 2551 โดยไดเปนอาจารยนิเทศกเขาไปสังเกต
การสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครูจํานวน 8 คน ไดสํารวจสภาพปญหาจากการสัมภาษณและการ
ใหนักศึกษาครูทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
(ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชสํารวจขอมูลและสภาพปญหา) ขณะฝกประสบการณวิชาชีพครูอยูในโรงเรียน
จํานวน 28 คน รวมถึงไดสัมภาษณอาจารยพ่ีเลี้ยงจํานวน 6 คน และทําการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพื่อ
หาแนวทางแกไขสภาพปญหาและสรางรูปแบบ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 
เอกสารที่เปนบทความ หนังสือตํารา รายงานการวิจัย และเอกสารเผยแพรตางๆ   
  ข้ันตอนที่ 2 การสรางรูปแบบ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนําขอสรุป แนวคิด และแนวทาง
แกไขสภาพปญหาในขั้นตอนที่ 1 มาสรางรูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง) และทําการตรวจสอบรูปแบบ
โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ จากนั้นทําการปรับปรุงรูปแบบ
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จนไดรูปแบบ (ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) ที่พรอมจะนําไปทดลอง
ใชตอไป 
  ข้ันตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือตามรูปแบบที่กําหนด เปนขั้นที่ผูวิจัยลงมือสราง
เครื่องมือตามรูปแบบที่กําหนดจากในขั้นตอนที่ 2 โดยเครื่องมือแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
   1. เครื่องมือที่เปนตัวจัดกระทํา (Treatment) ไดแก แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง 
ความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
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   2. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ไดแก 
    2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู (จํานวน 2 ฉบับ) 
    2.2 แบบประเมินความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
    2.3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
  ข้ันตอนที่ 4 การทดลองใชและการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ เปนขั้นตอนที่
ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยเริ่มจากทดลองใชรูปแบบในระยะที่ 1 ตามแผน 
การจัดกิจกรรม 10 กิจกรรมที่สรางขึ้นกับนักศึกษาครูกลุมเปาหมาย 12 คน ใชเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 
30 ชั่วโมง ณ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผูวิจัยเปนผูจัดกิจกรรม
เอง และเก็บรวบรวมขอมูล 2 รายการ ไดแก 1) เก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู และ 2) เก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาครู ซ่ึงขอมูลทั้งสองรายการดําเนินการเก็บทั้งระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติ
กิจกรรมและจากการทําแบบทดสอบจํานวน 2 ฉบับ จากนั้นทดลองใชรูปแบบในระยะที่ 2 กับกลุม
นักศึกษาครูที่ผานกิจกรรมในระยะที่ 1 จํานวน 4 คน ใชระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน ณ โรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา และอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเก็บรวบรวมขอมูล 2 รายการ ไดแก 1) เก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ซ่ึง
ประเมินจากแผนการสอนที่นักศึกษาปรับปรุงขึ้น และ 2) เก็บขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู ซ่ึงประเมินจากการ
ปฏิบัติการสอนในหองเรียน ทั้งสองรายการทําการประเมินโดยผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งหมด 5 
คน โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น จากนั้นผูวิจัยศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบทั้งสี่ดาน จากการนํา
รูปแบบไปทดลองใช 
  ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลลัพธและการปรับปรุงรูปแบบ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนํา
ผลที่ไดจากการทดลองรูปแบบและเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนที่ 4 มาทําการวิเคราะหขอมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไดคํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากเครื่องมือที่ใชกับผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ และจากเครื่องมือที่ใชกับนักศึกษาครูในการหาประสิทธิผลของรูปแบบ สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพไดทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) จากการสังเกตและการนําผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบในระยะที่ 1 มาดูรองรอยพฤติกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษา และจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน แผนการสอน และวีดิทัศน
บันทึกการสอน จากผลการทดลองสอนภาคสนามตามรูปแบบในระยะที่ 2 มาดูรองรอยพฤติกรรม
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การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษา แลวนําผลที่ไดมาใชปรับปรุง
รูปแบบใหมีความสมบูรณอีกครั้งหน่ึง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู สรุปไดดังน้ี 
  1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบโดยผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา 
   1.1 รูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม กลาวคือ ผูเชี่ยวชาญทั้งหาคนได
ประเมินวาทุกขอรายการมีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยตั้งแต 4.20 ขึ้นไป และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไม
เกิน 1.00 ผานเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไววา รูปแบบที่เหมาะสมตองมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินในแต
ละรายการโดยผูเชี่ยวชาญทั้งหาคน ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมนิในแต
ละรายการไมเกิน 1.00  
   1.2 รายการประเมินที่มีความเหมาะสมมาก (ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00) ไดแก 
การกําหนดขั้นตอน/องคประกอบของรูปแบบในระยะที่ 1 การกําหนดแนวคิดของรูปแบบในระยะที่ 1 
การกําหนดกิจกรรม/ตัวจัดกระทําของรูปแบบในระยะที่ 1 การกําหนดขั้นตอน/องคประกอบของรปูแบบ
ในระยะที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงคของรูปแบบในระยะที่ 2 และการจัดวางแผนผังเพ่ือนําเสนอรูปแบบ
มีความชัดเจนและเขาใจงาย นอกนั้นมีความคิดเห็นวารายการประเมินที่มีความเหมาะสมคอนขางมาก 
(ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50) ไดแก การกําหนดระยะในการดําเนินกิจกรรมของรูปแบบมี 2 ระยะ 
การกําหนดวัตถุประสงคของรูปแบบในระยะที่ 1 การกําหนดกิจกรรมของรูปแบบในระยะที่ 2 และการ
กําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละขั้นตอนของรูปแบบในระยะที่ 2 
  2. ประสิทธิผลของรูปแบบจากการนํารูปแบบไปทดลองใช 
   2.1 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูเม่ือมองใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยทั้งสิบสองคนมีความสามารถอยูในระดับมาก กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูโดยรวมเทากับ 3.83 คะแนน โดยเปนคะแนนเฉลี่ย
ระหวางการปฏิบัติกิจกรรมเทากับ 4.21 คะแนน และเปนคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเทากับ 
3.44 คะแนน เม่ือพิจารณาถึงระดับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
เปนรายบุคคลทั้งสิบสองคน พบวา มีนักศึกษาครูที่มีความสามารถอยูในระดับยอดเยี่ยม 1 คน อยู
ในระดับมาก 8 คน และอยูในระดับปานกลาง 3 คน ดังน้ันเม่ือพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบใน
ดานความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาครูมีความสามารถ
ผานเกณฑ 9 คน และไมผานเกณฑ 3 คน 
   2.2 ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูเม่ือมองใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยทั้งสิบสองคนมีความสามารถอยูในระดับมาก กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูโดยรวมเทากับ 3.72 คะแนน โดยเปนคะแนนเฉลี่ย
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ระหวางการปฏิบัติกิจกรรมเทากับ 3.73 คะแนน และเปนคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเทากับ 
3.71 คะแนน เม่ือพิจารณาถึงระดับความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
เปนรายบุคคลทั้งสิบสองคน พบวา มีนักศึกษาครูที่มีความสามารถอยูในระดับมาก 7 คน และอยูใน
ระดับปานกลาง 5 คน ดังนั้นเม่ือพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาครูมีความสามารถผานเกณฑ 7 คน และไมผาน
เกณฑ 5 คน 
   2.3 ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูโดยรวมอยูในระดับยอดเย่ียม ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.53 คะแนน 
ทั้งนี้เม่ือมองในแตละตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดทั้งหมดประเมินแลวมีความสามารถอยูในระดับยอดเยี่ยม
และระดับมากอยางละ 5 ตัวชี้วัดเทาๆ กัน โดยตัวชี้วัดที่ไดคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกซึ่งอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม ไดแก ตัวชี้วัดที่ 6: กิจกรรมตามแผนการสอนสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม ไดแลก 
เปลี่ยนเรียนรู และสื่อสารความคิดกับเพ่ือนนักเรียนในกลุม ( x  = 4.83) ตัวชี้วัดที่ 5: แผนการสอน
สงเสริมกระบวนการคิด แกปญหา และ/หรือตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน ( x  = 4.70) 
และตัวชี้วัดที่ 8: นักศึกษาครูกําหนดปญหา งาน หรือกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนไดอยางทาทาย
นาสนใจ ( x  = 4.68) ตามลําดับ นอกจากนี้เม่ือมองถึงพัฒนาการของความสามารถจากการประเมิน
ทั้งแปดครั้ง พบวา กลุมนักศึกษาครูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับในทุกตัวชี้วัด เม่ือพิจารณา
ประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู พบวา กลุมนักศึกษาครูไดคะแนนโดยเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัด
อยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถระดับมาก) ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินแตละครั้งในแตละตัวชี้วัดไมเกิน 1.00 ดังนั้นจึงถือไดวานักศึกษาครูกลุมน้ีมีความสามารถ
ผานเกณฑในดานการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
   2.4 นักศึกษาครูทั้งสี่คนมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรโดยอยูในระดับยอดเยี่ยม 1 คน ( x  = 4.54) และอยูในระดับมาก 3 คน 
( x  = 4.40, 4.19, 4.18 ตามลําดับ) โดยตัวชี้วัดที่นักศึกษามีความสามารถอยูในระดับยอดเยี่ยมครบ
ทั้งสี่คนมี 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 13: นักศึกษาครูสงเสริมใหนักเรียนไดคิดขยายปญหาและตั้ง
ปญหาดวยตัวของนักเรียนเอง ทั้งน้ีสังเกตไดวาตัวชี้วัดที่นักศึกษาไดรับคะแนนนอยกวาตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
ตรงกันทั้งสี่คนมี 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 16: นักศึกษาครูสงเสริมเจตคติและความเชื่อที่เปนประโยชน
ตอการแกปญหาและการตั้งปญหาใหแกนักเรียน และตัวชี้วัดที่ 19: นักศึกษาครูสรุปบทเรียนที่สอน
ไดอยางกระชับและใชวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้เม่ือมองถึงพัฒนาการของความสามารถจากการ
ประเมินทั้งสองครั้งของนักศึกษาแตละคน พบวา นักศึกษาทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบในดานความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาครูมีความสามารถผานเกณฑ 3 คน โดยได
คะแนนเฉลี่ยของแตละตัวชี้วัดอยูในชวงคะแนนตั้งแต 3.51 (ความสามารถระดับมาก) ขึ้นไป และคา



 119

เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินแตละครั้งในแตละตัวชี้วัดไมเกิน 1.00 และนักศึกษาครูมีความสามารถ
ไมผานเกณฑ 1 คน เน่ืองจากไดคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 16 ( x  = 3.40) และตัวชี้วัดที่ 19 ( x  = 
3.30) ต่ํากวา 3.51 คะแนน แตโดยรวมแลวก็ยังมีคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดมากกวา 3.51 คะแนน 
( x  = 4.18) 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนขั้นตอน ภายใตขอมูลจากการสํารวจ
สภาพปญหาจริงและกรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยตางๆ จนกระทั่งไดรูปแบบฉบับรางที่ผาน
การประเมินความเหมาะสมและความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ พัฒนาเปนรูปแบบฉบับปรับปรุงกอน
การทดลองซึ่งผูวิจัยนําไปทดลองใชและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ แลวนําผลที่ไดจากการทดลอง
ไปปรับปรุงรูปแบบอีกครั้งหนึ่งใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผลจากการวิจัย พบวา รูปแบบที่พัฒนาขึน้
สามารถใชเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแก ปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรให 
กับนักศึกษาครูได โดยมีรายละเอียดที่นาสนใจเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 
 1. ผลการวิจัยพบวานักศึกษา 9 คน จาก 12 คน ผานเกณฑความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร (อยูในระดับยอดเยี่ยม 1 คน และระดับมาก 8 คน) และนักศึกษา 7 คน จาก 12 คน 
ผานเกณฑความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร (ทั้งเจ็ดคนอยูในระดับมาก) ที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจาก 
  1.1 รูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดมีการฝกใหนักศึกษาไดประเมินการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาของตนเองกอนในกิจกรรมชวงแรกจากการเขียนรายงานผลและทําแบบสํารวจรายการ ทําให
นักศึกษาไดมีการตรวจสอบตนเอง เกิดความตระหนักและรับทราบถึงสภาพปญหาในการแกปญหา
และการตั้งปญหาของตนเอง รวมทั้งผูสอนยังสามารถรับรูสภาพปญหาและสามารถปรับปรุงรูปแบบ
และกิจกรรมใหมีความเหมาะสมมากขึ้นได ซ่ึงจากการทดลอง พบวา นักศึกษาไดทําการตรวจสอบ
ตนเองและพบสภาพปญหาที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
   1) นักศึกษามีความกังวลและขาดความมั่นใจในตนเองในการแกปญหา การคนพบ
ขอมูลจากการสํารวจนี้ ทําใหผูวิจัยไดพยายามกระตุนใหนักศึกษาลองปรับเปลี่ยนวิถีการคิดของตน 
เอง ใหมีความเชื่อม่ันในตนเองตอการแกปญหา ใหพยายามคิดวาตนเองมีความสามารถที่จะแกปญหา
ไดถามีความตั้งใจจริง รวมถึงพยายามใหนักศึกษาตระหนักในการนําแนวคิดดังกลาวไปถายทอดกับ
นักเรียนดวยเชนกันเม่ือทําการสอนในภาคสนาม   
   2) นักศึกษาขาดการตรวจสอบคําตอบหรือคิดยอนกลับในการแกปญหา เชน 
นักศึกษากลาววาไมมีเวลาเพียงพอสําหรับตรวจคําตอบ หรือไมไดลองคิดวิธีการแบบอ่ืนๆ ในการ
แกปญหา เปนตน ทําใหผูวิจัยไดปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในกิจกรรมถัดไปโดยเนนการอภิปราย
และเพิ่มระยะเวลาใหมากขึ้นสําหรับการตรวจสอบคําตอบและการคิดยอนกลับในการแกปญหา ซ่ึง
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พบวา ในกิจกรรมชวงหลัง นักศึกษามีการตรวจสอบคําตอบมากขึ้น ตรวจดูความสมเหตุสมผลของ
คําตอบมากขึ้น รวมถึงไดลองคิดวิธีการแกปญหาแบบอ่ืนๆ มากขึ้น 
   3) นักศึกษาขาดทักษะการวิเคราะหปญหาวาปญหาที่ตั้งขึ้นมาใหมน้ันเปนปญหา
ที่มีความซับซอน ขยายความรูจากปญหาเดิม หรือใชทักษะและกระบวนการมากกวาเดิมหรือไม
อยางไร เม่ือผูวิจัยรับรูสภาพปญหานี้จึงไดเพ่ิมระยะเวลาในการฝกวิเคราะหความซับซอนของปญหา
ที่ตั้งขึ้นตามเกณฑที่กําหนด และฝกการใหคะแนนหรือการประเมินการตั้งปญหาใหมากขึ้นสําหรับ
กิจกรรมถัดไป ซ่ึงพบวาในระยะหลังนักศึกษามีทักษะการวิเคราะหปญหาที่ดีขึ้น 
  ผลของการใชกิจกรรมการประเมินตนเองดังกลาวขางตนสอดคลองกับแนวคิดของชารล 
เลสเตอร และโอดาฟเฟอร (Charles; Lester; & O’Daffer.  2008: 23-29) ที่กลาววาวิธีการประเมิน
ตนเอง (Self assessment) เปนวิธีการที่เปนประโยชนตอทั้งผูเรียนและผูสอน เพราะผูเรียนและผูสอน
สามารถรับรูถึงความรูสึก ความเชื่อ ความสนใจ และรูปแบบการคิดตางๆ ได  
  1.2 การคัดเลือกปญหาทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในกิจกรรมเปนปญหาที่ใชความรูทาง
คณิตศาสตรไมเกินระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงทําใหปญหาไมยากมากจนเกินไปสําหรับใชฝกนักศึกษา
ใหเกิดทักษะและเขาใจในกระบวนการแกปญหา รวมทั้งตองการฝกใหนักศึกษามีความสามารถใน
การแกปญหาอยางนอยในระดับความยากของปญหาระดับเดียวกับที่จะใชกับนักเรียนเม่ือออกไปทํา
การสอนในภาคสนาม นอกจากนี้การนําปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems) ปญหาปลายเปด 
(Open-ended problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) มาใช ชวยดึงดูดความ
สนใจ ทาทายความสามารถใหนักศึกษาอยากคิดแกปญหา มองเห็นประโยชนและคุณคาของคณิตศาสตร 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปรีชา เนาวเย็นผล (2544) ที่ใชกิจกรรมการแกปญหาปลายเปดกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และงานวิจัยของจรรยา ภูอุดม (2544) ที่ใชสถานการณปญหาที่ทาทายคิดได
หลายวิธีรวมถึงปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริง นํามาใชจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนผูสราง
ความรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงผลการวิจัยทั้งสองพบวาปญหาดังกลาวขางตนทําให
นักเรียนเกิดความรูสึกอยากแกปญหา สงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาที่ตองการความหลากหลาย
ของวิธีการที่นําไปสูซ่ึงคําตอบ และมองเห็นคุณคาของคณิตศาสตร    
  1.3 ทุกกิจกรรมไดใหความสําคัญตอการฝกการอภิปราย การใหเหตุผล และการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร เนนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาดวยกันเอง หรือระหวาง
นักศึกษากับผูสอน มีการกระตุนใหคิด โตแยง แสดงความคิดเห็น หาเหตุผลสนับสนุนแนวความคิด
ของตนเองเพ่ือใหคนอ่ืนเชื่อตามและยอมรับ โดยใชการนําเสนอผลการปฏิบัติงานหนาชั้นเรียน การ
สื่อสารแนวคิดที่ไดระหวางเพื่อนสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม รวมกันอภิปรายสิ่งที่คนพบในแง
ของความถูกตองและความสมเหตุสมผลของคําตอบ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของครูลิคและรูดนิค 
(Krulik; & Rudnick. 1993: 10) ที่เชื่อวาพฤติกรรมทุกอยางที่คนเรากระทํานั้นลวนเปนผลสรุปที่ได 
มาจากกระบวนการทางดานเหตุผลทั้งสิ้น ดวยเหตุน้ีการพัฒนาทักษะทางดานเหตุผลจึงตองถือเปน
เปาหมายแรกๆ ของครูทุกคนในทุกชั้นเรียน นอกจากนี้ผูวิจัยยังใหนักศึกษาเขียนอนุทิน (Journal 
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writing) เพ่ือสะทอนแนวความคิดตางๆ ที่ไดรับจากการเรียนรู ซ่ึงเปนการฝกใหนักศึกษาเขียนสื่อสาร
ความคิด และเปนประโยชนใหผูสอนไดประเมินความคิดของนักศึกษาไดอีกทางหนึ่งดวย 
  1.4 นักศึกษาไดฝกการรูคิด (Metacognition) โดยไดฝกเปลี่ยนมุมมองการคิดในการ
แกปญหาและการตั้งปญหา และไดฝกการกํากับความคิดของตนเองวาที่คิดอยูน้ันเปนแนวทางที่จะ
ไดผลหรือไม ถาไมไดผลควรเริ่มพิจารณาเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีการหรือแนวคิดของตนเอง 
นอกจากนี้นักศึกษายังไดทําแบบประเมินเพ่ือรายงานความคิดของตนเองในทันทีหลังจากแกปญหา
เสร็จแลว ทําใหนักศึกษาไดหันกลับมามองกระบวนการคิดของตนเองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
นักจิตวิทยากลุมปญญานิยม (Cognitivism) ที่เชื่อวาการรูคิดเปนหัวใจสําคัญของการเกิดการเรียนรู 
จึงตองสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการรูคิดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และสอดคลอง
กับงานวิจัยของจรรยา ภูอุดม (2544: 112) ที่กลาววา เม่ือไดพัฒนาทักษะการรูคิดใหกับนักเรียน
ในขณะทําการแกปญหา นักเรียนมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดานทักษะการรูคิดเปนไป
ในทางบวกมากขึ้น โดยเฉพาะในดานการกํากับตนเองซึ่งนักเรียนเร่ิมมีอิสระสามารถกํากับตนเองได
มากขึ้น แตการรูคิดเปนพฤติกรรมที่คอนขางถาวร ตองใชระยะเวลายาวนานในการปลูกฝงและแกไข
พฤติกรรมของนักเรียน ดังน้ันในการจัดกิจกรรมครูผูสอนจึงควรฝกฝนการรูคิดใหกับนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอและตอเน่ือง   
 2. ผลการวิจัยพบวากลุมนักศึกษาทั้งสี่คนผานเกณฑความสามารถในการวางแผนการสอน
ที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร (อยูในระดับยอดเยี่ยม) และนักศึกษา 3 คน 
จาก 4 คน ผานเกณฑความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
(อยูในระดับยอดเยี่ยม 1 คน และระดับมาก 2 คน) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก 
  2.1 นักศึกษาไดรับการฝกอภิปรายและวิเคราะหการสอนจากการดูบันทึกวีดิทัศนการ
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในชั้นเรียน ทําใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการ
สอนที่เห็นภาพชัดเจนทั้งในวิธีการสอน สื่อการเรียนรู และการประเมินผลที่เหมาะสมและไมเหมาะสม 
นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และสะทอนความคิด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ของณิศรา อํ่าอําไพ (2543) ที่กลาววา การใชวีดิทัศนชวยในการวิเคราะหการสอนไดละเอียดและ
ชัดเจน ชวยตรวจสอบการสอนและประเมินการสอนได และเปนเครื่องมือในการใหผลยอนกลับทาง 
การสอนที่ดี ดังนั้นนักศึกษาจึงไดรับประสบการณการวิเคราะหการสอนอยางละเอียด เห็นตัวอยางการ
สอนทั้งที่เหมาะสมและไมเหมาะสม และนําไปปรับใชกับการสอนในภาคสนามของตนเองได    
  2.2 นักศึกษาไดรับการฝกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการแกปญหาและตั้งปญหา โดย
นักศึกษาแตละคนไดฝกทําบทบาทหนาที่เปนทั้งผูประเมินและผูรับการประเมินผลการแกปญหาและ
การตั้งปญหาของเพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ ฝกการประเมินงานเขียนโดยประเมินกระบวนการคิดตางๆ 
ของเพ่ือนพรอมไปกับคําตอบที่ไดรับ ฝกการใชเกณฑการใหคะแนน และการบอกเหตุผลของการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนด นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสไดฝกประเมินและอภิปรายตัวอยางงาน
การแกปญหาและการตั้งปญหาจริงของนักเรียน จึงทําใหนักศึกษาไดเห็นสภาพผลงานจริงของนักเรียน
ที่มีความแตกตางกันอยางหลากหลาย ทําใหเกิดความพรอมในการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริง  
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  2.3 นักศึกษาไดรับการฝกเขียนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา และ
ฝกทักษะการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาจากการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) พรอม
ทั้งยังไดลงมือสรางและใชสื่อการเรียนรูจริง และที่สําคัญคือกอใหเกิดการอภิปรายและสะทอนผลการ
สอนทั้งนักศึกษาที่เปนผูสอนและนักศึกษาที่สมมุติวาเปนนักเรียน นักศึกษาไดเห็นวาการสอนที่ตรง
ตามแผนที่ออกแบบและระยะเวลาที่กําหนดเปนสิ่งสําคัญ และที่เปนประโยชนมากคือการไดรับขอมูล
ปอนกลับที่เห็นขอดีและขอควรปรับปรุงในการสอนของแตละคน สิ่งเหลานี้เปนการฝกซอมการสอน
กอนการสอนจริงในโรงเรียนและเปนการเตรียมความพรอมที่ดีใหกับนักศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของทิศนา แขมมณี (2552: 412-413) ที่กลาววา การสอนแบบจุลภาคชวยใหนักศึกษาครูไดฝกปฏิบัติ 
การสอนในจุดที่ตนยังทําไมไดหรือยังทําไดไมดี เปนการฝกซอมใหตนเองมีความพรอมในการปฏิบัติ 
งานจริงในโรงเรียน     
  2.4 การใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) ของรูปแบบในระยะที่ 2: การ
ทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม พบวา เปนวิธีการที่ดีในการพัฒนาการสอน
ของนักศึกษาครู นักศึกษาไดรวมมือกันอยางแทจริงเพ่ือพัฒนาการสอนของกลุมตนเอง ซ่ึงเริ่มตั้งแต
ไดรวมกันกําหนดจุดประสงคและกรอบในการสอน รวมมือกันจัดทําแผนการสอน สรางสรรคสื่อการ
เรียนการสอน ทดลองใชแผนการสอน มีการสังเกตการปฏิบัติการสอนในหองเรียนจริง วิเคราะหและ
สะทอนผลการสอนของกลุมตนเองเพื่อปรับปรุงแผนการสอน และไดทดลองสอนซ้ําอีกครั้งตาม
แผนการสอนที่ไดปรับปรุงเพ่ือนํามาปรับแกแผนการสอน ทําใหไดบทเรียนที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
กระบวนการตางๆ ดังกลาวสงเสริมใหนักศึกษาเกิดปฏิสัมพันธและความรวมมือในการสอนระหวาง
นักศึกษาดวยกันเอง โดยมีอาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกเปนผูใหคําแนะนําและใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ซ่ึงบทบาทของอาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกที่สําคัญเปนเพียงผู
ชี้แนะใหคําปรึกษาและผูประเมินในภายหลังจากที่นักศึกษาไดรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงบทเรียนแลวแตอาจมีบางสวนที่ยังไมเหมาะสม บทบาทของอาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารย
นิเทศกลดลงกวาการทําหนาที่เดิมตามปกติ แตเพ่ิมบทบาทของนักศึกษาใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความรวมมือกันภายในกลุมของนักศึกษาเอง ผลการศึกษาพบวา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของ
นักศึกษาจากการฝกสอนตามปกติคือ นักศึกษาทุกคนมีพัฒนาการในการสอนที่ดีมากขึ้นอยางเห็น
ไดชัด สามารถประเมินการสอนของตนเองและชี้นําตนเองได สามารถวิเคราะหจุดเดนจุดดอยในการ
สอนแตละครั้งเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการสอนใหดีขึ้นได ทั้งน้ีจะเห็นไดวากระบวนการศึกษาผาน
บทเรียนสอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาอยางเปนระบบของเดมมิ่ง (Deming.  2005: Online) ที่
ประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน (PDCA) ไดแก 1) การวางแผน (Planning) 2) การลงมือ
ปฏิบัติ (Doing) 3) การตรวจสอบ (Checking) และ 4) การปฏิบัติ (Acting) และสอดคลองกับผล 
การวิจัยของมารุต พัฒผล (2550) ที่ไดพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการวิจัยและพัฒนาบทเรียน (Lesson study) พบวา ผูสอนที่รวมการวิจัยและพัฒนาบทเรียน
มีความสามารถในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสูงขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบไปใช 
 1. จากผลการวิจัยพบวารูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครูมีประสิทธิผลที่ดี ทําใหนักศึกษามีความสามารถ
ในการแกปญหา การตั้งปญหา การวางแผนการสอน และการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาสวนใหญผานเกณฑความสามารถที่กําหนดไวซ่ึงอยูในระดับที่นาพอใจ ดังน้ัน คณาจารย
ผูสอนนักศึกษาครูสามารถนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปปรับใชเพ่ือเตรียมนักศึกษาครูคณิตศาสตร
ระดับปริญญาตรีใหมีความสามารถในการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรได 
และสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรฝกหัดครูคณิตศาสตร
ได โดยการนํารปูแบบไปใชควรคํานึงถึงความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาครู ไดแก ความรูเกีย่วกบัหลกัสตูร
และการสอนคณิตศาสตร หลักและวิธีการสอนคณิตศาสตรในระดับโรงเรียน การสรางสื่อการสอน
คณิตศาสตร และการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร 
 2. สวนหนึ่งของรูปแบบซ่ึงเปนกระบวนการฝกประสบการณสอนของนักศึกษาครูคณิตศาสตร
ในโรงเรียน โดยใชการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) พบวาสามารถสรางใหนักศึกษาเกิด
แนวทางในการพัฒนาบทเรียน เกิดการวิเคราะหบทเรียน และที่สําคัญคือทําใหนักศึกษามีความสามารถ
ในการชี้นําตนเองได ซ่ึงเปนสมรรถนะดานหนึ่งที่จําเปนของผูที่จะออกไปเปนครูในอนาคต ดังนั้น
คณาจารยที่เตรียมนักศึกษาครู รวมถึงอาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนสามารถนํา
แนวคิดของรูปแบบน้ีไปปรับใชได เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันอยางแทจริงในการพัฒนาการสอนของ
นักศึกษาครู   
 3. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบสําหรับพัฒนาครูกอนประจําการ แตนักการศึกษาสามารถ
นํารูปแบบ แนวคิด วิธีการตางๆ ไปปรับใชเพ่ือเปนแนวทางในการอบรมครูประจําการและเสริมสราง
ความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรได โดยครูประจําการควร
ไดรับการฝกฝนใหมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการแกปญหาและการตั้งปญหาที่ดี
เสียกอนทําการสอนกับนักเรียน นอกจากนี้นักการศึกษายังสามารถนํารูปแบบ แนวคิด วิธีการตางๆ 
ไปปรับใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนในเรื่องอ่ืนๆ 
หรือในสาขาวิชาอ่ืนๆ สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได 
 4. ในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหแกผูเรียนควรคํานึงถึง
ทั้งการแกปญหาหลายๆ ปญหาที่ใชยุทธวิธีในการแกปญหาเดียวกัน และการแกปญหาเดียวกันดวย
การใชยุทธวิธีการแกปญหาหลายๆ ยุทธวิธีที่แตกตางกัน การแกปญหาไมควรใชวิธีเหมือนกับการให
ทําแบบฝกหัดที่ทําซ้ําๆ ดวยปญหาประเภทเดิมๆ ที่ใชวิธีการแกแบบเดิมๆ เพียงแบบเดียว แตควร
ใชปญหาที่ไมคุนเคย ปญหาปลายเปด หรือปญหาในชีวิตจริง สําหรับใชประเมินหรือสะทอนความสามารถ
ตางๆ ที่มีอยูในตัวผูเรียนผานวิธีการแกปญหาและคําตอบที่หลากหลายของผูเรียน สวนการพัฒนา
ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหแกผูเรียนควรจัดคูขนานกันไปกับการแกปญหา 
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ผูสอนควรพยายามสงเสริมใหผูเรียนตั้งปญหาทั้งจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวโดยอาศัยการเปลีย่น
มุมมอง เปลี่ยนเง่ือนไข หรือการสลับตําแหนงของสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหาของปญหาเดิม
ไปสูปญหาใหมที่ขยายความรูออกไป รวมถึงการตั้งปญหาจากสถานการณหรือขอมูลตางๆ ที่มาจาก
บทความในหนังสือพิมพ โฆษณาในนิตยสาร ขอมูลบันทึกที่สุดของโลก แผนพับนําเสนอสินคาตาม
หางสรรพสินคา และขอมูลอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยสงเสริมใหผูเรียนถามคําถาม “จะเกิดอะไรขึ้นถา...” 
(What if questions) อยางสม่ําเสมอในการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 ขอเสนอแนะสาํหรับการทําวจัิยครั้งตอไป 
 1. สําหรับรูปแบบในระยะที่ 1 ควรไดทําการศึกษาถึงประสิทธิผลของตัวแปรอ่ืนๆ ในเชิง
ลึก ไดแก ทักษะความคิดสรางสรรคในการแกปญหาและการตั้งปญหา ทักษะการรูคิดในการแกปญหา
และการตั้งปญหา และทักษะการใหเหตุผลและการสื่อสารทางคณิตศาสตร  
 2. สําหรับรูปแบบในระยะที่ 2 ควรไดทําการศึกษาถึงประสิทธิผลของตัวแปรอ่ืนๆ ในเชิง
ลึก ไดแก ผลการเรียนรูของนักเรียนที่เกิดจากการสอนของนักศึกษาครู และความแตกตางของความรู
ความสามารถทางการสอนกอนและหลังการใชรูปแบบ   
  นอกจากนี้อาจทําการวิจัยตอยอดโดยใชแนวคิดของจิตตปญญาศึกษา (Contemplative 
education) ดวยเทคนิควิธีสุนทรียสนทนา (Aesthetic discussion) ของรูปแบบในระยะที่ 2 โดยให
กลุมนักศึกษารวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอน และสรุปผลท่ีไดรับจากประสบการณการสอน
ในโรงเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126

บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545).  เอกสารประกอบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 พุทธศักราช 2544 คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
กิจกรรมเสริมทักษะการแกปญหา:  วีดิทัศนประกอบการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร.  (2550?).   
 (วีดิทัศน).  กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 
จรรยา ภูอุดม.  (2544).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนผูสราง 
 ความรู.  ปริญญานิพนธ กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ณิศรา อํ่าอําไพ.  (2543).  การศึกษากระบวนการนิเทศการสอนคณิตศาสตรโดยใชวีดิทศัน.  
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (คณิตศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ทิศนา แขมมณี.  (2552).  ศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี 
 ประสิทธิภาพ.  พิมพครั้งที่ 10.  กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ. 
ธัญญา ผลอนนัต.  (2545).  แบบฝกหัดคดิ พิชิตมายดแมป สําหรับพนักงานและหัวหนางาน.  
 กรุงเทพฯ: ขวญัขาว’๙๔.  
ปรีชา เนาวเยน็ผล.  (2544).  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปด  
 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.  ปริญญานิพนธ กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา).   
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
พิมพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แขง็ขัน (2551).  รายงานการวิจัย สมรรถนะครูและแนวทางการ 
 พัฒนาครูในสังคมที่เปลีย่นแปลง.  กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
มารุต พัฒผล.  (2550).  การพัฒนาประสทิธิภาพในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใช 
 กระบวนการวจัิยและพัฒนาบทเรยีน.  ปรญิญานพินธ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร)  
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ยุพิน พิพิธกุล.  (2531).  การสอนคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
_______.  (2545).  การเรียนการสอนคณิตศาสตรยุคปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ: บพิธการพมิพ.  
วิเชียร เกตุสิงห.  (2538, กุมภาพันธ - มีนาคม).  คาเฉลี่ยกับการแปลความหมาย: เรื่องงายๆ ซ่ึง 
 บางครั้งก็พลาดได.  ขาวสารการวิจัยการศึกษา.  18(13): 8-11.   
วิเชียร ไชยบงั.  (2551).  โรงเรียนนอกกะลา.  พิมพครั้งที่ 4.  บุรีรัมย: สํานักพิมพโรงเรียน 
 ลําปลายมาศพัฒนา.  



 127

ศูนยปฏิบตัิการฝกประสบการณวิชาชีพศกึษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 (2544).  คูมือการฝกประสบการณวิชาชพีศึกษาศาสตร.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2550ก).  ทักษะ/กระบวนการทาง 
 คณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  
_______.  (2550ข).  เอกสารสําหรับผูรับการอบรมคณิตศาสตรประถมศึกษาตามหลักสูตร 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรที ่1. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
_______.  (2551).  รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ: โครงการวิจัยการติดตามผลการอบรมครู 
 คณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก.  ถายเอกสาร.  
_______.  (2545).  มาตรฐานครูคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
_______.  (2546).  คูมือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
 
Aristoklis.  (2007).  Efficacy Beliefs, Problem Posing, and Mathematics Achievement.   
 Retrieved October 24, 2008, from http://findarticles.com/p/articles. 
Baba, T.  (2007).  Japanese Education and Lesson Study: An Overview.  In  Japanese  
 Lesson Study in Mathematics Its Impact, Diversity and Potential for Educational  
 Improvement.  Isoda, M.; et al.  pp.2-7.  Singapore: World Scientific Publishing. 
Barlow, Angela T.; Cates, Janie M.  (2006).  The Impact of Problem Posing on Elementary  
 Teachers' Beliefs about Mathematics and Mathematics Teaching.  Retrieved  
 October 22, 2008, from http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286- 
 13779274_ITM. 
Baroody, Arthur J.  (1993).  Problem Solving, Reasoning, and Communicating, K-8. In  Helping  
 Children Think Mathematically. New York: Macmillan Publishing Company. 
Billstein, R.; Libeskind, S.; & Lott, J.  (1997).  A Problem Solving Approach to Mathematics.  
 New York: Addison Wesley Longman.  
Brown, Stephen I., and Walter, Marion I.  (2005).  The Art of Problem Posing.  3th ed.  
 Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 
Charles, R.I.  (1988).  Teacher Education and Mathematical Problem Solving: Some Issues  
 and Directions.  In  R.I. Charles; & E.A. Silver (Eds.), The Teaching and Assessing  
 of Mathematical Problem Solving.  pp.259-272.  Reston, Virginia: NCTM.    
Charles, R.I.; & Lester, F.K.  (1984).  Problem Solving: What, Why and How?  Palo Alto.   
 CA: Dale Seymour. 
_______.  (1982).  Teaching Problem Solving: What Why & How.  Palo Alto, California: Dale 
  Semour Publications. 



 128

Charles, R.; Lester, F.; & O’Daffer, P.  (2008).  How to Evaluate Progress in Problem  
 Solving.  9th ed.  Reston, Virginia: NCTM.  
Crespo, S.  (2003, April).  Learning to Pose Mathematical Problems : Exploring Changes in 
  Preservice Teachers’ Practices.  In  Educational Studies in Mathematics. 52(3): 
  243-270. 
Deming, Edwards W.  (2005).  The W. Edwards Deming System of Profound Knowledge.  
 Retrieved October 21, 2008, from http://www.thefarm.org/lifestyle/albertbates/ 
 akbp9.html. 
Dickerson, V.M.  (1999).  The Impact of Problem-Posing Instruction on the Mathematical  
 Problem-Solving Achievement of Seventh Graders.  Unpublished Doctoral  
 Dissertation, Emory University. 
English, L.D.  (1998).  Children’s Problem Posing within Formal and Informal Contexts. 
 In  Journal for Research in Mathematics Education.  29(1): 83-106. 
Ernest, P.  (1989).  The Knowledge, Beliefs, and Attitudes of the Mathematics Teacher:  
 A Model.  Journal of Education for Teaching.  15: 13-33.  
Ferguson, A.; & Fairburn, J.  (1985).  Language Experience for Problem Solving in 
 Mathematics.  In  The Reading Teacher.  38: 504-507.  
Fernandez; et al.  (2001).  Learning about Lesson Study in the United States.  New York:  
 M.E. Share.  
Foong, P.Y.  (2007).  Problem Solving in Mathematics.  In  Teaching Primary School  
 Mathematics: A Resource Book.  Lee Peng Yee.  pp. 54-81.  Singapore:  
 McGraw-Hill Education (Asia).   
Fortunato Irene; et al.  (1991, December).  Metacognition and Problem Solving.  In  
 Arithmetic Teacher.  39(4): 38-40.   
Frank, M.L.  (1988).  Problem Solving and Mathematical Beliefs.  Arithmetic Teacher.   
 35(5): 32-34. 
Hildebrand; et al.,  (1999, March).  Integrating mathematics with problem solving using the 
  mathematician’s chair.  In  Teaching Children Mathematics, pp. 434-441. 
Holmes, Emmue E.  (1995).  New Direction in Elementary School Mathematics Interactive  
 Teaching and Learning.  Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.  
Isoda; et al.  (2007).  Japanese Lesson Study in Mathematics Its Impact, Diversity and  
 Potential for Educational Improvement.  Singapore: World Scientific Publishing.  
Kennedy, Leonard M.  (1984).  Guiding Children’s Learning of Mathematics.  Belmont,  
 California: Wadsworth. 



 129

Kroll, D.L.; & Miller, T.  (1993).  Insights from Research on Mathematical Problem Solving in  
 the Middle Grades.  In D.T. Owens (Ed.),  Research Ideas for the Classroom:  
 Middle Grades Mathematics.  pp. 58-77.  New York:  Macmillan Publishing  
 Company. 
Krulik, S.; & Rudnick, J.  (1995).  The New Sourcebook for Teaching Reasoning and  
 Problem Solving in Elementary School.  Massachusetts: Allyn & Bacon.  
_______.  (1993).  Reasoning and Problem Solving: A Handbook for Elementary School  
 Teacher.  Boston: Allyn & Bacon.     
Kwek, M.L.; & Lye, W.L.  (2007).  Using Problem-Posing as an Assessment Tool.   
 Retrieved October 21, 2008, from http://www.hkage.org.hk/events/080714%20 
 APCG/02-%20Curriculum%20&%20Instruction/2.14%20Kwek%20&%20Lye_Using 
 %20Problem-Posing%20as%20an%20Assessment%20Tool.pdf. 
Lester, F.K.  (1983).  Trends and Issues in Mathematical Problem-Solving Research.  In  
 R. Lesh & M. Landau (Eds), Acquisition of Mathematical Concepts and Processes.   
 New York: Academic Press. 
Lewis, C.  (2000).  Lesson Study: The Core of Japanese Professional Development.  Paper  
 Presented at the American Educational Research Association.  New Orleans, LA.   
Lubinski, C.; & Mariani, A.  (1999).  Affecting K-9 Teachers’ Beliefs to Improve Instruction in  
 Mathematics.  The Mathematics Educator.  4: 149-162. 
Moses, Barbara; et al.  (1990).  Beyond Problem Solving: Problem Posing.  In Teaching &  
 Learning Mathematics in the 1990s.  1990 Yearbook.  pp. 80-91.  Reston, VA:  
 NCTM. 
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).  (1989).  Curriculum and Evaluation  
 Standards for School Mathematics.  Reston, VA: NCTM. 
_______.  (1991).  Professional Standards for Teaching Mathematics.  Reston, VA: NCTM.  
_______.  (2000).  Principles and Standards for School Mathematics.  Reston, VA: NCTM.  
Ng, S.F.  (2007).  The Singapore Primary Mathematics Curriculum.  In  Teaching Primary  
 School Mathematics: A Resource Book.  Lee Peng Yee.  pp. 15-34.  Singapore:  
 McGraw-Hill Education (Asia).   
Polya, G.  (1954).  Mathematics and Plausible Reasoning.  Princeton, NJ: Princeton  
 University Press. 
_______.  (1957).  How to Solve It.  New Jersey: Princeton University.     
_______.  (1980).  On Solving Mathematical Problems in High School.  In  Problem Solving  
 in School Mathematics: 1980 Yearbook.  pp. 1-8.  Reston, Virginia: NCTM.    



 130

Reys, Robert E.; et al.  (2004).  Helping Children Learn Mathematics.  7th ed.  New Jersey: 
  John Wiley & Sons.         
Rudnitsky A.; et al.  (1995).  Learning to Solve Addition and Subtraction Word Problems  
 Through a Structure-Plus-Writing Approach.  In  Journal of Educational Research.   
 26(5), pp.467-486. 
Rungfa Janjaruporn.  (2005).  The Development of a Problem-Solving Instructional Program  
 to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems 
  and Their Beliefs Related to Problem Solving.  Dissertation, Ed.D. (Mathematics  
 Education) Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University.  Photocopied.  
Schoenfeld, Alan H.  (1985).  Mathematical Problem-Solving.  Florida: Acadamic Press.  
_______.  (1992).  What’s All the Fuss about Metacognition?  In Cognitive Science and  
 Mathematics Education.  pp. 189-215.  New Jersey: Lawrence Erlbaum.     
Silver, Edward A.; & Jinfa Cai.  (1996).  An Analysis of Arithmetic Problem Posing by  
 Middle School Students.  In  Journal for Research in Mathematics Education.   
 27(5): 521-539. 
Silver, Edward A.  (1994).  On Mathematical Problem Posing.  In  For the Learning of  
 Mathematics.  14(1): 19-28. 
Sternberg, Robert J.  (1999).  The Nature of Mathematical Reasoning.  In Developing  
 Mathematical Reasoning in Grade K-12.  1999 Yearbook.  pp. 40-45. Reston,  
 Virginia: NCTM. 
Stigler, J.W.; & Hiebert. J.  (1999).  The Teaching Gap: Best Ideas from the World’s  
 Teachers for Improving Education in the Classroom.  New York: Free Press.   
Taplin, M.; & Chan, C.  (2001).  Developing Problem-Solving Practitioners.  In  Journal of  
 Mathematics Teacher Education.  94(4): 285-304.  
Thomas Butts.  (1980).  Posing Problems Properly.  In  Problem Solving in School  
 Mathematics: 1980 Yearbook.  Krulik, Stephen; & Robert Reys.  pp. 23-33.   
 Reston, Virginia: NCTM. 
Thompson, A.G.  (1992).  Teachers’ Beliefs and Conceptions: A Synthesis of the Research.  
 In D.A. Grouws (Ed.), A Handbook of Research on Mathematics Teaching and  
 Learning.  pp. 127-146.  New York: Macmillan Publishing Company. 
_______.  (1985).  Teachers’ Conceptions of Mathematics and the Teaching of Problem 
 Solving.  In E. Silver (Ed.),  Teaching and Learning of Mathematical Problem 
 Solving: Multiple Research Perspectives.  pp.281-294.  Hilsdale, New Jersey: 
  Lawrence Erlbaum.    



 131

Whitin, David J.  (2004).  Building a Mathematical Community through Problem Posing.  In 
  Perspectives on the Teaching of Mathematics: sixty-sixth yearbook.  Rubenstein,  
 Rheta N.; & Bright, George W.  pp. 129-140.  Reston, Virginia: NCTM. 
Wilson, James W.; et al.  (1993).  Mathematical Problem Solving.  In  Research Ideas for  
 the Classroom: High School.  pp. 57-78.  New York: Macmillan Publishing  
 Company.  
Wirtz, R.W.; & Kahn, E.  (1982).  Another Look at Applications in Elementary School  
 Mathematics.  In  Arithmetic Teacher.  28(2): 48-50. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 134

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบและแผนการจัดกิจกรรม 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ ตันบรรจง 
  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท จันทรา 
  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 3. อาจารย ดร.รุงฟา จันทจารุภรณ 
  ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 4. ผูชวยศาสตราจารย บุญร่ืน ปานประสงค 
  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 5. ผูชวยศาสตราจารย รัตนาพร ตันสิทธิแพทย  
  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
 
อาจารยนิเทศก 
 1. อาจารย ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ 
  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2. อาจารยวันดี เกษมสุขพิพัฒน  
  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
อาจารยพี่เลี้ยง 
 1. ผูชวยศาสตราจารย บุญร่ืน ปานประสงค 
  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 2. ผูชวยศาสตราจารย รัตนาพร ตันสิทธิแพทย  
  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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รูปแบบ (Model) และรายละเอียดของรูปแบบ 
        ฉบับราง 
        ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง 
        ฉบับสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

รูปแบบ (ฉบับราง) ระยะที่ 1 



 

 
 
 

รูปแบบ (ฉบับราง) ระยะที่ 2 



รายละเอียดของ “รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง)” 
 

ระยะที่ 1:  การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู) 
 

ขั้นตอน / 
องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

1.  การสํารวจความรู
ความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู 

 เพื่อใหนักศึกษาครูตระหนักถึง
สภาพปญหาในดานการแกปญหา
และการตั้งปญหาของตนเอง 

 เพื่อแกไขสภาพปญหาในดาน
การแกปญหาและการตั้งปญหาของ
นักศึกษาครูไดตรงจุด 

     การใหนักศึกษาครูไดสํารวจความรูความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของตนเอง จะทํา
ใหนักศึกษาครูตระหนักและรับทราบถึงสภาพปญหาในดานการ
แกปญหาและการตั้งปญหาของตนเอง รวมถึงผูสอนสามารถที่
จะสรางกิจกรรมเพื่อแกไขสภาพปญหาในการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาของนักศกึษาครูไดตรงจุด  
     วิธีการประเมินตนเอง (Self assessment) ของนักศึกษาครู
สามารถทําใหนักศึกษาครูและผูสอนรับรูถึงความรูความสามารถ 
ความรูสึก ความเชื่อ ความสนใจ และรูปแบบการคิดตางๆ ได  

ใหนักศึกษาครูไดประเมินตนเอง (Self assessment)โดย 
1 ใหนักศึกษาครลูงมือแกปญหาและตั้งปญหาทางคณติศาสตร 
2 ใหนักศึกษาครูเขียนรายงานผล (Student reports) โดยใหเขียนเลาประสบการณที่ไดจากการ
แกปญหาและการตั้งปญหาในทันทีหลังจากที่แกปญหาและตั้งปญหาเสร็จแลว จากประเด็นคําถาม
ที่ตั้งไว 
3 ใหนักศึกษาครูทําแบบสํารวจรายการ (Inventories) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการแกปญหา
และเจตคติตอการแกปญหาของตนเอง (โดยเปนแบบสํารวจที่ใหนักศึกษาครูแสดงความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นตอประเด็นในแตละขอคําถามวาเปน “จริง” หรือ “เท็จ” อยางใดอยางหนึ่ง) 

2.  การปรับพื้นฐาน
และการเสริมสราง
ความรูความสามารถ
ในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู 

 เพื่อใหนักศึกษาครูมีความรู
เกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตร  

 เพื่อใหนักศึกษาครูมี
ความสามารถในการแกปญหา 
อยางนอยในระดับความยากของ
ปญหาระดับเดียวกับที่จะใชกับ
นักเรียน  

 เพื่อใหนักศึกษาครูมี
ความสามารถในการตั้งปญหา ให
เปนปญหาที่ไมคุนเคย เปนปญหา
ปลายเปด และเปนปญหาในชีวิต
จริง ที่ทาทาย สงเสริมทักษะการให
เหตุผล การวางแผน การวิเคราะห 
การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค  

     การปรับพื้นฐานและการเสริมสรางความรูความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
เปนการซอมเสริมและเติมเต็มเกี่ยวกับความรูความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาของนักศึกษาครู โดย 
   1 ความรู มี 4 ประเด็น ไดแก  
        (1) ความสําคัญของการแกปญหาและการตั้งปญหา  
        (2) ลักษณะและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร  
        (3) กระบวนการและยุทธวิธีในการแกปญหา และ 
        (4) เทคนิคการตั้งปญหา 
   2 ความสามารถในการแกปญหา มี 4 ประเด็น ไดแก  
        (1) ความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา  
        (2) การเลือกใชยุทธวิธีในการแกปญหาที่เหมาะสม  
        (3) การแสดงเหตุผลและอธิบายวิธีการแกปญหาที่ชัดเจน  
ถูกตอง และ 
        (4) ความสามารถในการคิดตรวจสอบยอนกลับ 
   3 ความสามารถในการตั้งปญหา มี 2 ประเด็น ไดแก  
        (1) ความสามารถในการตั้งปญหาใหเปนปญหาที่ไมคุนเคย 
เปนปญหาปลายเปด และเปนปญหาในชีวิตจริง และ 
        (2) ความสามารถในการตั้งปญหาที่ทาทาย สงเสริมทักษะ
การใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และ
ความคิดสรางสรรค 

ปรับพื้นฐานและเสริมสรางความรู โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1 ใหนักศึกษาครูศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาเปนการบาน (ทั้ง
ที่ผูสอนจัดเตรียมไวใหและนักศึกษาครูคนควาเพิ่มเติมเอง) โดยกําหนดคาํถามนําในประเด็นตางๆ 
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควา ใหนักศึกษาครูจัดทําแผนผังความคิด (Mind map) สรุป
ภาพรวมความรูทั้งหมด และนํามาอภิปรายในชั้นเรียน 
2 ใหนักศึกษาครทูํากิจกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใชสถานการณปญหาที่ไม
คุนเคย (Non-Routine problems) ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิต
จริง (Real-world problems) โดย 
     (1) แกปญหาที่ทาทาย คิดไดหลายวิธี และใชความรูพื้นฐานในการแกปญหาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน นักศึกษาครูมีอิสระในการคิดตัดสินใจ และมีเวลาในการคิดไตรตรอง  
     (2) ตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหและปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว โดยใหเปน
ปญหาที่ทาทาย เปนปญหาที่สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ 
และความคิดสรางสรรค 
3 ใหนักศึกษาครูฝกการรูคิด (Metacognition) โดย 
     (1) ใหนักศึกษาครูฝกเปลี่ยนมุมมองการคิดในการแกปญหาและการตั้งปญหา แลวเขียน
รายงานผล (Student reports) ในวิธีการคิดของตนเองจากประเด็นคําถามที่ตั้งไว  
     (2) ใหนักศึกษาครูทําแบบประเมินเพื่อรายงานความคิดของตนเองในทันทีหลังจากแกปญหา
หนึ่งเสร็จแลว ซึ่งวัดกระบวนการของการรูคิดที่ครอบคลุมทั้งดานการวางแผน การกํากับ และการ
ประเมิน 
 

(ตอ) 



(ฉบับราง)                       
ขั้นตอน / 

องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

       เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) สามารถ
ชวยจดบันทึกและสรุปความรูตางๆ ได  
     การทํากิจกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใช
สถานการณปญหาที่ไมคุนเคย (Non-Routine problems) 
ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิต
จริง (Real-world problems) ชวยดึงดูดความสนใจและทาทาย
ความสามารถใหอยากคิดแกปญหาได  
     การฝกการรูคิด (Metacognition) สามารถชวยในการคิด
ตรวจสอบยอนกลับ การกํากับความคิดของตนเอง และเปลี่ยน
มุมมองการคิดแกปญหาและตั้งปญหาได  
     การฝกทักษะและกระบวนการใหเหตุผล ชวยใหผูอื่นเชื่อ
ตามที่ตนอธิบายได และการฝกทักษะและกระบวนการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตรชวยใหผูอื่นเขาใจสาระที่จะถายทอดออกไปได 

4 ฝกใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการใหเหตุผลในแตละขั้นตอนของการแสดงการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร ฝกการใหเหตุผลโดยหาวธิีการทําใหผูอื่นเชื่อตาม 
โดยคํานึงถึงการใหเหตุผลแบบอุปนัยและการใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนหลัก รวมทั้งสงเสริมให
นักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรในแตละขั้นตอนของการแสดงการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมตอไปนี้ 
     (1) ใชการออกมานําเสนอผลการปฏิบัติงานหนาชั้นเรียน การสื่อสารแนวคิดที่ไดระหวางเพื่อน
สมาชิกในกลุมและระหวางกลุมปฏิบัติงาน 
     (2) ใชกิจกรรมการสืบสวนสอบสวน (Investigation) และรวมกันอภิปรายสิ่งที่คนพบ ในแงของ
ความถูกตอง ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่เปนความรูใหมและวิธีการที่ใชสืบหาคําอธิบาย  
     (3) ใชการเขียนอนุทิน (Journal writing) เพื่อสะทอนแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรู  

3.  การเตรียมความ
พรอมทางดานการ
สอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู 
 

 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/ 
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้งปญหาใหกับ
นักเรียน 

 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาใหกบันักเรียน 

 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/
วิธีการเลือกใชหรือสรางสื่อการสอน
ที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน 
 

     การเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูเปนการจัด
ประสบการณจําลองเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาในหองเรียน โดยใหมีบรรยากาศใกลเคียงกับ
หองเรียนจริง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาครมูีแนวคิดและวิธีการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการเลือกใช
หรือสรางสื่อการสอนที่สงเสริมการเรียนรูในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาใหกบันักเรียน  
     เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) สามารถ
ชวยบันทึกและสรุปความรูเกี่ยวกับการสอน การประเมินผล และ
ผลการวิจัยที่สนับสนุนการสอนการแกปญหาและการตัง้ปญหาได  
     การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอน สามารถชวย
ใหวิเคราะหการสอนไดละเอียด ตรวจสอบและประเมินการสอน 
ตลอดจนใหผลยอนกลับทางการสอนที่ดี 
     การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการ
ตั้งปญหา สามารถชวยเตรียมความพรอมในการประเมินผล
ภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไปได 

เตรียมความพรอมทางดานการสอน โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1 ใหนักศึกษาครูศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผลการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาทางคณิตศาสตร และผลการวิจัยที่สนับสนุนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตร แลวจัดทําแผนผังความคิด (Mind map) สรุปภาพรวมความรูทั้งหมด และนํามา
อภิปรายในชั้นเรียน 
2 ใหนักศึกษาครดููบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในชั้น
เรียน แลวรวมกันอภิปรายและวิเคราะหการสอนในประเด็นตอไปนี้ 1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใช
กับนักเรียน 2) เทคนิควิธีการสอน 3) สื่อการสอน 4) การใชคําถามกระตุน 5) การประเมินผล และ 
6) ประเด็นขอสังเกตอื่นๆ ทางการเรียนการสอน  
3 ใหนักศึกษาครูฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา โดย 
     (1) ใหนักศึกษาครูแตละคนไดทําบทบาทหนาที่เปนทั้งผูประเมินและผูรับการประเมินผลการ
แกปญหาและการตั้งปญหาของเพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ ฝกการประเมินทั้งงานเขียนโดย
ประเมินกระบวนการคิดตางๆ ของเพื่อนพรอมไปกับคําตอบที่ไดรับ ฝกการใชเกณฑการให
คะแนน การบอกเหตุผลของการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ฝกประเมินเจตคติและความเชื่อ
ตางๆ เกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหา รวมทั้งฝกการสังเกตและการสัมภาษณระหวาง
เพื่อนนักศึกษาครูดวยกัน  
     (2) ใหนักศึกษาครูฝกประเมินและอภิปรายตัวอยางงานการแกปญหาและการตั้งปญหาจริง
ของนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสูการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไป  

 



(ฉบับราง) 

 
ระยะที่ 2:  การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study)  
 

 

ขั้นตอน / องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) กิจกรรม (Activities) 
1. นักศึกษาครูรวมกันกําหนด
จุดประสงคและกรอบในการ
ปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหา  
(1 หนวยการเรียนรู)  

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันคัดเลือกเนื้อหา แบงเนื้อหา กําหนด
จุดประสงคการสอน และกรอบในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาใน 1 หนวยการเรียนรู (สําหรับงานวิจัยนี้กําหนดให 1 หนวยการ
เรียนรูมี 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที)  

1 กลุมนักศึกษาครูประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกเนื้อหา แบงเนื้อหา กําหนดจุดประสงคการสอนโดยภาพรวม
ทั้งหมด และกรอบในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาใน 1 หนวยการเรียนรู (8 คาบเรียน) ให
เหมาะสมกับสภาพนักเรียนของกลุมตนเอง  
2 กลุมนักศึกษาครูกลับไปศึกษาขอมูลบางอยางที่จําเปน กลับไปคิดหรือคนหาปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีที่
เหมาะสมกับนักเรียนของกลุมตนเอง และกลับไปสํารวจสื่อการสอนหรือทรัพยากรที่มีอยูในโรงเรียนของกลุมตนเอง
ที่อาจนํามาใชประโยชนได  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 3 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได)  

2. นักศึกษาครูรวมกันจัดทํา
แผนการสอนโดยละเอียด  
(1 คาบเรียน) 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียดจํานวน 1 
คาบเรียน โดยใหรวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน คัดเลือกหรือ
สรางสื่อการสอน และกําหนดวิธีการวดัและประเมินผล 

1 กลุมนักศึกษาครูประชุมรวมกันจัดทําแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหกับ
นักเรียนจํานวน 1 คาบเรียน โดยใหรวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน หาวิธีการจัดการเรียนการสอน 
คัดเลือกปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนของกลุมตนเอง คัดเลือกหรือสรางสื่อการสอน รวมทั้ง
กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม   
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได) 

3. ตัวแทนนักศึกษาครูทดลอง
สอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทํา
ไว เพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ 
และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกต
การสอนหลังหองเรียน 

เพื่อใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูเปนผูสอน โดยนําแผนการสอน
ที่รวมกันจัดทําไวไปทดลองสอนกับนักเรียน โดยใหเพื่อนนักศึกษาครูคน
อื่นๆ ที่ไมใชผูสอน และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนหลังหองเรียน 

1 ตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชสอนจริง  
2 เพื่อนนักศึกษาครูที่เหลือ (ที่ไมไดทําหนาที่สอน) รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนหลังหองเรียนโดย
ใชสําเนาแผนการสอนเปนเครื่องมือชวยในการจดบันทึกขอมูล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการ
เก็บตัวอยางงานของนักเรียน และถายวีดิทัศนเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนไวเปนขอมูลเพื่อใชในขั้นตอนการ
สะทอนผลการสอน (ขั้นตอนที่ 4) ตอไป 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)) 

4. นักศึกษาครูรวมกันอภิปราย
และสะทอนผลการสอน 
ผูทรงคณุวุฒิเขารวมสังเกตการณ
และใหคําแนะนําทีเ่ปนประโยชน 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําผลจากการทดลองสอนในขั้นตอนที่ 3 มา
ปรึกษาหารือ อภิปราย และสะทอนผลการสอนรวมกัน เพื่อหาขอบกพรอง
ที่นําไปสูการปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น ทั้งนี้มีผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 

1 กลุมนักศึกษาครูประชุมกันในตอนเย็นของวันที่ทําการทดลองสอนในชวงหลังโรงเรียนเลิก โดยรวมกันอภิปราย 
ซักถาม และสะทอนผลการสอน  
2 การสะทอนผลการสอนเริ่มตนจากการนําเสนอภาพรวมของการสอนจากวีดิทัศนที่บันทึกไว (เฉพาะบางชวงที่
สําคัญ) จากนั้นนักศึกษาครูที่เปนผูสอนแสดงความคิดเห็นตอการสอนของตนเอง ซึ่งมุงเนนไปที่ความสําเร็จและ
อุปสรรคที่ทําใหการสอนบรรลุหรือไมบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว จากนั้นนักศึกษาครูคนอื่นๆ ที่ไมใชผูสอนจึง
อภิปราย ซักถาม สะทอนผลการสอน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนการสอนให
บรรลุเปาหมายมากขึ้น  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการประชุมและใหขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักศกึษาครูตอนทายของการประชุม) 

 
 
 



(ฉบับราง)  
ขั้นตอน / องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) กิจกรรม (Activities) 

5. นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุง
แผนการสอน 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําขอเสนอแนะและความคิดเหน็ตางๆ จากการ
สะทอนผลการสอน มาปรับปรุงแผนการสอนใหดีขึ้น 

1 กลุมนักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผนการสอนภายหลังจากที่ไดรับขอเสนอแนะและความคิดเห็นตางๆ จากการ
สะทอนผลการสอน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงลําดับการสอน การนําเขาสูบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การใช
คําถาม การใชสื่อการสอน หรืออื่นๆ เพื่อใหการสอนบรรลุเปาหมายที่วางไว  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 1 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได) 

6. ตัวแทนนักศึกษาครูทดลอง
สอนตามแผนการสอนที่ได
ปรับปรุงแลว (ทดลองสอนกับ
นักเรียนอีกหองเรียนหนึ่งที่ไมใช
หองเรียนเดิม) เพื่อนนักศึกษา
ครูคนอื่นๆ และผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมสังเกตการสอนหลังหองเรียน 

เพื่อใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูเปนผูสอน โดยนําแผนการสอน
ที่รวมกันปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสอนอีกครั้งกับนักเรียนที่ไมใช
หองเรียนเดิม โดยใหเพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ ที่ไมใชผูสอน และ
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนหลังหองเรียน 

1 ใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครู (เปนผูสอนคนเดิมกับในขั้นตอนที่ 3) นําแผนการสอนที่ไดรวมกัน
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสอนซ้ําอีกครั้งกับนักเรียนที่ไมใชหองเรียนเดิม  
2 เพื่อนนักศึกษาครูที่เหลือ (ที่ไมไดทําหนาที่สอน) รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนหลังหองเรียน
เชนเดียวกับการสอนในรอบแรก โดยใชสําเนาแผนการสอนเปนเครื่องมือชวยในการจดบันทึกขอมูล ความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการเก็บตัวอยางงานของนักเรียน และถายวีดิทัศนเกี่ยวกบัสภาพการเรียนการ
สอนไวเปนขอมูลเพื่อใชในขั้นตอนการสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม (ขั้นตอนที่ 7) ตอไป 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)) 

7. นักศึกษาครูรวมกันอภิปราย
และสะทอนผลการสอนโดย
ภาพรวม ผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่
เปนประโยชน นักศึกษาครู
ปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําผลจากการทดลองสอนในรอบที่สองมา
ปรึกษาหารือ อภิปราย และสะทอนผลรวมกัน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แผนการสอนอีกครั้งหนึ่งใหสมบูรณ โดยมีผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 

1 กลุมนักศึกษาครูประชมุกันในตอนเย็นของวันที่ทําการทดลองสอนรอบที่สองในชวงหลังโรงเรียนเลิก โดย
รวมกันอภิปราย ซักถาม และสะทอนผลการสอน  
2 การดําเนินการเชนเดียวกันกับรอบแรก การสะทอนผลการสอนโดยภาพรวมเริ่มตนจากการนําเสนอภาพรวม
ของการสอนจากวีดิทัศนที่บันทึกไว จากนั้นนักศึกษาครูที่เปนผูสอนแสดงความคิดเห็นตอการสอนของตนเอง ซึ่ง
มุงเนนไปที่ความสําเร็จและอุปสรรคที่ทําใหการสอนบรรลุหรือไมบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว จากนั้นนักศึกษาครูคน
อื่นๆ ที่ไมใชผูสอนจึงอภปิราย ซักถาม สะทอนผลการสอน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนการสอนอีกครั้งหนึ่งใหมีความสมบูรณ 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการประชุมและใหขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักศกึษาครูตอนทายของการประชุม) 

8. นักศึกษาครูสรุปผลที่ไดรับ
จากประสบการณการสอนตาม
กระบวนการของการศึกษาผาน
บทเรียน (Lesson study) 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันเสนอแนะและสรุปผลที่ไดรับจาก
ประสบการณสอนตามขั้นตอน/กระบวนการของการศึกษาผานบทเรียน 
(Lesson study)  

1 หลังจากที่กลุมนักศึกษาครูผานประสบการณการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรตาม
ขั้นตอน/กระบวนการของการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) ครบ 1 หนวยการเรียนรูแลว ใหกลุมนักศึกษาครู
รวมกันอภิปราย เสนอแนะ และสรุปผลที่ไดรับจากประสบการณที่ไดเรียนรูมาทั้งหมด  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 1 วัน) 

 
หมายเหตุสําหรับรูปแบบในระยะที ่2       
  1.  สําหรับงานวิจัยนี้กําหนดให 1 หนวยการเรียนรูมี 8 คาบเรียน ดังนั้น ขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 7 จึงมีลักษณะเปนวงจร ดําเนินการจนกวาจะปฏิบัติกิจกรรมครบ 1 หนวยการเรียนรู หรือ 8 คาบเรียน 
  2.  ผูทรงคุณวุฒิในที่นี้ไดแก อาจารยพี่เลี้ยง (2 คน) และอาจารยนิเทศก (2 คน) 
  3.  กลุมนักศึกษาครูที่ทําการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 คน ซึ่งสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
  4.  ผูวิจัยมีบทบาทเปนเพียงผูประเมินและสังเกตการณในทุกขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 



 

 
 
 
 

รูปแบบ (ฉบับปรับปรงุกอนการทดลอง) ระยะที่ 1 



 

 
 
 
 

รูปแบบ (ฉบับปรับปรงุกอนการทดลอง) ระยะที่ 2 



 
 
 

รายละเอียดของ “รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู”  
(ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) 

 
ระยะที่ 1:  การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน : Training 
              (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู :  
              จาํนวน 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง) 

(ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) 
ขั้นตอน / 

องคประกอบ 
วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

 การสํารวจความรู
ความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู 

1 เพื่อใหนักศึกษาครูตระหนักถึง
สภาพปญหาในดานการแกปญหา
และการตั้งปญหาของตนเอง 
2 เพื่อแกไขสภาพปญหาในดาน
การแกปญหาและการตั้งปญหาของ
นักศึกษาครูไดตรงจุด 

     การใหนักศึกษาครูไดสํารวจความรูความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของตนเอง จะทํา
ใหนักศึกษาครูตระหนักและรับทราบถึงสภาพปญหาในดานการ
แกปญหาและการตั้งปญหาของตนเอง รวมถึงผูสอนสามารถที่
จะสรางกิจกรรมเพื่อแกไขสภาพปญหาในการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาของนักศกึษาครูไดตรงจุด  
     วิธีการประเมินตนเอง (Self assessment) ของนักศึกษาครู
สามารถทําใหนักศึกษาครูและผูสอนรับรูถึงความรูความสามารถ 
ความรูสึก ความเชื่อ ความสนใจ และรูปแบบการคิดตางๆ ได  

ใหนักศึกษาครูไดประเมินตนเอง (Self assessment)โดย 
1.  ใหนักศึกษาครลูงมือแกปญหาและตั้งปญหาทางคณติศาสตร แลวเขียนรายงานผล (Student 
reports) โดยใหเขียนเลาประสบการณที่ไดจากการแกปญหาและการตั้งปญหาในทันทีหลังจากที่
แกปญหาและตั้งปญหาเสร็จแลว จากประเด็นคําถามที่ตั้งไว 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 1) 
2.  ใหนักศึกษาครทูําแบบสํารวจรายการ (Inventories) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการแกปญหา
และเจตคติตอการแกปญหาของตนเอง (โดยเปนแบบสํารวจที่ใหนักศึกษาครูแสดงความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นตอประเด็นในแตละขอคําถามวาเปน “จริง” หรือ “เท็จ” อยางใดอยางหนึ่ง) 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระยะที่ 1 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) 

ขั้นตอน / 
องคประกอบ 

วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

 การปรับพื้นฐาน
และการเสริมสราง
ความรูความสามารถ
ในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู 

1 เพื่อใหนักศึกษาครูมีความรู
เกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตร  
2 เพื่อใหนักศึกษาครูมี
ความสามารถในการแกปญหา 
อยางนอยในระดับความยากของ
ปญหาระดับเดียวกับที่จะใชกับ
นักเรียน  
3 เพื่อใหนักศึกษาครูมี
ความสามารถในการตั้งปญหา โดย
การปรับจากปญหาเดิมที่เคยแก
มาแลว และตั้งปญหาขึ้นมาจาก
สถานการณที่กําหนดให 

     การปรับพื้นฐานและการเสริมสรางความรูความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
เปนการซอมเสริมและเติมเต็มเกี่ยวกับความรูความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาของนักศึกษาครู โดย 
        ความรู มี 4 ประเด็น ไดแก  
          (1) ความสําคัญของการแกปญหาและการตั้งปญหา  
          (2) ลักษณะและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร  
          (3) กระบวนการและยุทธวิธใีนการแกปญหา 
          (4) เทคนิคการตั้งปญหา 
        ความสามารถในการแกปญหา มี 4 ประเด็น ไดแก  
          (1) ความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา  
          (2) การเลือกใชยุทธวิธีในการแกปญหาที่เหมาะสม  
          (3) การแสดงเหตุผลและอธิบายวิธีการแกปญหาที่
ชัดเจน ถูกตอง 
          (4) ความสามารถในการคิดตรวจสอบยอนกลับ 
        ความสามารถในการตั้งปญหา มี 2 ประเด็น ไดแก  
          (1) ความสามารถในการตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหา
เดิมที่เคยแกมาแลว โดยใชเทคนิคตางๆ ไดแก เทคนิคการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเงื่อนไขของปญหาเดิม เทคนิคการตัด
หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการของปญหาเดิม และเทคนิคการ
สลับตําแหนงระหวางตัวคําถามกับเงือ่นไขของปญหาเดิม 
ทั้งนี้เพื่อใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทาง
คณิตศาสตรออกไป เพื่อใหปญหาเดมิที่เปนปญหาที่คุนเคย
กลายเปนปญหาทีไ่มคุนเคย หรือเพื่อใหปญหาเดิมที่เปนปญหา
ปลายปดกลายเปนปญหาปลายเปด 
 

ปรับพื้นฐานและเสริมสรางความรู โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1.  ใหนักศึกษาครทูํากิจกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใชสถานการณปญหาที่ไม
คุนเคย (Non-Routine problems) ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิต
จริง (Real-world problems) โดย 
     (1) แกปญหาที่ทาทาย คิดไดหลายวิธี และใชความรูพื้นฐานในการแกปญหาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน นักศึกษาครูมีอิสระในการคิดตัดสินใจ และมีเวลาในการคิดไตรตรอง  
     (2) ตั้งปญหาโดยปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวและตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
โดยใหเปนปญหาที่ขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป เปนปญหาที่นาสนใจ ทาทาย 
สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4 และ 5) 
2.  ฝกใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการใหเหตุผลในแตละขั้นตอนของการแสดงการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร รวมทั้งฝกวิธีการใหเหตุผลทีท่ําใหผูอื่นเชื่อตามและ
ยอมรับได โดยคํานึงถึงการใหเหตุผลแบบอุปนัยและการใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนหลัก พรอมทั้ง
สงเสริมใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรในแตละขั้นตอนของการ
แสดงการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมตอไปนี้ 
     (1) ใชการออกมานําเสนอผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งแสดงเหตุผลหนาชั้นเรียน การสื่อสาร
แนวคิดที่ไดระหวางเพื่อนสมาชิกในกลุมและระหวางกลุมปฏิบัติงาน รวมกันอภิปรายสิ่งที่คนพบ 
ในแงของความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของคําตอบ  
     (2) ใชการเขียนอนุทิน (Journal writing) เพื่อสะทอนแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรู 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 และ 4) 
3.  ใหนักศึกษาครูฝกการรูคดิ (Metacognition) โดย 
     (1) ใหนักศึกษาครูฝกเปลี่ยนมุมมองการคิดในการแกปญหาและการตั้งปญหาจากปญหาที่ตอง
อาศัยการเปลี่ยนมุมมองในการคิด  
     (2) ใหนักศึกษาครูทําแบบประเมินเพื่อรายงานความคิดของตนเองในทันทีหลังจากแกปญหา
เสร็จแลว ซึ่งวัดกระบวนการรูคิดที่ครอบคลุมทั้งดานการวางแผน การกํากับ และการประเมิน 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 5) 

 
 
 



 
 
 
ระยะที่ 1 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) 

ขั้นตอน / 
องคประกอบ 

วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

            (2) ความสามารถในการตั้งปญหาขึ้นมาจากสถานการณ
ที่กําหนดให โดยสถานการณที่กําหนดใหอาจนํามาจากบทความ
ในหนังสือพิมพ โฆษณาในนิตยสาร บันทึกขอมูลที่สุดของโลก 
ปฏิทิน แผนพับที่เสนอสินคาตามหางสรรพสินคาตางๆ เปนตน 
เพื่อใหไดปญหาที่นาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล 
การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
     การทํากิจกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใช
สถานการณปญหาที่ไมคุนเคย (Non-Routine problems) 
ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิต
จริง (Real-world problems) ชวยดึงดูดความสนใจและทาทาย
ความสามารถใหอยากคิดแกปญหาได  
     การรูคิด (Metacognition) ที่สําคัญคือการกํากับความคิด
ของตนเองวาที่คิดอยูนั้นเปนแนวทางที่จะไดผลหรือไม ถาไม
ไดผลควรจะเริ่มพิจารณาเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีการหรือ
แนวคิดของตนเอง การฝกการรูคิดสามารถชวยในการกํากับ
ความคิด ตรวจสอบยอนกลับ และเปลี่ยนมุมมองการคิด
แกปญหาและตั้งปญหาได   
     การฝกทักษะและกระบวนการใหเหตุผล ชวยใหสามารถ
อธิบายขอมูลใหผูอื่นเชื่อตามและยอมรับได และการฝกทักษะ
และกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรชวยใหผูอื่นเขาใจสาระ
ที่จะถายทอดออกไปได 
     เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) สามารถ
นํามาใชจดบันทึกและสรุปความรูตางๆ ได  

4.  ใหนักศึกษาครูศึกษา รวบรวม และสรุปความรูเกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา แลวจัดทําแผนผังความคิด (Mind map) สรุปภาพรวมความรูทั้งหมด 
และนํามาอภิปรายในชั้นเรียน 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 10) 

 

 
 
 
 



 
 
 

ระยะที่ 1 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) 
ขั้นตอน / 

องคประกอบ 
วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

 การเตรียมความ
พรอมทางดานการ
สอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู 
 

1 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/ 
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้งปญหาใหกับ
นักเรียน 
2 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาใหกบันักเรียน 
3 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/
วิธีการเลือกใชหรือสรางสื่อการสอน
ที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน 
 

     การเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูเปนการจัด
ประสบการณจําลองเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาในหองเรียน โดยใหมีบรรยากาศใกลเคียงกับ
หองเรียนจริง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาครมูีแนวคิดและวิธีการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการเลือกใช
หรือสรางสื่อการสอนที่สงเสริมการเรียนรูในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาใหกบันักเรียน  
     การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอน สามารถชวย
ใหวิเคราะหการสอนไดละเอียด ตรวจสอบและประเมินการสอน 
ตลอดจนใหผลยอนกลับทางการสอนที่ดี 
     การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการ
ตั้งปญหา สามารถชวยเตรียมความพรอมในการประเมินผล
ภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไปได 
     การฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ในชั้นเรียนกอน
ออกไปสูการสอนในโรงเรียนจริง เปนการเตรียมความพรอมสู
การสอนในภาคสนามของนักศึกษาครูตอไปได 
     เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) สามารถ
นํามาใชจดบันทึกและสรุปความรูตางๆ เกี่ยวกับการสอนได 

เตรียมความพรอมทางดานการสอน โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1.  ใหนักศึกษาครดููบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในชั้น
เรียน แลวรวมกันอภิปรายและวิเคราะหการสอนในประเด็นตอไปนี้ 1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใช
กับนักเรียน 2) เทคนิควิธีการสอน 3) สื่อการสอน 4) การใชคําถามกระตุน 5) การประเมินผล และ 
6) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 6) 
2.  ใหนักศึกษาครูฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา โดย 
     (1) ใหนักศึกษาครูแตละคนไดทําบทบาทหนาที่เปนทั้งผูประเมินและผูรับการประเมินผลการ
แกปญหาและการตั้งปญหาของเพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ ฝกการประเมินทั้งงานเขียนโดย
ประเมินกระบวนการคิดตางๆ ของเพื่อนพรอมไปกับคําตอบที่ไดรับ ฝกการใชเกณฑการให
คะแนน การบอกเหตุผลของการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ตลอดจนฝกประเมินเจตคติและ
ความเชื่อตางๆ เกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาของตนเอง  
     (2) ใหนักศึกษาครูฝกประเมินและอภิปรายตัวอยางงานการแกปญหาและการตั้งปญหาจริง
ของนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสูการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไป  
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 2, 3, 5 และ 7) 
3.  ใหนักศึกษาครูฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
โดย 
     (1) ใหนักศึกษาครูเขียนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียน 
     (2) ใหนักศึกษาครูไดฝกทักษะการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใชการ
ฝกสอนแบบจุลภาคในชั้นเรียนกอนออกไปสูการสอนในโรงเรียนจริงตอไป 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 และ 9) 
4.  ใหนักศึกษาครูศึกษา รวบรวม และสรุปความรูเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตัง้
ปญหาทางคณิตศาสตรจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา แลวจัดทําแผนผังความคิด (Mind map) 
สรุปภาพรวมความรูทั้งหมด และนํามาอภิปรายในชั้นเรียน 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 10) 

 
 



 
 
 
 
ระยะที่ 2:  การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม: Field experiences 
              (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study)  

(ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) 
ขั้นตอน / องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) กิจกรรม (Activities) 
 นักศึกษาครูรวมกันกําหนด

จุดประสงคและกรอบในการ
ปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหา  
(1 หนวยการเรียนรู)  

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันคัดเลือกเนื้อหา แบงเนื้อหา กําหนด
จุดประสงคการสอน และกรอบในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาใน 1 หนวยการเรียนรู (สําหรับงานวิจัยนี้กําหนดให 1 หนวยการ
เรียนรูมี 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที)  

1.  กลุมนักศึกษาครูประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกเนื้อหา แบงเนื้อหา กําหนดจุดประสงคการสอนโดยภาพรวม
ทั้งหมด และกรอบในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาใน 1 หนวยการเรียนรู (8 คาบเรียน) ให
เหมาะสมกับสภาพนักเรียนของกลุมตนเอง  
2.  กลุมนักศึกษาครูกลับไปศึกษาขอมูลบางอยางที่จําเปน กลับไปคิดหรือคนหาปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีที่
เหมาะสมกับนักเรียนของกลุมตนเอง และกลับไปสํารวจสื่อการสอนหรือทรัพยากรที่มีอยูในโรงเรียนของกลุมตนเอง
ที่อาจนํามาใชประโยชนได  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 3 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได)  

 นักศึกษาครูรวมกันจัดทํา
แผนการสอนโดยละเอียด  
(1 คาบเรียน) 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียดจํานวน 1 
คาบเรียน โดยใหรวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน คัดเลือกหรือ
สรางสื่อการสอน และกําหนดวิธีการวดัและประเมินผล 

1.  กลุมนักศึกษาครูประชุมรวมกันจัดทําแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหกับ
นักเรียนจํานวน 1 คาบเรียน โดยใหรวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน หาวิธีการจัดการเรยีนการสอน 
คัดเลือกปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนของกลุมตนเอง คัดเลือกหรือสรางสื่อการสอน รวมทั้ง
กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม   
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได) 

 ตัวแทนนักศึกษาครูทดลอง
สอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทํา
ไว เพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ 
และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกต
การสอนในหองเรียน 

เพื่อใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูเปนผูสอน โดยนําแผนการสอน
ที่รวมกันจัดทําไวไปทดลองสอนกับนักเรียน โดยใหเพื่อนนักศึกษาครูคน
อื่นๆ ที่ไมใชผูสอน และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 

1.  ตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชสอนจริง  
2.  เพื่อนนักศึกษาครูที่เหลือ (ที่ไมไดทําหนาที่สอน) รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียนโดยใช
สําเนาแผนการสอนเปนเครื่องมือชวยในการจดบันทึกขอมูล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการเก็บ
ตัวอยางงานของนกัเรียน และถายวีดิทัศนเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนไวเปนขอมูลเพื่อใชในขั้นตอนการ
สะทอนผลการสอน (ขั้นตอนที่ 4) ตอไป 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ระยะที่ 2 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) 

ขั้นตอน / องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) กิจกรรม (Activities) 
 นักศึกษาครูรวมกันอภิปราย

และสะทอนผลการสอน 
ผูทรงคณุวุฒิเขารวมสังเกตการณ
และใหคําแนะนําทีเ่ปนประโยชน 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําผลจากการทดลองสอนในขั้นตอนที่ 3 มา
ปรึกษาหารือ อภิปราย และสะทอนผลการสอนรวมกัน เพื่อหาขอบกพรอง
ที่นําไปสูการปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น ทั้งนี้มีผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 

1.  กลุมนักศึกษาครูประชุมกันในชวงเวลาวางที่ตรงกัน ภายหลังการทดลองสอนในวันนั้นหรือวันถัดไป โดยรวมกัน
อภิปราย ซักถาม และสะทอนผลการสอน  
2.  การสะทอนผลการสอนเริ่มตนจากการนําเสนอภาพรวมของการสอนจากวีดิทัศนที่บันทึกไว (เฉพาะบางชวงที่
สําคัญ) จากนั้นนักศึกษาครูที่เปนผูสอนแสดงความคิดเห็นตอการสอนของตนเอง ซึ่งมุงเนนไปที่ความสําเร็จและ
อุปสรรคที่ทําใหการสอนบรรลุหรือไมบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว จากนั้นนักศึกษาครูคนอื่นๆ ที่ไมใชผูสอนจึง
อภิปราย ซักถาม สะทอนผลการสอน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนการสอนให
บรรลุเปาหมายมากขึ้น  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการประชุมและใหขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักศกึษาครูตอนทายของการประชุม) 

 นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุง
แผนการสอน 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําขอเสนอแนะและความคิดเหน็ตางๆ จากการ
สะทอนผลการสอน มาปรับปรุงแผนการสอนใหดีขึ้น 

1.  กลุมนักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผนการสอนภายหลังจากที่ไดรับขอเสนอแนะและความคิดเห็นตางๆ จากการ
สะทอนผลการสอน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงลําดับการสอน การนําเขาสูบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การใช
คําถาม การใชสื่อการสอน หรืออื่นๆ เพื่อใหการสอนบรรลุเปาหมายที่วางไว  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 1 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได) 

 ตัวแทนนักศึกษาครูทดลอง
สอนตามแผนการสอนที่ได
ปรับปรุงแลว (ทดลองสอนกับ
นักเรียนอีกหองเรียนหนึ่งที่ไมใช
หองเรียนเดิม) เพื่อนนักศึกษา
ครูคนอื่นๆ และผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมสังเกตการสอนในหองเรียน 

เพื่อใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูเปนผูสอน โดยนําแผนการสอน
ที่รวมกันปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสอนอีกครั้งกับนักเรียนที่ไมใช
หองเรียนเดิม โดยใหเพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ ที่ไมใชผูสอน และ
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 

1.  ใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครู (เปนผูสอนคนเดิมกับในขั้นตอนที่ 3) นําแผนการสอนที่ไดรวมกัน
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสอนซ้ําอีกครั้งกับนักเรียนที่ไมใชหองเรียนเดิม  
2.  เพื่อนนักศึกษาครูที่เหลือ (ที่ไมไดทําหนาที่สอน) รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน
เชนเดียวกับการสอนในรอบแรก โดยใชสําเนาแผนการสอนเปนเครื่องมือชวยในการจดบันทึกขอมูล ความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการเก็บตัวอยางงานของนักเรียน และถายวีดิทัศนเกี่ยวกบัสภาพการเรียนการ
สอนไวเปนขอมูลเพื่อใชในขั้นตอนการสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม (ขั้นตอนที่ 7) ตอไป 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ระยะที่ 2 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ฉบับปรับปรุงกอนการทดลอง) 

ขั้นตอน / องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) กิจกรรม (Activities) 
 นักศึกษาครูรวมกันอภิปราย

และสะทอนผลการสอนโดย
ภาพรวม ผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่
เปนประโยชน นักศึกษาครู
ปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําผลจากการทดลองสอนในรอบที่สอง (สอนซ้ํา) 
มาปรึกษาหารือ อภิปราย และสะทอนผลรวมกัน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แผนการสอนอีกครั้งหนึ่งใหสมบูรณ โดยมีผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 

1.  กลุมนักศึกษาครูประชุมกันในชวงเวลาวางที่ตรงกัน ภายหลังการทดลองสอนรอบที่สอง (สอนซ้ํา) ในวันนั้นหรือ
วันถัดไป โดยรวมกันอภิปราย ซักถาม และสะทอนผลการสอน  
2.  การดําเนินการเชนเดียวกันกับรอบแรก การสะทอนผลการสอนโดยภาพรวมเริ่มตนจากการนําเสนอภาพรวม
ของการสอนจากวีดิทัศนที่บันทึกไว จากนั้นนักศึกษาครูที่เปนผูสอนแสดงความคิดเห็นตอการสอนของตนเอง ซึ่ง
มุงเนนไปที่ความสําเร็จและอุปสรรคที่ทําใหการสอนบรรลุหรือไมบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว จากนั้นนักศึกษาครูคน
อื่นๆ ที่ไมใชผูสอนจึงอภิปราย ซักถาม สะทอนผลการสอน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนการสอนอีกครั้งหนึ่งใหมีความสมบูรณ 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการประชุมและใหขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักศกึษาครูตอนทายของการประชุม) 

 นักศึกษาครูสรุปผลที่ไดรับ
จากประสบการณการสอนตาม
กระบวนการของการศึกษาผาน
บทเรียน (Lesson study) 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันเสนอแนะและสรุปผลที่ไดรับจาก
ประสบการณสอนตามขั้นตอน/กระบวนการของการศึกษาผานบทเรียน 
(Lesson study)  

1.  หลังจากที่กลุมนักศึกษาครูผานประสบการณการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรตาม
ขั้นตอน/กระบวนการของการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) ครบ 1 หนวยการเรียนรูแลว ใหกลุมนักศึกษาครู
รวมกันอภิปราย เสนอแนะ และสรุปผลที่ไดรับจากประสบการณที่ไดเรียนรูมาทั้งหมด  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 1 วัน) 

 
 
หมายเหตุสําหรับรูปแบบในระยะที ่2       
  1.  สําหรับงานวิจัยนี้กําหนดให 1 หนวยการเรียนรูมี 8 คาบเรียน ดังนั้น ขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 7 จึงมีลักษณะเปนวงจร ดําเนินการจนกวาจะปฏิบัติกิจกรรมครบ 1 หนวยการเรียนรู หรือ 8 คาบเรียน 
  2.  ผูทรงคุณวุฒิในที่นี้ไดแก อาจารยพี่เลี้ยง (2 คน) และอาจารยนิเทศก (2 คน) 
  3.  กลุมนักศึกษาครูที่ทําการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 คน ซึ่งสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
  4.  ผูวิจัยมีบทบาทเปนเพียงผูประเมินและสังเกตการณในทุกขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 รูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) ระยะที่ 1 



 
 

 
 
 รูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) ระยะที่ 2 



 
 
 
 
 

รายละเอียดของ “รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู”  
(ฉบับสมบูรณ) 

 
ระยะที่ 1:  การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน : Training 
              (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู :  
              จาํนวน 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง) 

(ฉบับสมบูรณ) 
ขั้นตอน / 

องคประกอบ 
วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

 การสํารวจความรู
ความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครู 

1 เพื่อใหนักศึกษาครูตระหนักถึง
สภาพปญหาในดานการแกปญหา
และการตั้งปญหาของตนเอง 
2 เพื่อแกไขสภาพปญหาในดาน
การแกปญหาและการตั้งปญหาของ
นักศึกษาครูไดตรงจุด 

     การใหนักศึกษาครูไดสํารวจความรูความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของตนเอง จะทํา
ใหนักศึกษาครูตระหนักและรับทราบถึงสภาพปญหาในดานการ
แกปญหาและการตั้งปญหาของตนเอง รวมถึงผูสอนสามารถที่
จะสรางกิจกรรมเพื่อแกไขสภาพปญหาในการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาของนักศกึษาครูไดตรงจุด  
     วิธีการประเมินตนเอง (Self assessment) ของนักศึกษาครู
สามารถทําใหนักศึกษาครูและผูสอนรับรูถึงความรูความสามารถ 
ความรูสึก ความเชื่อ ความสนใจ และรูปแบบการคิดตางๆ ได  

ใหนักศึกษาครูไดประเมินตนเอง (Self assessment)โดย 
1.  ใหนักศึกษาครลูงมือแกปญหาและตั้งปญหาทางคณติศาสตร แลวเขียนรายงานผล (Student 
reports) โดยใหเขียนเลาประสบการณที่ไดจากการแกปญหาและการตั้งปญหาในทันทีหลังจากที่
แกปญหาและตั้งปญหาเสร็จแลว จากประเด็นคําถามที่ตั้งไว 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 1) 
 
2.  ใหนักศึกษาครทูําแบบสํารวจรายการ (Inventories) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการแกปญหา
และเจตคติตอการแกปญหาของตนเอง (โดยเปนแบบสํารวจที่ใหนักศึกษาครูแสดงความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นตอประเด็นในแตละขอคําถามวาเปน “จริง” หรือ “เท็จ” อยางใดอยางหนึ่ง) 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 5) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ระยะที่ 1 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (ฉบับสมบูรณ) 
ขั้นตอน / 

องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

 การปรับพื้นฐาน
และการเสริมสราง
ความรูความสามารถ
ในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู 

1 เพื่อใหนักศึกษาครูมีความรู
เกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตร  
2 เพื่อใหนักศึกษาครูมี
ความสามารถในการแกปญหา 
อยางนอยในระดับความยากของ
ปญหาระดับเดียวกับที่จะใชกับ
นักเรียน  
3 เพื่อใหนักศึกษาครูมี
ความสามารถในการตั้งปญหา โดย
การปรับจากปญหาเดิมที่เคยแก
มาแลว และตั้งปญหาขึ้นมาจาก
สถานการณที่กําหนดให 

     การปรับพื้นฐานและการเสริมสรางความรูความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
เปนการซอมเสริมและเติมเต็มเกี่ยวกับความรูความสามารถใน
การแกปญหาและการตั้งปญหาของนักศึกษาครู โดย 
        ความรู มี 4 ประเด็น ไดแก  
          (1) ความสําคัญของการแกปญหาและการตั้งปญหา  
          (2) ลักษณะและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร  
          (3) กระบวนการและยุทธวิธใีนการแกปญหา 
          (4) เทคนิคการตั้งปญหา 
        ความสามารถในการแกปญหา มี 4 ประเด็น ไดแก  
          (1) ความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา  
          (2) การเลือกใชยุทธวิธีในการแกปญหาที่เหมาะสม  
          (3) การแสดงเหตุผลและอธิบายวิธีการแกปญหาที่
ชัดเจน ถูกตอง 
          (4) ความสามารถในการคิดตรวจสอบยอนกลับ 
        ความสามารถในการตั้งปญหา มี 2 ประเด็น ไดแก  
          (1) ความสามารถในการตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหา
เดิมที่เคยแกมาแลว โดยใชเทคนิคตางๆ ไดแก เทคนิคการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเงื่อนไขของปญหาเดิม เทคนิคการตัด
หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการของปญหาเดิม และเทคนิคการ
สลับตําแหนงระหวางตัวคําถามกับเงือ่นไขของปญหาเดิม 
ทั้งนี้เพื่อใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทาง
คณิตศาสตรออกไป เพื่อใหปญหาเดมิที่เปนปญหาที่คุนเคย
กลายเปนปญหาทีไ่มคุนเคย หรือเพื่อใหปญหาเดิมที่เปนปญหา
ปลายปดกลายเปนปญหาปลายเปด 
 

ปรับพื้นฐานและเสริมสรางความรู โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1.  ใหนักศึกษาครทูํากิจกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใชสถานการณปญหาที่ไม
คุนเคย (Non-Routine problems) ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิต
จริง (Real-world problems) โดย 
     (1) แกปญหาที่ทาทาย คิดไดหลายวิธี และใชความรูพื้นฐานในการแกปญหาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน นักศึกษาครูมีอิสระในการคิดตัดสินใจ และมีเวลาในการคิดไตรตรอง  
     (2) ตั้งปญหาโดยปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวและตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
โดยใหเปนปญหาที่ขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป เปนปญหาที่นาสนใจ ทาทาย 
สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 และปรับขยายเพิ่มในแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 และ 7) 
 

2.  ฝกใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการใหเหตุผลในแตละขั้นตอนของการแสดงการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร รวมทั้งฝกวิธีการใหเหตุผลทีท่ําใหผูอื่นเชื่อตามและ
ยอมรับได โดยคํานึงถึงการใหเหตุผลแบบอุปนัยและการใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนหลัก พรอมทั้ง
สงเสริมใหนักศึกษาครูเกิดทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรในแตละขั้นตอนของการ
แสดงการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมตอไปนี้ 
     (1) ใชการออกมานําเสนอผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งแสดงเหตุผลหนาชั้นเรียน การสื่อสาร
แนวคิดที่ไดระหวางเพื่อนสมาชิกในกลุมและระหวางกลุมปฏิบัติงาน รวมกันอภิปรายสิ่งที่คนพบ 
ในแงของความถูกตอง และความสมเหตุสมผลของคําตอบ  
     (2) ใชการเขียนอนุทิน (Journal writing) เพื่อสะทอนแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรู 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 และ 4) 
 

3.  ใหนักศึกษาครูฝกการรูคิด (Metacognition) โดย 
     (1) ใหนักศึกษาครูฝกเปลี่ยนมุมมองการคิดในการแกปญหาและการตั้งปญหาจากปญหาที่ตอง
อาศัยการเปลี่ยนมุมมองในการคิด  
     (2) ใหนักศึกษาครูทําแบบประเมินเพื่อรายงานความคิดของตนเองในทันทีหลังจากแกปญหา
เสร็จแลว ซึ่งวัดกระบวนการรูคิดที่ครอบคลุมทั้งดานการวางแผน การกํากับ และการประเมิน 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 5) 
   

 
 



 
 
 
ระยะที่ 1 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                    (ฉบับสมบูรณ) 

ขั้นตอน / 
องคประกอบ 

วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

            (2) ความสามารถในการตั้งปญหาขึ้นมาจากสถานการณ
ที่กําหนดให โดยสถานการณที่กําหนดใหอาจนํามาจากบทความ
ในหนังสือพิมพ โฆษณาในนิตยสาร บันทึกขอมูลที่สุดของโลก 
ปฏิทิน แผนพับที่เสนอสินคาตามหางสรรพสินคาตางๆ เปนตน 
เพื่อใหไดปญหาที่นาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล 
การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
     การทํากิจกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใช
สถานการณปญหาที่ไมคุนเคย (Non-Routine problems) 
ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิต
จริง (Real-world problems) ชวยดึงดูดความสนใจและทาทาย
ความสามารถใหอยากคิดแกปญหาได  
     การรูคิด (Metacognition) ที่สําคัญคือการกํากับความคิด
ของตนเองวาที่คิดอยูนั้นเปนแนวทางที่จะไดผลหรือไม ถาไม
ไดผลควรจะเริ่มพิจารณาเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีการหรือ
แนวคิดของตนเอง การฝกการรูคิดสามารถชวยในการกํากับ
ความคิด ตรวจสอบยอนกลับ และเปลี่ยนมุมมองการคิด
แกปญหาและตั้งปญหาได   
     การฝกทักษะและกระบวนการใหเหตุผล ชวยใหสามารถ
อธิบายขอมูลใหผูอื่นเชื่อตามและยอมรับได และการฝกทักษะ
และกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรชวยใหผูอื่นเขาใจสาระ
ที่จะถายทอดออกไปได 
     เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) สามารถ
นํามาใชจดบันทึกและสรุปความรูตางๆ ได  
     การมีเจตคติที่ดี ความเชื่อที่เหมาะสม และความมั่นใจใน
ตนเองในการแกปญหาและตั้งปญหาชวยพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาและการตั้งปญหาแกผูเรียนได 

4.  ใหนักศึกษาครูศึกษา รวบรวม และสรุปความรูเกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา แลวจัดทําแผนผังความคิด (Mind map) สรุปภาพรวมความรูทั้งหมด 
และนํามาอภิปรายในชั้นเรียน 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 10) 
 
5.  สอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ ความเชื่อ และความมั่นใจในตนเองในการแกปญหาและ 
ตั้งปญหา 
(ปรับขยายเพิ่มในแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ถึงกิจกรรมที่ 7) 
 

 

 
 
 



 
 
 
ระยะที่ 1 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (ฉบับสมบูรณ) 

ขั้นตอน / 
องคประกอบ 

วัตถุประสงค (Objectives) แนวคิด (Concepts) กิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) 

 การเตรียมความ
พรอมทางดานการ
สอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของ
นักศึกษาครู 
 

1 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/ 
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาและการตั้งปญหาใหกับ
นักเรียน 
2 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาใหกบันักเรียน 
3 เพื่อใหนักศึกษาครูมีแนวคิด/
วิธีการเลือกใชหรือสรางสื่อการสอน
ที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน 
 

     การเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูเปนการจัด
ประสบการณจําลองเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาในหองเรียน โดยใหมีบรรยากาศใกลเคียงกับ
หองเรียนจริง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาครมูีแนวคิดและวิธีการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการเลือกใช
หรือสรางสื่อการสอนที่สงเสริมการเรียนรูในการแกปญหาและ
การตั้งปญหาใหกบันักเรียน  
     การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอน สามารถชวย
ใหวิเคราะหการสอนไดละเอียด ตรวจสอบและประเมินการสอน 
ตลอดจนใหผลยอนกลับทางการสอนที่ดี 
     การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการ
ตั้งปญหา สามารถชวยเตรียมความพรอมในการประเมินผล
ภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไปได 
     การฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ในชั้นเรียนกอน
ออกไปสูการสอนในโรงเรียนจริง เปนการเตรียมความพรอมสู
การสอนในภาคสนามของนักศึกษาครูตอไปได 
     เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) สามารถ
นํามาใชจดบันทึกและสรุปความรูตางๆ เกี่ยวกับการสอนได 

เตรียมความพรอมทางดานการสอน โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1.  ใหนักศึกษาครดููบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในชั้น
เรียน แลวรวมกันอภิปรายและวิเคราะหการสอนในประเด็นตอไปนี้ 1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใช
กับนักเรียน 2) เทคนิควิธีการสอน 3) สื่อการสอน 4) การใชคําถามกระตุน 5) การประเมินผล และ 
6) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 6) 
 

2.  ใหนักศึกษาครูฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา โดย 
     (1) ใหนักศึกษาครูแตละคนไดทําบทบาทหนาที่เปนทั้งผูประเมินและผูรับการประเมินผลการ
แกปญหาและการตั้งปญหาของเพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ ฝกการประเมินทั้งงานเขียนโดย
ประเมินกระบวนการคิดตางๆ ของเพื่อนพรอมไปกับคําตอบที่ไดรับ ฝกการใชเกณฑการให
คะแนน การบอกเหตุผลของการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ตลอดจนฝกประเมินเจตคติและ
ความเชื่อตางๆ เกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาของตนเอง  
     (2) ใหนักศึกษาครูฝกประเมินและอภิปรายตัวอยางงานการแกปญหาและการตั้งปญหาจริง
ของนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสูการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไป  
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 2, 3, 5 และ 7) 
 

3.  ใหนักศึกษาครูฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
โดย 
     (1) ใหนักศึกษาครูเขียนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียน 
     (2) ใหนักศึกษาครูไดฝกทักษะการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใชการ
ฝกสอนแบบจุลภาคในชั้นเรียนกอนออกไปสูการสอนในโรงเรียนจริงตอไป 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 และ 9) 
 

4.  ใหนักศึกษาครูศึกษา รวบรวม และสรุปความรูเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตัง้
ปญหาทางคณิตศาสตรจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา แลวจัดทําแผนผังความคิด (Mind map) 
สรุปภาพรวมความรูทั้งหมด และนํามาอภิปรายในชั้นเรียน 
(แผนการจัดกิจกรรมที่ 10) 
   

 



 
 
 
ระยะที่ 2:  การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม: Field experiences 
              (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study)  

(ฉบับสมบูรณ) 
ขั้นตอน / องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) กิจกรรม (Activities) 
 นักศึกษาครูรวมกันกําหนด

จุดประสงคและกรอบในการ
ปฏิบัติการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหา  
(1 หนวยการเรียนรู)  

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันคัดเลือกเนื้อหา แบงเนื้อหา กําหนด
จุดประสงคการสอน และกรอบในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการ
ตั้งปญหาใน 1 หนวยการเรียนรู (สําหรับงานวิจัยนี้กําหนดให 1 หนวยการ
เรียนรูมี 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที)  

1.  กลุมนักศึกษาครูประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกเนื้อหา แบงเนื้อหา กําหนดจุดประสงคการสอนโดยภาพรวม
ทั้งหมด และกรอบในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาใน 1 หนวยการเรียนรู (8 คาบเรียน) ให
เหมาะสมกับสภาพนักเรียนของกลุมตนเอง  
2.  กลุมนักศึกษาครูกลับไปศึกษาขอมูลบางอยางที่จําเปน กลับไปคิดหรือคนหาปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีที่
เหมาะสมกับนักเรียนของกลุมตนเอง และกลับไปสํารวจสื่อการสอนหรือทรัพยากรที่มีอยูในโรงเรียนของกลุมตนเอง
ที่อาจนํามาใชประโยชนได  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 3 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได)  

 นักศึกษาครูรวมกันจัดทํา
แผนการสอนโดยละเอียด  
(1 คาบเรียน) 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียดจํานวน 1 
คาบเรียน โดยใหรวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน คัดเลือกหรือ
สรางสื่อการสอน และกําหนดวิธีการวดัและประเมินผล 

1.  กลุมนักศึกษาครูประชุมรวมกันจัดทําแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใหกับ
นักเรียนจํานวน 1 คาบเรียน โดยใหรวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน หาวิธีการจัดการเรยีนการสอน 
คัดเลือกปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนของกลุมตนเอง คัดเลือกหรือสรางสื่อการสอน รวมทั้ง
กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม   
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได) 

 ตัวแทนนักศึกษาครูทดลอง
สอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทํา
ไว เพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ 
และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกต
การสอนในหองเรียน 

เพื่อใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูเปนผูสอน โดยนําแผนการสอน
ที่รวมกันจัดทําไวไปทดลองสอนกับนักเรียน โดยใหเพื่อนนักศึกษาครูคน
อื่นๆ ที่ไมใชผูสอน และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 

1.  ตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชสอนจริง  
2.  เพื่อนนักศึกษาครูที่เหลือ (ที่ไมไดทําหนาที่สอน) รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียนโดยใช
สําเนาแผนการสอนเปนเครื่องมือชวยในการจดบันทึกขอมูล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการเก็บ
ตัวอยางงานของนกัเรียน และถายวีดิทัศนเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนไวเปนขอมูลเพื่อใชในขั้นตอนการ
สะทอนผลการสอน (ขั้นตอนที่ 4) ตอไป 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ระยะที่ 2 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (ฉบับสมบูรณ) 

ขั้นตอน / องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) กิจกรรม (Activities) 
 นักศึกษาครูรวมกันอภิปราย

และสะทอนผลการสอน 
ผูทรงคณุวุฒิเขารวมสังเกตการณ
และใหคําแนะนําทีเ่ปนประโยชน 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําผลจากการทดลองสอนในขั้นตอนที่ 3 มา
ปรึกษาหารือ อภิปราย และสะทอนผลการสอนรวมกัน เพื่อหาขอบกพรอง
ที่นําไปสูการปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น ทั้งนี้มีผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 

1.  กลุมนักศึกษาครูประชุมกันในชวงเวลาวางที่ตรงกัน ภายหลังการทดลองสอนในวันนั้นหรือวันถัดไป โดยรวมกัน
อภิปราย ซักถาม และสะทอนผลการสอน  
2.  การสะทอนผลการสอนเริ่มตนจากการนําเสนอภาพรวมของการสอนจากวีดิทัศนที่บันทึกไว (เฉพาะบางชวงที่
สําคัญ) จากนั้นนักศึกษาครูที่เปนผูสอนแสดงความคิดเห็นตอการสอนของตนเอง ซึ่งมุงเนนไปที่ความสําเร็จและ
อุปสรรคที่ทําใหการสอนบรรลุหรือไมบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว จากนั้นนักศึกษาครูคนอื่นๆ ที่ไมใชผูสอนจึง
อภิปราย ซักถาม สะทอนผลการสอน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนการสอนให
บรรลุเปาหมายมากขึ้น  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการประชุมและใหขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักศกึษาครูตอนทายของการประชุม) 

 นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุง
แผนการสอน 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําขอเสนอแนะและความคิดเหน็ตางๆ จากการ
สะทอนผลการสอน มาปรับปรุงแผนการสอนใหดีขึ้น 

1.  กลุมนักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผนการสอนภายหลังจากที่ไดรับขอเสนอแนะและความคิดเห็นตางๆ จากการ
สะทอนผลการสอน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงลําดับการสอน การนําเขาสูบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การใช
คําถาม การใชสื่อการสอน หรืออื่นๆ เพื่อใหการสอนบรรลุเปาหมายที่วางไว  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 1 วัน ทั้งนี้กลุมนักศึกษาครูสามารถปรึกษาอาจารยพี่เลี้ยงได) 

 ตัวแทนนักศึกษาครูทดลอง
สอนตามแผนการสอนที่ได
ปรับปรุงแลว (ทดลองสอนกับ
นักเรียนอีกหองเรียนหนึ่งที่ไมใช
หองเรียนเดิม) เพื่อนนักศึกษา
ครูคนอื่นๆ และผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมสังเกตการสอนในหองเรียน 

เพื่อใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครูเปนผูสอน โดยนําแผนการสอน
ที่รวมกันปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสอนอีกครั้งกับนักเรียนที่ไมใช
หองเรียนเดิม โดยใหเพื่อนนักศึกษาครูคนอื่นๆ ที่ไมใชผูสอน และ
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน 

1.  ใหตัวแทน 1 คนของกลุมนักศึกษาครู (เปนผูสอนคนเดิมกับในขั้นตอนที่ 3) นําแผนการสอนที่ไดรวมกัน
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสอนซ้ําอีกครั้งกับนักเรียนที่ไมใชหองเรียนเดิม  
2.  เพื่อนนักศึกษาครูที่เหลือ (ที่ไมไดทําหนาที่สอน) รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนในหองเรียน
เชนเดียวกับการสอนในรอบแรก โดยใชสําเนาแผนการสอนเปนเครื่องมือชวยในการจดบันทึกขอมูล ความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการเก็บตัวอยางงานของนักเรียน และถายวีดิทัศนเกี่ยวกบัสภาพการเรียนการ
สอนไวเปนขอมูลเพื่อใชในขั้นตอนการสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม (ขั้นตอนที่ 7) ตอไป 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ระยะที่ 2 (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (ฉบับสมบูรณ) 

ขั้นตอน / องคประกอบ วัตถุประสงค (Objectives) กิจกรรม (Activities) 
 นักศึกษาครูรวมกันอภิปราย

และสะทอนผลการสอนโดย
ภาพรวม ผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่
เปนประโยชน นักศึกษาครู
ปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูนําผลจากการทดลองสอนในรอบที่สอง (สอนซ้ํา) 
มาปรึกษาหารือ อภิปราย และสะทอนผลรวมกัน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แผนการสอนอีกครั้งหนึ่งใหสมบูรณ โดยมีผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 

1.  กลุมนักศึกษาครูประชุมกันในชวงเวลาวางที่ตรงกัน ภายหลังการทดลองสอนรอบที่สอง (สอนซ้ํา) ในวันนั้นหรือ
วันถัดไป โดยรวมกันอภิปราย ซักถาม และสะทอนผลการสอน  
2.  การดําเนินการเชนเดียวกันกับรอบแรก การสะทอนผลการสอนโดยภาพรวมเริ่มตนจากการนําเสนอภาพรวม
ของการสอนจากวีดิทัศนที่บันทึกไว จากนั้นนักศึกษาครูที่เปนผูสอนแสดงความคิดเห็นตอการสอนของตนเอง ซึ่ง
มุงเนนไปที่ความสําเร็จและอุปสรรคที่ทําใหการสอนบรรลุหรือไมบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว จากนั้นนักศึกษาครูคน
อื่นๆ ที่ไมใชผูสอนจึงอภิปราย ซักถาม สะทอนผลการสอน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนการสอนอีกครั้งหนึ่งใหมีความสมบูรณ 
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการประชุมและใหขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักศกึษาครูตอนทายของการประชุม) 

 นักศึกษาครูสรุปผลที่ไดรับ
จากประสบการณการสอนตาม
กระบวนการของการศึกษาผาน
บทเรียน (Lesson study) 

เพื่อใหกลุมนักศึกษาครูรวมกันเสนอแนะและสรุปผลที่ไดรับจาก
ประสบการณสอนตามขั้นตอน/กระบวนการของการศึกษาผานบทเรียน 
(Lesson study)  

1.  หลังจากที่กลุมนักศึกษาครูผานประสบการณการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรตาม
ขั้นตอน/กระบวนการของการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) ครบ 1 หนวยการเรียนรูแลว ใหกลุมนักศึกษาครู
รวมกันอภิปราย เสนอแนะ และสรุปผลที่ไดรับจากประสบการณที่ไดเรียนรูมาทั้งหมด  
(ขั้นตอนนี้ กําหนดระยะเวลาประมาณ 1 วัน) 

 
 
หมายเหตุสําหรับรูปแบบในระยะที ่2       
  1.  สําหรับงานวิจัยนี้กําหนดให 1 หนวยการเรียนรูมี 8 คาบเรียน ดังนั้น ขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 7 จึงมีลักษณะเปนวงจร ดําเนินการจนกวาจะปฏิบัติกิจกรรมครบ 1 หนวยการเรียนรู หรือ 8 คาบเรียน 
  2.  ผูทรงคุณวุฒิในที่นี้ไดแก อาจารยพี่เลี้ยง (2 คน) และอาจารยนิเทศก (2 คน) 
  3.  กลุมนักศึกษาครูที่ทําการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 คน ซึ่งสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
  4.  ผูวิจัยมีบทบาทเปนเพียงผูประเมินและสังเกตการณในทุกขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ค 

 
 

แบบประเมิน 
“รูปแบบเพือ่เสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ 

การตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง)” 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 
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คําชี้แจงการประเมิน 
รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ 

การตั้งปญหาทางคณติศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 
 การสรางรูปแบบ (ฉบับรางนี้) เปนสวนหนึ่งของการทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบเพื่อ
เสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษา
ครู” เพ่ือใชเปนกรอบในการสรางและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการ
สอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร ตลอดจนเปนแนวทางในการปฏิบัติการสอนภาค 
สนามของนักศึกษาครูตอไป  
 รูปแบบประกอบดวย ระยะในการดําเนินกิจกรรม 2 ระยะ คือ 
  ระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน: Training 
     (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้ง 
     ปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู)  
  ระยะที่ 2:  การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม: Field experiences 
                   (ใชวธิีการศึกษาผานบทเรยีน: Lesson study) 
โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน/องคประกอบ วัตถุประสงค แนวคิด และกิจกรรมตางๆ ตามรูปแบบที่กําหนด
ดังในเอกสารที่แนบมาพรอมกันน้ี 
  เอกสารที่แนบมาเพื่อใชประกอบการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ประกอบไปดวย 
  1) แบบประเมิน “รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณติศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง)” 
  2) รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง) 
  3) รายละเอียดของ “รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการ
แกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง)” 
  4) กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรสาํหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง)” 
 

 ผูวิจัยมีความประสงคใหรูปแบบ (ฉบับราง) น้ีไดรับการประเมินความเหมาะสม (รายการที่
ประเมินทั้งหมด 10 ขอ) จากผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปปรับปรุงกอนที่จะนําไปทดลองใชตอไป 
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แบบประเมิน 
“รูปแบบเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและ 

การตั้งปญหาทางคณติศาสตรสําหรับนักศึกษาครู (ฉบับราง)” 
******************************************************************************************************************* 
คําชี้แจง 
1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลอมรอบตัวเลขที่แทนระดับความเหมาะสมในแตละรายการที่ประเมิน   
 ตามความคิดเห็นของทาน 
2. โปรดใหความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะในบรรทัดที่เวนไวของแตละรายการที่ประเมิน 
 

ระดับความเหมาะสม 
ขอ รายการที่ประเมิน  

นอย 
 

1 

คอนขาง 
นอย 

2 

ปาน
กลาง 

3 

คอนขาง
มาก 

4 

 

มาก 
 

5 
การกําหนดระยะในการดําเนินกิจกรรม ของรูปแบบมี 2 ระยะ  
    ระยะที่ 1: การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน  
               (กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหา 
               และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู)  
    ระยะที่ 2: การทดลองสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาภาคสนาม  
               (ใชวิธีการศึกษาผานบทเรียน: Lesson study) 

1 2 3 4 5 

1 

  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 

  

การกําหนดขั้นตอน/องคประกอบ ของรูปแบบในระยะที่ 1  
    ข้ันที่ 1  การสํารวจความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหา 
             ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
    ข้ันที่ 2  การปรับพื้นฐานและการเสริมสรางความรูความสามารถในการแก  
             ปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  
    ข้ันที่ 3  การเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาและการตั้ง 
             ปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาคร ู

1 2 3 4 5 

2 

  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
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ระดับความเหมาะสม 
ขอ รายการที่ประเมิน  

นอย 
 

1 

คอนขาง 
นอย 

2 

ปาน
กลาง 

3 

คอนขาง
มาก 

4 

 

มาก 
 

5 
การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) ของรูปแบบในระยะที่ 1  
   

1 2 3 4 5 3 
  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 

การกําหนดแนวคิด (Concepts) ของรูปแบบในระยะที่ 1  
    

1 2 3 4 5 4 
  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 

การกําหนดกิจกรรม (Activities) / ตัวจัดกระทํา (Treatments) ของ
รูปแบบในระยะที่ 1  
    1) การประเมินตนเอง (Self assessment) 
    2) การแกปญหาและการตั้งปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problems)  
       ปญหาปลายเปด (Open-ended problems) และปญหาในชีวิตจริง (Real- 
       world problems) 
    3) การฝกการใหเหตุผลและการสือ่สารทางคณิตศาสตร 
    4) การฝกการรูคิด (Metacognition) 
    5) การอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอน 
    6) การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา 
    7) การเขียนแผนผังความคิด (Mind map) 
  

1 2 3 4 5 

5 

  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
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ระดับความเหมาะสม 
ขอ รายการที่ประเมิน  

นอย 
 

1 

คอนขาง 
นอย 

2 

ปาน
กลาง 

3 

คอนขาง
มาก 

4 

 

มาก 
 

5 
การกําหนดขั้นตอน/องคประกอบ ของรูปแบบในระยะที่ 2  
    ข้ันที่ 1  นักศึกษาครูรวมกันกําหนดจุดประสงคและกรอบในการปฏิบัติ 
              การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา (1 หนวยการเรียนรู) 
    ข้ันที่ 2  นักศึกษาครูรวมกันจัดทําแผนการสอนโดยละเอียด (1 คาบเรียน) 
    ข้ันที่ 3  ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําไว เพื่อน 
              นักศึกษาครูคนอื่นๆ และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนหลัง 
              หองเรียน 
    ข้ันที่ 4  นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอน ผูทรงคุณวุฒิเขา 
              รวมสังเกตการณและใหคาํแนะนําที่เปนประโยชน 
    ข้ันที่ 5  นักศึกษาครูรวมกันปรับปรุงแผนการสอน 
    ข้ันที่ 6  ตัวแทนนักศึกษาครูทดลองสอนตามแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแลว  
              (ทดลองสอนกับนักเรียนอีกหองเรียนหน่ึงที่ไมใชหองเรียนเดิม) เพื่อน 
              นักศึกษาครูคนอื่นๆ และผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการสอนหลัง 
              หองเรียน 
    ข้ันที่ 7  นักศึกษาครูรวมกันอภิปรายและสะทอนผลการสอนโดยภาพรวม  
              ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการณและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน  
              นักศึกษาครูปรับปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ 
    ข้ันที่ 8  นักศึกษาครูสรุปผลที่ไดรับจากประสบการณการสอนตามกระบวนการ 
              ของการศึกษาผานบทเรียน (Lesson study) 
 

1 2 3 4 5 

6 

  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 

การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) ของรูปแบบในระยะที่ 2  
   

1 2 3 4 5 7 
  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
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ระดับความเหมาะสม 
ขอ รายการที่ประเมิน  

นอย 
 

1 

คอนขาง 
นอย 

2 

ปาน
กลาง 

3 

คอนขาง
มาก 

4 

 

มาก 
 

5 
การกําหนดกิจกรรม (Activities) ของรูปแบบในระยะที่ 2    

 
1 2 3 4 5 8 

  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 

การกําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละขั้นตอน ของรูปแบบ  
ในระยะที่ 2  
    

1 2 3 4 5 
9 

  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 

การจัดวางแผนผังเพ่ือนําเสนอรูปแบบ มีความชัดเจนและเขาใจงาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

1 2 3 4 5 

10 

  

ความคิดเห็น และ/หรือขอเสนอแนะ 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ง 
 

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอน 
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
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กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถทางการสอน 
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู 
 

THE ACTIVITIES TO ENHANCE TEACHING ABILITY ON MATHEMATICAL 
PROBLEM SOLVING AND PROBLEM POSING FOR PRESERVICE TEACHERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย 
นายทรงชัย อักษรคิด 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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แผนการจัดกิจกรรม 
 
กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร

สําหรับนักศึกษาครู ใชเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 30 ชั่วโมง โดยแบงกิจกรรมออกเปน 10 กิจกรรม 
กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง ในแตละแผนการจัดกิจกรรมประกอบไปดวย 1) ชื่อกิจกรรม 2) จุดประสงค   
3) แนวคิดที่สําคัญ 4) สื่อ/แหลงการเรียนรู 5) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6) การประเมินผล 7) บันทึก
หลังการจัดกิจกรรม 8) ใบกิจกรรม และ/หรือใบความรู และ 9) เอกสารเพิ่มเติมทายกิจกรรม (ถามี) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อกิจกรรม 
 

1 
  

 
กิจกรรมประเมินตนเอง 

2 
  

กิจกรรมฐานการแกปญหา 

3 
  

กิจกรรมเรียนรูเทคนคิการตั้งปญหา 

4 
  

กิจกรรมฝกการใหเหตุผลและการสื่อสารทางคณิตศาสตร 

5 
  

กิจกรรมฝกการรูคิด (Metacognition) 

6 
  

กิจกรรมฝกอภิปรายจากการดูวีดิทัศนการสอน 

7 
 

   

กิจกรรมฝกประเมินงานการแกปญหาและการตั้งปญหา 
ของนักเรียน  

8 
  

กิจกรรมฝกเขียนแผนการสอน 

9 
  

กิจกรรมฝกสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา 

10 
  

กิจกรรมเขียนแผนผังความคิด (Mind map) 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมประเมินตนเอง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 เพ่ือใหนักศึกษาครูตระหนักและรับทราบถึงสภาพปญหาในดานการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาของตนเอง 
 
แนวคิดที่สําคัญ  
 การใหนักศึกษาครูไดสํารวจความรูความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง
คณิตศาสตรของตนเอง จะทําใหนักศึกษาครูตระหนักและรับทราบถึงสภาพปญหาในดานการแกปญหา
และการตั้งปญหาของตนเอง รวมถึงผูสอนสามารถที่จะสรางกิจกรรมเพื่อแกไขสภาพปญหาในการ
แกปญหาและการตั้งปญหาของนักศึกษาครูไดตรงจุด ทั้งน้ีวิธีการประเมินตนเอง (Self assessment) 
โดยใหนักศึกษาครูเขียนรายงานผล (Student report) เกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหาใน 
ทันทีหลังจากที่แกปญหาและตั้งปญหาเสร็จแลวจากประเด็นคําถามที่ตั้งไว สามารถทําใหนักศึกษาครู
และผูสอนรับรูถึงความรูความสามารถ ความรูสึก ความเชื่อ ความสนใจ และรูปแบบการคิดตางๆ 
ได 
 
สื่อการเรียนรู   
 1. ใบกิจกรรมที่ 1-1 (Solve problem) 
 2. ใบกิจกรรมที่ 1-2 (Student report for problem solving) 
 3. ใบกิจกรรมที่ 1-3 (Pose problem) 
 4. ใบกิจกรรมที่ 1-4 (Student report for problem posing) 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. นักศึกษาครู (รายบุคคล) แกปญหาเรื่อง ‘วันหยุดตรงกัน’ ในใบกิจกรรมที่ 1-1 โดยให
เขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด (ใชเวลา 30 นาที) 
  ปญหา ‘วันหยุดตรงกัน’ เปนดังน้ี 
 

นลินีและชาคริตเริ่มทํางานเปนพนักงานใหมของบริษัทผลิตหนังสือพิมพ
แหงหนึ่งพรอมกัน (เริ่มงานในวันเดียวกัน) โดยนลินีเลือกทํางานแบบทํา 3 วัน 
หยุด 1 วัน สวนชาคริตเลือกทํางานแบบทํา 7 วัน หยุด 3 วัน อยากทราบวาเมื่อ
ทั้งสองคนทํางานไปไดครบ 1 ป (365 วัน) จะมีวันหยุดตรงกันทั้งหมดกี่วัน  
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 2. นักศึกษาครู (รายบุคคล) เขียนรายงานผล (Student report) ในใบกิจกรรมที่ 1-2 โดย
ใหนักศึกษามองและคิดยอนกลับไปขณะแกปญหาเรื่อง ‘วันหยุดตรงกัน’ ในใบกจิกรรมที ่1-1 แลวเขยีน
ตอบคําถามจํานวน 6 ขอตามสภาพจริง (ใชเวลา 15 นาที) 
  คําถาม 6 ขอ เปนดังน้ี 
  1) เมื่อแรกพบปญหาและอานปญหาเสร็จแลว นักศึกษาคิดถึงอะไร อยางไร 
  2) นักศึกษาเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาเลยหรือไม ใชยุทธวิธีใด ผลเปนอยางไร  
   มีอะไรเกิดขึ้นบาง 
  3) ถาแกปญหาไมสําเร็จหรือไมแนใจในวิธีการ นักศึกษาพยายามหายุทธวิธีอ่ืนมาลองใชอีก 
   หรือไม ผลเปนอยางไร 
  4) นักศึกษาหาคําตอบของปญหาไดหรือไม และรูสึกอยางไร 
  5) นักศึกษาตรวจสอบคําตอบหรือไม ลองใชวิธีการอื่นๆ บางหรือไม และแนใจหรือไมวาคําตอบ 
   ที่หาไดถูกตอง 
  6) ความรูสึกของนักศึกษาโดยภาพรวมเปนอยางไรเกี่ยวกับการแกปญหาเรื่องนี้ 
 3. นักศึกษาครูแตละคนออกมานําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน พรอมกับเลาหรือ
รายงานผลการแกปญหาจากคําถามทั้งหกขอ เพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ รวมอภิปรายเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของวิธีการแกปญหา และความเปนไปไดของคําตอบจากการนําเสนอของเพื่อน (ใช
เวลา 40 นาที)   
 4. นักศึกษาครู (รายบุคคล) ตั้งปญหาในใบกิจกรรมที่ 1-3 โดยการปรับจากปญหาเรื่อง ‘วัน 
หยุดตรงกัน’ ที่นักศึกษาไดแกมาแลวในใบกิจกรรมที่ 1-1 ใหเปนปญหาที่นาสนใจ ทาทาย และขยาย
ความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป เพ่ือใชถามเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้ง
ขึ้นมานี้ดวย (ใชเวลา 40 นาที) 
 5. นักศึกษาครู (รายบุคคล) เขียนรายงานผล (Student report) ในใบกิจกรรมที่ 1-4 โดย
ใหนักศึกษามองและคิดยอนกลับไปขณะตั้งปญหาในใบกิจกรรมที่ 1-3 แลวเขียนตอบคําถามจํานวน 4 
ขอตามสภาพจริง (ใชเวลา 15 นาที) 
  คําถาม 4 ขอ เปนดังน้ี 
  1) นักศึกษามีวิธีการตั้งปญหาอยางไร 
  2) ในการตั้งปญหา นักศึกษาพยายามแกปญหาที่ต้ังขึ้นมา ควบคูไปดวยกันหรือไม อยางไร  
  3) เมื่อนักศึกษาแกปญหาที่ต้ังขึ้นมาไมได นักศึกษาทําอยางไร มีการปรับปญหาอีกหรือไม 
    อยางไร 
  4) ปญหาท่ีต้ังขึ้นมานั้น นักศึกษาคิดวาเปนปญหาท่ีนาสนใจ ทาทาย และขยายความรูหรือทกัษะ 
   ทางคณิตศาสตรออกไปไดอยางไร 
 6. นักศึกษาครูแตละคนออกมานําเสนอผลการตั้งปญหาหนาชั้นเรียน โดยใหเพ่ือนนักศึกษา
คนอ่ืนๆ ลองแกปญหาที่เพ่ือนตั้งขึ้น จากนั้นใหนักศึกษาที่ออกมานําเสนอไดเลาหรือรายงานผลการ
ตั้งปญหาจากคําถามทั้งสี่ขอ เพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ รวมอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นตอไปน้ี 
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  1) ปญหาที่ตั้งขึน้นาสนใจ ทาทายหรือไม อยางไร  
  2) ปญหาขยายความรูหรือทักษะทางคณติศาสตรออกไปหรือไม อยางไร 
(ใชเวลา 40 นาที)   
 7. นักศึกษาครูชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรูกิจกรรมในครั้งน้ี จากนั้นผูสอน
มอบหมายใหนักศึกษาครูกลับไปทบทวนและศึกษาคนควาความรูเกี่ยวกับกระบวนการและยุทธวิธี
ในการแกปญหาที่นักศึกษาเคยเรียนรูมา จากเอกสารความรูที่นักศึกษาเคยไดรับ จากหนังสือตํารา
ในหองสมุด หรือจากเว็บไซตตางๆ ในอินเทอรเน็ต เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการทํากิจกรรมครั้งตอไป 
และใชสําหรับจัดทําแผนผังความคิด (Mind map) เพ่ือสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดในกิจกรรมที่ 10 
(กิจกรรมสุดทาย) ตอไป  
    
การประเมินผล  
 1. ประเมินสภาพปญหาในการแกปญหาของนักศึกษาครู จากใบกิจกรรมที่ 1-1 และใบ
กิจกรรมที่ 1-2 พรอมทั้งสังเกตจากการนําเสนอ การรายงานผล และการอภิปรายเกี่ยวกับการแก 
ปญหาของนักศึกษาครู 
 2. ประเมินสภาพปญหาในการตั้งปญหาของนักศึกษาครู จากใบกิจกรรมที่ 1-3 และใบ
กิจกรรมที่ 1-4 พรอมทั้งสังเกตจากการนําเสนอ การรายงานผล และการอภิปรายเกี่ยวกับการตั้ง
ปญหาของนักศึกษาครู 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 ผลการประเมินสภาพปญหาในการแกปญหาของนักศึกษาครู 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูแตละคนลงมือแกปญหาทางคณิตศาสตรใน
ใบกิจกรรมที่ 1-1 แลวเขียนรายงานผลในใบกิจกรรมที่ 1-2 ซ่ึงใหเขียนเลาประสบการณที่ไดในทันที
หลังจากที่แกปญหาเสร็จแลวจากประเด็นคําถามที่ตั้งไว โดยในการแกปญหาเรื่อง “วันหยุดตรงกัน” 
ที่กลาววา  
 

นลินีและชาคริตเริ่มทํางานเปนพนักงานใหมของบริษัทผลิตหนังสือพิมพ
แหงหนึ่งพรอมกัน (เริ่มงานในวันเดียวกัน) โดยนลินีเลือกทํางานแบบทํา 3 วัน 
หยุด 1 วัน สวนชาคริตเลือกทํางานแบบทํา 7 วัน หยุด 3 วัน อยากทราบวาเมื่อ
ทั้งสองคนทํางานไปไดครบ 1 ป (365 วัน) จะมีวันหยุดตรงกันทั้งหมดกี่วัน  

 
เม่ือใหนักศึกษาครูยอนคิดทบทวนกลับไป “เม่ือแรกพบปญหาและอานปญหาเสร็จแลว นักศึกษาคิดถึง
อะไร อยางไร” พบวา นักศึกษา 6 คนระบุไปในประเด็นเครื่องมือหรือความรูคณิตศาสตรที่จะใชแก 
ปญหา เชน บางคนตอบวานึกถึงแผนภาพปฏิทินรายปที่มี 365 วัน บางคนตอบวานึกถึงการใชตัว
คูณรวมนอย (ค.ร.น.) เพราะคุนกับโจทยทํานองนี้เกี่ยวกับการหาเวลาที่พรอมกันอีกครั้งหน่ึงเม่ือเร่ิม
งานพรอมกัน เปนตน นักศึกษา 4 คนระบุไปในประเด็นขั้นตอน/กระบวนการที่ตองทํา เชน บางคน
ตอบวาพยายามคิดไตรตรองวาจะใชวิธีการใดแกปญหา บางคนตอบวาอานทวนโจทยอีกรอบเพ่ือดู
ใหแนชัดวาโจทยใหอะไรมาบางและสามารถใชความรูคณิตศาสตรเร่ืองใดมาแกปญหา เปนตน สวน
นักศึกษาอีก 2 คนระบุไปในประเด็นความรูสึกที่มีตอปญหาโดยคนหนึ่งตอบวาเปนปญหาที่ทาทาย 
นาสนใจ และอีกคนหนึ่งตอบวาเปนปญหาที่ตนไมนาจะสามารถหาคําตอบได ไมเคยเจอโจทยอยาง
น้ีมากอน แตก็จะพยายามดู    
 สําหรับคําถามที่วา “นักศึกษาเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาเลยหรือไม ใชยุทธวิธีใด ผลเปน
อยางไร มีอะไรเกิดขึ้นบาง ยุทธวิธีน้ันสามารถใชแกปญหาไดคําตอบเลยหรือไม” และ “ถาแกปญหา
ไมสําเร็จหรือไมแนใจในวิธีการ นักศึกษาพยายามหายุทธวิธีอ่ืนมาลองใชอีกหรือไม ผลเปนอยางไร” 
พบวา นักศึกษา 6 คนระบุไปในประเด็นวาใชยุทธวิธีการมองหาความสัมพันธ แบบรูป และวาดภาพ 
ประกอบ เชน บางคนตอบวาพยายามหาวันหยุดที่ตรงกันใน 1 เดือน ซ่ึงได 3 วัน แตเม่ือพิจารณา
อีกทีพบวาแตละเดือนมีจํานวนวันไมเทากัน จึงคิดวาวิธีการนี้ไมนาจะไดผล บางคนตอบวาใชการนบั 
วันและวงกลมวันที่ตรงกัน เขียนวันจันทรถึงวันอาทิตยแลวตรวจสอบวันที่ตรงกัน แตวิธีการนี้ตอง
เขียนตัวเลขเยอะมาก มองไมเห็นแนวทางวาจะมีเหตุผลในการนําไปสูคําตอบไดอยางไร เปนตน 
นักศึกษา 4 คนระบุไปในประเด็นวาใชวิธีหา ค.ร.น. ของ 4 และ 10 ซ่ึงพบวาทุก 20 วันจะตองมี
วันหยุดตรงกัน 2 วัน ซ่ึงวิธีการนี้นาจะนําไปสูคําตอบได สวนนักศึกษาอีก 2 คน คนหนึ่งตอบวาวิธี
แรกที่ลองใชคือการหาสมการ แตไมไดผล จึงคิดทบทวนใหมและคนพบคําที่เปนกุญแจสําคัญคือคํา
วาวันหยุดตรงกัน ซ่ึงทําใหนึกถึงการหา ค.ร.น. สวนอีกคนหนึ่งตอบวาใชวิธีการคิดและสรางคําถาม
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ใหมยอยๆ ไปทีละขั้น กลาวคือ ทั้งสองคนตองทํางานกี่วัน หยุดกี่วัน จึงจะกลับมาเริ่มทํางานวันแรก
พรอมกันอีก เม่ือหารอบของการหยุดงานตรงกันไดแลวจึงหาตอไปวา ใน 365 วันจะมีวันหยุดตรงกัน
กี่วัน ซ่ึงเปนวิธีการที่คิดวานําไปสูคําตอบ 
    สําหรับคําถามที่วา “นักศึกษาหาคําตอบของปญหาไดหรือไม และรูสึกอยางไร” พบวา 
นักศึกษาทั้งสิบสองคนตอบวาหาคําตอบได โดยนักศึกษา 9 คนระบุไปในประเด็นวารูสึกภูมิใจที่แก 
ปญหาไดและปญหาไมไดยากเกินความสามารถ เชน บางคนตอบวาสนุกกับการแกปญหาดวยตนเอง 
รูสึกทาทายและอยากที่จะแกปญหาอ่ืนๆ บางคนตอบวามีความรูสึกวาบางครั้งในการมองปญหาบาง
ปญหาในครั้งแรก อาจจะคิดวาตนเองคงไมสามารถหาหนทางในการแกปญหานั้นๆ ไดอยางแนนอน 
แตเม่ือไดตั้งใจและพยายามคิดหาวิธีการตางๆ แกปญหา ก็สามารถบรรลุผลตามที่มุงหวังได ถึงแมวา
จะใชเวลาที่แตกตางกันแตก็ไดผลสําเร็จเหมือนกัน เปนตน นักศึกษา 2 คนระบุไปในประเด็นวารูสึก
วายังไมแนใจในคําตอบวาจะถูกตองหรือไม สวนนักศึกษาอีก 1 คนตอบวา ตนเองนึกสงสัยวาจะมี
วิธีการแกปญหาแบบอ่ืนๆ ที่งายกวานี้ในการหาคําตอบหรือไม       
    สําหรับคําถามที่วา “นักศึกษาตรวจสอบคําตอบหรือไม ลองใชวิธีการอื่นๆ บางหรือไม และ
แนใจหรือไมวาคําตอบที่หาไดถูกตอง” พบวา นักศึกษา 7 คนระบุไปในประเด็นวาไดตรวจสอบคําตอบ 
เชน บางคนตอบวาไดตรวจสอบคําตอบและพยายามหาวิธีการคิดแบบอ่ืนๆ แตก็ยังไมแนใจวาคําตอบ
จะถูกตอง บางคนตอบวาตรวจสอบจากผังการทํางาน โดยทําแบบยอนกลับเพ่ือดูวาสอดคลองกัน
หรือไม แตยังไมไดลองใชวิธีการแกปญหาแบบอ่ืนๆ เปนตน สวนนักศึกษาอีก 5 คนระบุไปในประเด็น
วาไมไดตรวจสอบคําตอบ เชน บางคนตอบวาไมไดทําการตรวจคําตอบเพราะไมรูวาจะหาวิธีการตรวจ 
คําตอบอยางไร บางคนตอบวาไมไดตรวจทานคําตอบและไมไดลองคิดวิธีการอ่ืนๆ เพราะเวลาไม
เพียงพอ เปนตน     
    สําหรับคําถามสุดทายที่วา “ความรูสึกของนักศึกษาโดยภาพรวมเปนอยางไรเกี่ยวกับการ
แกปญหาเรื่องน้ี” พบวา นักศึกษา 5 คนระบุไปในประเด็นวาเปนปญหาที่นาสนใจ และไมยากอยาง
ที่คิด เชน บางคนตอบวาจากโจทยดูเหมือนยาก เหมือนโจทยใหมาไมครบ แตเปนโจทยที่นาสนใจ
และทาทายความสามารถ บางคนตอบวาเปนปญหาที่นาสนใจมาก ถาหากอานโจทยในตอนแรกจะ
รูสึกวายาก แตหากใชการวาดแผนภาพชวยก็จะทําใหคิดไดงายขึ้น เปนตน นักศึกษา 4 คนระบุไป
ในประเด็นวาอยากนําปญหานี้ไปลองใชกับนักเรียนของตน เชน บางคนตอบวาคิดวาสามารถนํา
ปญหานี้ไปใชกับนักเรียนได ซ่ึงระดับความยากเหมาะสมกับนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นไป บางคนตอบวา
โจทยขอน้ีอยากเอาไปใหเด็กนักเรียนทําเพราะใชการหา ค.ร.น. มาชวย ซ่ึงถานําไปใหนักเรียนลอง
คิดอาจจะคิดไดเร็วกวาตนเองก็ได เปนตน สวนนักศึกษาอีก 3 คนระบุไปในประเด็นเกี่ยวกับความรู
หรือแนวคิดที่ไดรับ เชน บางคนตอบวาปญหาทางคณิตศาสตรขอน้ีตองใชความสามารถสวนบุคคล 
คนที่แกปญหาไดแตละคนอาจใชวิธีการที่แตกตางกัน บางคนตอบวาผูคิดจะตองพยายามจัดระบบ
ของความคิด รวมถึงลําดับขั้นตอนการคิดใหไดจึงจะแกปญหานี้ได เปนตน   
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 ผลการประเมินสภาพปญหาในการตั้งปญหาของนักศึกษาครู 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูแตละคนลงมือตั้งปญหาทางคณิตศาสตรใน
ใบกิจกรรมที่ 1-3 แลวเขียนรายงานผลในใบกิจกรรมที่ 1-4 ซ่ึงใหเขียนเลาประสบการณที่ไดในทันที
หลังจากที่ตั้งปญหาเสร็จแลวจากประเด็นคําถามที่ตั้งไว โดยใหนักศึกษาปรับและขยายปญหาที่ได
แกไปแลวเรื่อง “วันหยุดตรงกัน” ดังกลาวขางตน เม่ือใหนักศึกษาครูยอนคิดทบทวนกลับไปวา 
“นักศึกษามีวิธีการตั้งปญหาอยางไร” พบวา นักศึกษา 7 คนระบุไปในประเด็นวายังคงใชขอมูลของ
ปญหาเดิมเปนหลักแตไดเพ่ิมเติมเง่ือนไขบางอยางเขาไป เชน บางคนเปลี่ยนเฉพาะคําถามวาถา
ตองการใหทั้งสองคนมีวันหยุดที่เทากัน จะตองใหใครเริ่มทํางานกอนและเริ่มทํางานกอนกี่วัน บาง
คนเพิ่มเติมเง่ือนไขวาถาทั้งสองคนไดเงินเฉพาะวันที่มาทํางาน โดยนลินีไดวันละ 150 บาท และ
ชาคริตไดวันละ 120 บาท เม่ือวันหยุดตรงกันครั้งที่สองใครจะไดเงินมากกวากัน เปนตน สวน
นักศึกษาอีก 5 คนระบุไปในประเด็นวาไดปรับเปลี่ยนตัวเลขใหมทั้งหมดและเพิ่มเติมเง่ือนไขบางอยาง
เขาไป เชน บางคนเปลี่ยนตัวเลขจากทํา 3 วัน หยุด 1 วัน และทํา 7 วัน หยุด 3 วัน ไปเปนทํา 4 วัน 
หยุด 2 วัน และทํา 6 วัน หยุด 4 วัน พรอมกับเพ่ิมเติมเง่ือนไขวาถาบริษัทตองมอบเงินโบนัสแกพนักงาน
ทั้งสองคนใหเร็วที่สุดหลังจากครบรอบปไปแลวกี่วัน โดยวันที่จายโบนัส พนักงานทั้งสองคนตองมา
ทํางานตรงกัน เปนตน  
 สําหรับคําถามที่วา “ในการตั้งปญหา นักศึกษาพยายามแกปญหาที่ตั้งขึ้นมา ควบคูไปดวยกัน
หรือไม อยางไร” พบวา นักศึกษา 8 คนระบุไปในประเด็นวาไดทําควบคูไปดวยกัน เชน บางคนตอบ
วาทําควบคูกันไปเพราะตองดูตามความเปนจริงและความเหมาะสมจึงปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางคน
ตอบวาทําควบคูไปดวยกันเพราะหากมีปญหาเชนหาคําตอบไมไดจะไดนํามาเปลี่ยนแปลงแกไขใหดี
ขึ้น เปนตน สวนนักศึกษาอีก 4 คนระบุไปในประเด็นวาไดตั้งปญหาใหเสร็จไปกอนแลวจึงคอยลงมือ
แกปญหาที่ตั้งขึ้นในภายหลัง  
 สําหรับคําถามที่วา “เม่ือนักศึกษาแกปญหาที่ตั้งขึ้นมาไมได นักศึกษาทําอยางไร มีการปรับ
ปญหาอีกหรือไม อยางไร” พบวา นักศึกษา 11 คนระบุไปในประเด็นวาไดปรับเปลี่ยนเง่ือนไขหรือ
ตัวเลขใหม เชน บางคนตอบวาปรับตัวเลขใหมเพ่ือใหไดตัวเลขที่ถูกตองและเหมาะสม ถาปรับแลว
ยังไมเปนไปตามที่คาดการณไวจะเปลี่ยนคําถามหรือเปลี่ยนขอความบางสวนของปญหา บางคน
ตอบวาหากปญหาที่ตั้งขึ้นแกไมไดก็จะลองเปลี่ยนตัวเลขในเง่ือนไขและลองแกปญหาใหมอีกครั้ง
เพ่ือใหไดคําตอบและทําใหทราบถึงความซับซอนของปญหาวาเราตองการใหยากงายเพียงใด เปน
ตน สวนนกัศึกษาอีก 1 คน ตอบวาตนเองสามารถแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นไดเลย  
 สําหรับคําถามสุดทายที่วา “ปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้น นักศึกษาคิดวาเปนปญหาที่นาสนใจ ทา
ทาย และขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไปไดอยางไร” พบวา นักศึกษา 10 คนระบุไป
ในประเด็นวาเปนปญหาที่ทาทายและตองใชความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรมากขึ้นกวาเดิม เชน 
บางคนตอบวาเปนปญหาที่มีความซับซอนมากกวาเดิม ทาทายสําหรับเด็กเกง และอาศัยการคิดแก 
ปญหาเปนไปตามลําดับขั้นตอน บางคนตอบวาปญหาที่ตั้งขึ้นมามีการขยายความรูจากปญหาเดิม



 175

คือคิดคํานวณเพิ่มมากขึ้น เปนการแกปญหาหลายขั้นตอนเพราะโจทยที่ตั้งขึ้นไมไดมีเพียงคําถาม
เดียว อาจใชความรูเรื่องเซต หรือทักษะการแกสมการหาคาตัวแปร เปนตน สวนนักศึกษาอีก 2 คน
ระบุไปในประเด็นวาปญหาที่ตั้งขึ้นไมคอยทาทายหรือขยายความรูออกไปเทาใดนัก เพราะยังใช
แนวคิดเดิมๆ  
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ใบกิจกรรมที่ 1-1 
(Solve problem)                                                   (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 30 นาที) 
 

จงแกปญหาเรื่อง ‘วันหยุดตรงกัน’ โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด  
 

 ปญหา ‘วันหยุดตรงกัน’ 
 

 นลินีและชาคริตเริ่มทํางานเปนพนักงานใหมของ
บริษัทผลิตหนังสือพิมพแหงหน่ึงพรอมกัน (เริ่มงานในวัน
เดียวกัน) โดยนลินีเลือกทํางานแบบทํา 3 วัน หยุด 1 วัน สวน
ชาคริตเลือกทํางานแบบทํา 7 วัน หยุด 3 วัน อยากทราบวาเม่ือ
ทั้งสองคนทํางานไปไดครบ 1 ป (365 วัน) จะมีวันหยุดตรงกัน
ทั้งหมดกี่วัน  

 

วิธีคิดอยางละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา 
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ใบกิจกรรมที่ 1-2 
(Student report for problem solving)                   (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 15 นาที) 
 

จากการแกปญหาเรื่อง ‘วันหยุดตรงกัน’ ในใบกิจกรรมที่ 1-1 ใหนักศึกษามองและคิดยอนกลับไป 
แลวตอบคําถามตางๆ ตอไปน้ีตามสภาพจริง 
 

1. เมื่อแรกพบปญหาและอานปญหาเสร็จแลว นักศึกษาคิดถึงอะไร อยางไร 
 
 
 
 
2.  นักศึกษาเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาเลยหรือไม ใชยุทธวิธีใด ผลเปนอยางไร มีอะไรเกิดขึ้นบาง 
 ยุทธวิธีนั้นสามารถใชแกปญหาไดคําตอบเลยหรือไม 
 
 
 
 
3. ถาแกปญหาไมสําเร็จหรือไมแนใจในวิธีการ นักศึกษาพยายามหายุทธวิธีอ่ืนมาลองใชอีกหรือไม  
 ผลเปนอยางไร 
 
 
 
 
4. นักศึกษาหาคําตอบของปญหาไดหรือไม และรูสึกอยางไร 
 
 
 
 
5. นักศึกษาตรวจสอบคําตอบหรือไม ลองใชวิธีการอื่นๆ บางหรือไม และแนใจหรือไมวาคําตอบที่หาไดถูกตอง 
 
 
 
 
6. ความรูสึกของนักศึกษาโดยภาพรวมเปนอยางไรเกี่ยวกับการแกปญหาเรื่องนี้ 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา 
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ใบกิจกรรมที่ 1-3 
(Pose problem)                                                    (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 40 นาที) 
 

จงตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเรื่อง ‘วันหยุดตรงกัน’ ที่นักศึกษาไดแกมาแลวในใบกิจกรรมที่ 1-1 
ใหเปนปญหาที่นาสนใจ ทาทาย และขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป เพ่ือใชถามเพื่อน
นักศึกษาคนอื่นๆ พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานี้ดวย  
 

 ปญหาเดิม เรื่อง ‘วันหยุดตรงกัน’ 
 

 นลินีและชาคริตเริ่มทํางานเปนพนักงานใหมของ
บริษัทผลิตหนังสือพิมพแหงหน่ึงพรอมกัน (เริ่มงานในวัน
เดียวกัน) โดยนลินีเลือกทํางานแบบทํา 3 วัน หยุด 1 วัน สวน
ชาคริตเลือกทํางานแบบทํา 7 วัน หยุด 3 วัน อยากทราบวาเม่ือ
ทั้งสองคนทํางานไปไดครบ 1 ป (365 วัน) จะมีวันหยุดตรงกัน
ทั้งหมดกี่วัน  

 

 
 ปญหาใหม เร่ือง …………………..………..…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา 
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ใบกิจกรรมที่ 1-3 (ตอ) 
 
 แกปญหาใหมที่ตั้งข้ึน  
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ใบกิจกรรมที่ 1-4 
(Student report for problem posing)                    (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 15 นาที) 
 

จากการตั้งปญหาที่นักศึกษาตั้งขึ้นใหมในใบกิจกรรมที่ 1-3 ใหนักศึกษามองและคิดยอนกลับไป  
แลวตอบคําถามตางๆ ตอไปน้ีตามสภาพจริง 
 

1.  นักศึกษามีวิธีการตั้งปญหาอยางไร 
  
 
 
 
 
 
 
 

2. ในการตั้งปญหา นักศึกษาพยายามแกปญหาที่ต้ังขึ้นมา ควบคูไปดวยกันหรือไม อยางไร    
  
 
 
 
 
 
 
 

3. เมื่อนักศึกษาแกปญหาที่ต้ังขึ้นมาไมได นักศึกษาทําอยางไร มีการปรับปญหาอีกหรือไม อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ปญหาที่ต้ังขึ้นมานั้น นักศึกษาคิดวาเปนปญหาท่ีนาสนใจ ทาทาย และขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตร 
  ออกไปไดอยางไร 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา 
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เอกสารเพิ่มเติมทายกิจกรรมที่ 1 
 เฉลยคําตอบและตวัอยางวิธีการแกปญหาเรื่อง ‘วันหยุดตรงกัน’ 
 

 ปญหา ‘วันหยุดตรงกัน’ 
 

 นลินีและชาคริตเริ่มทํางานเปนพนักงานใหมของ
บริษัทผลิตหนังสือพิมพแหงหน่ึงพรอมกัน (เริ่มงานในวัน
เดียวกัน) โดยนลินีเลือกทํางานแบบทํา 3 วัน หยุด 1 วัน สวน
ชาคริตเลือกทํางานแบบทํา 7 วัน หยุด 3 วัน อยากทราบวาเม่ือ
ทั้งสองคนทํางานไปไดครบ 1 ป (365 วัน) จะมีวันหยุดตรงกัน
ทั้งหมดกี่วัน  

 

 
 เฉลยคําตอบ 36 วัน 
 
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
 นลินีทํา 3 วัน หยุด 1 วัน แตชาครติทํา 7 วัน หยุด 3 วัน ดังน้ันรอบ (วงจร) การทํางาน
ของนลินีคือ 4 วัน และของชาคริต คือ 10 วัน 
 เน่ืองจาก ค.ร.น.ของ 4 และ 10 คือ 20 ดังน้ันทั้งสองคนจึงมีรอบการทํางานดวยกันคือ 20 
วัน  
 ในชวง 1 ป (365 วัน) จะมีรอบการทํางานดวยกันทั้งหมด 18 รอบ และเหลือเศษ 5 วัน 
(ไดมาจากนํา 365 ÷ 20 ได 18 เหลือเศษ 5)  
 ในรอบ (วงจร) แรก นลินีหยุดงานในวันที่ 4, 8, 12, 16 และ 20  
 ในรอบ (วงจร) แรก ชาคริตหยุดงานในวันที่ 8, 9, 10, 18, 19 และ 20  
 ดังน้ันในรอบแรก ทั้งสองคนมีวันหยุดตรงกัน 2 วัน 
 น่ันคือในรอบละ 20 วัน ทั้งสองคนมีวันหยุดตรงกัน 2 วัน 
 ฉะน้ันใน 1 ป (365 วัน) ทั้งสองคนจะมีวันหยุดตรงกันเทากับ 18 × 2 = 36 วัน โดยเศษที่
เหลืออีก 5 วัน ไมมีวันไหนที่หยุดตรงกนั เพราะวันแรกของการหยุดตรงกันในแตละรอบคือวนัที่ 8 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมฐานการแกปญหา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 1. เพ่ือใหนักศึกษาครูไดฝกทักษะ/กระบวนการแกปญหา ฝกการใหเหตุผลในแตละขั้นตอน
ของการแกปญหา และฝกการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 2. เพ่ือใหนักศึกษาครูไดเรียนรูลักษณะและเห็นคุณคาของปญหาทางคณิตศาสตรทั้งสาม
ประเภท ไดแก ปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problem) ปญหาปลายเปด (Open-ended problem) 
และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problem) 
 3. เพ่ือใหนักศึกษาครูไดฝกการใหคะแนนสําหรับการแกปญหา  
 
แนวคิดที่สําคัญ  
 การทํากิจกรรมการแกปญหาโดยใชสถานการณปญหาที่ไมคุนเคย (Non-Routine problem) 
ปญหาปลายเปด (Open-ended problem) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problem) ชวยดึงดูด
ความสนใจและทาทายความสามารถใหอยากคิดแกปญหา การฝกทักษะและกระบวนการใหเหตุผล
ชวยใหผูอ่ืนเชื่อตามที่ตนอธิบายได การฝกทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรชวยใหผูอ่ืน
เขาใจสาระที่จะถายทอดออกไปได อีกทั้งการฝกการใหคะแนนสําหรับการแกปญหาสามารถชวยเตรยีม
ความพรอมในการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไป 
 
สื่อการเรียนรู   
 1. ใบความรูที่ 2-1 (Holistic scoring scale for problem solving) 
 2. ใบกิจกรรมที่ 2-1 (Solve problem A) 
 3. ใบกิจกรรมที่ 2-2 (Solve problem B) 
 4. ใบกิจกรรมที่ 2-3 (Solve problem C) 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. นักศึกษาครูเรียนรูเกณฑการใหคะแนนแบบองครวมสําหรับการแกปญหาจากใบความรู
ที่ 2-1 (ใชเวลา 10 นาที) 
 2. แบงกลุมนักศึกษาครูออกเปน 3 กลุม กลุมละ 4 คน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมฐานการแกปญหา
จํานวน 3 ฐาน ดังแผนภาพตอไปน้ี 
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 กิจกรรมฐานการแกปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมฐานการแกปญหาเริ่มตนจากใหนักศึกษาครูกลุมที่ 1, 2 และ 3 ประจําฐาน A ,B และ C ตาม 
ลําดับ แลวเริม่ปฏิบัติการแกปญหาพรอมกันในแตละฐาน เม่ือหมดเวลา (30 นาที) ใหนักศึกษาครูแต
ละกลุมหมุนเวยีนปฏิบตัิกิจกรรมในฐานอื่นเปนวงจร (ดังแผนภาพ) จนครบทั้งสามฐาน (ใชเวลาทั้งหมด 
1 ชั่วโมง 30 นาที) 
  ทั้งน้ีปญหาในแตละฐานเปนดังน้ี 
  ฐาน A   ปญหา ‘ประตูร้ัว’ 

ลุงสนั่นตองการหมุนเปล่ียนการเขาไปกินหญาของฝูงวัวในแตละบริเวณทุงหญา
ทั้งสามของทุกๆ สัปดาห (ดังรูป) เพ่ือใหเปนการประหยัดลุงสนั่นจึงใชความรูทาง
คณิตศาสตรออกแบบประตูรั้วเปน 3 ประตู โดยเมื่อสองประตูใดๆ หมุนเขาหากัน 
ประตูก็จะปดบริเวณทุงหญานั้นๆ ไดพอดีโดยที่ไมมีสวนใดของประตูซอนทับกัน
อยากทราบวาลุงสนั่นจะสรางประตูรั้วทั้งสามประตูนี้ใหมีความยาวในแตละประตูเปน
เทาไร 

 

  ฐาน B   ปญหา ‘การบันทึกลงแผน CD-R’ 
นักเรียนหองหน่ึงไปเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเอากลองถายรูป

ไปทั้งหมด 15 คน แตละคนถายรูปกลับมาซึ่งใชหนวยความจําในการเก็บรูปที่แตกตาง
กัน (ดังรูป) วสันตตองการเก็บรูปทั้งหมดซึ่งมีอยู 15 โฟลเดอร บันทึกใสในแผน CD-R ที่
มีหนวยความจําแผนละ 700 MB วสันตตองวางแผนใหดีเพ่ือประหยัดในการใชจํานวน
แผน CD-R ใหนอยที่สุด อยากทราบวา วสันตสามารถใชจํานวนแผน CD-R นอยที่สุด
กี่แผน และแบงการบันทึกโฟลเดอรตางๆ ลงใน CD-R แตละแผนอยางไร 

 

  ฐาน C   ปญหา ‘มุมของเข็มนาฬิกา’ 
สุนัยหันไปมองนาฬิกาซึ่งขณะนั้นเปนเวลา 8.16 น. เขานึกสงสัยในทันใดวามุม

ระหวางเข็มส้ันและเข็มยาวของนาฬิกา ณ เวลา 8.16 น. (ที่เปนมุมปาน) มีขนาดเปน
กี่องศา นักศึกษาจะใชความรูทางคณิตศาสตร หาคําตอบใหสุนัยไดอยางไร 

ฐาน A 
แกปญหาในใบกิจกรรมที่ 2-1 

ใชเวลา 30 นาที 

ฐาน B 
แกปญหาในใบกิจกรรมที่ 2-2 

ใชเวลา 30 นาที 

ฐาน C 
แกปญหาในใบกิจกรรมที่ 2-3 

ใชเวลา 30 นาที 
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 3. นักศึกษาครูในแตละกลุมออกมานําเสนอผลการแกปญหาของแตละฐานหนาชั้นเรียน 
โดยเนนการใหเหตุผลเพื่อใหผูอ่ืนเชื่อตามที่กลุมตนอธิบาย และเนนการสื่อสารทางคณิตศาสตรเพ่ือ 
ใหผูอ่ืนเขาใจสาระที่กลุมตนถายทอดออกไป ทั้งน้ีเม่ือนักศึกษากลุมใดนําเสนอผลการแกปญหาของ
แตละฐานใดเสร็จแลว ใหกลุมอ่ืนพิจารณาใหคะแนนการแกปญหา (ตามใบความรูที่ 2-1) พรอมทั้ง
รวมอภิปรายถึงเหตุผลในการใหคะแนนดังกลาว (ใชเวลา 70 นาที) 
 4. นักศึกษาครูรวมกันวิเคราะหและอภิปรายถึงลักษณะของปญหาในแตละฐานทั้งสามขอ
ที่แกมาแลว อภิปรายถึงขอดีของปญหาประเภทตอไปน้ี ไดแก ปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine 
problem) ปญหาปลายเปด (Open-ended problem) และปญหาในชีวิตจริง (Real-world problem) 
ที่ชวยดึงดูดความสนใจและทาทายความสามารถใหผูเรียนอยากคิดแกปญหาได (ใชเวลา 10 นาที) 
 5. นักศึกษาครูชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรูกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือใชสําหรับ
จัดทําแผนผังความคิด (Mind map) ในการสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดในกิจกรรมที่ 10 (กิจกรรม
สุดทาย) ตอไป  
    
การประเมินผล  
 1. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมฐานการแกปญหา จากใบกิจกรรมที่ 2-1 ถึงใบกิจกรรมที่ 
2-3 พรอมทั้งสังเกตการนําเสนออยางเปนเหตุเปนผลในแตละขั้นตอนของการแกปญหา ตลอดจนสังเกต
การสื่อสารทางคณิตศาสตรจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุมและจากการออกมานําเสนอผลการแกปญหา
หนาชั้นเรียน   
 2. สังเกตความเปนเหตุเปนผลของการใหคะแนน (ตามใบความรูที่ 2-1) สําหรับการแกปญหา
ของนักศึกษาครู 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 ผลการประเมินกิจกรรมฐานการแกปญหา 
 การวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูแตละกลุม (3 กลุม กลุมละ 4 คน) ปฏิบัติกิจกรรม
ฐานการแกปญหาในใบกิจกรรมที่ 2-1 ถึงใบกิจกรรมที่ 2-3 ปรากฏผลดังน้ี 
 สําหรับใบกิจกรรมที่ 2-1 ที่ใหนักศึกษาแกปญหาเรื่อง “ประตูร้ัว” ที่กลาววา 
 

 ปญหา “ประตูร้ัว” 
 ลุงสนั่นตองการหมุนเปลี่ยนการเขาไป
กินหญาของฝูงวัวในแตละบริเวณทุงหญาทั้งสาม
ของทุกๆ สัปดาห (ดังรูป) เพ่ือใหเปนการประหยัด
ลุงสนั่นจึงใชความรูทางคณิตศาสตรออกแบบประตู
ร้ัวเปน 3 ประตู โดยเมื่อสองประตูใดๆ หมุนเขาหา
กัน ประตูก็จะปดบริเวณทุงหญานั้นๆ ไดพอดีโดย
ที่ไมมีสวนใดของประตูซอนทับกัน  
    อยากทราบวาลุงสนั่นจะสรางประตูร้ัวทั้งสามประตูน้ีใหมีความยาวในแตละประตูเปนเทาไร 
 

 พบวา นักศึกษา 2 กลุมใชยุทธวิธีการแกปญหาโดยสรางระบบสมการเชิงเสนสามตัวแปร 
สวนนักศึกษาอีก 1 กลุมใชยุทธวธิีเดาและตรวจสอบ โดยแสดงตัวอยางการแกปญหาดังภาพประกอบ ๑ 
และภาพประกอบ ๒ ตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ ๑  ตัวอยางการแกปญหาเรื่องประตูร้ัว โดยใชยุทธวธิสีรางระบบสมการ 
                 เชิงเสนสามตวัแปร 
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 จากภาพประกอบ ๑ จะเห็นวานักศึกษากลุมน้ีทําการแกปญหาโดยใชยุทธวิธีสรางระบบ
สมการเชิงเสนสามตัวแปร และวาดภาพประกอบการแสดงแนวคิด ซ่ึงดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวิธี
ที่เหมาะสม แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน ไดคําตอบของปญหาถูกตอง สมบูรณ ดังน้ันจึงไดคะแนน
การแกปญหาอยูในระดับ 5: ยอดเยี่ยม 
 

 
 

ภาพประกอบ ๒  ตัวอยางการแกปญหาเรื่องประตูร้ัว โดยใชยุทธวธิเีดาและตรวจสอบ 
 
 จากภาพประกอบ ๒ จะเห็นวานักศึกษากลุมน้ีทําการแกปญหาโดยใชยุทธวิธีเดาและตรวจ 
สอบ ใชการเขียนบรรยายแสดงแนวคิดอยางเปนขั้นตอน ซ่ึงดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม 
แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน ไดคําตอบของปญหาถูกตอง สมบูรณ ดังนั้นจึงไดคะแนนการแกปญหา
อยูในระดับ 5: ยอดเยี่ยม 
 สําหรับใบกิจกรรมที่ 2-2 ทีใ่หนักศึกษาแกปญหาเรื่อง “การบันทึกลงแผน CD-R” ทีก่ลาววา 
 

 ปญหา ‘การบันทึกลงแผน CD-R’ 
 นักเรียนหองหน่ึงไปเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัด
เชียงใหม โดยมีผูเอากลองถายรูปไปทั้งหมด 15 คน แต
ละคนถายรูปกลับมาซึ่งใชหนวยความจําในการเก็บรูปที่
แตกตางกัน (ดังรูป)  
 วสันตตองการเก็บรูปทั้งหมดซึ่งมีอยู 15 โฟลเดอร 
บันทึกใสในแผน CD-R ที่มีหนวยความจําแผนละ 700 MB 
วสันตตองวางแผนใหดีเพ่ือประหยัดในการใชจํานวนแผน 
CD-R ใหนอยที่สุด 
 อยากทราบวา วสันตสามารถใชจํานวนแผน CD-R นอยที่สุดกี่แผน 
และแบงการบันทึกโฟลเดอรตางๆ ลงใน CD-R แตละแผนอยางไร 
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 พบวา นักศึกษา 2 กลุมใชยุทธวิธีการแกปญหาโดยเรียงและจัดขอมูลอยางเปนระบบรวมทั้ง
ใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผล สวนนักศึกษาอีก 1 กลุมใชยุทธวิธีเดาและตรวจสอบ โดยแสดงตัวอยาง 
การแกปญหาดังภาพประกอบ ๓ และภาพประกอบ ๔ ตอไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ ๓  ตัวอยางการแกปญหาเรื่องการบันทึกลงแผน CD-R โดยใชยุทธวธิ ี
                  เรียงและจัดขอมูลอยางเปนระบบรวมทั้งใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผล 
 
 จากภาพประกอบ ๓ จะเห็นวานักศึกษากลุมน้ีทําการแกปญหาโดยใชยุทธวิธีเรียงและจัด
ขอมูลอยางเปนระบบรวมทั้งใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผล กลาวคือ ไดทําการเรียงขอมูลจากมากไป
หานอย และพิจารณาจัดแบงขอมูลตามลําดับจากมากไปหานอยโดยไดคํานวณ ตรวจสอบ และให
เหตุผลอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงถือวาไดดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม แสดงวิธีการแก 
ปญหาไดชัดเจน ไดคําตอบของปญหาถูกตอง สมบูรณ ดังน้ันจึงไดคะแนนการแกปญหาอยูในระดับ 
5: ยอดเยี่ยม 
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ภาพประกอบ ๔  ตัวอยางการแกปญหาเรื่องการบันทึกลงแผน CD-R โดยใชยุทธวธิ ี
                  เดาและตรวจสอบ 
 
 จากภาพประกอบ ๔ จะเห็นวานักศึกษากลุมน้ีทําการแกปญหาโดยใชยุทธวิธีเดาและตรวจ 
สอบ โดยไดวิเคราะหจํานวนแผนที่นอยที่สุดที่จะเปนไปไดกอนจากการหาคาเฉลี่ย แตทั้งนี้มีการ
คํานวณที่ผิดพลาดบางสวน กลาวคือ ผลบวกของหนวยความจําทั้งหมดที่ถูกตองเทากับ 4,107 MB 
ซ่ึงนักศึกษาคํานวณผิดพลาดเปน 3,910 MB แตความผิดพลาดไมไดสงผลตอคําตอบ จากนั้นนักศึกษา
ใชวิธีการสุมขอมูลบางจํานวนมาคํานวณโดยใชการบวก ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนขอมูลไปเรื่อยๆ 
จนไดคําตอบที่ถูกตอง แตการเขียนนําเสนอการแกปญหายังขาดรายละเอียด ดังน้ันจึงไดคะแนนการ
แกปญหาอยูในระดับ 4: มาก 
 สําหรับใบกิจกรรมที่ 2-3 ที่ใหนักศึกษาแกปญหาเรื่อง “มุมของเข็มนาฬิกา” ที่กลาววา 
 
 ปญหา ‘มุมของเข็มนาฬิกา’ 
 สุนัยหันไปมองนาฬิกาซึ่งขณะนั้นเปนเวลา 8.16 น. เขานึกสงสัย
ในทันใดวามุมระหวางเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกา ณ เวลา 8.16 น. (ที่
เปนมุมปาน) มีขนาดเปนกี่องศา นักศึกษาจะใชความรูทางคณิตศาสตร 
หาคําตอบใหสุนัยไดอยางไร 
 
 พบวา นักศึกษาทั้งสามกลุมใชยุทธวิธีที่เหมือนกันในการแกปญหา โดยสรางสมการและใช
ความรูเรื่องเวลา อัตราสวน และการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยแสดงตัวอยางการแกปญหาดังภาพ 
ประกอบ ๕ ตอไปน้ี 
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ภาพประกอบ ๕  ตัวอยางการแกปญหาเรื่องมุมของเข็มนาฬิกา โดยใชยุทธวิธสีรางสมการ 
              และใชความรูเรือ่งเวลา อัตราสวน และการเทียบบัญญัตไิตรยางศ 
 
 จากภาพประกอบ ๕ จะเห็นวานักศึกษากลุมน้ีทําการแกปญหาโดยใชยุทธวิธีสรางสมการ 
และใชความรูเร่ืองเวลา อัตราสวน และการเทียบบัญญัติไตรยางศ กลาวคือ นักศึกษาเริ่มตนหาขนาด
ของมุมในการหมุนของเข็มยาวในชวงเวลา 1 นาที แลวคํานวณหาขนาดของมุมระหวางเข็มสั้นกับ
เข็มยาวในเวลา 8.16 น. ตามที่โจทยกําหนดโดยตองใชการนึกภาพตามสภาพจริงของการหมุนของ
เข็มนาฬิกา (ที่เข็มสั้นไมไดชี้ที่ตําแหนงตัวเลข 8 พอดี แตขยับเลยตัวเลข 8 ขึ้นไปเล็กนอย) ทั้งนี้
นักศึกษาใชการวาดภาพประกอบการแสดงแนวคิด ซ่ึงถือวาไดดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวิธีที่
เหมาะสม แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน ไดคําตอบของปญหาถูกตอง สมบูรณ ดังน้ันจึงไดคะแนน
การแกปญหาอยูในระดับ 5: ยอดเยี่ยม  
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ใบความรูที่ 2-1 
(Holistic scoring scale for problem solving)                                                    
 

เกณฑการใหคะแนนแบบองครวมสําหรับการแกปญหา 
 

5 
ยอดเยี่ยม 

  ดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวธิแีกปญหาที่เหมาะสม แสดงวิธีการแกปญหาไดชัดเจน ได 
     คําตอบของปญหาถูกตอง สมบูรณ 

4 
มาก 

  ดําเนินการตามยุทธวิธีแกปญหาที่จะนําไปสูการหาคําตอบที่ถูกตอง แตเขาใจบางสวนของ 
     ปญหาผิดไปโดยเงื่อนไขบางอยางของปญหา หรือ 
  เลือกใชยุทธวิธแีกปญหาไดเหมาะสม หาคําตอบถูกตอง แตดําเนินการตามยุทธวิธีไดไม 

     สมบูรณ หรือ 
  เลือกใชยุทธวิธไีดเหมาะสม และแสดงจํานวนที่เปนคําตอบของปญหา แตไมไดนํามาใช 

     แสดงเปนคําตอบของปญหา 
3 

ปานกลาง 
  ใชยุทธวิธีไมเหมาะสมและไดคําตอบไมถูกตอง แตมีส่ิงที่แสดงถึงการมีความเขาใจปญหา  

     หรือ 
  ใชยุทธวิธีไดเหมาะสม แตไมไดดําเนินการจนกระทั่งไดคําตอบ หรือ 
  ใชยุทธวิธีไดเหมาะสม แตดําเนินการไมถูกตอง และนําไปสูการหาคําตอบที่ผิดพลาด หรือ 

     หาคําตอบไมได หรือ 
  ไดคําตอบของปญหายอยๆ ที่แบงจากปญหาที่กําหนด แตดําเนินการตอไปไมได หรือ 
  ไดคําตอบที่ถูกตอง แตไมไดแสดงรายละเอยีดของวิธีการแกปญหา 

2 
นอย 

  แสดงวิธีหาคําตอบ และมีส่ิงบงบอกถึงความเขาใจปญหาบางประการ และมีแนวทางที่จะไม 
     นําไปสูการหาคําตอบที่ถูกตอง หรือ 
  พยายามแกปญหาดวยยุทธวิธีทีไ่มเหมาะสมเพียงแนวทางเดียวที่ไมสามารถแกปญหาได  

     และไมคิดหายุทธวิธีอื่น หรือ 
  มีส่ิงบงชี้ถึงความพยายามที่จะหาเปาหมายยอยๆ ของปญหา แตไมดําเนินการตอ 

1 
นอยมาก

หรือไมพยายาม 

  ไมแสดงการแกปญหา หรือไมตอบสนองสิ่งที่สัมพันธกับปญหา คัดลอกขอมูลจากปญหา  
     แตไมไดนํามาใชใหเกิดความเขาใจปญหา 

 
 

 ที่มา: ปรับจากเกณฑของปรีชา เนาวเย็นผล.  (2544).  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
โดยใชการแกปญหาปลายเปด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.  หนา 311.  
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ใบกิจกรรมที่ 2-1 
(Solve problem A)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 30 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘ประตูร้ัว’ (Problem A) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด  
 

 ปญหา ‘ประตูร้ัว’  
 ลุงสนั่นตองการหมุนเปลี่ยนการเขาไป
กินหญาของฝูงวัวในแตละบริเวณทุงหญาทั้งสาม
ของทุกๆ สัปดาห (ดังรูป) เพ่ือใหเปนการประหยัด
ลุงสนั่นจึงใชความรูทางคณิตศาสตรออกแบบประตู
ร้ัวเปน 3 ประตู โดยเมื่อสองประตูใดๆ หมุนเขาหา
กัน ประตูก็จะปดบริเวณทุงหญานั้นๆ ไดพอดีโดย
ที่ไมมีสวนใดของประตูซอนทับกัน  
    อยากทราบวาลุงสนั่นจะสรางประตูร้ัวทั้งสามประตูน้ีใหมีความยาวในแตละประตูเปนเทาไร 
 

วิธีคิดอยางละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 2-2 
(Solve problem B)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 30 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘การบันทึกลงแผน CD-R’ (Problem B) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด  
 

 ปญหา ‘การบันทึกลงแผน CD-R’ 
 นักเรียนหองหน่ึงไปเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัด
เชียงใหม โดยมีผูเอากลองถายรูปไปทั้งหมด 15 คน แต
ละคนถายรูปกลับมาซึ่งใชหนวยความจําในการเก็บรูปที่
แตกตางกัน (ดังรูป)  
 วสันตตองการเก็บรูปทั้งหมดซึ่งมีอยู 15 โฟลเดอร 
บันทึกใสในแผน CD-R ที่มีหนวยความจําแผนละ 700 MB 
วสันตตองวางแผนใหดีเพ่ือประหยัดในการใชจํานวนแผน 
CD-R ใหนอยที่สุด 
 อยากทราบวา วสันตสามารถใชจํานวนแผน CD-R นอยที่สุดกี่แผน 
และแบงการบันทึกโฟลเดอรตางๆ ลงใน CD-R แตละแผนอยางไร 
 

วิธีคิดอยางละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 2-3 
(Solve problem C)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 30 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘มุมของเข็มนาฬิกา’ (Problem C) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด  
 

 ปญหา ‘มุมของเข็มนาฬิกา’ 
 สุนัยหันไปมองนาฬิกาซึ่งขณะนั้นเปนเวลา 8.16 น. เขานึกสงสัย
ในทันใดวามุมระหวางเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกา ณ เวลา 8.16 น. (ที่
เปนมุมปาน) มีขนาดเปนกี่องศา นักศึกษาจะใชความรูทางคณิตศาสตร 
หาคําตอบใหสุนัยไดอยางไร 
 

วิธีคิดอยางละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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เอกสารเพิ่มเติมทายกิจกรรมที่ 2 
 เฉลยคําตอบและตวัอยางวิธีการแกปญหาในกิจกรรมฐานการแกปญหา 
 

 1.  ฐาน A    ปญหา ‘ประตูร้ัว’ (Problem A) 
ลุงสนั่นตองการหมุนเปล่ียนการเขาไปกินหญาของฝูงวัวในแตละบริเวณทุงหญา

ทั้งสามของทุกๆ สัปดาห (ดังรูป) เพ่ือใหเปนการประหยัดลุงสนั่นจึงใชความรูทาง
คณิตศาสตรออกแบบประตูรั้วเปน 3 ประตู โดยเมื่อสองประตูใดๆ หมุนเขาหากัน 
ประตูก็จะปดบริเวณทุงหญานั้นๆ ไดพอดีโดยที่ไมมีสวนใดของประตูซอนทับกัน
อยากทราบวาลุงสนั่นจะสรางประตูรั้วทั้งสามประตูนี้ใหมีความยาวในแตละประตูเปน
เทาไร 

 
 เฉลยคําตอบ ประตู A, B และ C ยาว 7, 4 และ 8 ฟุต  
 
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
 เราอาจใชยุทธวธิีเดาและตรวจสอบได 
  เรารูแลววา A + B = 11, B + C = 12 และ C + A = 15 
 สมมุติให A = 5 
  A = 5 → B = 6 → C = 6  แต  C + A = 11 ≠ 15  
 สมมุติให A = 6 
  A = 6 → B = 5 → C = 7  แต  C + A = 13 ≠ 15  
 สมมุติให A = 7 
  A = 7 → B = 4 → C = 8  แต  C + A = 15 พอดี 
 ดังน้ัน ประตู A ยาว 7 ฟุต ประตู B ยาว 4 ฟุต และประตู C ยาว 8 ฟุต   
 หรือเราอาจใชวิธีการแกระบบสมการก็ได ดังน้ี 
   A + B = 11  ___ 1 
   B + C = 12  ___ 2 
   C + A = 15  ___ 3 
 
 
 
 

 วิเคราะหประเภทของปญหา ‘ประตร้ัูว’ 
  1) เปนปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problem)  
  2) ไมเปนปญหาปลายเปด (Open-ended problem)  
  3) เปนปญหาในชีวติจริง (Real-world problem) 

สมการ 2 - 1;    C – A = 1   ___ 4 
สมการ 4 + 3;       2C = 16  ___ 5 

            ดังน้ัน   C = 8 
                      B = 4 
                      A = 7 
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 2.  ฐาน B    ปญหา ‘การบันทึกลงแผน CD-R’ (Problem B) 
นักเรียนหองหน่ึงไปเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเอากลองถายรูป

ไปทั้งหมด 15 คน แตละคนถายรูปกลับมาซึ่งใชหนวยความจําในการเก็บรูปที่แตกตาง
กัน (ดังรูป) วสันตตองการเก็บรูปทั้งหมดซึ่งมีอยู 15 โฟลเดอร บันทึกใสในแผน CD-R ที่
มีหนวยความจําแผนละ 700 MB วสันตตองวางแผนใหดีเพ่ือประหยัดในการใชจํานวน
แผน CD-R ใหนอยที่สุด อยากทราบวา วสันตสามารถใชจํานวนแผน CD-R นอยที่สุด
กี่แผน และแบงการบันทึกโฟลเดอรตางๆ ลงใน CD-R แตละแผนอยางไร 

 

 
 เฉลยคําตอบและวิธีการแกปญหา  
 จํานวนแผน CD-R นอยที่สุด คือ 6 แผน แตมีวิธีการแบงการบันทึกโฟลเดอรตางๆ ลงใน 
CD-R หลายวิธี โดยใชวิธีการแกปญหาแบบคาดการณแลวตรวจสอบคําตอบ ในที่น้ีขอเสนอตัวอยาง
ของคําตอบสัก 2 ตัวอยาง ตอไปน้ี 
  ตัวอยางคําตอบแบบที่ 1 
   แผนที่ 1 384 + 313 = 697 MB 
   แผนที่ 2 215 + 326 + 155 = 696 MB 
   แผนที่ 3 584 + 102 = 686 MB 
   แผนที่ 4 84 + 125 + 290 +200 = 699 MB 
   แผนที่ 5 638 MB 
   แผนที่ 6 97 + 114 + 480 = 691 MB 
  ตัวอยางคําตอบแบบที่ 2 
   แผนที่ 1 584 + 114 = 698 MB 
   แผนที่ 2 480 + 215 = 695 MB 
   แผนที่ 3 97 + 102 + 200 + 290 = 689 MB 
   แผนที่ 4 384 + 313 = 697 MB 
   แผนที่ 5 638 MB 
   แผนที่ 6 155 + 326 + 84 + 125 = 690 MB 
 
 วิเคราะหประเภทของปญหา ‘การบันทึกลงแผน CD-R’ 
  1) เปนปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problem)  
  2) เปนปญหาปลายเปด (Open-ended problem)  
  3) เปนปญหาในชีวติจริง (Real-world problem) 
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 3.  ฐาน C    ปญหา ‘มุมของเข็มนาฬิกา’ (Problem C) 
สุนัยหันไปมองนาฬิกาซึ่งขณะนั้นเปนเวลา 8.16 น. เขานึกสงสัยในทันใดวามุม

ระหวางเข็มส้ันและเข็มยาวของนาฬิกา ณ เวลา 8.16 น. (ที่เปนมุมปาน) มีขนาดเปน
กี่องศา นักศึกษาจะใชความรูทางคณิตศาสตร หาคําตอบใหสุนัยไดอยางไร 

 

 
 เฉลยคําตอบ 152° 
 
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
 ขณะเวลา 8.16 น. เข็มยาวเดินไปได 16/60 ของรอบวงกลม  
คิดเปนองศาได (16/60)⋅360° = 96° 
 ทั้งน้ีเข็มสั้นตองอยูระหวางตัวเลข 8 และ 9 ซ่ึงองศาระหวาง 
ตัวเลข 8 และ 9 คือ (1/12)⋅360° = 30° 
 ดังน้ันเข็มสั้นเดินจากตัวเลข 8 ไป ณ ตําแหนงเวลา 8.16 น. 
เปนขนาดของมุมเทากับ (16/60)⋅30° = 8° 
 จะไดมุมระหวางตําแหนงเขม็สั้นเวลา 8.16 น. จนถึงตัวเลข 9 เทากับ 30° - 8° = 22° 
 จะไดมุมระหวางตําแหนงเขม็สั้นเวลา 8.16 น. จนถึงตัวเลข 12 เทากับ 90° + 22° = 112° 
 ดังน้ันขนาดของมุมระหวางเข็มสั้นและเขม็ยาวของนาฬิกา ณ เวลา 8.16 น. (เอาที่เปนมุม
ปาน) จึงคํานวณไดจาก 360° - 96° - 112° = 152°  
 
 วิเคราะหประเภทของปญหา ‘มุมของเข็มนาฬิกา’ 
  1) เปนปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problem)  
  2) ไมเปนปญหาปลายเปด (Open-ended problem)  
  3) เปนปญหาในชีวติจริง (Real-world problem) 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมเรียนรูเทคนิคการตั้งปญหา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 1. เพ่ือใหนักศึกษาครูไดเรียนรูเทคนิคการตั้งปญหาอยางหลากหลาย 
 2. เพ่ือใหนักศึกษาครูไดฝกการใหคะแนนสําหรับการตั้งปญหา  
 

แนวคิดที่สําคัญ  
 การตั้งปญหามี 2 แนวทางหลัก คือ 
  1)  การตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว โดยใชเทคนิคตางๆ 
ไดแก  
   1.1)  เทคนิคการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเง่ือนไขของปญหาเดิม  
   1.2)  เทคนิคการตัดหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขบางประการของปญหาเดิม  
   1.3)  เทคนิคการสลับตําแหนงระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหาของ 
      ปญหาเดิม  
ทั้งน้ีเพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป เพ่ือใหปญหาเดิมที่
เปนปญหาที่คุนเคยกลายเปนปญหาที่ไมคุนเคย หรือเพ่ือใหปญหาเดิมที่เปนปญหาปลายปดกลายเปน
ปญหาปลายเปด  
  2)  การตั้งปญหาขึ้นมาจากสถานการณที่กําหนดให โดยสถานการณที่กําหนดให 
อาจนํามาจากบทความในหนังสือพิมพ โฆษณาในนิตยสาร ขอมูลบันทึกที่สุดของโลก ปฏิทิน แผนพับ
ที่เสนอสินคาตามหางสรรพสินคาตางๆ เปนตน เพ่ือใหไดปญหาที่นาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการ
ใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
 การฝกการใหคะแนนสาํหรบัการตั้งปญหาสามารถชวยเตรียมความพรอมในการประเมินผล
ภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไป 
 

สื่อการเรียนรู   
 1. ใบความรูที่ 3-1 (Techniques for problem posing) 
 2. ใบความรูที่ 3-2 (Holistic scoring scale for problem posing) 
 3. ใบกิจกรรมที่ 3-1 (Pose problem from problem A) 
 4. ใบกิจกรรมที่ 3-2 (Pose problem from problem B) 
 5. ใบกิจกรรมที่ 3-3 (Pose problem from problem C) 
 6. ใบกิจกรรมที่ 3-4 (Pose problem from situation) 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. นักศึกษาครูเรียนรูเทคนิคการตั้งปญหาจากใบความรูที่ 3-1 โดยใหนักศึกษาไดอภิปราย
และลองฝกคิดแกปญหาที่ตั้งขึ้นในแตละตัวอยาง แลวแสดงความคิดเห็นวาปญหาที่ตั้งขึ้นดวยเทคนิค
การตั้งปญหาแบบตางๆ น้ันไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไปอยางไร ไดทําใหปญหา
เดิมที่เปนปญหาที่คุนเคยกลายเปนปญหาที่ไมคุนเคยอยางไร ไดทําใหปญหาเดิมที่เปนปญหาปลายปด
กลายเปนปญหาปลายเปดอยางไร และปญหาที่ตั้งขึ้นใหมน้ันนาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการให
เหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรคอยางไร (ใชเวลา 30 นาที) 
 2. นักศึกษาครูเรียนรูเกณฑการใหคะแนนแบบองครวมสําหรับการตั้งปญหาจากใบความรู
ที่ 3-2 (ใชเวลา 10 นาที) 
 3. แบงกลุมนักศึกษาครูออกเปน 3 กลุม กลุมละ 4 คน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 
3-1 ถึงใบกิจกรรมที่ 3-3 โดยให 
   - นักศึกษาครูกลุมที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3-1  
   - นักศึกษาครูกลุมที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3-2  
   - นักศึกษาครูกลุมที่ 3 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3-3  
ซ่ึงนักศึกษาในแตละกลุมตองตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว (เปนปญหาที่อยู
ในแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ที่ไดทําผานมาแลว) เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะ
ทางคณิตศาสตรออกไป หรือเพ่ือใหปญหาเดิมที่เปนปญหาปลายปดกลายเปนปญหาปลายเปด พรอม
ทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวยกลุมละ 1 ปญหา (ใชเวลา 40 นาที) 
 4. นักศึกษาครูในแตละกลุมออกมานําเสนอผลการตั้งปญหาหนาชั้นเรียน นักศึกษาคนอื่นๆ 
รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการตั้งปญหาของเพ่ือนกลุมน้ันๆ ไดขยายความรูหรือทักษะทาง
คณิตศาสตรออกไปหรือไมอยางไร ไดทําใหปญหาเดิมที่เปนปญหาปลายปดกลายเปนปญหาปลายเปด
หรือไมอยางไร โดยใหเสนอการตั้งปญหาเพิ่มเติมจากนักศึกษากลุมที่ออกมานําเสนอได นอกจากนี้
ใหเพ่ือนนักศึกษากลุมอ่ืนพิจารณาใหคะแนนการตั้งปญหา (ตามใบความรูที่ 3-2) พรอมทั้งรวมอภิปราย
ถึงเหตุผลในการใหคะแนนดังกลาว (ใชเวลา 30 นาที) 
 5. นักศึกษาครู 3 กลุมเดิมปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3-4 โดยใหตั้งปญหาขึ้นมาจาก
สถานการณที่กําหนดใหมา 1 ปญหา เพ่ือใหไดปญหาที่นาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล 
การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
โดยสถานการณที่กําหนดใหเปนขอมูลแผนผังเสนทางและประเภทบัตรโดยสารรถไฟฟา (ใชเวลา 40 
นาที) 
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 6. นักศึกษาครูในแตละกลุมออกมานําเสนอผลการตั้งปญหาหนาชั้นเรียน นักศึกษาคนอื่นๆ 
รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการตั้งปญหาของเพ่ือนกลุมน้ันๆ เปนปญหาที่นาสนใจ ทาทาย 
สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรคหรือไม
อยางไร นอกจากนี้ใหเพ่ือนนักศึกษากลุมอ่ืนพิจารณาใหคะแนนการตั้งปญหา (ตามใบความรูที่ 3-2) 
พรอมทั้งรวมอภิปรายถึงเหตุผลในการใหคะแนนดังกลาว (ใชเวลา 30 นาที) 
 7. นักศึกษาครูชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรูกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือใชสําหรับ
จัดทําแผนผังความคิด (Mind map) ในการสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดในกิจกรรมที่ 10 (กิจกรรม
สุดทาย) ตอไป  
    
การประเมินผล  
 1. ประเมินผลการตั้งปญหา จากใบกิจกรรมที่ 3-1 ถึงใบกิจกรรมที่ 3-4 โดยพิจารณาวา
ปญหาที่ตั้งขึ้นนั้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไปหรือไมอยางไร ไดทําใหปญหา
เดิมที่เปนปญหาปลายปดกลายเปนปญหาปลายเปดหรือไมอยางไร และปญหาที่ตั้งขึ้นใหมน้ันนาสนใจ 
ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค
หรือไมอยางไร   
 2. สังเกตความเปนเหตุเปนผลของการใหคะแนน (ตามใบความรูที่ 3-2) สําหรับการตั้งปญหา
ของนักศึกษาครู 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 ผลการประเมินการตั้งปญหา 
 การวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูรายกลุม (3 กลุม กลุมละ 4 คน) ปฏิบัติกิจกรรม
การตั้งปญหาในใบกิจกรรมที่ 3-1 ถึงใบกิจกรรมที่ 3-3 โดยนักศึกษากลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 
ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3-1 ใบกิจกรรมที่ 3-2 และใบกิจกรรมที่ 3-3 ตามลําดับ ปรารกฏผล
ดังน้ี 
 สําหรับใบกิจกรรมที่ 3-1 ที่ใหนักศึกษาตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว
เรื่อง “ประตูร้ัว” พบวา นักศึกษาตั้งปญหาใหมดังภาพประกอบ ๖ และแกปญหาใหมที่ตั้งขึ้นดังภาพ 
ประกอบ ๗ ตอไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ ๖  การตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเรื่องประตูร้ัว 
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ภาพประกอบ ๗  การแกปญหาที่ตั้งขึ้นโดยการปรับจากปญหาเดิมเรื่องประตูร้ัว 
 

 จากภาพประกอบ ๖ และภาพประกอบ ๗ จะเห็นวานักศึกษาไดปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของ
ปญหาเดิม โดยจํากัดองศาแหงการหมุนของประตูร้ัวสองประตูใดๆ เปน 90° และ 37° น่ันคือผูแกปญหา
ตองวิเคราะหวารูปสามเหลี่ยมที่ไดตองเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นอกจากนี้โจทยไดกําหนดใหระยะ 
หางระหวางประตูสองประตูที่หางที่สุดยาว 10 เมตร น่ันคือผูแกปญหาตองวิเคราะหวาดานตรงขาม
มุมฉากตองยาว 10 เมตรเพราะเปนดานที่ยาวที่สุด ทั้งน้ีการแกปญหานอกจากตองใชความรูเกี่ยวกับ
การแกระบบสมการเชิงเสนสามตัวแปรที่ไดใชแกกับปญหาเดิมแลว ยังตองใชความรูทางคณิตศาสตร
เรื่องตรีโกณมิติและทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งเปนความรูที่ขยายออกไปจากปญหาเดิมอีกดวย โดยถือ
ไดวาปญหาที่ตั้งขึ้นมีความซับซอนระดับกลาง (Moderate complexity) เน่ืองจากใชวิธีการที่มากกวา
ที่เคยทํามาหรือตองใชวิธีการแบบหลายขั้นตอน แตยังไมถึงระดับที่ตองใชการคิดอยางเปนนามธรรม
ที่ลึกซึ้งมากนัก และยังไมถึงระดับที่ตองใชการวางแผน การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรคในระดับ 
สูง ดังน้ันจึงไดคะแนนการตั้งปญหาอยูในระดับ 4: มาก   
 สําหรับใบกิจกรรมที่ 3-2 ที่ใหนักศึกษาตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว
เร่ือง “การบันทึกลงแผน CD-R” พบวา นักศึกษาตั้งปญหาใหมดังภาพประกอบ ๘ และแกปญหาใหม
ที่ตั้งขึ้นดังภาพประกอบ ๙ ตอไปน้ี 
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ภาพประกอบ ๘  การตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเรื่อง 
                     การบันทึกลงแผน CD-R 
 

 
 

ภาพประกอบ ๙  การแกปญหาที่ตั้งขึ้นโดยการปรับจากปญหาเดิมเรื่องการบันทึกลงแผน CD-R 
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 จากภาพประกอบ ๘ และภาพประกอบ ๙ จะเห็นวานักศึกษาไดเปลี่ยนเรื่องราวจากเรื่อง
การบันทึกลงแผน CD-R ไปสูเรื่องราวหรือสถานการณใหมที่แตกตางในเรื่องการเดินเรือ แตขั้นตอน 
กระบวนการ ทักษะ และขอมูลเชิงตัวเลขสําหรับปญหาใหมที่ตั้งขึ้นยังคงเหมือนเดิม ความรูที่ใชใน
การแกปญหาใหมไดเพ่ิมเติมขึ้นมาเล็กนอยในขั้นตอนสุดทายของการแกปญหาที่ตองใชทักษะการคูณ
และการเปรียบเทียบจํานวนเพื่อหากําไรขาดทุน โดยถือไดวาปญหาที่ตั้งขึ้นมีความซับซอนระดับต่ํา 
(Low complexity) เน่ืองจากใชวิธีการที่สวนใหญผูแกปญหาเพียงทบทวนแนวคิดตางๆ ที่ไดผานการ 
เรียนรูหรือแกปญหามาแลว ผูแกปญหาใชวิธีการหรือกระบวนการที่ไดปฏิบัติมาแลวจากปญหาเดิม 
และแทบไมตองใชความคิดสรางสรรคใหมๆ ดังนั้นจึงไดคะแนนการตั้งปญหาอยูในระดับ 3: ปาน
กลาง 
 สําหรับใบกิจกรรมที่ 3-3 ที่ใหนักศึกษาตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว
เร่ือง “มุมของเข็มนาฬิกา” พบวา นักศึกษาตั้งปญหาใหมดังภาพประกอบ ๑๐ และแกปญหาใหมที่ตั้ง 
ขึ้นดังภาพประกอบ ๑๑ ตอไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ ๑๐  การตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเรื่องมุมของเข็มนาฬิกา 
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ภาพประกอบ ๑๑  การแกปญหาที่ตั้งขึน้โดยการปรับจากปญหาเดิมเรื่องมุมของเข็มนาฬิกา 
 
 จากภาพประกอบ ๑๐ และภาพประกอบ ๑๑ จะเห็นวานักศึกษาไดใชเทคนิคการตั้งปญหา
โดยสลับตําแหนงระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหาของปญหาเดิม กลาวคือ จากปญหาเดิม
ใหหาขนาดของมุมระหวางเข็มสั้นกับเข็มยาว ณ เวลาที่กําหนดให (8.16 น.) แตปญหาใหมไดกําหนด
ขนาดของมุมมาให (90°) แตใหหาเวลา ทั้งน้ีการแกปญหานอกจากตองใชความรูในเรื่องเวลา อัตราสวน 
และการเทียบบัญญัติไตรยางศที่ไดใชแกกับปญหาเดิมแลว ยังตองใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
เกี่ยวกับการมองหาแบบรูปและการนึกภาพ (Visualization)  ซ่ึงเปนทักษะที่ขยายออกไปจากปญหา
เดิมอีกดวย โดยถือไดวาปญหาที่ตั้งขึ้นมีความซับซอนระดับกลาง (Moderate complexity) เน่ืองจาก
ใชวิธีการที่มากกวาที่เคยทํามาหรือตองใชวิธีการแบบหลายขั้นตอน แตยังไมถึงระดับที่ตองใชการคิด
อยางเปนนามธรรมที่ลึกซึ้งมากนัก และยังไมถึงระดับที่ตองใชการวางแผน การตัดสินใจ และความคิด
สรางสรรคในระดับสูง ดังน้ันจึงไดคะแนนการตั้งปญหาอยูในระดับ 4: มาก   
 การวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูรายกลุม (3 กลุม กลุมละ 4 คน) ปฏิบัติกิจกรรม
การตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหเกี่ยวกับแผนผังเสนทางรถไฟฟาในใบกิจกรรมที่ 3-4 พบวา 
นักศึกษา 2 กลุมไดคะแนนการตั้งปญหาอยูในระดับ 3: ปานกลาง สวนนักศึกษาอีก 1 กลุมไดคะแนน
การตั้งปญหาอยูในระดับ 4: มาก โดยแสดงตัวอยางดังภาพประกอบ ๑๒ ถึงภาพประกอบ ๑๓ ตอไปน้ี 
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ภาพประกอบ ๑๒  ตัวอยางการตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหเกี่ยวกับแผนผังเสนทาง 
            รถไฟฟา โดยไดคะแนนอยูในระดับ 3: ปานกลาง 
 

 
 

ภาพประกอบ ๑๓  การแกปญหาที่ตั้งขึน้ตามภาพประกอบ ๑๒ 
 
 จากภาพประกอบ ๑๒ และภาพประกอบ ๑๓ จะเห็นวานักศึกษาตั้งปญหาโดยผูแกปญหา
เพียงใชขอมูลจากแผนผังและตารางที่กําหนดมาใหเทานั้น แกปญหาเพียงขั้นตอนเดียว และแกปญหา
โดยแทบไมตองใชความคิดสรางสรรค ดังน้ันปญหาที่ตั้งขึ้นมีความซับซอนระดับต่ํา (Low complexity) 
จึงไดคะแนนการตั้งปญหาอยูในระดับ 3: ปานกลาง   
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ภาพประกอบ ๑๔  การตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหเกี่ยวกับแผนผังเสนทางรถไฟฟา  
            โดยไดคะแนนอยูในระดับ 4: มาก 
 

 
 

ภาพประกอบ ๑๕  การแกปญหาที่ตั้งขึน้ตามภาพประกอบ ๑๔ 
 
 จากภาพประกอบ ๑๔ และภาพประกอบ ๑๕ จะเห็นวานักศึกษาตั้งปญหาโดยผูแกปญหา
ตองใชการวิเคราะห การวางแผน ใชขอมูลจากแผนผังและตารางที่กําหนดมาใหเพ่ือประกอบการตัด 
สินใจแกปญหาแบบหลายขั้นตอน แตยังไมถึงระดับที่ตองใชการคิดอยางเปนนามธรรมที่ลึกซึ้งมาก
นักหรือความคิดสรางสรรคในระดับสูง ดังนั้นปญหาที่ตั้งขึ้นมีความซับซอนระดับกลาง (Moderate 
complexity) จึงไดคะแนนการตั้งปญหาอยูในระดับ 4: มาก 
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ใบความรูที่ 3-1 
(Techniques for problem posing)                                                    
 
 การตั้งปญหามี 2 แนวทางหลัก คือ 
 1) การตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้ง 
ขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป เพ่ือใหปญหาเดิมที่เปนปญหาที่คุนเคยกลาย 
เปนปญหาที่ไมคุนเคย หรือเพื่อใหปญหาเดิมที่เปนปญหาปลายปดกลายเปนปญหาปลายเปด โดยใช
เทคนิคตางๆ ไดแก  
  1.1)  เทคนิคการปรับเปลีย่นมุมมองหรือเงื่อนไขของปญหาเดมิ  
ตัวอยางที ่1 
 

ปญหาเดิม ต้ังปญหาใหม 
  จากรูป พ้ืนที่ A เทากับพ้ืนที่ B บวกกับพ้ืนที่ C 

หรือไม เพราะเหตุใด  

C
B

A

 
 
 
 

  ถารูปบนดานทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไมใช
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส แตเปนรูปอ่ืนๆ เชน รูปวงกลม รูป
ครึ่งวงกลม รูปสามเหลี่ยมดานเทา หรือรูปที่คลายกัน
แบบอื่นๆ แลว พ้ืนที่ A จะเทากับพ้ืนที่ B บวกกับพ้ืนที่ 
C หรือไม เพราะเหตุใด 
   

A
B

C

A
B

C C
B

A

C
B

A

 
  
  ถารูปสามเหลี่ยมไมเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (เปน

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลมหรือรูปสามเหลี่ยมมุมปาน) 
แลวรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสบนดานทั้งสามของรูปสามเหลี่ยม
จะมีความสัมพันธกันอยางไร นั่นคือ พ้ืนที่ A และพ้ืนที่ 
B บวกกับพ้ืนที่ C จะมีความสัมพันธกันอยางไร เพราะ
เหตุใด 

A

BC
  

A
B

C
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ปญหาเดิม ต้ังปญหาใหม 
  แพะตัวหนึ่งเจาของใชเชือกผูกติดไวที่โคนเสาของ

โรงนา ซึ่งมีหญาออนเขียวขจีอยูรอบๆ โรงนา ถาเชือก
ที่ผูกแพะนั้นมีความยาว 15 เมตร บริเวณพ้ืนของโรงนา
มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดกวาง 6 เมตร และ
ยาว 9 เมตร อยากทราบวาบริเวณที่แพะสามารถกิน
หญาไดมากที่สุดนั้นมีพ้ืนที่เปนเทาไร 

        
                                                 Model 

 

  ถาโรงนาเปนรูปอื่นๆ เชน รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม 
รูปส่ีเหล่ียมดานไมเทา เปนตน หรือถาความยาวเชือก
ส้ันกวาหรือยาวกวาเดิม หรือถาตําแหนงที่ผูกติดเชือก
ไมไดอยูที่รั้วของโรงนาแลว บริเวณท่ีแพะสามารถกิน
หญาไดมากที่สุดนั้นมีพ้ืนที่เปนเทาไร 

       
   
 (ปรับเปล่ียนรูปรางลักษณะของโรงนา ความยาวเชือก 
หรือตําแหนงที่ผูกติดเชือก)  
 

 
 
  1.2)  เทคนิคการตัดหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการของปญหาเดิม 
ตัวอยางที่ 2 
 

ปญหาเดิม ต้ังปญหาใหม 
  กําหนดจํานวนนับ 4 จํานวน ไดแก 1, 1, 9 และ 9 

ใหนําจํานวนทั้งส่ีจํานวนนี้มาดําเนินการกันแลวใหไดผล
ลัพธเปน 10 
   

  กําหนดจํานวนนับ 4 จํานวน ไดแก 1, 1, 9 และ 9 
ใหนําจํานวนทั้งส่ีจํานวนนี้มาดําเนินการบวก ลบ คูณ 
หรือหารกัน (เลือกจากสี่การดําเนินการนี้เทานั้น และแต
ละการดําเนินการจะเลือกใชกี่ครั้งก็ได) แลวใหไดผล
ลัพธเปน 10 
 

  จงเติมเลขโดด 2, 4, 6 และ 8 ในชองตอไปนี้ แลวทํา
ใหผลคูณมีคามากที่สุด 
 

 
 

  จงเติมเลขโดดในชองตอไปน้ี แลวทําใหผลคูณมีคา
มากที่สุด 
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  1.3)  เทคนิคการสลับตําแหนงระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหาของ
ปญหาเดิม  
 
ตัวอยางที่ 3 
 

ปญหาเดิม ต้ังปญหาใหม 
  จงหาคาของ 124 + 125 + 126   จงเขียน 375 ในรูปผลบวกของจํานวนเต็มตางๆ ที่

เรียงกัน โดยเขียนใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
 

  จงหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตอไปนี ้

 
 

  จงสรางรูปสามเหลี่ยมรูปอื่นๆ ใหมีพ้ืนที่เทากับพ้ืนที่
ของรูปสามเหลี่ยมขางลางนี ้

    
  จงหาพ้ืนที่ผิวของลูกบาศกที่มีดานยาวดานละ 3 หนวย   จงหารูปเรขาคณิตสามมิติมาอยางนอย 3 รูป ที่แตละ

รูปมีพ้ืนที่ผิวเทากับ 54 ตารางหนวย 
 

  จงหาคาเฉล่ียเลขคณิตและมัธยฐานของขอมูลตอไปนี้ 
8,  2,  4,  7,  9,  5,  1,  4,  5,  5 

  จงหาขอมูลชุดหนึ่งที่มีอยู 10 จํานวน ซึ่งมีคาเฉล่ีย
เลขคณิตและมัธยฐานเปน 5  
 
  ปูทําแถบบันทึกขอมูลชุดหนึ่งที่มีจํานวนอยู 10 จํานวน 

ฉีกขาดหายไปครึ่งหนึ่ง (ดังรูป) แตไดทําการประมวลผล
แลววาคาเฉล่ียเลขคณิตและมัธยฐานของขอมูลชุดดัง
กลาวคือ 5 ปูจะตกแตงขอมูลที่ขาดหายไปนี้อยางไร 
   

 
   

 
 
 2) การตั้งปญหาขึ้นมาจากสถานการณที่กําหนดให โดยสถานการณที่กําหนดให อาจ
นํามาจากบทความในหนังสือพิมพ โฆษณาในนิตยสาร ขอมูลบันทึกที่สุดของโลก ปฏิทิน แผนพับที่
เสนอสินคาตามหางสรรพสินคาตางๆ เปนตน เพ่ือใหไดปญหาที่นาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการ
ใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
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ตัวอยางที่ 4 
 

สถานการณท่ีกําหนดให ต้ังปญหา 
ปฏิทิน 
 

 
 
 
 
 
 

  ถาสมมติเราตอวันของปฏิทินที่กําหนดใหออกไป
เรื่อยๆ (ดังรูป) และเมื่อเราลองเอากรอบมุมฉากมา
ครอบจํานวนทั้งสามใหอยูภายในกรอบปรากฏวา
ผลบวกของจํานวนทั้งสามเทากับ 708 (ตัวอยางเชน ใน
รูปจะไดผลบวกเทากับ 13 + 14 + 21 = 48) จงหาวา
ตองวางกรอบนี้ในตําแหนงใดและทิศทางอยางไร 
 

 
 

(กรอบวางครอบได 4 แบบ คือ  
     )  

โปรโมชั่นสินคา 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

   

  สินชัยตองการซื้อสินคาใหครบทั้งแปดชนิด (ดังรูป) 
ในวงเงินไมเกิน 1,500 บาท เขาจะตองวางแผนซื้อ
สินคาแตละอยางเปนจํานวนกี่ชิ้นจึงจะคุมคาที่สุด  
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ใบความรูที่ 3-2 
(Holistic scoring scale for problem posing)                                                    
 

เกณฑการใหคะแนนแบบองครวมสําหรับการตั้งปญหา 
 

5 
ยอดเยี่ยม 

  ตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับสูง 

4 
มาก 

  ตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับกลาง 

3 
ปานกลาง 

  ตั้งปญหาที่มีความซับซอนระดับต่ํา 

2 
นอย 

  แสดงการตั้งปญหาแตไมเปนคําถามหรือปญหาทางคณิตศาสตร หรือ 
    เปนปญหาที่เปนไปไมได/หาคําตอบไมไดเพราะเงื่อนไขไมสมบูรณ 

1 
นอยมาก

หรือไมพยายาม 

  ไมแสดงการตั้งปญหา (เสนอกระดาษเปลา) หรือเพยีงคัดลอกขอมูล 
    จากขอมูลที่กําหนดให  

 
 

 ที่มา: ปรับจากเกณฑของ Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng. (2007). Using Problem-
Posing as an Assessment Tool.  (Online).    
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ใบความรูที่ 3-2 (ตอ) 
การแบงระดับความซบัซอนทางคณิตศาสตรของปญหา 

 

ระดับ ลักษณะ ตัวชี้วัดบางประการ 
ความซับซอนระดับสูง 

(High complexity) 
ปญหาทางคณิตศาสตรที่มีความซับซอน
ระดับสูง มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
  ผูแกปญหาตองใชทักษะข้ันสูงในเร่ือง
ตอไปน้ี คือ การใหเหตุผล การวางแผน 
การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิด
สรางสรรค 
  การตอบปญหาที่เปนที่ยอมรับ ผู
แกปญหาตองอาศยัการคิดอยางเปน
นามธรรมและลึกซ้ึงมากขึ้น  

ส่ิงที่ผูตั้งปญหาคาดวาผูแกปญหาควร
ปฏบัิติ เชน 
  อธิบายถึงวิธีการนําเสนอที่แตกตางที่
สามารถนําไปใชในการแกปญหา 
  ปฏิบัติโดยใชกระบวนการหลาย
ข้ันตอนและจุดที่ตองตัดสินใจหลายจุด 
  ขยายไปสูรูปทั่วไปของแบบรูป 
  แกปญหาไดมากกวาหนึ่งวิธ ี
  อธิบายและตัดสินใจเลือกแนวทางที่
นําไปสูคําตอบของปญหาได 
  บรรยาย เปรียบเทียบ และบอกขอ
แตกตางของวิธีการตางๆ ที่ทําใหไดมาซึ่ง
คาํตอบ 
  วิเคราะหเงื่อนไขตางๆ ที่อยูในคําตอบ
ของปญหา 
  กอใหเกิดการตัดสินใจทางคณิตศาสตร 

ความซับซอนระดับกลาง 
(Moderate complexity) 

ปญหาทางคณิตศาสตรที่มีความซับซอน
ระดับกลาง มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
  ตองอาศัยความยืดหยุนทางความคิด
และทางเลือกทีห่ลากหลายมากขึ้น 
  ใชวิธีการที่มากกวาที่เคยทํามา หรือ
ตองใชวิธีการแบบหลายขั้นตอน  
  ผูแกปญหาตองตัดสินใจวาจะทําอะไร 
โดยใชวิธีการที่ไมเปนทางการของการให
เหตุผลและยุทธวิธใีนการแกปญหา  

ส่ิงที่ผูตั้งปญหาคาดวาผูแกปญหาควร
ปฏิบัติ เชน 
  แสดงสถานการณในเชิงคณิตศาสตรที่
มากกวาหนึ่งแนวทาง 
  กอใหเกิดการตัดสินใจในขั้นตอนของ
กระบวนการใหไดมาซึ่งคําตอบ 
  ตีความหมายของสิ่งที่นําเสนอ 
  แกปญหาแบบหลายข้ันตอน 
  ขยายแบบรูป 
  ใชขอมูลจากกราฟ ตาราง หรือรูปภาพ 
และใชส่ิงเหลานี้ในการแกปญหา 
  ตีความหมายในขออภิปรายอยางงายๆ 
ไมสลับซับซอน 

ความซับซอนระดับต่ํา  
(Low complexity) 

ปญหาทางคณิตศาสตรที่มีความซับซอน
ระดับต่ํา มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
  สวนใหญผูแกปญหาใชเพียงความจํา
และเพียงทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดตางๆ ที่
ไดผานการเรียนรูมาแลว  
  ผูแกปญหาใชวิธีการหรือกระบวนการที่
ทําอยูบอยๆ หรือปฏิบัติอยูอยางเคยชิน  
  ผูแกปญหาแทบไมตองใชความคิด
สรางสรรค 

ส่ิงที่ผูตั้งปญหาคาดวาผูแกปญหาควร
ปฏิบัติ เชน 
  ทบทวน ระลึกถึงขอเท็จจริงหรือสมบัติ
ที่เคยรูหรือจําได 
  คํานวณเกี่ยวกับผลบวก ผลตาง      
ผลคูณ หรือผลหาร  
  ใชวิธีการเฉพาะเจาะจง 
  แกโจทยปญหาเพียงข้ันตอนเดียว 
  ใชขอมูลจากกราฟ ตาราง หรือรูปภาพ 

 

 ที่มา:  Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng.  (2007).  Using Problem-Posing as an Assessment Tool.  (Online).    
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ใบกิจกรรมที่ 3-1 
(Pose problem from problem A)                                 (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 40 นาที) 
 
จงตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเร่ือง ‘ประตูร้ัว’ (Problem A) เพ่ือใหปญหา
ใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป หรือเพ่ือใหปญหาเดิมที่เปนปญหาปลาย
ปดกลายเปนปญหาปลายเปด พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
 
 
 

 ปญหาเดิมเรือ่ง ‘ประตูร้ัว’ 
 ลุงสนั่นตองการหมุนเปลี่ยนการเขาไป
กินหญาของฝูงวัวในแตละบริเวณทุงหญาทั้งสาม
ของทุกๆ สัปดาห (ดังรูป) เพ่ือใหเปนการประหยัด
ลุงสนั่นจึงใชความรูทางคณิตศาสตรออกแบบประตู
ร้ัวเปน 3 ประตู โดยเมื่อสองประตูใดๆ หมุนเขาหา
กัน ประตูก็จะปดบริเวณทุงหญานั้นๆ ไดพอดีโดย
ที่ไมมีสวนใดของประตูซอนทับกัน  
    อยากทราบวาลุงสนั่นจะสรางประตูร้ัวทั้งสามประตูน้ีใหมีความยาวในแตละประตูเปนเทาไร 
 
 
 

ตั้งปญหาใหม 
 
 ปญหาใหมเร่ือง …………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 3-1 (ตอ) 
 
แกปญหาใหม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 216

ใบกิจกรรมที่ 3-2 
(Pose problem from problem B)                                 (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 40 นาที) 
 
จงตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเร่ือง ‘การบันทึกลงแผน CD-R’ (Problem B) 
เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้ง
ขึ้นมานั้นดวย 
 
 

 ปญหาเดิมเรือ่ง ‘การบันทึกลงแผน CD-R’ 
 นักเรียนหองหน่ึงไปเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัด
เชียงใหม โดยมีผูเอากลองถายรูปไปทั้งหมด 15 คน แต
ละคนถายรูปกลับมาซึ่งใชหนวยความจําในการเก็บรูปที่
แตกตางกัน (ดังรูป)  
 วสันตตองการเก็บรูปทั้งหมดซึ่งมีอยู 15 โฟลเดอร 
บันทึกใสในแผน CD-R ที่มีหนวยความจําแผนละ 700 MB 
วสันตตองวางแผนใหดีเพ่ือประหยัดในการใชจํานวนแผน 
CD-R ใหนอยที่สุด 
 อยากทราบวา วสันตสามารถใชจํานวนแผน CD-R นอยที่สุดกี่แผน 
และแบงการบันทึกโฟลเดอรตางๆ ลงใน CD-R แตละแผนอยางไร 
 

 
ตั้งปญหาใหม 
 
 ปญหาใหมเร่ือง …………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 3-2 (ตอ) 
 
แกปญหาใหม 
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ใบกิจกรรมที่ 3-3 
(Pose problem from problem C)                                 (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 40 นาที) 
 
จงตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเรื่อง ‘มุมของเข็มนาฬิกา’ (Problem C) เพ่ือ 
ใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป หรือเพ่ือใหปญหาเดิมที่เปน
ปญหาปลายปดกลายเปนปญหาปลายเปด พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
 
 

 ปญหาเดิมเรือ่ง ‘มุมของเข็มนาฬิกา’ 
 สุนัยหันไปมองนาฬิกาซึ่งขณะนั้นเปนเวลา 8.16 น. เขานึกสงสัย
ในทันใดวามุมระหวางเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกา ณ เวลา 8.16 น. (ที่
เปนมุมปาน) มีขนาดเปนกี่องศา นักศึกษาจะใชความรูทางคณิตศาสตร 
หาคําตอบใหสุนัยไดอยางไร 
 

 
 

ตั้งปญหาใหม 
 
 ปญหาใหมเร่ือง …………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 3-3 (ตอ) 
 
แกปญหาใหม 
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ใบกิจกรรมที่ 3-4 
(Pose problem from situation)                                    (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 40 นาที) 
 
จงตั้งปญหาขึ้นมาจากสถานการณที่กําหนดใหมา 1 ปญหา เพ่ือใหไดปญหาที่นาสนใจ ทาทาย สงเสรมิ
ทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค พรอมทั้งแกปญหา
ที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย โดยสถานการณที่กําหนดใหเปนขอมูลแผนผังเสนทางและประเภทบัตรโดยสารรถ 
ไฟฟา ดังน้ี 
 

สถานการณที่กําหนดให 
 

แผนผังเสนทางรถไฟฟา 

 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 3-4 (ตอ) 
 

ประเภทบตัรโดยสาร 
ประเภทบัตร เงื่อนไขของบัตร 

บัตรประเภทเติมเงนิ  
(BTS SKY SmartPass) 

     

1. จําหนายบัตรคร้ังแรกข้ันต่ํา 100 บาท  
2. เติมเงินในบัตรไดสูงสุด 2,000 บาท 
3. บัตรมีอายุ 5 ป 
4. อัตราคาโดยสารขึ้นอยูกับระยะทางที่เดินทาง (15-40 บาท) ** 

บัตรประเภท 30 วัน  
(30 Day SmartPasses) 
• สําหรับนักเรียน นักศึกษา   
   (30 Day Student SmartPass) 
     : ประเภท 20 เที่ยว 

 
     : ประเภท 30 เที่ยว 

 
• สําหรับบุคคลทั่วไป 
   (30 Day Adult SmartPass) 
     : ประเภท 20 เที่ยว 

 
     : ประเภท 30 เที่ยว 

 
 

 
 
 
 
 
     ราคา 340 บาท ใชได 20 เที่ยว 
     (17 บาท/เที่ยว) 
 
  
     ราคา 450 บาท ใชได 30 เที่ยว 
     (15 บาท/เที่ยว)  
 
 
    
     ราคา 440 บาท ใชได 20 เที่ยว 
     (22 บาท/เที่ยว) 
  
    
     ราคา 600 บาท ใชได 30 เที่ยว 
     (20 บาท/เที่ยว) 
 

บัตรประเภท 1 วัน  
(One Day Pass) 

 
 

1. ราคาจําหนาย 120 บาท  
2. ใชเดินทางภายใน 1 วัน โดยไมจํากัด จํานวนเที่ยว และระยะทาง  

 

บัตรประเภทเที่ยวเดียว  
(Single Journey Ticket) 

 
 

1. อัตราคาโดยสารขึ้นอยูกับระยะทางที่เดินทาง  (15-40 บาท) ** 
2. ใชเดินทางครั้งเดียวระหวางสองสถานี  
3. บัตรจะถูกเก็บคืนที่ประตูตรวจสอบบัตรโดยสารอัตโนมัติฝงขาออก 

 

หมายเหตุ   **   เดินทางไป 1 สถานี คิดคาโดยสาร 15 บาท  เดินทางไป 6 – 7 สถานี คิดคาโดยสาร 30 บาท 
  เดินทางไป 2 – 3 สถานี คิดคาโดยสาร 20 บาท  เดินทางไป 8 – 9 สถานี คิดคาโดยสาร 35 บาท 
  เดินทางไป 4 – 5 สถานี คิดคาโดยสาร 25 บาท  เดินทางตั้งแต 10 สถานีขึ้นไป คิดคาโดยสาร 40 บาท 
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ใบกิจกรรมที่ 3-4 (ตอ) 
 

ตั้งปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
 
 ปญหาเรื่อง ……………….…………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกปญหา 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมฝกการใหเหตุผลและการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 1. เพ่ือใหนักศึกษาครูไดฝกการใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัยในการแกปญหา และ
ฝกการใหเหตุผลในการตั้งปญหา  
 2. เพ่ือใหนักศึกษาครูไดฝกการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 
แนวคิดที่สําคัญ  
 การฝกทักษะและกระบวนการใหเหตุผลชวยใหผูอ่ืนเชื่อตามที่ตนอธิบายได  
  สําหรับการแกปญหา ควรเนนการใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัยเปนหลัก โดย 
   1) การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) เปนกระบวนการที่ใชการ
สังเกตหรือทดลองหลายๆ ครั้ง แลวรวบรวมขอมูลเพ่ือหาแบบรูปที่จะนําไปสูขอสรุปซ่ึงเชื่อวานาจะ
ถูกตอง นาจะเปนจริง มีความเปนไปไดมากที่สุด แตยังไมไดพิสูจนวาเปนจริงและยังไมพบขอขัดแยง 
เรียกขอสรุปน้ันวาขอความคาดการณ (Conjecture) การแกปญหาของคนเราจะเริ่มตนดวยการให
เหตุผลแบบอุปนัยตั้งขอความคาดการณกอน จากนั้นจึงคอยหาเหตุผลสนับสนุนหรือคัดคานขอ
คาดการณน้ันดวยเหตุผลแบบนิรนัยเพ่ือใหไดขอสรุปที่จะใชเปนเกณฑในการตัดสินหรืออางอิง  
   2) การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) เปนกระบวนการที่ยกเอา
สิ่งที่รูวาเปนจริงหรือยอมรับวาเปนจริงโดยไมตองพิสูจน แลวใหเหตุผลตามหลักตรรกศาสตรอางจาก
สิ่งที่รูวาเปนจริงน้ันเพ่ือนําไปสูขอสรุปหรือผลสรุปที่เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม เชื่อกันวาการใหเหตุผลแบบ
นิรนัยเปนเหตุผลที่เชื่อถือไดมากที่สุด เน่ืองจากเปนเหตุผลที่สรางบนพื้นฐานทางตรรกศาสตร  
  สําหรับการตั้งปญหา ควรฝกใหนักศึกษาครูใหเหตุผลไดวาปญหาที่ตั้งขึ้นไดขยาย
ความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไปอยางไร ปญหาที่ตั้งขึ้นนาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการ
ใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรคอยางไร 
 การฝกทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรชวยใหนักศึกษาครูสามารถถายทอด
ความรูความเขาใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร หรือกระบวนการคิดของตนใหผูอ่ืนรับรูไดอยางถูกตอง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การที่นักศึกษาครูมีสวนรวมในการอภิปรายหรือการเขียน แลกเปลี่ยนความรู
และความคิดเห็น ถายทอดประสบการณซ่ึงกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน จะชวยให
นักศึกษาครูเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความหมาย เขาใจไดอยางกวางขวางลึกซึ้งและจดจําไดนาน
มากขึ้นอีกดวย 
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สื่อการเรียนรู   
 1. ใบกิจกรรมที่ 4-1 (Solve problem A) 
 2. ใบกิจกรรมที่ 4-2 (Solve problem B) 
 3. ใบกิจกรรมที่ 4-3 (Pose problem from problem A) 
 4. ใบกิจกรรมที่ 4-4 (Pose problem from problem B) 
 5. ใบกิจกรรมที่ 4-5 (Learning through communication) 
 6. ใบกิจกรรมที่ 4-6 (Journal writing) 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. แบงกลุมนักศึกษาครูออกเปน 4 กลุม กลุมละ 3 คน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 
4-1 และใบกิจกรรมที่ 4-2 โดยให 
   - นักศึกษาครูกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4-1  
   - นักศึกษาครูกลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4-2  
นักศึกษาครูทุกกลุมเริ่มปฏิบัติการแกปญหาพรอมกัน (ใชเวลา 30 นาที) 
  ทั้งน้ีปญหาในใบกิจกรรมที่ 4-1 และใบกิจกรรมที่ 4-2 เปนดังน้ี 
 

ปญหาในใบกจิกรรมที่ 4-1   ปญหา ‘ใสหมวกสีอะไร’ (Problem A) 
 ชาย 3 คน (นาย A, นาย B และนาย C) ยืนตอแถวหันหนาเขาหากําแพงดังรูป ทุกคนสวมหมวกคนละ 1 ใบ ซ่ึงถูกเลือก
มาจากหมวกสีขาว 2 ใบ และหมวกสีดํา 3 ใบ  
  นาย C ซ่ึงอยูทายแถว มองเห็นวานาย A และนาย B ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวาตนเองใสหมวกสีอะไร 
    นาย B ซ่ึงอยูกลางแถว มองเห็นวานาย A ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวานาย C และตนเองใสหมวกสีอะไร 
    นาย A ซ่ึงอยูหนาแถว มองไมเห็นวา นาย B และนาย C ใสหมวกสีอะไร และก็ไมรูดวยวาตนเองใสหมวกสีอะไร 
 เม่ือไดสอบถามชายทั้งสามคนตามลําดับเร่ิมจากทายแถว พบวา 
  นาย C บอกวา “ฉันไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย B ไดยิน ก็น่ิงคิดไปช่ัวครูหน่ึง แลวบอกวา  
“ฉันก็ไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย A ไดยินทั้งนาย C และนาย B พูดเชนน้ัน  
ก็ฉุดคิดข้ึนมาแลวตอบออกไปวา “อึม !! ฉันรูละ วาฉันใสหมวกสีอะไร”  
 อยากทราบวา นาย A ใสหมวกสีอะไร และเพราะเหตุใด  
นาย A จึงรูวาตนเองใสหมวกสีน้ัน 
 
 

ปญหาในใบกจิกรรมที่ 4-2   ปญหา ‘การวาจางเลี้ยงดูบุตร’ (Problem B)  
 ธิดาไดรับการวาจางใหเลีย้งดูบุตรของนารีเปนเวลา 30 วัน โดย 
นารีจะใหคาจางแกธิดาแบบเหมารวม 10,000 บาท แตธิดาบอกวา เขาขอคาจาง 
วันแรกเพียง 1 บาท วันที่สอง 2 บาท วันที่สาม 4 บาท วันที่ส่ี 8 บาท เชนน้ีเร่ือยไป  
น่ันคือ วันถัดมาขอคาแรงเปนสองเทาของวันกอนหนานั้นจนครบ 30 วัน  
 ถานักศึกษาเปนนารี นักศึกษาจะยอมทําตามคําขอของธิดาหรือไม  
เพราะเหตุใด 
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 2. นักศึกษาครูในแตละกลุมออกมานําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน โดยเนนการให
เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ทั้งน้ีเม่ือนักศึกษากลุมใดนําเสนอผลการแกปญหาของกลุมตนเสร็จ
แลว ใหกลุมอ่ืนพิจารณาใหคะแนนการแกปญหา (ตามใบความรูที่ 2-1 ที่นักศึกษาครูเคยไดรับและ
เรียนรูแลว) พรอมทั้งรวมอภิปรายถึงเหตุผลในการใหคะแนนดังกลาว (ใชเวลา 30 นาที) 
 3. นักศึกษาครูในกลุมเดิมปฏิบัติกิจกรรมการตั้งปญหาในใบกิจกรรมที่ 4-3 และใบกิจกรรม
ที่ 4-4 โดยให 
   - นักศึกษาครูกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4-3  
   - นักศึกษาครูกลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4-4  
ซ่ึงนักศึกษาในแตละกลุมตองตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว (เปนปญหาที่อยู
ในใบกิจกรรมที่ 4-1 และใบกิจกรรมที่ 4-2 ที่ไดทําผานมาแลว) เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยาย
ความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป หรือเพ่ือใหปญหาที่ตั้งขึ้นนาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการ
ใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้ง
ขึ้นมานั้นดวยกลุมละ 1 ปญหา (ใชเวลา 40 นาที) 
 4. นักศึกษาครูในแตละกลุมออกมานําเสนอผลการตั้งปญหาหนาชั้นเรียน นักศึกษาคนอื่นๆ 
รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาการตั้งปญหาของเพ่ือนกลุมน้ันๆ ไดขยายความรูหรือทักษะทาง
คณิตศาสตรออกไปหรือไมอยางไร ไดทําใหปญหาที่ตั้งขึ้นนาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล 
การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรคหรือไมอยางไร นอกจากนี้ใหเพ่ือน
นักศึกษากลุมอ่ืนพิจารณาใหคะแนนการตั้งปญหา (ตามใบความรูที่ 3-2 ที่นักศึกษาครูเคยไดรับและ
เรียนรูแลว) พรอมทั้งรวมอภิปรายถึงเหตุผลในการใหคะแนนดังกลาว (ใชเวลา 30 นาที) 
 5. นักศึกษาครูปฏิบัติกิจกรรมที่ฝกการสื่อสารทางคณิตศาสตรตามสถานการณ A และ
สถานการณ B (กิจกรรมทั้งชั้นเรียน) โดยปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดในใบกิจกรรมที่ 4-5 
(ใชเวลา 40 นาที) 
  ทั้งน้ีสถานการณ A และสถานการณ B ในใบกิจกรรมที่ 4-5 เปนดังน้ี 
 

 สถานการณ A 
มะลิวัลยตองการพูดโทรศัพทบอกเพ่ือนของเขาเกี่ยวกับภาพภาพหนึ่งที่ถือ

อยูในมือ โดยเขาจะตองบรรยายลักษณะของภาพเพื่อใหเพ่ือนเขาใจและสามารถ
วาดรูปใหเหมือนหรือใกลเคียงที่สุด มะลิวัลยและเพ่ือนของเขามีเวลาพูดคุยกัน
ภายในเวลาจํากัดเพียง 5 นาที  

 
 สถานการณ B 

ปญญาตองการพูดโทรศัพทบอกเพ่ือนของเขาเกี่ยวกับภาพภาพหนึ่งที่ถืออยูใน
มือ แตเพ่ือนของเขาไมรับสายโทรศัพทและใหเขาฝากขอความเสียงไวไดไมเกิน 5 นาที 
โดยปญญาจะตองบรรยายลักษณะของภาพเพื่อใหเพ่ือนเขาใจและสามารถวาดรูป
ใหเหมือนหรือใกลเคียงที่สุดเมื่อเพ่ือนของเขากลับมาเปดบันทึกเสียงขอความใน
ภายหลังได 
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 6. นักศึกษาครูแตละคนเขียนอนุทิน (Journal writing) เพ่ือสะทอนความรูสึกและความ
คิดเห็นตอกิจกรรมทั้งหมดที่ทําในครั้งน้ีในใบกิจกรรมที่ 4-6 (ใชเวลา 10 นาที)   
    
การประเมินผล  
 1. ประเมินการใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัยในการแกปญหาจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4-1 และใบกิจกรรมที่ 4-2 และประเมินการใหเหตุผลในการตั้งปญหาจาก
การปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4-3 และใบกิจกรรมที่ 4-4 วานักศึกษาครูใหเหตุผลไดหรือไมวา 
ปญหาที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไปอยางไร ปญหาที่ตั้งขึ้นนาสนใจ ทา
ทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค
อยางไร 
 2. ประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูจากการปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 
4-5 และจากการเขียนอนุทินในใบกิจกรรมที่ 4-6  
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 ผลการประเมินการใหเหตุผลทางคณติศาสตร 
 การวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูแตละกลุม (4 กลุม กลุมละ 3 คน) ปฏิบัติกิจกรรม
ในใบกิจกรรมที่ 4-1 และใบกิจกรรมที่ 4-2 โดยนักศึกษากลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมในใบ
กิจกรรมที่ 4-1 สวนนักศึกษากลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 4-2 ปรากฏผล
ดังน้ี 
 จากปญหาเรื่อง “ใสหมวกสีอะไร” ในใบกิจกรรมที่ 4-1 ที่กลาววา  
 
 ปญหา ‘ใสหมวกสีอะไร’ 
 ชาย 3 คน (นาย A, นาย B และนาย C) ยืนตอแถวหันหนาเขาหากําแพงดังรูป ทุกคนสวมหมวกคนละ 1 ใบ ซ่ึงถูกเลือก
มาจากหมวกสีขาว 2 ใบ และหมวกสีดํา 3 ใบ  
  นาย C ซ่ึงอยูทายแถว มองเห็นวานาย A และนาย B ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวาตนเองใสหมวกสีอะไร 
    นาย B ซ่ึงอยูกลางแถว มองเหน็วานาย A ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวานาย C และตนเองใสหมวกสีอะไร 
    นาย A ซ่ึงอยูหนาแถว มองไมเห็นวา นาย B และนาย C ใสหมวกสีอะไร และก็ไมรูดวยวาตนเองใสหมวกสีอะไร 
 เม่ือไดสอบถามชายทั้งสามคนตามลําดับเร่ิมจากทายแถว พบวา 
  นาย C บอกวา “ฉันไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย B ไดยิน ก็น่ิงคิดไปชั่วครูหน่ึง แลวบอกวา  
“ฉันก็ไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย A ไดยินทั้งนาย C และนาย B พูดเชนน้ัน  
ก็ฉุดคิดข้ึนมาแลวตอบออกไปวา “อึม !! ฉันรูละ วาฉันใสหมวกสีอะไร”  
 อยากทราบวา นาย A ใสหมวกสีอะไร และเพราะเหตุใด  
นาย A จึงรูวาตนเองใสหมวกสีน้ัน 
 
 

 พบวา นักศึกษากลุมที่ 1 เขียนใหเหตุผลแบบบรรยาย และนักศึกษากลุมที่ 2 เขียนใหเหตุผล
โดยแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด ดังภาพประกอบ ๑๖ และภาพประกอบ ๑๗ ตอไปน้ี     
  

 
 

ภาพประกอบ ๑๖  การเขียนใหเหตุผลแบบบรรยายจากการแกปญหาเรื่องใสหมวกสีอะไร 
 
 จากภาพประกอบ ๑๖ จะเห็นวานักศึกษาไดเขียนใหเหตุผลแบบบรรยายอยางเปนระบบ 
แตยังขาดความสมบูรณในการอางเหตุผลในบางสวน เชน จากภาพ บรรทัดที่ 1 ที่กลาววา จากนาย 
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C บอกวา “ฉันไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” เปนการอางเหตุหรือเง่ือนไขจากที่โจทยกําหนด และได
สรุปผลในบรรทัดที่ 2 ที่กลาววา ทําใหทราบวา นาย A และนาย B ไมไดใสหมวกสีขาวทั้งสองคน ซ่ึง
เปนผลที่สรุปไดถูกตอง แตนักศึกษาไมไดใหเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงสรุปไดดังที่กลาว ทั้งน้ีเม่ือให
นักศึกษากลุมน้ีออกมานําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน และสอบถามวาเพราะเหตุใดจึงสรุป
ผลไดดังที่กลาวนั้น พบวา นักศึกษาสามารถใหเหตุผลไดอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงแสดงถึงความเขาใจ
ในการอางเหตุผลของนักศึกษา แตขาดความชัดเจนและความสมบูรณในการเขียน    
 

 
 

ภาพประกอบ ๑๗  การเขียนใหเหตุผลโดยแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดจากการแกปญหา 
              เรื่องใสหมวกสีอะไร 
 
 จากภาพประกอบ ๑๗ จะเห็นวานักศึกษาไดเขียนใหเหตุผลโดยแจงกรณีที่เปนไปได
ทั้งหมดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาและตัดกรณีที่เปนไปไมไดอยางแนนอนดวยเหตุผล
ที่สมเหตุ สมผลและถี่ถวนรอบคอบจนไดคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ 
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 จากปญหาเรื่อง “การวาจางเลี้ยงดูบุตร” ในใบกิจกรรมที่ 4-2 ที่กลาววา  
 
 ปญหา ‘การวาจางเลี้ยงดบูุตร’ 
 ธิดาไดรับการวาจางใหเลีย้งดูบุตรของนารีเปนเวลา 30 วัน โดย 
นารีจะใหคาจางแกธิดาแบบเหมารวม 10,000 บาท แตธิดาบอกวา เขาขอคาจาง 
วันแรกเพียง 1 บาท วันที่สอง 2 บาท วันที่สาม 4 บาท วันที่ส่ี 8 บาท เชนน้ีเร่ือยไป  
น่ันคือ วันถัดมาขอคาแรงเปนสองเทาของวันกอนหนานั้นจนครบ 30 วัน  
 ถานักศึกษาเปนนารี นักศึกษาจะยอมทําตามคําขอของธิดาหรือไม  
เพราะเหตุใด 
 
 พบวา นักศึกษากลุมที่ 3 เขียนใหเหตุผลโดยอางอิงสูตร และนักศึกษากลุมที่ 4 เขียนใหเหตุผล
โดยหาขอขัดแยง ดังภาพประกอบ ๑๘ และภาพประกอบ ๑๙ ตอไปน้ี      
 

 
 
ภาพประกอบ ๑๘  การเขียนใหเหตุผลโดยอางอิงสูตรจากการแกปญหาเรื่องการวาจางเลี้ยงดูบุตร 

 
 จากภาพประกอบ ๑๘ จะเห็นวานักศึกษาไดเขียนใหเหตุผลโดยอางอิงสูตรอนุกรม
เรขาคณิต โดยหาผลรวมของคาแรงทุกวันตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 แตนักศึกษาไมไดระบุเหตุผลวา 
คาแรงในแตละวันเรียงกันตามลําดับเรขาคณิตเพราะเหตุใด ทั้งน้ีเม่ือใหนักศึกษากลุมน้ีออกมา
นําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน และสอบถามวาเพราะเหตุใดจึงใชสูตรอนุกรมเรขาคณิตดังที่
กลาวนั้น พบวา นักศึกษาสามารถใหเหตุผลไดอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงแสดงถึงความเขาใจในการอาง
เหตุผลของนักศึกษา แตขาดความชัดเจนและความสมบูรณในการเขียน  
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ภาพประกอบ ๑๙  การเขียนใหเหตุผลโดยหาขอขัดแยงจากการแกปญหาเรื่องการวาจางเลี้ยงดบูุตร 
 
 จากภาพประกอบ ๑๙ จะเห็นวานักศึกษาไดเขียนใหเหตุผลโดยหาขอขัดแยง ซ่ึงนักศึกษา
พยายามเขียนในรูปผลบวกเปนจํานวน 14 พจนก็พบขอขัดแยงวาผลบวกตองมากกวา 10,000 บาท
แนนอน แสดงใหเห็นวานักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาและหาขอขัดแยงดวยเหตุผลที่สมเหตุสมผล
และถี่ถวนรอบคอบจนไดคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ 
 
 ผลการประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูปฏิบัติกิจกรรมที่ฝกการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
ซ่ึงเปนกิจกรรมทั้งชั้นเรียนในใบกิจกรรมที่ 4-5 ปรากฏผลดังน้ี 
 จากสถานการณ A ในใบกิจกรรมที่ 4-5 ซ่ึงใหตัวแทนนักศึกษา 1 คนออกมาหนาชั้นเรียน
เพื่อเปนผูใบในบัตรภาพที่ 1 กับนักศึกษาคนอื่นๆ โดยเปนการสื่อสารแบบสองทาง พบวา นักศึกษา
ที่เปนผูใบภาพสามารถสื่อสารและถายทอดลักษณะของภาพไดไมคอยสมบูรณนักในบางประเด็น เชน 
บอกใบวาเปน “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตะแคง” ซ่ึงเพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ ไมเขาใจ ผูใบจึงเปลี่ยนวิธีการ
สื่อสารใหมโดยเริ่มตนจากใหวาด “รูปวงกลมมีรัศมีประมาณ 1 เซนติเมตร” กอน แลวใบตอวาใหวาด 
”รูปสามเหลี่ยมดานเทาลอมรอบรูปวงกลม โดยใหมุมยอดทิ่มด่ิงลงมา” ตรงนี้นักศึกษาคนอื่นๆ มีการ
สื่อสารกลับเพ่ือถามขอสงสัยบางประการ แตไมมีนักศึกษาคนใดกลาวถึงในประเด็นวา “รูปวงกลมตอง
แนบในรูปสามเหลี่ยม หรือรูปวงกลมซึ่งอยูในรูปสามเหลี่ยมตองสัมผัสกับทั้งสามดานของรูปสามเหลี่ยม” 
ทําใหมีนักศึกษาวาดไมถูกตองในประเด็นนี้ถึง 7 คน จาก 11 คน ทั้งน้ีจากการอภิปรายถึงการสื่อสาร
ที่เกิดขึ้นในตอนทายกิจกรรม พบวา เพ่ือนนักศึกษาไดเสนอแนะผูใบวาควรปรับปรุงวิธีการใบใน
ประเด็นดังกลาวใหชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง “แนบนอก” หรือ “แนบใน” ของรูปสองรูป ซ่ึงขอสรุป
ที่สําคัญของนักศึกษาที่ไดจากการอภิปราย พบวา นักศึกษาเรียนรูและเขาใจความสําคัญของการ
สื่อสาร และตระหนักวาการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจนั้น ผูรับสารกับผูสงสารจะตองเขาใจความหมายของ
คําศัพทที่ตรงกันของทั้งสองฝาย เชน คําวา “แนบนอก” หรือ “แนบใน” ของรูปสองรูป หรือนิยามของ
รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน เปนตน จึงจะสื่อสารกันรูเรื่องและเขาใจ      
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                                                               รูปในบัตรภาพที่ 1                                     รูปในบัตรภาพที่ 2 

 
 สําหรับสถานการณ B ในใบกิจกรรมที่ 4-5 ซ่ึงใหตัวแทนนักศึกษา 1 คนที่ไมใชคนเดิม
ออกมาหนาชั้นเรียนเพ่ือเปนผูใบในบัตรภาพที่ 2 กับนักศึกษาคนอื่นๆ โดยเปนการสื่อสารแบบทาง
เดียว พบวา นักศึกษาที่เปนผูใบภาพไดคิดวางแผนและมีความรอบคอบในการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
มากขึ้น เน่ืองจากเปนการสื่อสารทางเดียว เพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ ไมสามารถสอบถามหรือสื่อสาร
กลับไปได และผูใบเห็นตัวอยางการใบในรอบแรกมาแลวจึงเกิดความตระหนักในเรื่องความรัดกุม
ของภาษาที่จะใชในการสื่อสารมากขึ้น ผลปรากฏวา เพ่ือนนักศึกษาสามารถวาดภาพไดถูกตองหรือ
ใกลเคียงเปนจํานวน 8 คน จาก 11 คน ทั้งนี้หลังจากไดอภิปรายถึงการสื่อสารที่เกิดขึ้นในตอนทาย
กิจกรรมและดูผลจากการเขียนอนุทินเพ่ือสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอกิจกรรมนี้ พบวา 
นักศึกษาเห็นความแตกตางของการสื่อสารแบบสองทางกับการสื่อสารแบบทางเดียว และเชื่อมโยง
ไปสูการสอนไดวา ในการสอนคณิตศาสตรกับนักเรียนนั้น ครูผูสอนตองตระหนักและใหความสําคัญ
ในเรื่องการสื่อสารของตนเองใหมาก เพราะครูควรเปนผูถายทอดความรูความเขาใจและแนวคิดทาง
คณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับครูผูสอนก็ควร
ฝกฝนและพัฒนานักเรียนของตนใหเปนผูที่มีทักษะและกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตรดวย
เชนเดียวกัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 232

ใบกิจกรรมที่ 4-1 
(Solve problem A)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 30 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘ ใสหมวกสีอะไร’ (Problem A) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด  
 
 ปญหา ‘ใสหมวกสีอะไร’  
 ชาย 3 คน (นาย A, นาย B และนาย C) ยืนตอแถวหันหนาเขาหากําแพงดังรูป ทุกคน
สวมหมวกคนละ 1 ใบ ซ่ึงถูกเลือกมาจากหมวกสีขาว 2 ใบ และหมวกสีดํา 3 ใบ  
  นาย C ซ่ึงอยูทายแถว มองเห็นวานาย A และนาย B ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวาตนเอง
ใสหมวกสีอะไร 
    นาย B ซ่ึงอยูกลางแถว มองเห็นวานาย A ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวานาย C และตนเอง
ใสหมวกสีอะไร 
    นาย A ซ่ึงอยูหนาแถว มองไมเห็นวา นาย B และนาย C ใสหมวกสีอะไร และก็ไมรูดวย
วาตนเองใสหมวกสีอะไร 
 เม่ือไดสอบถามชายทั้งสามคนตามลําดับเริ่มจากทายแถว พบวา 
  นาย C บอกวา “ฉันไมรูวาฉันใสหมวกสอีะไร” 
  เม่ือนาย B ไดยิน ก็น่ิงคิดไปชั่วครูหน่ึง แลวบอกวา “ฉันก็ไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย A ไดยินทั้งนาย C และนาย B พูดเชนน้ัน ก็ฉุดคิดขึ้นมาแลวตอบออกไปวา 
“อึม !! ฉันรูละ วาฉันใสหมวกสีอะไร”  
 อยากทราบวา นาย A ใสหมวกสีอะไร และเพราะเหตุใด นาย A จึงรูวาตนเองใสหมวกสีน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 4-1 (ตอ) 
 
วิธีคิดอยางละเอียด 
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ใบกิจกรรมที่ 4-2 
(Solve problem B)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 30 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘การวาจางเลี้ยงดูบุตร’ (Problem B) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด  
 
 ปญหา ‘การวาจางเลี้ยงดูบุตร’ 
 ธิดาไดรับการวาจางใหเลี้ยงดูบุตรของนารีเปนเวลา 30 วัน โดยนารีจะใหคาจางแกธิดาแบบ
เหมารวม 10,000 บาท แตธิดาบอกวา เขาขอคาจาง 
   วันแรกเพียง 1 บาท  
   วันที่สอง 2 บาท  
   วันที่สาม 4 บาท  
   วันที่สี่ 8 บาท เชนนี้เรื่อยไป  
   น่ันคือ วันถัดมาขอคาแรงเปนสองเทาของวันกอนหนานั้นจนครบ 30 วัน  
 ถานักศึกษาเปนนารี นักศึกษาจะยอมทําตามคําขอของธิดาหรือไม เพราะเหตุใด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 4-2 (ตอ) 
 
วิธีคิดอยางละเอียด 
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ใบกิจกรรมที่ 4-3 
(Pose problem from problem A)                                 (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 40 นาที) 
 
จงตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเร่ือง ‘ใสหมวกสีอะไร’ (Problem A) เพ่ือให
ปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป หรือเพ่ือใหปญหาที่ตั้งขึ้นนาสนใจ 
ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
 

 ปญหาเดิมเรือ่ง ‘ใสหมวกสีอะไร’ 
 ชาย 3 คน (นาย A, นาย B และนาย C) ยืนตอแถวหันหนาเขาหากําแพงดังรูป ทุกคนสวมหมวกคนละ 1 ใบ ซ่ึงถูกเลือก
มาจากหมวกสีขาว 2 ใบ และหมวกสีดํา 3 ใบ  
  นาย C ซ่ึงอยูทายแถว มองเห็นวานาย A และนาย B ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวาตนเองใสหมวกสีอะไร 
    นาย B ซ่ึงอยูกลางแถว มองเห็นวานาย A ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวานาย C และตนเองใสหมวกสีอะไร 
    นาย A ซ่ึงอยูหนาแถว มองไมเห็นวา นาย B และนาย C ใสหมวกสีอะไร และก็ไมรูดวยวาตนเองใสหมวกสีอะไร 
 เม่ือไดสอบถามชายทั้งสามคนตามลําดับเร่ิมจากทายแถว พบวา 
  นาย C บอกวา “ฉันไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย B ไดยิน ก็น่ิงคิดไปช่ัวครูหน่ึง แลวบอกวา  
“ฉันก็ไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย A ไดยินทั้งนาย C และนาย B พูดเชนน้ัน  
ก็ฉุดคิดข้ึนมาแลวตอบออกไปวา “อึม !! ฉันรูละ วาฉันใสหมวกสีอะไร”  
 อยากทราบวา นาย A ใสหมวกสีอะไร และเพราะเหตุใด  
นาย A จึงรูวาตนเองใสหมวกสีน้ัน 
 

 
ตั้งปญหาใหม 
 
 ปญหาใหมเร่ือง …………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 4-3 (ตอ) 
 
แกปญหาใหม 
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ใบกิจกรรมที่ 4-4 
(Pose problem from problem B)                                 (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 40 นาที) 
 
จงตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลวเรื่อง ‘การวาจางเลี้ยงดูบุตร’ (Problem B) 
เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป หรือเพ่ือใหปญหาที่ตั้งขึ้น
นาสนใจ ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิด
สรางสรรค พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
 
 

 ปญหาเดิมเรื่อง ‘การวาจางเลี้ยงดูบุตร’ 
 ธิดาไดรับการวาจางใหเล้ียงดูบุตรของนารีเปนเวลา 30 วัน  
โดยนารีจะใหคาจางแกธิดาแบบเหมารวม 10,000 บาท แตธิดาบอกวา  
เขาขอคาจาง 
  วันแรกเพียง 1 บาท  
  วันที่สอง 2 บาท  
  วันที่สาม 4 บาท  
  วันที่ส่ี 8 บาท เชนนี้เรื่อยไป  
  นั่นคือ วันถัดมาขอคาแรงเปนสองเทาของวันกอนหนานั้น 
จนครบ 30 วัน  
 ถานักศึกษาเปนนารี นักศึกษาจะยอมทําตามคําขอของธิดาหรือไม เพราะเหตุใด 
 
 

 
ตั้งปญหาใหม 
 
 ปญหาใหมเร่ือง …………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 4-4 (ตอ) 
 
แกปญหาใหม 
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ใบกิจกรรมที่ 4-5 
(Learning through communication)                    (กิจกรรมทั้งชั้นเรียน ใชเวลา 40 นาที) 
 
สถานการณ A 
 มะลิวัลยตองการพูดโทรศัพทบอกเพื่อนของเขาเกี่ยวกับภาพภาพหนึ่งที่ถืออยูในมือ โดย
เขาจะตองบรรยายลักษณะของภาพเพื่อใหเพ่ือนเขาใจและสามารถวาดรูปใหเหมือนหรือใกลเคียง
ที่สุด มะลิวัลยและเพ่ือนของเขามีเวลาพูดคุยกันภายในเวลาจํากัดเพียง 5 นาที  
 

 
 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติตามสถานการณ A 
 1. เลือกตัวแทนนักศึกษา 1 คน ที่จะสมมติบทบาทใหเปนมะลิวัลยตามสถานการณ A ขางตน 
โดยออกมาหนาชั้นเรียน เพ่ือเปนผูใบในบัตรภาพที่กําหนดให (บัตรภาพที่ 1) กับเพ่ือนนักศึกษาคน
อ่ืนๆ ที่เหลือ  
 2. เพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ ไมสามารถมองเห็นวาไดวาบัตรภาพที่กําหนดใหน้ันเปนภาพ
อะไร และจะตองพยายามวาดภาพตามคําใบของตัวแทนนักศึกษาที่เปนมะลิวัลยใหเหมือนหรือใกลเคียง
ภาพนั้นมากที่สุด  
 3. เพ่ือนนักศึกษาที่เปนผูวาดภาพตามคําใบ สามารถสอบถามตัวแทนนักศึกษาที่เปน
มะลิวัลยเพ่ือสื่อสารกลับไปไดทุกขณะ เม่ือไมเขาใจการใบ  
 4. จับเวลาการใบภาพ 5 นาที 
 5. เม่ือหมดเวลา ใหตัวแทนนักศึกษาที่เปนมะลิวัลยเฉลยภาพในบัตรภาพที่ 1 แลวตรวจ 
ดูวาเพื่อนคนใดวาดภาพไดเหมือนหรือใกลเคียงที่สุด 
 6. ใหนักศึกษาไดอภิปรายถึงการสื่อสาร (แบบสองทาง) ที่เกิดขึ้นดังกลาว วาวิธีการใบ
ภาพอยางไรจึงจะเหมะสม และเพ่ือนที่เปนผูใบมีสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขอยางไร ตลอดจนใหนักศึกษา
กลาวถึงความสําคัญของการสื่อสารจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา 
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ใบกิจกรรมที่ 4-5 (ตอ) 
 
 

บัตรภาพที่ 1 
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ใบกิจกรรมที่ 4-5 (ตอ) 
 
ใหนักศึกษาวาดภาพลงในกรอบขางลางนี้ตามคําใบของตัวแทนนักศึกษาที่เปนผูใบ ใหเหมือนหรือ
ใกลเคียงภาพในบัตรภาพที่ 1 มากที่สุด (ใชการสื่อสารแบบสองทาง) 

 

ชื่อนักศึกษา ………………………………..…..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 4-5 (ตอ) 
 
สถานการณ B 
 ปญญาตองการพูดโทรศัพทบอกเพื่อนของเขาเกี่ยวกับภาพภาพหนึ่งที่ถืออยูในมือ แตเพ่ือน
ของเขาไมรับสายโทรศัพทและใหเขาฝากขอความเสียงไวไดไมเกิน 5 นาที โดยปญญาจะตองบรรยาย
ลักษณะของภาพเพื่อใหเพ่ือนเขาใจและสามารถวาดรูปใหเหมือนหรือใกลเคียงที่สุดเม่ือเพ่ือนของ
เขากลับมาเปดบันทึกเสียงขอความในภายหลังได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติตามสถานการณ B 
 1. เลือกตัวแทนนักศึกษา 1 คน (ที่ไมใชคนเดิมในสถานการณ A) ที่จะสมมติบทบาทให
เปนปญญาตามสถานการณ B ขางตน โดยออกมาหนาชั้นเรียน เพ่ือเปนผูใบในบัตรภาพที่กําหนดให 
(บัตรภาพที่ 2) กับเพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ ที่เหลือ  
 2. เพ่ือนนักศึกษาคนอื่นๆ ไมสามารถมองเห็นวาไดวาบัตรภาพที่กําหนดใหน้ันเปนภาพ
อะไร และจะตองพยายามวาดภาพตามคําใบของตัวแทนนักศึกษาที่เปนปญญาใหเหมือนหรือใกลเคียง
ภาพนั้นมากที่สุด  
 3. เพ่ือนนักศึกษาที่เปนผูวาดภาพตามคําใบ ไมสามารถสอบถามตัวแทนนักศึกษาที่เปน
ปญญาเพื่อสื่อสารกลับได (น่ันคือเปนการสื่อสารทางเดียว)  
 4. จับเวลาการใบภาพ 5 นาที 
 5. เม่ือหมดเวลา ใหตัวแทนนักศึกษาที่เปนปญญาเฉลยภาพในบัตรภาพที่ 2 แลวตรวจดู
วาเพื่อนคนใดวาดภาพไดเหมือนหรือใกลเคียงที่สุด 
 6. ใหนักศึกษาไดอภิปรายถึงการสื่อสาร (แบบทางเดียว) ที่เกิดขึ้นดังกลาว วาวิธีการใบ
ภาพอยางไรจึงจะเหมะสม และเพ่ือนที่เปนผูใบมีสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขอยางไร ตลอดจนใหนักศึกษา
กลาวถึงความสําคัญของการสื่อสารจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ผานมา 
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ใบกิจกรรมที่ 4-5 (ตอ) 
 
 

บัตรภาพที่ 2 
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ใบกิจกรรมที่ 4-5 (ตอ) 
 
ใหนักศึกษาวาดภาพลงในกรอบขางลางนี้ตามคําใบของตัวแทนนักศึกษาที่เปนผูใบ ใหเหมือนหรือ
ใกลเคียงภาพในบัตรภาพที่ 2 มากที่สุด (ใชการสื่อสารแบบทางเดียว) 

 

ชื่อนักศึกษา ………………………………..…..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 4-6 
(Journal writing)                                                  (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 10 นาที) 
 
ใหนักศึกษาเขียนอนุทินเพ่ือสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอกิจกรรมทั้งหมดที่ทําในครั้งน้ี ตาม
ประเด็นที่กําหนดใหดังตอไปน้ี 
  สิ่งที่ขาพเจาไดจากการเรียนรูในครั้งน้ี 
  ความคิดเห็นของขาพเจาตอกิจกรรมในครั้งน้ี 
  ความประทับใจของขาพเจาตอกิจกรรมในครั้งน้ี  
  อุปสรรคที่ขาพเจาพบในการทํากิจกรรมในครั้งน้ี 

 

ชื่อนักศึกษา ………………………..……………..…….……………... 



 247

เอกสารเพิ่มเติมทายกิจกรรมที่ 4 
 เฉลยคําตอบและตวัอยางวิธีการแกปญหาเร่ือง ‘ใสหมวกสีอะไร’ (Problem A) 
 

 ปญหา ‘ใสหมวกสีอะไร’  
 ชาย 3 คน (นาย A, นาย B และนาย C) ยืนตอแถวหันหนาเขาหากําแพงดังรูป ทุกคนสวมหมวกคนละ 
1 ใบ ซึ่งถูกเลือกมาจากหมวกสีขาว 2 ใบ และหมวกสีดํา 3 ใบ  
  นาย C ซ่ึงอยูทายแถว มองเห็นวานาย A และนาย B ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวาตนเองใสหมวกสีอะไร 
    นาย B ซ่ึงอยูกลางแถว มองเห็นวานาย A ใสหมวกสีอะไร แตไมรูวานาย C และตนเองใสหมวกสีอะไร 
    นาย A ซ่ึงอยูหนาแถว มองไมเห็นวา นาย B และนาย C ใสหมวกสีอะไร และก็ไมรูดวยวาตนเองใสหมวกสีอะไร 
 เมื่อไดสอบถามชายทั้งสามคนตามลําดับเริ่มจากทายแถว พบวา 
  นาย C บอกวา “ฉันไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย B ไดยิน ก็น่ิงคิดไปช่ัวครูหน่ึง แลวบอกวา “ฉันก็ไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” 
  เม่ือนาย A ไดยินทั้งนาย C และนาย B พูดเชนน้ัน ก็ฉุดคิดข้ึนมาแลวตอบออกไปวา “อึม !! ฉันรูละ วาฉันใสหมวก 
  สีอะไร”  
 อยากทราบวา นาย A ใสหมวกสีอะไร และเพราะเหตุใด นาย A จึงรูวาตนเองใสหมวกสีนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เฉลยคําตอบ นาย A ใสหมวกสีดํา ดวยเหตุผลดังน้ี 
 ใชวิธีการแบงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของที่แตละคนใสหมวกสีตางๆ โดยใสในตารางได
ทั้งหมด 8 กรณี 
 

 นาย A นาย B นาย C การตัดตวัเลือกตางๆ 
กรณีที่ 1 ขาว ขาว ขาว   เปนไปไมไดจากเงื่อนไข 
กรณีที่ 2 ขาว ขาว ดํา   เปนไปไมไดจากการกลาวของนาย C 
กรณีที่ 3 ขาว ดํา ขาว 
กรณีที่ 4 ขาว ดํา ดํา 

 

  เปนไปไมไดจากการกลาวของนาย B 

กรณีที่ 5 ดํา ขาว ขาว 
กรณีที่ 6 ดํา ขาว ดํา 
กรณีที่ 7 ดํา ดํา ขาว 
กรณีที่ 8 ดํา ดํา ดํา 

 
     

   กรณีที่เหลือเปนคําตอบ น่ันคือ 
       นาย A ใสหมวกสีดํา 
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 พิจารณากรณีที่ 1 เน่ืองจากเงื่อนไขของปญหาบอกวาเลือกหมวกมาจากหมวกสีขาว 2 ใบ 
และหมวกสีดํา 3 ใบเทานั้น ดังน้ันกรณีที่ 1 ที่ทุกคน (ทั้งสามคน) ใสหมวกสีขาวจึงเปนไปไมได 
 พิจารณากรณีที่ 2 เน่ืองจากนาย C บอกวา “ฉันไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” ถานาย A ใสสี
ขาว นาย B ใสสีขาว ดังน้ันนาย C ตองรูทันทีวาตนเองใสสีดํา เพราะหมวกสีขาวที่จะเลือกไดมีแค 2 
ใบเทานั้น (ซ่ึงนาย A และนาย B เลือกไปแลว) ดังน้ันกรณีที่ 2 จึงเปนไปไมได 
  พิจารณากรณีที่ 3 และ 4 เน่ืองจากนาย B บอกวา “ฉันก็ไมรูวาฉันใสหมวกสีอะไร” ดังน้ัน
กรณีที่นาย A ใสหมวกสีขาว ซ่ึงขณะนี้เหลือเพียงกรณีที่ 3 และ 4 เทานั้น ทั้งสองกรณีน้ี นาย B ใส
หมวกสีดํา ดังน้ันนาย B จึงตองรูวาตนเองใสหมวกสีอะไร ดังน้ันกรณีที่ 3 และ 4 จึงเปนไปไมได 
 ดังน้ันกรณีที่เหลือ ไดแก กรณีที่ 5, 6, 7 และ 8 จะเห็นวาเปนกรณีที่นาย A ใสหมวกสีดํา
ทั้งหมด น่ันคือสรุปไดวา นาย A จึงรูวาตนเองใสหมวกสีดํา 
 
 เฉลยคําตอบและตัวอยางวิธีการแกปญหาเร่ือง ‘การวาจางเลี้ยงดูบุตร’ (Problem B) 
 

 ปญหา ‘การวาจางเลี้ยงดูบุตร’ 
 ธิดาไดรับการวาจางใหเล้ียงดูบุตรของนารีเปนเวลา 30 วัน  
โดยนารีจะใหคาจางแกธิดาแบบเหมารวม 10,000 บาท แตธิดาบอกวา  
เขาขอคาจาง 
  วันแรกเพียง 1 บาท  
  วันที่สอง 2 บาท  
  วันที่สาม 4 บาท  
  วันที่ส่ี 8 บาท เชนนี้เรื่อยไป  
  นั่นคือ วันถัดมาขอคาแรงเปนสองเทา 
ของวันกอนหนานั้นจนครบ 30 วัน  
 ถานักศึกษาเปนนารี นักศึกษาจะยอมทําตามคําขอของธิดา 
หรือไม เพราะเหตุใด 
 
 เฉลยคําตอบ ไมควรยอมทาํตามคําขอของธิดา ดวยเหตุผลดังน้ี 
 ใชตารางแสดงคาจางที่ไดรับในแตละวัน และผลรวมของคาจางตั้งแตวันแรก แลวสังเกต
แบบรูปที่เกิดขึ้น ดังน้ี 
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วันที ่ คาจางที่ไดรับ ผลรวมของคาจางตั้งแตวันแรก 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 
 

n 

       1  =  20 
       2  =  21 
       4  =  22 
       8  =  23 
     16  =  24 
             

           
  

          2n-1 

                  1  =  1 
               1+2  =  3 
            1+2+4  =  7 
         1+2+4+8  =  15 
    1+2+4+8+16  =  31 
   

                       
  

                   2n – 1  
   

 
 หากนารีทําตามคําขอของธิดา เม่ือครบ 30 วัน เขาจะตองจายคาจางรวมเทากับ 230 – 1 
บาท เม่ือใชเครื่องคํานวณจะได 230 – 1 = 1,073,741,823 บาท มากกวาคาจางที่ธิดาควรจะไดรับ
มากมายนัก ดังน้ันนารีไมควรทําตามที่ธิดารองขอ 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมฝกการรูคิด (Metacognition) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 เพ่ือใหนักศึกษาครูไดฝกการรูคิด (Metacognition) โดยฝกเปลี่ยนมุมมองการคิดในการแก 
ปญหาและการตั้งปญหา    
 

แนวคิดที่สําคัญ  
 การรูคิดหมายถึงการคิดที่ลึกซึ้งหรือการไตรตรองเก่ียวกับการคิดของตนเอง รูวาตนกําลัง
อยูในกระบวนการคิดใดและสามารถควบคุมตนเองใหทําตามนั้นได การรูคิดที่สําคัญคือการกํากับวา
ที่ตนคิดอยูน้ันเปนแนวทางที่จะไดผลหรือไม ถาไมไดผลควรจะเริ่มพิจารณาเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยน
วิธีการหรือแนวคิด นักศึกษาครูที่ไดรับการฝกการรูคิดจะมีความตระหนักในงานและสามารถใช
ยุทธวิธีในการทํางานจนสําเร็จอยางสมบูรณได องคประกอบของการรูคิด ไดแก 1) การตระหนักรู 
(Awareness) และ 2) ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Regulation) 
 กระบวนการของการรูคิดประกอบดวย 
  1) การวางแผน (Planning) เปนการดําเนินการเพื่อใหรูวาตนเองจะทํางานนั้นอยางไร 
พฤติกรรมในขั้นน้ีประกอบดวย การตั้งเปาหมาย การสํารวจทรัพยากรที่เกี่ยวของรวมถึงงบประมาณ 
เวลาที่จะใช และการเลือกยุทธวิธีที่จะใช 
  2)  การกํากับ (Monitoring) เปนการควบคุมการคิดของตนเอง พฤติกรรมในขั้นน้ีประกอบ 
ดวยการตรวจสอบความกาวหนาของตนเอง การทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนการที่วางไววาเปนไป
ไดเพียงใด และการทบทวนความคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอนและวิธีการ 
  3) การประเมิน (Evaluating) เปนการตรวจสอบและประเมินผลลัพธเพ่ือคนหาระดับ
ความเขาใจของตนเองและพัฒนางานใหดีขึ้น 
 

สื่อการเรียนรู   
 1. ใบกิจกรรมที่ 5-1 (Solve problem A) 
 2. ใบกิจกรรมที่ 5-2 (Solve problem B) 
 3. ใบกิจกรรมที่ 5-3 (Solve problem C) 
 4. ใบกิจกรรมที่ 5-4 (Solve problem D) 
 5. ใบกิจกรรมที่ 5-5 (Assessment of Metacognition) 
 6. ใบกิจกรรมที่ 5-6 (Inventories for problem solving) 
 7. ใบกิจกรรมที่ 5-7 (Pose problem from routine problem) 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. แบงกลุมนักศึกษาครูออกเปน 4 กลุม กลุมละ 3 คน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมฐานการแกปญหา
จํานวน 4 ฐาน ดังแผนภาพตอไปน้ี 
 
 กิจกรรมฐานการแกปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมฐานการแกปญหาเริ่มตนจากใหนักศึกษาครูกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4 ประจําฐาน A ,B, C และ D 
ตามลําดับ แลวเริ่มปฏิบัติการแกปญหาพรอมกันในแตละฐาน เม่ือหมดเวลา (15 นาที) ใหนักศึกษาครู
แตละกลุมหมุนเวียนปฏิบัติกิจกรรมในฐานอื่นเปนวงจร (ดังแผนภาพ) จนครบทั้งสี่ฐาน (ใชเวลาทั้งหมด 
1 ชั่วโมง) 
  ทั้งน้ีปญหาในแตละฐานเปนดังน้ี 
  ฐาน A   ปญหา ‘ปาลูกดอก’ 

 

     (1) ถาแจนปาลูกดอก 4 ลูก (เขาเปาทั้งหมด) แลวไดแตมรวมเปน 61 
      จงยกตัวอยางกรณีที่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูกมาสัก 1 กรณี  
     (2) ถาเอาแตม 10 ออกจากเปา  
      จงยกตัวอยางกรณีที่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูก ที่แจนปาเขาเปา  
      ทั้งหมด 4 ลูก แลวไดแตมรวมเปน 61 มาสัก 1 กรณี 
 
 

  ฐาน B   ปญหา ‘AB เทากับเทาไร’ 
 
   จากรูปกําหนดให  AOBD เปนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก OB = 5 หนวย  
   และ BC = 2 หนวย จงหาวา AB เทากับเทาไร 
 
 
 

ฐาน A 
แกปญหาในใบกิจกรรมที่ 5-1 

ใชเวลา 15 นาที 

ฐาน C 
แกปญหาในใบกิจกรรมที่ 5-3 

ใชเวลา 15 นาที 

ฐาน D 
แกปญหาในใบกิจกรรมที่ 5-4 

ใชเวลา 15 นาที 

ฐาน B 
แกปญหาในใบกิจกรรมที่ 5-2 

ใชเวลา 15 นาที 



 252

  ฐาน C   ปญหา ‘การซื้อท่ีดิน’ 
สามีภรรยาคูหนึ่งตองการซื้อที่ดินเพ่ือสรางบาน พวกเขาเห็นโฆษณาในหนา

หนังสือพิมพฉบับหนึ่งที่ประกาศขายที่ดินซึ่งมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมติดแมน้ํา 
(มีขนาดดังรูป) โดยขายที่ดินตารางเมตรละ 100 บาท เมื่อสามีภรรยาคูน้ีไดคํานวณ
ราคาที่ดิน พวกเขาเห็นความผิดปกติของแผนผังของที่ดินนี้  

นักศึกษาคิดวาสามีภรรยาคูนี้พบความผิดปกติของแผนผังของที่ดินนี้อยางไร 
 
  ฐาน D   ปญหา ‘ตัดกระดาษทําบัตร’ 

ครูเพชรตองการทําบัตรรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 5 × 7 เซนติเมตร จากกระดาษ
แข็งเพ่ือใชแจกนักเรียนของตนคนละ 1 ใบ จึงไปซื้อกระดาษแข็งรูปส่ีเหล่ียมผืนผา
ขนาด 22 × 24 เซนติเมตรจากรานคา อยากทราบวาครูเพชรจะสามารถใชกระดาษ
แข็งดังกลาว 1 แผนตัดแบงเพ่ือทําบัตรแจกนักเรียนไดมากที่สุดกี่ใบ และตัดแบง
อยางไร 

 
 2. นักศึกษาครูแตละคนทําแบบประเมินการรูคิด (Metacognition) ในใบกิจกรรมที่ 5-5 
(ใชเวลา 10 นาที)  
 3. นักศึกษาครูในแตละกลุมออกมานําเสนอผลการแกปญหาของแตละฐานหนาชั้นเรียน 
โดยเนนการเปลี่ยนมุมมองการคิดในการแกปญหา นักศึกษาครูคนอ่ืนๆ รวมอภิปรายถึงการใหเหตุผล
ในการแกปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร (ใชเวลา 40 นาที) 
 4. นักศึกษาครูแตละคนทําแบบสํารวจรายการในใบกิจกรรมที่ 5-6 (ใชเวลา 10 นาที)  
 5. นักศึกษาครู (รายบุคคล) ปฏิบัติกิจกรรมการตั้งปญหาโดยปรับจากปญหาที่คุนเคยที่
กําหนดใหในใบกิจกรรมที่ 5-7 ฝกใหนักศึกษาครูลองเปลี่ยนมุมมองการคิดในการตั้งปญหา ใหเปน
ปญหาที่นาสนใจ ทาทาย และขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป หลายๆ ปญหา (ใชเวลา 
30 นาที) 
  ทั้งน้ีปญหาที่คุนเคยเปนดังน้ี 

 
กําหนดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ADFE แนบในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 

ดังรูป ถา DB = 3 หนวย และ FB = 5 หนวย จงหาอัตราสวนของพื้นที่รูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ADFE ตอพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 

 
 6. นักศึกษาครูแตละคนออกมานําเสนอผลการตั้งปญหาของตนเอง โดยใหนําเสนอวามี
วิธีการเปลี่ยนมุมมองการคิดในการตั้งปญหาอยางไร และบอกเหตุผลวาปญหาที่ตั้งขึ้นนาสนใจ ทา
ทาย และขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไปอยางไร ทั้งน้ีใหเพ่ือนนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ 
รวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น (ใชเวลา 30 นาที) 
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 7. นักศึกษาครูชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรูกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือใชสําหรับ
จัดทําแผนผังความคิด (Mind map) ในการสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดในกิจกรรมที่ 10 (กิจกรรม
สุดทาย) ตอไป  
    
การประเมินผล  
 1. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมฐานการแกปญหา จากใบกิจกรรมที่ 5-1 ถึงใบกิจกรรมที่ 
5-4 พรอมทั้งสังเกตวิธีการเปลี่ยนมุมมองการคิดในการแกปญหา สังเกตการนําเสนออยางเปนเหตุเปน
ผลในแตละขั้นตอนของการแกปญหา ตลอดจนสังเกตการสื่อสารทางคณิตศาสตรจากในขณะปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมและจากการออกมานําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน   
 2. ประเมินการรูคิด (Metacognition) ความรูสึกและความคิดเห็นในการแกปญหาจากใบ
กิจกรรมที่ 5-5 และใบกิจกรรมที่ 5-6  
 3. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการตั้งปญหาจากใบกิจกรรมที่ 5-7 พรอมทั้งสังเกตวิธีการ
เปลี่ยนมุมมองการคิดในการตั้งปญหา  
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 ผลการประเมินกิจกรรมฐานการแกปญหา 
 การวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูแตละกลุม (4 กลุม กลุมละ 3 คน) ปฏิบัติกิจกรรม
ฐานการแกปญหาในใบกิจกรรมที่ 5-1 ถึงใบกิจกรรมที่ 5-4 ปรากฏผลดังน้ี 
 สําหรับใบกิจกรรมที่ 5-1 ที่ใหนักศึกษาแกปญหาเรื่อง “ปาลูกดอก” ที่กลาววา 
 
 ปญหา ‘ปาลูกดอก’ 

 

     (1) ถาแจนปาลูกดอก 4 ลูก (เขาเปาทั้งหมด) แลวไดแตมรวมเปน 61 
      จงยกตัวอยางกรณีที่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูกมาสัก 1 กรณี  
     (2) ถาเอาแตม 10 ออกจากเปา  
      จงยกตัวอยางกรณีที่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูก ที่แจนปาเขาเปา  
      ทั้งหมด 4 ลูก แลวไดแตมรวมเปน 61 มาสัก 1 กรณี 
 
 จากการสังเกตขณะที่นักศึกษาแตละกลุมกําลังแกปญหา พบวา ในชวงแรกของการแกปญหา 
เม่ือนักศึกษาอานปญหายอยขอ (1) เสร็จแลว แตละคนจะเริ่มคิดหากรณีที่เปนไปไดของแตมของ
ลูกดอกทั้งสี่ลูกที่มีแตมรวมเปน 61 ซ่ึงทุกคนสามารถหาไดถูกตอง แตเม่ือนักศึกษาทําปญหายอยขอ 
(2) พบวา นักศึกษาใชเวลาคอนขางนานจนเกือบหมดเวลาก็ไมสามารถแกปญหาได จนมีนักศกึษาบาง
คนถามวาโจทยผิดพลาดหรือไม เพราะหากรณีที่แตมรวมของลูกดอกทั้งสี่ลูกเปน 61 ไมได จึงแนะนํา
วาโจทยไมไดผิดพลาดแตอยางใด แตใหนักศึกษาคิดทบทวนวิเคราะหดูใหดี วาเงื่อนไขที่ตัดแตม 10 
ออกไป สงผลตอคําตอบของปญหาอยางไร ผลปรากฏวานักศึกษาทั้งสี่กลุมสามารถตอบคําถามได
ถูกตองวา “ถาเอาแตม 10 ออกจากเปาแลว เปนไปไมได ที่แตมรวมของลูกดอกทั้งสี่ลูกจะเทากับ 61” 
ทั้งน้ีนักศึกษา 1 กลุมไมไดบอกเหตุผลวาเพราะเหตุใด เพียงแตระบุวา “เม่ือเอาแตม 10 ออกจากเปา 
จะทําใหไมสามารถรวมกันได 61” นักศึกษา 2 กลุมบอกเหตุผลไดแตยังไมชัดเจนสมบูรณ โดยกลาว
วา “เม่ือตัดแตม 10 ออกแลวนําจํานวนที่เหลืออีก 4 ตัวใดๆ บวกกัน จะไดกรณีทั้งหมดที่เปนไปได
เทากับ C(10, 8) = 

!2!8
!10
⋅

 = 45 กรณี เชน 9 + 5 + 11 + 15 = 40 ≠ 61 หรือ 3 + 5 + 17 + 25 = 50 ≠ 

61 และในกรณีอ่ืนๆ ที่เหลืออีก 43 กรณีก็ไมได 61” สวนนักศึกษาอีก 1 กลุมสามารถใหเหตุผลอยาง
สมเหตุสมผลและชัดเจนโดยระบุวา “เม่ือตัดหมายเลข 10 ออก จะพบวาตัวเลขที่เหลือเปนจํานวนคี่
ทั้งหมด เม่ือนําจํานวนคี่ 4 ตัวใดๆ บวกกัน จะไดผลลัพธเปนจํานวนคูเสมอ น่ันคือเปนไปไมไดที่จะ
ไดผลบวกเทากับ 61”  
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 สําหรับใบกิจกรรมที่ 5-2 ที่ใหนักศึกษาแกปญหาเรื่อง “AB เทากับเทาไร” ที่กลาววา 
 
 ปญหา ‘AB เทากับเทาไร’ 

 
   จากรูปกําหนดให  AOBD เปนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก OB = 5 หนวย  
   และ BC = 2 หนวย จงหาวา AB เทากับเทาไร 
 

 
 
 จากการสังเกตขณะที่นักศึกษาแตละกลุมกําลังแกปญหา พบวา นักศึกษาทุกกลุมเริ่มลงมือ
แกปญหาทันทีเม่ือเห็นโจทย โดยมองวา AB เปนความยาวดานตรงขามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม 
AOB จึงนึกถึงความรูที่ตนเองคุนเคยในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งไดความสัมพันธวา AB2 เทากับ 
AO2 + OB2 เม่ือถึงตรงนี้นักศึกษาใชเวลาคิดคอนขางนานเพราะติดปญหาที่วาจะหา OA ไดอยางไร
เน่ืองจากไมสามารถหาความสัมพันธอ่ืนใดของ OA กับสวนอ่ืนๆ ได นักศึกษาจะเริ่มคิดแลววาวิธีการ
ที่ทํามานั้นไมประสบความสําเร็จ หลายคนเริ่มเปลี่ยนมุมมองการคิดและวิธีการที่จะแกปญหา มีนักศึกษา 
1 กลุมที่ใชวิธีลากเสนผานศูนยกลาง FG  ใหขนานกับ AB  (ดูภาพประกอบ 34) แลวใหเหตุผลวาเสน
ผานศูนยกลาง FG  ตองยาวเปน 2 เทาของ AB  อยางแนนอน น่ันคือ AB  ตองมีความยาวเปนครึ่งหน่ึง
ของความยาวเสนผานศูนยกลางหรือเทากับรัศมีของวงกลมนั่นเอง ซ่ึงจากรูปจะไดรัศมีของวงกลม
ยาวเทากับ 7 หนวย น่ันคือ AB = 7 หนวยเปนคําตอบ จะเห็นวาวิธีการเปลี่ยนมุมมองการคิดของ
นักศึกษากลุมน้ีเปนวิธีการที่สามารถนําไปสูคําตอบได แตการอธิบายเหตุผลวาทําไม AB  จึงมีความ
ยาวเปนครึ่งหน่ึงของความยาวเสนผานศูนยกลางหรือเทากับรัศมีของวงกลมนั้นยังไมชัดเจน สวน
นักศึกษาที่เหลืออีก 3 กลุมใชวิธีการลาก OD  ซ่ึงเปนเสนทแยงมุมอีกเสนหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
AOBD (ดูภาพประกอบ ๒๐) แลวใหเหตุผลวา จากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่วา เสนทแยงมุม
ทั้งสองเสนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวเทากัน ดังน้ันจะได AB = OD และสังเกตไดวา OD  เปน
รัศมีของวงกลมซึ่งยาวเทากับ 7 หนวย น่ันคือ AB = 7 หนวยเปนคําตอบ จะเห็นไดวาวิธีการเปลี่ยน
มุมมองการคิดแกปญหาของนักศึกษากลุมดังกลาวเปนวิธีการที่สามารถนําไปสูคําตอบไดและการ
อธิบายเหตุผลก็ชัดเจนและสมเหตุสมผล 
 

           
                                                 ลาก FG  เพิ่มเติม                     ลาก OD  เพิ่มเติม 

 
ภาพประกอบ ๒๐  การเปลีย่นมุมมองการคิดในการแกปญหาเรื่อง AB เทากับเทาไร 
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 สําหรับใบกิจกรรมที่ 5-3 ที่ใหนักศึกษาแกปญหาเรื่อง “การซื้อที่ดิน” ที่กลาววา 
 
 ปญหา ‘การซื้อที่ดิน’ 

สามีภรรยาคูหนึ่งตองการซื้อที่ดินเพ่ือสรางบาน พวกเขาเห็นโฆษณาในหนา
หนังสือพิมพฉบับหนึ่งที่ประกาศขายที่ดินซึ่งมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมติดแมน้ํา 
(มีขนาดดังรูป) โดยขายที่ดินตารางเมตรละ 100 บาท เมื่อสามีภรรยาคูนี้ไดคํานวณ
ราคาที่ดิน พวกเขาเห็นความผิดปกติของแผนผังของที่ดินนี้  

นักศึกษาคิดวาสามีภรรยาคูนี้พบความผิดปกติของแผนผังของที่ดินนี้อยางไร 
 
    จากการสังเกตขณะที่นักศึกษากําลังแกปญหา พบวา แตละกลุมมีความหลากหลายในการ
คิดแกปญหาดังน้ี กลุมหน่ึงไดทึกทักเอาวารูปสามเหลี่ยมดังกลาวเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จึงตอบ
วาความผิดปกติของแผนผังคือความสัมพันธของความยาวดานของรูปสามเหลี่ยมไมเปนไปตาม
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (1502 + 2502 ≠ 4002) นักศึกษาอีกกลุมหน่ึงกลาววาเม่ือเทียบสัดสวนของ
ความยาวดานแตละดานแลวจะเห็นวารูปไมสมจริง แตไมไดใหรายละเอียดและไมสามารถอธิบายได
วาเพราะเหตุใด นักศึกษาอีกกลุมหน่ึงใหเหตุผลอยางไมสมเหตุสมผลจากเงื่อนไขของปญหาที่ใหมา 
โดยระบุวาที่ดินนาจะราคาแพงกวาตารางเมตรละ 100 บาทเพราะเปนที่ดินที่ติดแมนํ้าหรือบางทีสามี
ภรรยาคูน้ีอาจไมมีความรูทางคณิตศาสตรจึงคํานวณราคาที่ดินไมถูกตอง สวนนักศึกษาอีกกลุมหน่ึง
อธิบายความผิดปกติของแผนผังที่ดินดังกลาวไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผลโดยกลาววา เพราะวา 
150 + 250 = 400 ดังน้ันแผนผังที่ดินนี้เกิดขึ้นมาไมไดเน่ืองจากความยาวดานสองดานใดๆ ของรูป
สามเหลี่ยมตองรวมกันไดมากกวาอีกดานหนึ่งที่เหลือ ไมเชนนั้นจะไมเกิดเปนรูปสามเหลี่ยม 
 สําหรับใบกิจกรรมที่ 5-4 ที่ใหนักศึกษาแกปญหาเรื่อง “ตัดกระดาษทาํบัตร” ที่กลาววา 
 
 ปญหา ‘ตัดกระดาษทําบตัร’ 

ครูเพชรตองการทําบัตรรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 5 × 7 เซนติเมตร จากกระดาษ
แข็งเพ่ือใชแจกนักเรียนของตนคนละ 1 ใบ จึงไปซื้อกระดาษแข็งรูปส่ีเหล่ียมผืนผา
ขนาด 22 × 24 เซนติเมตรจากรานคา อยากทราบวาครูเพชรจะสามารถใชกระดาษ
แข็งดังกลาว 1 แผนตัดแบงเพ่ือทําบัตรแจกนักเรียนไดมากที่สุดกี่ใบ และตัดแบง
อยางไร 

 
    จากการสังเกตขณะที่นักศึกษาแตละกลุมกําลังแกปญหา พบวา มีนักศึกษา 2 กลุมที่ไมได
คิดมองตางมุมถึงการจัดวางเรียงกระดาษทําบัตรในแนวทางอื่นๆ โดยใชการวางเรียงในแนวทางเดียว 
กันทั้งหมดดังรูปที่ 1 ในภาพประกอบ ๒๑ ซ่ึงจะไดบัตรทั้งหมด 12 ใบ มีนักศึกษา 1 กลุมที่ไมไดแสดง
การตัดแบงรูปใหเห็นแตใชการหาพื้นที่และวิธีการหารดังน้ี (22 × 24) ÷ (5 × 7) = 528 ÷ 35 ≈ 15.086 
แลวตอบวาการตัดแบงจะไดบัตรมากที่สุด 15 ใบ สวนนักศึกษาอีก 1 กลุมพยายามตัดแบงรูปโดย
วางเรียงบัตรในแนวนอนและแนวตั้งประสมกัน แตรูปยังไมเสร็จสมบูรณดังรูปที่ 2 ในภาพประกอบ ๒๑ 
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พรอมทั้งใหรายละเอียดวาพื้นที่ของกระดาษขนาด 22 × 24 เทากับ 528 ตารางเซนติเมตร พ้ืนที่ของ
กระดาษขนาด 5 × 7 เทากับ 35 ตารางเซนติเมตร ซ่ึง 528 ÷ 35 ≈ 15 ดังน้ันตัดแบงกระดาษทําบัตร
ไดไมเกิน 15 ใบ จะเห็นวาแนวคิดของนักศึกษากลุมน้ีสอดคลองตามความเปนจริง แตการดําเนินการ 
แกปญหาเพื่อนําไปสูคําตอบยังไมเสร็จสมบูรณเน่ืองจากขอจํากัดของเวลาในการแกปญหา     
 

              
                                                              รูปที่ 1                                                       รูปที่ 2 

 
ภาพประกอบ ๒๑  การเปลีย่นมุมมองการคิดในการแกปญหาเรื่องตัดกระดาษทําบัตร 

 
 ผลการประเมินการรูคิด (Metacognition) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูทําแบบประเมินการรูคิด (Metacognition) ใน
ใบกิจกรรมที่ 5-5 หลังจากผานการแกปญหาในกิจกรรมฐานการแกปญหาทั้งสี่ขอขางตนเสร็จแลว 
แสดงไดดังตาราง ๑ ตอไปน้ี  
 
ตาราง ๑  ผลการตอบแบบประเมินการรูคิดในใบกิจกรรมที่ 5-5  
 

จํานวนนักศึกษาครู (คน) ขอ พฤติกรรม 
ไมไดทํา ไมแนใจ ทํา 

กอนท่ีนักศึกษาจะลงมือแกปญหา 
1 อานปญหาแตละปญหามากกวา 1 ครั้ง 0 0 12 
2 พิจารณาวาปญหาตองการอะไร 0 0 12 
3 ทบทวนปญหาดวยคําพูดหรือภาษาของตนเอง 0 0 12 
4 ใชวิธีขีดเสนใต หรือวงกลม หรือทําเครื่องหมายตางๆ ในโจทย

เพ่ือทําความเขาใจปญหา 
5 1 6 

5 พยายามคิดถึงปญหาที่คลายกันและเคยแกมากอน 7 3 2 
6 พยายามคิดถึงส่ิงที่จําเปนตองใชในการหาคําตอบ 0 0 12 
7 พยายามคิดถึงวิธีงายๆ ที่จะใชหาคําตอบ 0 4 8 
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ตาราง ๑  (ตอ)  
 

จํานวนนักศึกษาครู (คน) ขอ พฤติกรรม 
ไมไดทํา ไมแนใจ ทํา 

ขณะที่นักศึกษากําลังแกปญหา  

8 ถามตนเองวาทําไมจึงทําวิธีการเชนนั้น ส่ิงที่ทําจะนําไปสูคําตอบ
หรือไม 

0 6 6 

9 หยุดคิดทบทวนวาขั้นตอนที่เพ่ิงทําผานมา จะทําใหหาคําตอบได
หรือไม 

0 2 10 

10 ตรวจสอบทีละขั้นๆ ขณะแกปญหา 3 4 5 
11 มีการทําบางอยางผิดพลาด จึงยอนกลับไปแกไขใหม 0 4 8 
12 พยายามเปลี่ยนมุมมองการคิดใหม เมื่อวิธีการเดิมใชไมไดผล 0 2 10 

  หลังจากแกปญหาเสร็จแลว  

13 ยอนกลับไปตรวจสอบงานที่ทําทั้งหมดอีกครั้ง 0 5 7 
14 ตรวจดูวาคําตอบที่ไดเปนคําตอบที่สมเหตุสมผลหรือมีความ

เปนไปไดหรือไม 
0 5 7 

15 ตรวจสอบวามีวิธีการอื่นๆ ที่จะหาคําตอบอีกหรือไม 4 6 2 
16 ตรวจสอบวามีคําตอบอื่นๆ ที่เปนไปไดอีกหรือไม  4 6 2 

 
 จากตาราง ๑ จะเห็นวาพฤติกรรมที่นักศึกษาสวนใหญทํา (ตั้งแต 10 คนขึ้นไป) ไดแก อาน
ปญหาแตละปญหามากกวา 1 ครั้ง พิจารณาวาปญหาตองการอะไร ทบทวนปญหาดวยคําพูดหรือ
ภาษาของตนเอง พยายามคิดถึงสิ่งที่จําเปนตองใชในการหาคําตอบ หยุดคิดทบทวนวาขั้นตอนที่เพ่ิง
ทําผานมาจะทําใหหาคําตอบไดหรือไม และพยายามเปลี่ยนมุมมองการคิดใหมเม่ือวิธีการเดิมใชไม
ไดผล สวนพฤติกรรมที่นักศึกษาสวนใหญไมไดทํามีจํานวนมากกวาที่ทํา ไดแก พยายามคิดถึงปญหา
ที่คลายกันและเคยแกมากอน ตรวจสอบวามีวิธีการอื่นๆ ที่จะหาคําตอบอีกหรือไม และตรวจสอบวา
มีคําตอบอ่ืนๆ ที่เปนไปไดอีกหรือไม นอกจากนี้พฤติกรรมที่นักศึกษาสวนใหญทําและไมไดทําเปน
จํานวนใกลเคียงกัน ไดแก ใชวิธีขีดเสนใต หรือวงกลม หรือทําเครื่องหมายตางๆ ในโจทยเพ่ือทํา
ความเขาใจปญหา    
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูทําแบบสํารวจรายการ เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติการแกปญหาและเจตคติตอการแกปญหาของตนเองในใบกิจกรรมที่ 5-6 แสดงไดดังตาราง ๒ 
และตาราง ๓ ตอไปน้ี  
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ตาราง ๒  ผลการตอบแบบสํารวจรายการของนักศึกษาครู เพ่ือประเมินผลการปฏบิัติการแกปญหา 
     และเจตคติตอการแกปญหาของตนเองในใบกิจกรรมที่ 5-6  
 

จํานวนนักศึกษาครู (คน) ขอ ขอคําถาม 
ตอบวา “จริง” ตอบวา “เท็จ” 

1 ฉันจะรีบใสคําตอบในทันทีเพ่ือแสดงใหเห็นวาฉันจบปญหาแลว 2 10 
2 ฉันไมสนุกเลยในการพยายามที่จะแกปญหา 1 11 
3 ฉันจะพยายามแกปญหาทุกปญหา 9 3 
4 เมื่อฉันไมไดคําตอบและไมไดวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง ฉันก็จะไมทําตอ 0 12 
5 ฉันชอบพยายามแกปญหายากๆ 3 9 
6 ฉันมีมันสมองในการคิดแกปญหาไมดีเทากับนักศึกษาคนอื่นๆ 6 6 
7 ฉันสามารถแกปญหาไดเฉพาะปญหาที่คนอื่นๆ แกไดเทานั้น 4 8 
8 ฉันจะไมหยุดแกปญหาจนกวาฉันจะคนพบคําตอบ 6 6 
9 ฉันแนใจวาฉันสามารถแกปญหาไดทุกปญหา 2 10 
10 ฉันสามารถอดทนแกปญหาไดถึงแมวาจะตองใชระยะเวลานานๆ 7 5 
11 ฉันแกปญหาไดดีกวานักศึกษาคนอื่นๆ อีกหลายคน 2 10 
12 ฉันตองการใครสักคนมาชวยฉันแกปญหา 9 3 
13 ฉันสามารถแกปญหายากๆ ไดทั้งหมด 0 12 
14 มีบางปญหาเหมือนกันที่ฉันไมอยากลองแก 11 1 
15 ฉันไมชอบลองแกปญหาที่ยากเกินจะเขาใจ 4 8 
16 ฉันจะเก็บปญหาไปคิดจนกระทัง่คนพบคําตอบ 10 2 
17 ฉันชอบพยายามแกปญหา 8 4 
18 ฉันสามารถลมเลิกปญหาไดทันที 5 7 
19 ปญหาสวนใหญยากเกินไปสําหรับฉันที่จะแกปญหา 4 8 
20 ฉันเปนนักแกปญหาที่ดีคนหนึ่ง 8 4 
 
ตาราง ๓  การวิเคราะหผลการตอบแบบสํารวจรายการของนักศึกษาครูในใบกิจกรรมที่ 5-6  
 

ประเภทของขอคําถาม 
จําแนกตามคุณลักษณะ 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

กลุมท่ี 1  ขอคําถามเกี่ยวกับความยินดีหรือเต็มใจ (Willingness)  
               ที่จะทํากิจกรรมการแกปญหา  
             (คําถามขอ 2(–), 3(+), 5(+), 14(–), 15(–), 17(+)) 

6 3.33 

กลุมท่ี 2  ขอคําถามเกี่ยวกับความเพียรพยายาม (Perseverance)  
              ขณะทําการแกปญหา  
             (คําถามขอ 1(–), 4(–), 8(+), 10(+), 16(+), 18(–)) 

6 4.33 
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ตาราง ๓  (ตอ)  
 

ประเภทของขอคําถาม 
จําแนกตามคุณลักษณะ 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

กลุมท่ี 3  ขอคําถามเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)   
             ในเรือ่งการแกปญหา  
             (คําถามขอ 6(–), 7(–), 9(+), 11(+), 12(–), 13(+), 19(–), 20(+)) 

8 3.08 

รวม 20 10.74 
หมายเหตุ  
  1.  (+) และ (–) หมายถึงเปนขอคําถามในเชิงบวกและเชิงลบ ตามลําดับ 
  2.  สําหรับขอคําถามในเชิงบวก ถาตอบ “เท็จ” ให 0 คะแนน ตอบ “จริง” ให 1 คะแนน 
      สําหรับขอคําถามในเชิงลบ ถาตอบ “จริง” ให 0 คะแนน ตอบ “เท็จ” ให 1 คะแนน 

 
 จากตาราง ๒ และตาราง ๓ จะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเองในการทําแบบ
สํารวจรายการของนักศึกษาทั้งสิบสองคนเทากับ 10.74 (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) ซ่ึงเม่ือแบง
พิจารณาตามคุณลักษณะของขอคําถามเปนสามกลุมจะพบวา คะแนนความยินดีหรือเต็มใจ (Willingness) 
ที่จะทํากิจกรรมการแกปญหาเทากับ 3.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) คะแนนความเพียร
พยายาม (Perseverance) ขณะทําการแกปญหาเทากับ 4.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
และคะแนนความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) ในเรื่องการแกปญหาเทากับ 3.08 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 8 คะแนน) ซ่ึงสามารถกลาวสรุปไดวา ความยินดีหรือเต็มใจที่จะทํากิจกรรมการแกปญหา
ของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง ความเพียรพยายามขณะทําการแกปญหาของนักศึกษาอยูในระดับ
มาก และความมั่นใจในตนเองในเรื่องการแกปญหาของนักศึกษาอยูในระดับนอย 
 
 ผลการประเมินกิจกรรมการตั้งปญหา 
 การวิเคราะหขอมูลจากการใหนักศึกษาครูแตละคนปฏิบัติกิจกรรมการตั้งปญหาโดยปรับ
จากปญหาที่คุนเคยที่กําหนดใหในใบกิจกรรมที่ 5-7 ซ่ึงฝกใหนักศึกษาลองเปลี่ยนมุมมองการคิดใน
การตั้งปญหาใหเปนปญหาที่นาสนใจ ทาทาย และขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป 
หลายๆ ปญหา โดยปญหาที่คุนเคยเปนดังน้ี  

 
กําหนดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ADFE แนบในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 

ดังรูป ถา DB = 3 หนวย และ FB = 5 หนวย จงหาอัตราสวนของพื้นที่รูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ADFE ตอพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 
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 เม่ือใหนักศึกษาแตละคนออกมานําเสนอผลการตั้งปญหาของตนเองวามีวิธีการเปลี่ยน
มุมมองการคิดในการตั้งปญหาอยางไร พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาคิดวิธีตั้งปญหาเปน 5 ประเด็น
ใหญๆ ดังน้ี 
  1) ใชรูปภาพและเงื่อนไขของปญหาเดิมโดยไมไดดัดแปลงแกไข และถามคําถามที่
ยังคงเกี่ยวของกับเรื่องพ้ืนที่หรืออัตราสวนของพื้นที่ เชน 
   - ถาสะทอนรปูสามเหลี่ยม ECF โดยให EF  เปนเสนสะทอนแลว จงหาพื้นที่ที่
ซอนทับกันของรูปที่ไดจากการสะทอนกับรูปสี่เหลีย่มจัตุรัส ADFE  
   - ถาสรางรูปวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมคลายทั้งสองรูป (∆ECF และ ∆DFB) 
แลวจงผลบวกของพื้นที่รูปวงกลมทั้งสอง 
   - จงหาพื้นที่ของรูปสามรูปตอไปน้ี รูปสี่เหลี่ยม ADFE รูปสามเหลี่ยม DBF และ
รูปสามเหลี่ยม EFC พรอมทั้งใหเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
   - จงหาอัตราสวนของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม BDF ตอพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม FEC 
  2) ใชรูปภาพและเงื่อนไขของปญหาเดิมโดยไมไดดัดแปลงแกไข แตถามคําถามที่ไม
เกี่ยวของกับเรื่องพ้ืนที่หรืออัตราสวนของพื้นที่ เชน 
   - จงสรางรูปดังกลาวโดยใชวงเวียนและไมบรรทัด ใหมีขนาดสมจริงตามที่กําหนด
และที่คํานวณวัดได  
   - จงหาผลบวกของความยาวของสวนของเสนตรงทุกเสนที่ปรากฏในรูป 
   - ถาใชกรรไกรตัดตามรอยเพื่อแบงออกเปน 3 ชิ้นสวน จงประกอบชิ้นสวน 3 ชิ้น
น้ีใหเปนรูปอ่ืนๆ แลวบอกดวยวารูปใหมที่ไดเปนรูปอะไร  
   - จงหาวาขนาดของ B̂Ĉ +  เปนกี่เทาของ Â  
  3) ใชรูปภาพของปญหาเดิม แตเปลีย่นแปลงเฉพาะตวัเลข เชน 
   - ถา DB = 6 หนวย และ FB = 10 หนวย จงหาวา CF ยาวกี่หนวย 

   -  ถาตองการสรางบานมีฐานเปนรูปสี่เหลีย่มจัตุรัสแนบใน
ที่ดินรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ดังรูป ถา CE = 10 หนวย และ CF = 14 หนวย อยากทราบวา
พ้ืนที่บานรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรัสตอพ้ืนที่ที่ดินรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเปนอัตราสวนเทาไร 
  4) ดัดแปลงแกไขรูปภาพของปญหาเดิม แตยังคงถามคําถามที่เกี่ยวของกับเรื่องพ้ืนที่
หรืออัตราสวนของพื้นที่ เชน  

   -   จากรูปจงหาผลรวมของพื้นที่ที่แรเงา 
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   -  จากรูปจงหาอัตราสวนของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC ตอ
พ้ืนที่รูปสี่เหลีย่ม GEFH ที่แรเงา 

   -  กําหนดความยาวดานตางๆ ดังรูป จงหาอัตราสวนของพ้ืนที่
รูปสามเหลี่ยม ABC ตอพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม AGC 
  5) ดัดแปลงแกไขรูปภาพของปญหาเดิม และถามคําถามที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องพ้ืนที่
หรืออัตราสวนของพื้นที่ เชน 

   - กําหนดใหรูปสี่เหลี่ยม ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ
รูปสามเหลี่ยมทั้งสี่รูปเปนรูปที่เทากันทกุประการ โดยให DE = 3 หนวย และ CE = 5 หนวย จะ
สามารถมองรูปน้ีเปนรูปคลีข่องพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตรัุสไดหรือไม ถาไดจงหาพื้นที่ผิวและปรมิาตร
ของพีระมิด 
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ใบกิจกรรมที่ 5-1 
(Solve problem A)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 15 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘ปาลูกดอก’ (Problem A) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดมาพอเขาใจ  
 
 ปญหา ‘ปาลูกดอก’ 

 
 

 
 

 
 
 

  (1) ถาแจนปาลูกดอก 4 ลูก (เขาเปาทั้งหมด) แลวไดแตมรวมเปน 61 
   จงยกตัวอยางกรณีที่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูกมาสัก 1 กรณี  
  (2) ถาเอาแตม 10 ออกจากเปา  
   จงยกตัวอยางกรณทีี่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูก ที่แจนปาเขาเปา  
   ทั้งหมด 4 ลูก แลวไดแตมรวมเปน 61 มาสัก 1 กรณี 
 

อธิบายวิธีคิดมาพอเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 5-2 
(Solve problem B)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 15 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘AB เทากับเทาไร’ (Problem B) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดมาพอเขาใจ  
 
 ปญหา ‘AB เทากับเทาไร’ 

จากรูปกําหนดให  AOBD เปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก OB = 5 หนวย 
และ BC = 2 หนวย จงหาวา AB เทากับเทาไร 
 

 
 
 

อธิบายวิธีคิดมาพอเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 5-3 
(Solve problem C)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 15 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘การซื้อที่ดิน’ (Problem C) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดมาพอเขาใจ  
 
 ปญหา ‘การซ้ือที่ดิน’ 
 สามีภรรยาคูหน่ึงตองการซื้อที่ดินเพ่ือสรางบาน พวกเขาเห็นโฆษณาในหนาหนังสือพิมพ
ฉบับหน่ึงที่ประกาศขายที่ดินซึ่งมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมติดแมนํ้า (มีขนาดดังรูป) โดยขายที่ดิน
ตารางเมตรละ 100 บาท เม่ือสามีภรรยาคูน้ีไดคํานวณราคาที่ดิน พวกเขาเห็นความผิดปกติของแผนผัง
ของที่ดินนี้ 

 
 
 นักศึกษาคิดวาสามีภรรยาคูน้ีพบความผิดปกติของแผนผังของที่ดินนี้อยางไร 
 

อธิบายวิธีคิดมาพอเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 5-4 
(Solve problem D)                                                      (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 15 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘ตัดกระดาษทําบัตร’ (Problem D) โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดมาพอเขาใจ  
 
 ปญหา ‘ตัดกระดาษทําบตัร’ 
 ครูเพชรตองการทําบัตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 5 × 7 เซนติเมตร จากกระดาษแข็งเพ่ือใช
แจกนักเรียนของตนคนละ 1 ใบ จึงไปซ้ือกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 22 × 24 เซนติเมตร
จากรานคา อยากทราบวาครูเพชรจะสามารถใชกระดาษแข็งดังกลาว 1 แผนตัดแบงเพ่ือทําบัตรแจก
นักเรียนไดมากที่สุดกี่ใบ และตัดแบงอยางไร 
 

 
 

 

อธิบายวิธีคิดมาพอเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 5-5 
(Assessment of Metacognition)                           (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 10 นาที) 
 
หลังจากที่นักศึกษาไดผานการแกปญหาในกิจกรรมฐานการแกปญหาทั้งสี่ฐานเสร็จแลว ใหนักศึกษา
ลองประเมินและคิดทบทวนดูวาตนเองไดทําพฤติกรรมตอไปน้ีบางหรือไม แลวทําเครื่องหมาย  
ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงวา นักศึกษาไมไดทํา ไมแนใจ หรือไดทําพฤติกรรมนั้น 
 
ขอ พฤติกรรม ไมไดทํา ไมแนใจ ทํา 

 

กอนท่ีนักศึกษาจะลงมือแกปญหา 
  

1 อานปญหาแตละปญหามากกวา 1 ครั้ง    
2 พิจารณาวาปญหาตองการอะไร    
3 ทบทวนปญหาดวยคําพูดหรือภาษาของตนเอง    
4 ใชวิธีขีดเสนใต หรือวงกลม หรือทําเครื่องหมายตางๆ ในโจทย

เพ่ือทําความเขาใจปญหา 
   

5 พยายามคิดถึงปญหาที่คลายกันและเคยแกมากอน    
6 พยายามคิดถึงส่ิงที่จําเปนตองใชในการหาคําตอบ    
7 พยายามคิดถึงวิธีงายๆ ที่จะใชหาคําตอบ    

  

ขณะที่นักศึกษากําลังแกปญหา 
  

8 ถามตนเองวาทําไมจึงทําวิธีการเชนนั้น ส่ิงที่ทําจะนําไปสูคําตอบ
หรือไม 

   

9 หยุดคิดทบทวนวาขั้นตอนที่เพ่ิงทําผานมา จะทําใหหาคําตอบได
หรือไม 

   

10 ตรวจสอบทีละขั้นๆ ขณะแกปญหา    
11 มีการทําบางอยางผิดพลาด จึงยอนกลับไปแกไขใหม    
12 พยายามเปลี่ยนมุมมองการคิดใหม เมื่อวิธีการเดิมใชไมไดผล    

   

หลังจากแกปญหาเสร็จแลว 
  

13 ยอนกลับไปตรวจสอบงานที่ทําทั้งหมดอีกครั้ง    
14 ตรวจดูวาคําตอบที่ไดเปนคําตอบที่สมเหตุสมผลหรือมีความ

เปนไปไดหรือไม 
   

15 ตรวจสอบวามีวิธีการอื่นๆ ที่จะหาคําตอบอีกหรือไม    
16 ตรวจสอบวามีคําตอบอื่นๆ ที่เปนไปไดอีกหรือไม     
 
 

 

ชื่อนักศึกษา ……………………………..……..……….……………... 



 268

ใบกิจกรรมที่ 5-6 
(Inventories for problem solving)                        (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 10 นาที) 
 
หลังจากที่นักศึกษาไดแกปญหาทางคณิตศาสตรมาหลายปญหาแลว ใหนักศึกษาเติมคําวา “จริง” 
หรือ “เท็จ” อยางใดอยางหนึ่งในชองวางหนาขอความในแตละขอ ตามความรูสึกหรือความคิดเห็น
ของนักศึกษา การทํารายการแบบสํารวจในการแกปญหาฉบับน้ีไมมีถูกไมมีผิดแตอยางใด 
 

แบบสํารวจรายการในการแกปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา ………………………..………………..….……………... 

 

_______ 1.  ฉันจะรีบใสคําตอบในทันทีเพื่อแสดงใหเห็น _______ 2.  ฉันไมสนุกเลยในการพยายามที่จะแกปญหา 
  วาฉันจบปญหาแลว 
 
_______ 3.  ฉันจะพยายามแกปญหาทุกปญหา _______ 4.  เม่ือฉันไมไดคําตอบและไมไดวิธีการแกปญหาที ่
     ถูกตอง ฉันก็จะไมทําตอ 
 
_______ 5.  ฉันชอบพยายามแกปญหายากๆ  _______ 6.  ฉันมีมันสมองในการคิดแกปญหาไมดีเทากับ 
     นักศึกษาคนอื่นๆ  
 
_______ 7.  ฉันสามารถแกปญหาไดเฉพาะปญหาที่ _______ 8.  ฉันจะไมหยุดแกปญหาจนกวาฉันจะคนพบ
  คนอื่นๆ แกไดเทานั้น   คําตอบ 
 
_______ 9.  ฉันแนใจวาฉันสามารถแกปญหาไดทุกปญหา _______ 10. ฉันสามารถอดทนแกปญหาไดถึงแมวาจะตองใช
     ระยะเวลานานๆ 
 
_______ 11.  ฉันแกปญหาไดดีกวานักศึกษาคนอื่นๆ อีก _______ 12.  ฉันตองการใครสักคนมาชวยฉันแกปญหา 
  หลายคน 
 
_______ 13.  ฉันสามารถแกปญหายากๆ ไดทั้งหมด _______ 14.  มีบางปญหาเหมือนกันที่ฉันไมอยากลองแก 
 
_______ 15.  ฉันไมชอบลองแกปญหาที่ยากเกินจะเขาใจ _______ 16.  ฉันจะเก็บปญหาไปคิดจนกระทั่งคนพบคําตอบ 
 
_______ 17.  ฉันชอบพยายามแกปญหา _______ 18.  ฉันสามารถลมเลิกปญหาไดทันที 
 
_______ 19.  ปญหาสวนใหญยากเกินไปสําหรับฉันที่จะ _______ 20.  ฉันเปนนักแกปญหาที่ดีคนหน่ึง 
  แกปญหา 
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ใบกิจกรรมที่ 5-7 
(Pose problem from routine problem)                  (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 30 นาที) 
 
กําหนดปญหาที่คุนเคยซึ่งเปนปญหาที่อยูในหนังสือเรียนทั่วไป และผูเรียนตองใชพ้ืนความรูในเร่ือง
อัตราสวน เรื่องการหาพื้นที่ เรื่องความคลายของรูปสามเหลี่ยม และเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ดังน้ี 

 
กําหนดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ADFE แนบในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 

ดังรูป ถา DB = 3 หนวย และ FB = 5 หนวย จงหาอัตราสวนของพื้นที่รูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ADFE ตอพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC 

 
ใหนักศึกษาลองเปลี่ยนมุมมองการคิดในการตั้งปญหา โดยปรับจากปญหาที่คุนเคยขางตน ใหเปน
ปญหาที่นาสนใจ ทาทาย และขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตรออกไป มาหลายๆ ปญหาภายใน
เวลา 30 นาที 
 
เปล่ียนมุมมองการคิดตั้งปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา ……………………………..……..……….……………... 
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เอกสารเพิ่มเติมทายกิจกรรมที่ 5 
 วิธีการแกปญหาในกิจกรรมฐานการแกปญหา 
 

 1. ฐาน A   ปญหา ‘ปาลูกดอก’ (Problem A) 
 

     (1) ถาแจนปาลูกดอก 4 ลูก (เขาเปาทั้งหมด) แลวไดแตมรวมเปน 61 
      จงยกตัวอยางกรณีที่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูกมาสัก 1 กรณี  
     (2) ถาเอาแตม 10 ออกจากเปา  
      จงยกตัวอยางกรณีที่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูก ที่แจนปาเขาเปา  
      ทั้งหมด 4 ลูก แลวไดแตมรวมเปน 61 มาสัก 1 กรณี 
 
 

 วิธีการแกปญหา 
  (1) กรณีที่เปนไปไดของแตมของลูกดอกแตละลูกมีทั้งหมด 7 กรณี ไดแก 
    กรณีที่ 1 31, 17, 10 และ 3  กรณีที่ 5 25, 17, 10 และ 9 
    กรณีที่ 2 31, 15, 10 และ 5  กรณีที่ 6 25, 15, 11 และ 10 
    กรณีที่ 3 31, 11, 10 และ 9  กรณีที่ 7 17, 17, 17 และ 10 
    กรณีที่ 4 31, 10, 10 และ 10 
  (2) ถาเอาแตม 10 ออกจากเปา แจนจะปาลูกดอก 4 ลูก (ใหเขาเปาทั้งหมด) 
   แลวไดแตมรวมเปน 61 ไมได เพราะถาสังเกตจะเห็นวา เม่ือเอาแตม 10  
   ออกไปแลว แตมบนเปาจะเปนจํานวนคี่ทัง้หมด ทั้งน้ีผลบวกของจํานวนคี่สอง 
   จํานวนใดๆ เปนจํานวนคูเสมอ ดังน้ันการบวกจํานวนคี่สี่จํานวนใดๆ ไมสามารถ 
   เปนจํานวนคี่ได น่ันคือ แตมรวมจะเปน 61 ไมได 
 
 

 2. ฐาน B   ปญหา ‘AB เทากับเทาไร’ (Problem B) 
 
   จากรูปกําหนดให  AOBD เปนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก OB = 5 หนวย  
   และ BC = 2 หนวย จงหาวา AB เทากับเทาไร 
 
 

 

 วิธีการแกปญหา 
 ลากสวนของเสนตรง OD ซ่ึงเปนเสนทแยงมุมอีกเสนหน่ึงของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก AOBD 
และจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่วา “เสนทแยงมุมทั้ง 2 เสนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาว
เทากัน” ดังน้ันเราจะได AB = OD และสังเกตไดวาสวนของเสนตรง OD เปนรัศมีของรูปวงกลม ซ่ึง
ยาว 7 หนวย (ยาวเทากับ OC) น่ันคือ AB = 7 หนวย 
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 3. ฐาน C   ปญหา ‘การซ้ือที่ดิน’ (Problem C) 
 

สามีภรรยาคูหนึ่งตองการซื้อที่ดินเพ่ือสรางบาน พวกเขาเห็นโฆษณาในหนา
หนังสือพิมพฉบับหนึ่งที่ประกาศขายที่ดินซึ่งมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมติดแมน้ํา 
(มีขนาดดังรูป) โดยขายที่ดินตารางเมตรละ 100 บาท เมื่อสามีภรรยาคูนี้ไดคํานวณ
ราคาที่ดิน พวกเขาเห็นความผิดปกติของแผนผังของที่ดินนี้  

นักศึกษาคิดวาสามีภรรยาคูนี้พบความผิดปกติของแผนผังของที่ดินนี้อยางไร 

 
 วิธีการแกปญหา 
 เพราะวา 150 + 250 = 400 ดังน้ันแผนผังที่ดินนี้เกิดขึ้นไมได เน่ืองจากความยาวดานของ
รูปสามเหลี่ยมสองดานใดๆ บวกกันแลวตองมากกวาความยาวดานอีกดานหนึ่งที่เหลือเสมอ 
 
 4. ฐาน D   ปญหา ‘ตัดกระดาษทําบตัร’ (Problem D) 

ครูเพชรตองการทําบัตรรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 5 × 7 เซนติเมตร จากกระดาษ
แข็งเพ่ือใชแจกนักเรียนของตนคนละ 1 ใบ จึงไปซื้อกระดาษแข็งรูปส่ีเหล่ียมผืนผา
ขนาด 22 × 24 เซนติเมตรจากรานคา อยากทราบวาครูเพชรจะสามารถใชกระดาษ
แข็งดังกลาว 1 แผนตัดแบงเพ่ือทําบัตรแจกนักเรียนไดมากที่สุดกี่ใบ และตัดแบง
อยางไร 

 
 วิธีการแกปญหา 
                                          ตัวอยางแบบที่ 1                                             ตัวอยางแบบที่ 2 

           
 
 ถาใชวิธีการหาร จะไดคําตอบไมถูกตองตามความเปนจริง ดังน้ี 
(22 × 24) ÷ (5 × 7) = 528 ÷ 35 = 15.0857… แลวตอบ 15 ใบ จะไมถูกตอง 
 ดังน้ันครูเพชรจะสามารถใชกระดาษแข็งดังกลาว 1 แผนตัดแบงเพ่ือทําบัตรแจกนักเรียนได
มากที่สุด 14 ใบ โดยตัดแบงไดดังตัวอยางภาพขางตน 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมฝกอภิปรายจากการดูวีดิทัศนการสอน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 1. เพ่ือใหนักศึกษาครูไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาโดยดูบันทึก
วีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรในชั้นเรียน แลวรวมกันอภิปราย
และวิเคราะหการสอนในประเด็นตอไปน้ี  
  1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชกับนักเรียน  
  2) เทคนิควิธีการสอน  
  3) ส่ือการสอน  
  4) การใชคําถามกระตุน  
  5) การประเมินผล  
  6) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
 2. เพ่ือใหนักศึกษาครูสรุปขั้นตอน/กระบวนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาได 
 

แนวคิดที่สําคัญ  
 การใหนักศึกษาครูไดฝกอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอนจะชวยใหนักศึกษาครู
วิเคราะหการสอนไดละเอียดและชัดเจน ตรวจสอบและประเมินผลการสอนและขั้นตอนการปฏิบัติ 
การสอนไดเปนอยางดี สามารถเก็บรายละเอียดในแงมุมตางๆ และเปนเคร่ืองมือเพ่ือใหเกิดการ
วิเคราะห อภิปราย วิพากษ และพัฒนาการเรียนการสอนได  
 การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหามีขั้นตอน/กระบวนการหลักๆ ดังนี้ 1) ผูสอนนําเสนอ
ปญหา 2) ผูเรียนลงมือแกปญหา 3) ผูเรียนนําเสนอและอภิปรายผลการแกปญหา 4) ผูเรียนขยาย
ปญหาหรือเปลี่ยนมุมมองเพื่อตั้งปญหาใหม และ 5) ผูเรียนนําเสนอและอภิปรายผลการตั้งปญหาและ
การแกปญหาใหม 
 

สื่อการเรียนรู   
 1. วีดิทัศนการสอนการแกปญหา (กิจกรรมเสริมทักษะการแกปญหา: วีดิทัศนประกอบการ 
อบรมครูผูสอนคณิตศาสตร.  (2550). กรุงเทพฯ: สสวท.) 
 2. วีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาในชั้นเรียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2551 
 3. ใบกิจกรรมที่ 6-1 (Discuss from VDO_1) 
 4. ใบกิจกรรมที่ 6-2 (Discuss from VDO_2) 
 5. ใบความรูที่ 6-1 (Process of teaching) 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. ใหนักศึกษาครูดูบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหา (กิจกรรมเสริมทักษะการแกปญหา: 
วีดิทัศนประกอบการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร.  (2550). กรุงเทพฯ: สสวท.) สลับกับการรวมกัน
อภิปรายในประเด็นตางๆ ตอไปน้ี (ขณะอภิปรายจะหยุดวีดิทัศนชั่วขณะ)   
  1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชกับนักเรียน  
  2) เทคนิควิธีการสอน  
  3) สื่อการสอน  
  4) การใชคําถามกระตุน  
  5) การประเมินผล และ  
  6) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
ทั้งน้ีการสอนการแกปญหาในวีดิทัศน เปนการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ในระดับชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 6 โดยมีครูผูสอน 1 คน และนักเรียน 12 คน ใชปญหาทางคณิตศาสตรจํานวน 6 ปญหา 
เม่ือครูผูสอนในวีดิทัศนนําเสนอปญหาใดเสร็จแลว จะหยุดวีดิทัศนชั่วขณะเพื่อใหนักศึกษาครูไดลอง
แกปญหานั้นๆ และรวมกันอภิปรายในผลการแกปญหาดังกลาวในใบกิจกรรมที่ 6-1 (ใชเวลาทั้งหมด 
1 ชั่วโมง 30 นาที) 
  ปญหาทางคณิตศาสตรในวีดิทัศนทั้งหกปญหาเปนดังน้ี 
 

ปญหาที่ 1: เร่ืองคอนโดลูกเตา    ปญหาที่ 2: เร่ืองสามเกลอ    ปญหาที่ 3: เร่ืองถังปริศนา 

             
  

ปญหาที่ 4: เร่ืองการถอดรหัสลับ    ปญหาที่ 5: เร่ืองดาวพิศวง    ปญหาที่ 6: เร่ืองการวิ่งแขง 

       
 
 

 2. ใหนักศึกษาครูดูบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาในชั้นเรียนของ
นักศึกษาครูคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2551 สลับกับการรวมกันอภิปราย
ในประเด็นตางๆ ทั้งหกประเด็นเชนเดียวกับในขั้นตอนที่ 1 (ขณะอภิปรายจะหยุดวีดิทัศนชั่วขณะ)
ทั้งน้ีการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาในวีดิทัศน เปนการสอนในหองเรียนตามสภาพจริงของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีนักศึกษาครูผูสอน 1 คน และนักเรียน 40 คน จํานวน 2 คาบเรียน
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(คาบเรียนละ 50 นาที) ใชปญหาทางคณิตศาสตรจํานวน 1 ปญหา และใหนักเรียนขยายปญหาดังกลาว
เพ่ือตั้งปญหาใหมอีกคนละ 1 ปญหา เม่ือนักศึกษาครูผูสอนในวีดิทัศนนําเสนอปญหาเสร็จแลว จะ
หยุดวีดิทัศนชั่วขณะเพื่อใหนักศึกษาครูไดลองแกปญหานั้น และรวมกันอภิปรายในผลการแกปญหา
ดังกลาวในใบกิจกรรมที่ 6-2 (ใชเวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 20 นาที) 
 
 

 
 
 

  ปญหาทางคณิตศาสตรในวีดิทัศนเปนดังน้ี 
 ปญหาเร่ือง ‘สระน้ําลึกเทาไร’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 3. จากการดูวีดิทัศนที่ผานมา ใหนักศึกษาครูลองสรุปขั้นตอน/กระบวนการสอนการแก 
ปญหาและการตั้งปญหารวมกัน และศึกษาจากใบความรูที่ 6-1 (ใชเวลา 10 นาที) 
 4. นักศึกษาครูชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรูกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือใชสําหรับ
จัดทําแผนผังความคิด (Mind map) ในการสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดในกิจกรรมที่ 10 (กิจกรรม
สุดทาย) ตอไป  
 
 

     บัวดอกหนึ่งโผลพน ชลธาร 
 สูงสิบน้ิวเตงบาน  อุทกพน 
 หากจักกะประมาณ  ตื้นลึกสระฤา 
 ใชคณิตศาสตรตอนตน  ตอบไดไมนาน 
  โนมมาลยจนมิดน้ํา พอดี 
 หมายจุดคูพ้ืนนที  เที่ยงไว 
 ยี่สิบเอ็ดนิ้วมี   ระยะเบีย่งเบนนา 
 ยอมบอกตื้นลกึได  ด่ังน้ีแหละสหาย 

(ผูประพันธ: ศ. นาวาเอก สอาด สุนทโรวาท)   
      

จากรอยกรองขางตน จงหาวา สระนํ้ามคีวามลึก เทาไร 
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การประเมินผล  
 1. ประเมินการอภิปรายจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอนในประเด็นตางๆ ไดแก ปญหา
ทางคณิตศาสตรที่ใชกับนักเรียน เทคนิควิธีการสอน สื่อการสอน การใชคําถามกระตุน การประเมินผล 
และจุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ จากใบกิจกรรมที่ 6-1 และใบกิจกรรมที่ 6-2    
 2. สังเกตการสรุปผลเกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา
ของนักศึกษาครูภายหลังจากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอน 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 จากการใหนักศึกษาครูดูบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาจํานวน 2 
บริบท ไดแก (1) วีดิทัศนประกอบการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงเปนการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โดยมีครูผูสอน 1 คน และนักเรียน 12 คน ใชปญหาทางคณิตศาสตรจํานวน 6 ปญหา และ (2) วีดิทัศน
การสอนของนักศึกษาครูคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2551 ซ่ึงเปนการสอน
ในหองเรียนตามสภาพจริงของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีนักศึกษาครูผูสอน 1 คน และนักเรียน 
40 คน จํานวน 2 คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) ใชปญหาทางคณิตศาสตร 1 ปญหา และให
นักเรียนขยายปญหาดังกลาวเพื่อตั้งปญหาใหมอีกคนละ 1 ปญหา ทั้งน้ีในการดูบันทึกวีดิทัศนทั้งสอง
บริบทนี้น้ัน นักศึกษาไดมีการรวมกันอภิปรายในประเด็นตางๆ ไดแก 1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใช
กับนักเรียน 2) เทคนิควิธีการสอน 3) สื่อการสอน 4) การใชคําถามกระตุน 5) การประเมินผล และ 
6) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ ปรากฏขอมูลที่นาสนใจซึ่งจําแนกตามประเด็นตางๆ 
ดังกลาวไดดังน้ี 
  1) ปญหาทางคณิตศาสตรทีใ่ชกับนักเรยีน  
  ในวีดิทัศนของสสวท. นักศึกษาไดอภิปรายวาปญหาทางคณิตศาสตรทั้ง 6 ปญหาที่ครู 
ผูสอนคัดเลือกมาใช ไดแก ปญหาเรื่องคอนโดลูกเตา สามเกลอ ถังปริศนา การถอดรหัสลับ ดาวพิศวง 
และการวิ่งแข็ง เปนปญหาที่นาสนใจ แตกตางกับปญหาที่พบในหนังสือเรียน มีความทาทายและกระตุน
ใหนักเรียนอยากแกปญหา  
  สําหรับวีดิทัศนการสอนของนักศึกษา นักศึกษาไดอภิปรายวา เน่ืองจากโจทยมีลักษณะ
เปนบทรอยกรอง ดังน้ันนักเรียนจะสามารถแกปญหาขอน้ีไดตองใชทักษะทางภาษาในการแปลความหมาย
ของบทรอยกรองใหเขาใจ ตองรูความหมายของคําศัพทตางๆ ซ่ึงครูผูสอนควรสอดแทรกความรูเหลานี้
ในการเรียนการสอน เม่ือนักเรียนตีความหมายของโจทยไดเขาใจแลว นักเรียนตองใชทักษะทาง
คณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการแกปญหา นักเรียนตองพยายามเขียนแบบจําลองทางคณิตศาสตร
และคิดถึงความรูทางคณิตศาสตรเรื่องใดที่จะนํามาใชแกปญหานี้ ปญหานี้เปนปญหาที่นาสนใจ และ
เปนการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรกับภาษาไทยเขาดวยกัน 
  2) เทคนิควิธกีารสอน  
  ในวีดิทัศนของสสวท. นักศึกษาไดอภิปรายวาครูผูสอนใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือ ลักษณะโตะเรียนใชโตะกลมจึงเหมาะกับการจัดกิจกรรมกลุม ครูผูสอนนําเสนอปญหาไดดี
และกระตุนใหนักเรียนอยากแกปญหา ระหวางนักเรียนกําลังแกปญหาครูใหเวลาอยางเพียงพอและ
ใหคําแนะนําเทาที่จําเปน หลังจากแกปญหาเสร็จแลวครูผูสอนใหอาสาสมัครนักเรียน 1 กลุมออกมา
นําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน แลวใหนักเรียนคนอ่ืนๆ อภิปรายวิธีการแกปญหาของเพื่อน
และคนหาวิธีการแกปญหาแบบอ่ืนๆ  
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  สําหรับวีดิทัศนการสอนของนักศึกษา นักศึกษาอภิปรายวาในการนําเสนอปญหาเม่ือ
เปนบทรอยกรองควรอานเปนทํานองเสนาะใหนักเรียนฟง นาจะกระตุนความนาสนใจแกนักเรียนได
ดีขึ้น ครูผูสอนใชเวลาในขั้นตอนการทําความเขาใจปญหาคอนขางนานเนื่องจากนักเรียนตีความโจทย
ไดยากและไมเขาใจความหมายของคําศัพทบางคํา จนสุดทายครูตองใชวิธีบอกความหมายของโจทย
แกนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเขาใจความหมายของปญหาตรงกันทุกคน จากนั้นครูผูสอนใหเวลาแก
นักเรียนแกปญหา จนกระทั่งมีนักเรียนคนหนึ่งคิดแกปญหาไดคําตอบแลว ครูจึงเรียกออกมานําเสนอ
ปญหาหนาชั้นเรียนในทันที ขณะที่เพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนๆ ยังแกปญหาไมสําเร็จ ตรงนี้นักศึกษา
อภิปรายวา ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอเร็วเกินไป นาจะใหเวลานักเรียนคนอ่ืนๆ คิดแกปญหาอีก
สักพักหนึ่งกอน และสําหรับการตั้งปญหาครูผูสอนใหนักเรียนขยายปญหาดังกลาวเปนการบาน จึง
ไมสามารถเห็นไดวานักเรียนมีวิธีการตั้งปญหาอยางไร  
  3) สื่อการสอน  
  ในวีดิทัศนของสสวท. นักศึกษาไดอภิปรายวาครูใชสื่อการสอนที่หลากหลาย ทั้งสื่อวัสดุ
สิ่งพิมพ ไดแก ใบกิจกรรม สื่อวัสดุประดิษฐ เชน บัตรภาพ และบัตรคํา สื่อจากสิ่งแวดลอม เชน 
กระเปา และซองจดหมาย สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สื่อกิจกรรมเกมคณิตศาสตร สื่อการสอนตางๆ 
กระตุนความสนใจแกนักเรียนไดดีมาก  
  สําหรับวีดิทัศนการสอนของนักศึกษา นักศึกษาอภิปรายวาครูใชใบกิจกรรมและบัตร
คําที่เปนโจทยปญหาติดบนกระดาน ตรงนี้ครูทําไดดีเพราะไมตองเสียเวลามากสําหรับเขียนโจทย
บนกระดาน แตเม่ือครูนําเสนอปญหาและนักเรียนเขาใจปญหาแลว ครูดึงบัตรคําโจทยปญหาออก
จากกระดาน เพ่ือเตรียมพรอมใหนักเรียนที่คิดแกปญหาไดออกมาเขียนนําเสนอปญหาบนกระดาน 
ตรงนี้นักศึกษาอภิปรายวา ครูควรแบงกระดานใหดีและติดบัตรคําโจทยปญหาบนกระดานไวตลอดเวลา
จนกระทั่งจบขั้นตอนการแกปญหา เพราะนักเรียนที่นําเสนอวิธีคิดแกปญหาหนาชั้นเรียนจะไดสามารถ
ใชประโยชนจากบัตรคําที่ติดบนกระดานนั้นประกอบการอธิบายได 
  4) การใชคําถามกระตุน  
  ในวีดิทัศนของสสวท. นักศึกษาไดอภิปรายวาครูผูสอนใชคําถามกระตุนนักเรียนไดดี 
เชน คําถามวานักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวในปญหาดวยภาษาของนักเรียนเองไดหรือไม 
นักเรียนคนอื่นๆ มีวิธีการคิดที่แตกตางจากเพื่อนหรือไม เปนตน นอกจากนี้ครูยังกระตุนใหนักเรียน
ออกมาสํารวจคอนโดลูกเตาหนาชั้นเรียน และใชคําถามลวงลึกไดดีเม่ือนักเรียนอธบิายวธิกีารแกปญหา
ใหเพ่ือนคนอ่ืนๆ ไดไมเขาใจขณะออกมานําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน 
  สําหรับวีดิทัศนการสอนของนักศึกษา นักศึกษาอภิปรายวาแตกตางจากครูผูสอนในวดิีทศัน 
ของสสวท. เพราะสวนใหญครูไมคอยถามนักเรียน (หรือใชคําถามงายๆ ปลายปด ใชหรือไม เปนตน) 
ครูมักเปนฝายบอกหรือสรุปความรูไปเลย เชน เม่ือนักเรียนออกไปนําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้น
เรียน ตรงไหนที่นักเรียนนําเสนอยังไมชัดเจนและเพื่อนคนอ่ืนๆ ยังไมเขาใจ ครูก็จะสรุปหรืออธิบาย
ใหในทันที โดยไมไดใชคําถามกับนักเรียน 
 



 278

  5) การประเมินผล  
  ในวีดิทัศนของสสวท. และวีดิทัศนการสอนของนักศึกษา นักศึกษาไดอภิปรายในทํานอง
เดียวกันวาครูไดประเมินนักเรียนจากการเขียนตอบในใบกิจกรรม ในการตอบคําถาม และในการ
นําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน ทั้งน้ีนักศึกษาออกความเห็นวาครูผูสอนในวีดิทัศนของสสวท. 
จะเห็นภาพไดชัดเจนกวาวาครูประเมินผลนักเรียนอยูดวยขณะทําการสอน เชน ขณะที่นักเรียนออกมา
นําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน ครูมักจะถามและใหนักเรียนในหองยกมือดูวาเขาใจที่เพ่ือน
ออกมาอธิบายหรือไม เปนตน 
  6) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
  นักศึกษาไดอภิปรายในประเด็นจุดแข็งและจุดออนของการสอนในวีดิทัศนทั้งสองวา 
ในวีดิทัศนของสสวท. ครูมีประสบการณมากกวาและลักษณะการบันทึกวีดิทัศนไมใชเปนการสอนใน
สภาพหองเรียนจริง นอกจากนี้นักเรียนยังเปนนักเรียนที่ชอบคิด ชอบนําเสนอ และกลาแสดงออก 
จึงทําใหโดยภาพรวมนั้นครูผูสอนในวีดิทัศนของสสวท. จึงสอนการแกปญหาไดดีกวา แตนักศึกษา
เห็นดวยวาการดูและอภิปรายการสอนจากบันทึกวีดิทัศนการสอนของทั้งสองบริบทที่แตกตางนี้น้ัน
เปนประโยชนตอตัวนักศึกษา เพราะไดเห็นมุมมองที่แตกตางและไดเปรียบเทียบ เรียนรูแนวคิดตางๆ 
ไดดี  
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ใบกิจกรรมที่ 6-1 
(Discuss from VDO_1)                             (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
 
จากการดูบันทึกวีดิทัศนการสอนการแกปญหา (กิจกรรมเสริมทักษะการแกปญหา: วีดิทัศนประกอบ 
การอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร.  (2550). กรุงเทพฯ: สสวท.) ใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
 1. อภิปรายในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
  1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชกับนักเรียน  
  2) เทคนิควิธีการสอน  
  3) สื่อการสอน  
  4) การใชคําถามกระตุน  
  5) การประเมินผล และ  
  6) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
 
 2. แกปญหาทางคณิตศาสตรในวีดิทัศนทั้งหกปญหาตอไปน้ี 
 
 

ปญหาที่ 1: เร่ืองคอนโดลูกเตา     

             
  

 
 
 
 
 
 
ปญหาที่ 2: เร่ืองสามเกลอ     

     
 
 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา ………………………..……….……………..…………... 



 280

ปญหาที่ 3: เร่ืองถังปริศนา 

 
 
 
 
 
 
ปญหาที่ 4: เร่ืองการถอดรหัสลับ     

  
 
 
 
 
      
ปญหาที่ 5: เร่ืองดาวพิศวง     

    
 
 
 
 
 
ปญหาที่ 6: เร่ืองการวิ่งแขง 
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ใบกิจกรรมที่ 6-2 
(Discuss from VDO_2)                             (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที) 
 
จากการดูบันทึกวีดิทศันการสอนการแกปญหาและการตัง้ปญหาในชั้นเรียนของนักศกึษาครูคณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2551 ใหนักศึกษาปฏิบตัิกิจกรรมตอไปน้ี 
 1. อภิปรายในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
  1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชกับนักเรียน  
  2) เทคนิควิธีการสอน  
  3) สื่อการสอน  
  4) การใชคําถามกระตุน  
  5) การประเมินผล และ  
  6) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
 

 2. แกปญหาทางคณิตศาสตรในวีดิทัศนตอไปน้ี 
 

 ปญหาเร่ือง ‘สระน้ําลึกเทาไร’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา ………………………..……….……………..…………... 

    บัวดอกหนึ่งโผลพน ชลธาร 
 สูงสิบนิ้วเตงบาน อุทกพน 
 หากจักกะประมาณ ต้ืนลึกสระฤา 
 ใชคณิตศาสตรตอนตน ตอบไดไมนาน 
 โนมมาลยจนมิดน้ํา พอดี 
 หมายจุดคูพ้ืนนที เที่ยงไว 
 ย่ีสิบเอ็ดนิ้วมี ระยะเบี่ยงเบนนา 
 ยอมบอกตื้นลึกได ดั่งนี้แหละสหาย 

(ผูประพันธ: ศ. นาวาเอก สอาด สุนทโรวาท)   
      

จากรอยกรองขางตน จงหาวา สระนํ้ามีความลึก เทาไร 
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ใบความรูที่ 6-1 
(Process of teaching)                                                    
 

ขั้นตอน/กระบวนการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
 

 การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหามีขั้นตอน/กระบวนการหลักๆ ดังน้ี  
  1) ผูสอนนําเสนอปญหา  
  2) ผูเรียนลงมือแกปญหา  
  3) ผูเรียนนําเสนอและอภิปรายผลการแกปญหา  
  4) ผูเรียนขยายปญหาหรือเปลี่ยนมุมมองเพ่ือตั้งปญหาใหม และ  
  5) ผูเรียนนําเสนอและอภิปรายผลการตั้งปญหาและการแกปญหาใหม 
ดังภาพประกอบตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นักเรียนควรเห็นตัวอยางการใชยุทธวิธีตางๆ ในการปฏิบัติการแกปญหา ซ่ึงครูผูสอนสามารถ
ยกตัวอยางกระบวนการ/ขั้นตอนการแกปญหาและการตั้งปญหาตั้งแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการอยาง 
เปนระบบตามแผนภูมิสายงานดังภาพประกอบตอไปน้ี 
 
 

ผูสอนนําเสนอปญหา 

ผูเรียนลงมือแกปญหา 

ผูเรียนนําเสนอและอภิปราย 
ผลการแกปญหา 

ผูเรียนขยายปญหาหรือเปลี่ยนมุมมอง 
เพ่ือตั้งปญหาใหม 

ผูเรียนนําเสนอและอภิปราย 
ผลการตั้งปญหาและการแกปญหาใหม 
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แผนภูมิสายงานแสดงกระบวนการ/ขั้นตอนการแกปญหาและการตั้งปญหา 
 

 ที่มา:  Foong Pui Yee.  2007.  Problem Solving in Mathematics.  In  Teaching 
Primary School Mathematics: A Resource Book.  Lee Peng Yee.  p.80. 

ดําเนินการตามแผนและแกปญหา 

คําตอบถูกตองแลว 
ใชหรือไม 

ทําไดดีมาก 

ตั้ง / ขยายปญหา 

ใชทักษะการคํานวณ 

ใชทักษะและแนวคิดทาง
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ 

ใชทักษะทางเรขาคณิต 

ใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตร 

สรางปญหาใหมที่คลายคลึงกัน
และลงมือแกปญหานั้น จะเกิดอะไรข้ึนถา......... 

เร่ิม 

อานปญหา 

นึกภาพ 
จากขอมูล คําสําคัญ 

ทวนปญหาดวยภาษาของเราเอง 
จัดการขอมูลที่ไดรับ 
อะไรคือส่ิงที่กําหนดให 
อะไรคือส่ิงที่ตองคนหา 

เขาใจแลว 
ใชหรือไม 

ขอความ
ชวยเหลือจากครู 

ไมใช 

สํารวจและเลือกยุทธวิธ ี

ลงมือปฏิบัติจริง/ 
ทดลอง 

ใชแผนภาพ 
หรือตัวแบบ 

เดาและ 
ตรวจสอบ 

คนหา 
แบบรูป 

แจกแจงรายการ
อยางเปนระบบ 

ทําปญหา 
ใหงายลง 

เขียนเปนประโยค 
ทางคณิตศาสตร 

นึกถึงปญหา 
ที่คลายกัน 

ใช 

ขอความ
ชวยเหลือ 

ใช 

ไมใช 

ตรวจสอบและปรับปรุง 
การไดมาซึ่งคําตอบ 

คนหาการไดมาซึ่งคําตอบแบบอื่นๆ 

ใบความรูที่ 6-1 (ตอ) 
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 การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหามีรายละเอียดในแตละขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
 
ขอปฏิบัติท่ี ชวงระยะเวลา/กิจกรรม จุดมุงหมาย 

   ระยะกอนแกปญหา [อภิปรายทั้งชั้นเรียน] 
 

1 
 

อานปญหาใหกับนักเรียนทั้งชั้นเรียนหรือให
นักเรียนอานปญหา แลวอภิปรายคําตางๆ 
หรือวลีตางๆ ที่นักเรียนอาจไมเขาใจ 

 

เพ่ือแสดงความสําคัญของการอานปญหา
อยางระมัดระวัง และมุงไปที่คําตางๆ ที่ตอง
ตีความเปนพิเศษทางคณิตศาสตร 

 

2 
 

ใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียนโดยใหนักเรียน
เขาใจกระบวนการ/ขั้นตอนการแกปญหา 
   - นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราว
ในปญหาดวยภาษาของนักเรียนเองไดหรือไม 
   - ตัดสินใจไดไหมวาอะไรคือส่ิงที่นักเรียน
ตองการคนหา 
   - จงหาขอมูลที่มีความสําคัญ 

 

เพ่ือมุงไปยังขอมูลที่มีความสําคัญในปญหา
และเพ่ิมความกระจางชัดในแตละสวนของ
ปญหา 

 

3 
 

ใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับยุทธวิธีการ
ใหไดมาซึ่งคําตอบ 
   - ยุทธวิธีไหนสามารถทําใหนักเรียน
พยายามแกปญหาได 
   - นักเรียนสามารถวาดรูปภาพสําหรับ
ปญหานี้ไดหรือไม 

 

เพ่ือเคนเอาความคิดตางๆ สําหรับแนวทางที่
เปนไปไดที่จะแกปญหา 

   ระยะระหวางแกปญหา [รายบุคคลหรือกลุมยอย] 
 

4 
 

สังเกตและใชคําถามกับนักเรียนเพื่อกําหนด
หรือแบงแตละขั้นตอนของกระบวนการเมื่อ
นักเรียนกําลังแกปญหา 

 

เพ่ือวินิจฉัยจุดแข็งและจุดออนของนักเรียนที่
เกี่ยวของกับการแกปญหา 

 

5 
 

ใหคําแนะนําหรือคําบอกใบเทาที่จําเปน 
   - ตรวจสอบกระบวนการ/ขั้นตอนการ
แกปญหาเพ่ือมองวามียุทธวิธีอะไรบางหรือไม
ที่จะชวยใหการแกปญหารุดหนามากขึ้น 

 

เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจอุปสรรคในการ
แกปญหา ทั้งนี้การใหคําแนะนําหรือคําบอก
ใบควรใชอยางระมัดระวังและไมควรบอก
วิธีการออกไปตรงๆ  

 

6 
 

ใหสวนขยายเมื่อจําเปน 
   - จะเกิดอะไรขึ้นถา..... 
   - นักเรียนสามารถสรางอีกปญหาหนึ่งให
คลายกันกับปญหาเดิมไดหรือไม 

 

เพ่ือทาทายนักเรียนที่ทําเสร็จกอนใหสราง
หรือขยายไปสูปญหาที่คลายคลึงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูที่ 6-1 (ตอ) 
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ขอปฏิบัติท่ี ชวงระยะเวลา/กิจกรรม จุดมุงหมาย 
 

7 
  

เรียกนักเรียนที่ไดวิธีการซึ่งนําไปสูคําตอบแลว
ใหตอบปญหา 
   - นักเรียนไดใชขอมูลที่สําคัญทั้งหมดหรือไม 
   - คําตอบสมเหตุสมผลหรือไม 

 

เพ่ือตองการใหนักเรียนตรวจทานงานของ
ตนเอง 

   ระยะหลังแกปญหา [อภิปรายทั้งชั้นเรียน] 
 

8 
 

แสดงและอภิปรายวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบ
โดยใชกระบวนการ/ขั้นตอนการแกปญหาเปน
ฐานของการอภิปราย 

 

เพ่ือแสดงและตั้งชื่อยุทธวิธีที่แตกตางจากที่
เคยเรียนรูมาที่ใชแลวประสบผลสําเร็จในการ
หาคําตอบ 

 

9 
 

ถาเปนไปได ใหโยงความสัมพันธของปญหาที่
แกไปแลวกับปญหาตางๆ กอนหนานั้น แลว
อภิปรายหรือแกปญหาที่ไดจากการขยาย
ปญหานั้น 

 

เพ่ือสาธิตใหเห็นวายุทธวิธีการแกปญหาแบบ
ตางๆ ไมไดจําเพาะเจาะจงกับปญหาใด
ปญหาหนึ่ง และชวยใหนักเรียนระลึกถึง
สถานการณแบบตางๆ ที่ใชยุทธวิธีเฉพาะที่
อาจจะเปนประโยชน 

 

10 
 

ถาชวงเวลาและลักษณะปญหามีความ
เหมาะสมแลว ใหอภิปรายถึงจุดเดนที่มีความ
เปนพิเศษของปญหา เชน รูปภาพที่สรางจาก
ขอความปญหา เปนตน 

 

เพ่ือแสดงถึงจุดเดนที่มีความเปนพิเศษของ
ปญหาที่สงผลตอความคิดตางๆ ของนักเรียน 

   ระยะตั้งปญหา [รายบุคคลหรือกลุมยอย] 
 

11 
 

ใหคําแนะนําในการตั้งปญหา 
   - ลองปรับเปล่ียนมุมมองหรือเง่ือนไขของ
ปญหาเดิม 
   - ลองตัดหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขบางประการ
ของปญหาเดิม 
   - ลองสลับตําแหนงระหวางตัวคําถามกับ
เง่ือนไขของปญหาเดิม 

 

เพ่ือตองการใหนักเรียนพยายามตั้งปญหาที่
เปนการขยายปญหาเดิมออกไปโดยใช
เทคนิควิธีการตางๆ  

   ระยะหลังต้ังปญหา [อภิปรายทั้งชั้นเรียน] 
 

12 
 

แสดงและอภิปรายการตั้งปญหาใหม และ
วิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบของปญหาใหม 

 

เพ่ือใหนักเรียนนําเสนอผลการสรางสรรค
ปญหาของตนหรือกลุมตนเอง และรวม
แบงปนการแกปญหาของเพื่อนคนอื่นหรือ
กลุมอื่นๆ  

 
 
 

ใบความรูที่ 6-1 (ตอ) 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมฝกประเมินงานการแกปญหาและการตั้งปญหาของนักเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 เพ่ือใหนักศึกษาครูฝกประเมินงานการแกปญหาและการตั้งปญหาของนักเรียน 
 
แนวคิดที่สําคัญ  
 การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใหนักศึกษาครูฝก
อภิปราย ใหคะแนน และประเมินตัวอยางงานการแกปญหาและการตั้งปญหาจริงของนักเรียน สามารถ
ชวยเตรียมความพรอมสูการประเมินผลภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไปได  
 
สื่อการเรียนรู   
 1. ใบความรูที่ 2-1 (Holistic scoring scale for problem solving) 
 2. ใบความรูที่ 3-2 (Holistic scoring scale for problem posing) 
 3. ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_1 (Solve & Pose problem) 
 4. ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_2 (Solve & Pose problem) 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. ใหนักศึกษาครูทบทวนเกณฑการใหคะแนนแบบองครวมสําหรับการแกปญหาจากใบ
ความรูที่ 2-1 ที่ไดเคยเรียนรูมาแลวในกิจกรรมที่ 2 และทบทวนเกณฑการใหคะแนนแบบองครวม
สําหรับการตั้งปญหาจากใบความรูที่ 3-2 ที่ไดเคยเรียนรูมาแลวในกิจกรรมที่ 3 (ใชเวลา 10 นาที) 
 2. กอนใหนักศึกษาครูฝกประเมินงานการแกปญหาและการตั้งปญหาของนักเรียนในใบ
กิจกรรมสําหรับนักเรียน_1 ใหนักศึกษาครูแตละคนลองแกปญหาและตั้งปญหาในใบกิจกรรมสําหรับ
นักเรียน_1 ดูกอน (ใชเวลา 30 นาที) 
  ปญหาทางคณิตศาสตรในใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_1 เปนดังน้ี 
 ปญหาเร่ือง ‘พนักงานเสิรฟ’ 

โจทํางานเปนพนักงานเสิรฟในรานอาหารคาราโอเกะ โดยทางราน
กําหนดคาแรงตอชั่วโมงใหดังนี้ ถาทํางานในชวงกอนเที่ยงคืน ใหคาแรง 20 
บาทตอชั่วโมง แตถาทํางานในชวงหลังเที่ยงคืน ใหคาแรง 30 บาทตอชั่วโมง 
คืนวันเสารวันหนึ่ง โจทํางานไดคาแรงทั้งหมด 160 บาท โดยทํางานจนถึงตี 2 
อยากทราบวาวันนั้นโจเริ่มทํางานตั้งแตเวลาเทาไร  
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 3. นักศึกษาครูแตละคนออกมานําเสนอผลการแกปญหาและผลการตั้งปญหาในใบกจิกรรม
สําหรับนักเรียน_1 หนาชั้นเรียน นักศึกษาครูคนอ่ืนๆ รวมกันอภิปรายในวธิีการแกปญหาและการตั้ง
ปญหา ตลอดจนรวมกันใหคะแนนพรอมทั้งบอกเหตุผลของการใหคะแนน (ใชเวลา 25 นาที) 
 4. ผูสอนนําเสนองานการแกปญหาและการตั้งปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ในใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_1 (ที่ไดใหนักเรียนไดทํามากอนหนานี้แลว) จํานวน 40 คน แลวให
นักศึกษาครูแตละคนลองประเมินผล ใหคะแนน พรอมทั้งบอกเหตุผลของการใหคะแนนดังกลาว 
จากนั้นจึงรวมกันอภิปรายทั้งชั้นเรียน (ใชเวลา 30 นาที) 
 5. กอนใหนักศึกษาครูฝกประเมินงานการแกปญหาและการตั้งปญหาของนักเรียนในใบ
กิจกรรมสําหรับนักเรียน_2 ใหนักศึกษาครูแตละคนลองแกปญหาและตั้งปญหาในใบกิจกรรมสําหรับ
นักเรียน_2 ดูกอน (ใชเวลา 30 นาที) 
  ปญหาทางคณิตศาสตรในใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_2 เปนดังน้ี 
 ปญหาเร่ือง ‘โปรโมชั่นขายนม’ 

รานขายนมแหงหนึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษ นักเรียนสามารถนํา
ขวดนมเปลา 3 ขวดมาแลกนมขวดใหมไปดื่มไดฟรีทันที 1 ขวด 
อยากทราบวา ถานักเรียนมีเงินจํานวนจํากัดซึ่งสามารถซื้อนมได
เพียง 20 ขวด แตนักเรียนจะดื่มนมไดมากที่สุดทั้งหมดกี่ขวด (รวม
ที่นําไปแลกฟรีดวย) 

 

 6. นักศึกษาครูแตละคนออกมานําเสนอผลการแกปญหาและผลการตั้งปญหาในใบกจิกรรม
สําหรับนักเรียน_2 หนาชั้นเรียน นักศึกษาครูคนอ่ืนๆ รวมกันอภิปรายในวธิีการแกปญหาและการตั้ง
ปญหา ตลอดจนรวมกันใหคะแนนพรอมทั้งบอกเหตุผลของการใหคะแนน (ใชเวลา 25 นาที) 
 7. ผูสอนนําเสนองานการแกปญหาและการตั้งปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ในใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_2 (ที่ไดใหนักเรียนไดทํามากอนหนานี้แลว) จํานวน 40 คน แลวให
นักศึกษาครูแตละคนลองประเมินผล ใหคะแนน พรอมทั้งบอกเหตุผลของการใหคะแนนดังกลาว 
จากนั้นจึงรวมกันอภิปรายทั้งชั้นเรียน (ใชเวลา 30 นาที) 
 8. นักศึกษาครูชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรูกิจกรรมในครั้งน้ี ซ่ึงอาจนําแนวคิด
ที่ไดมาใชเพ่ิมเติมรายละเอียดของเกณฑการใหคะแนน และเพ่ือใชสําหรับจัดทําแผนผังความคิด 
(Mind map) ในการสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดในกิจกรรมที่ 10 (กิจกรรมสุดทาย) ตอไป  
 
การประเมินผล  
 ประเมินจากการอภิปรายและการบอกเหตุผลของการใหคะแนนแบบองครวมสําหรับการ
แกปญหาและการตั้งปญหาของนักศึกษาครูในใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_1 และใบกิจกรรมสําหรับ
นักเรียน_2 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 ผลจากการใหนักศึกษาครูปฏิบัติกิจกรรมการวัดและประเมินผลการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาทางคณิตศาสตรจากตัวอยางงานการแกปญหาและการตั้งปญหาจริงของนักเรียนในใบกิจกรรม
สําหรับนักเรียน_1 และใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_2 ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ปรากฏขอมูลที่
นาสนใจดังน้ี 
 
 ผลการประเมินการแกปญหาของนักเรียน 
 เม่ือนําเสนอตัวอยางงานการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และใหนักศึกษา
แตละคนลองประเมินผล ใหคะแนน พรอมทั้งบอกเหตุผลของการใหคะแนน แลวรวมกันอภิปรายถึง
ผลการใหคะแนนดังกลาว พบวา สําหรับการใหคะแนนการแกปญหาของนักเรียนบางคน นักศึกษา
ไดใหคะแนนและแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน เชน ตัวอยางการแกปญหาของนักเรียนคนหนึ่ง 
จากปญหาเรื่องพนักงานเสิรฟ เปนดังน้ี 
 
 ปญหาเรื่อง ‘พนักงานเสิรฟ’ 

โจทํางานเปนพนักงานเสิรฟในรานอาหารคาราโอเกะ โดยทาง
รานกําหนดคาแรงตอชั่วโมงใหดังน้ี ถาทํางานในชวงกอนเที่ยงคืน ให
คาแรง 20 บาทตอชั่วโมง แตถาทํางานในชวงหลังเที่ยงคืน ใหคาแรง 30 
บาทตอชั่วโมง คืนวันเสารวันหนึ่ง โจทํางานไดคาแรงทั้งหมด 160 บาท 
โดยทํางานจนถึงตี 2 อยากทราบวาวันนั้นโจเริ่มทํางานตั้งแตเวลาเทาไร  
 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คนหนึ่ง เขียนแสดงวิธีการแกปญหาดังภาพประกอบ ๒๒ 
ตอไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ ๒๒  การแกปญหาเรื่องพนักงานเสิรฟของนักเรียนคนหนึ่งในระดับชั้น ม.2 
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 จากภาพประกอบ ๒๒ นักศึกษาบางคนใหคะแนนในระดับ 5: ยอดเยี่ยม แตนักศึกษาบาง
คนใหคะแนนในระดับ 4: มาก ดวยเหตุผลวานักเรียนไมไดอธิบายเปนประโยคภาษาที่ชัดเจนสมบูรณ 
เพียงแตวาดภาพประกอบและแสดงคําตอบเลยเทานั้น ซ่ึงตรงนี้นักศึกษามีการถกเถียง อภิปราย และ
แสดงเหตุผลกันมากวา การที่นักเรียนนําเสนอเปนแผนภาพที่ชัดเจนสมบูรณและไดคําตอบที่ถูกตอง 
แตไมไดอธิบายภาพนั้นดวยประโยคภาษา จะใหคะแนนอยางไรจึงจะเหมาะสมและยุติธรรม จนสุดทาย
นักศึกษาสรุปผลการคะแนนในประเด็นน้ีกันวา การประเมินผลควรดูจากหลักฐานที่นักเรียนเขียนแสดง
มาและผูประเมินควรดูที่เจตนาของนักเรียนเปนสําคัญ เชน จากตัวอยางการเขียนแสดงวิธีคิดของ
นักเรียนคนนี้ตีความไดวา นักเรียนใชวิธีคิดแบบทํายอนกลับพรอมวาดภาพประกอบจนไดคําตอบที่
ถูกตอง ซ่ึงแสดงถึงวานักเรียนไดดําเนินการแกปญหาดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมจนไดคําตอบของปญหา
ถูกตองสมบูรณ จึงสมควรใหไดคะแนนในระดับ 5: ยอดเยี่ยม  
   
 ผลการประเมินการตั้งปญหาของนักเรียน 
 เม่ือนําเสนอตัวอยางงานการตั้งปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และใหนักศึกษา
แตละคนลองประเมินผล ใหคะแนน พรอมทั้งบอกเหตุผลของการใหคะแนน แลวรวมกันอภิปรายถึง
ผลการใหคะแนนดังกลาว พบวา สําหรับการใหคะแนนการตั้งปญหาของนักเรียนบางคน นักศึกษา
ไดใหคะแนนและแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน เชน ตัวอยางการตั้งปญหาของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 2 คนหนึ่ง จากปญหาเรื่องพนักงานเสิรฟดังกลาวขางตน นักเรียนไดเขียนตั้งปญหาดัง
ภาพประกอบ ๒๓ ตอไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ ๒๓  การตั้งปญหาและแกปญหาใหมเรื่องพนักงานเสิรฟของนักเรียนคนหนึ่ง 
              ในระดับชั้น ม.2 
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 จากภาพประกอบ ๒๓ นักศึกษาบางคนใหคะแนนในระดับ 4: มาก (ตั้งปญหาที่มีความ
ซับซอนระดับกลาง) แตนักศึกษาบางคนใหคะแนนในระดับ 3: ปานกลาง (ตั้งปญหาที่มีความซับซอน
ระดับต่ํา) ซ่ึงตรงนี้นักศึกษามีการถกเถียง อภิปราย และแสดงเหตุผลกันมากวาปญหาที่นักเรียนตั้ง 
ขึ้นมานั้นมีความซับในระดับกลางหรือระดับต่ํา จนสุดทายนักศึกษาตองยอนกลับไปดูตารางเกณฑ
การแบงระดับความซับซอนทางคณิตศาสตรของปญหาในใบความรูที่ 3-2 และนักศึกษาลงความเห็น
วานาจะเปนปญหาที่มีความซับซอนในระดับต่ํา เพราะสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กลาววา “เปนปญหาที่
ผูแกปญหาเพียงแคทบทวนแนวคิดตางๆ ที่ไดผานการเรียนรูมาแลว” ซ่ึงจากปญหาที่นักเรียนตั้งขึ้น
มานี้เสมือนเปนปญหาคูขนานกับปญหาเดิม และวิธีการแกปญหาก็ใชทักษะและกระบวนการเชนเดียว 
กับปญหาเดิม   
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ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_1 
(Solve & Pose problem)                                       (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 50 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘พนักงานเสิรฟ’ โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด  
 
 ปญหาเรื่อง ‘พนักงานเสิรฟ’ 

โจทํางานเปนพนักงานเสิรฟในรานอาหารคาราโอเกะ 
โดยทางรานกําหนดคาแรงตอชั่วโมงใหดังนี้ ถาทํางานในชวง
กอนเที่ยงคืน ใหคาแรง 20 บาทตอชั่วโมง แตถาทํางานในชวง
หลังเที่ยงคืน ใหคาแรง 30 บาทตอชั่วโมง คืนวันเสารวันหน่ึง 
โจทํางานไดคาแรงทั้งหมด 160 บาท โดยทํางานจนถึงตี 2 
อยากทราบวาวันนั้นโจเริ่มทํางานตั้งแตเวลาเทาไร  
 
วิธีคิดอยางละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักเรียน ………………………..……….……………………. 
ชั้น .................................... เลขที่ ............................ 
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ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_1 (ตอ) 
 
จงตั้งปญหามา 1 ปญหาดวยตัวของนักเรียนเอง โดยการปรับจากปญหาเร่ือง ‘พนักงานเสิรฟ’ ที่
นักเรียนไดแกมาแลว เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นมีความนาสนใจ ทาทาย และขยายความรูหรือทักษะ
ทางคณิตศาสตรออกไป สําหรับใชถามเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
 

ตั้งปญหาใหมที่ปรับจากปญหาเรื่อง ‘พนักงานเสิรฟ’ 
 
 ปญหาใหมเร่ือง …………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกปญหาใหม 
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ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_2 
(Solve & Pose problem)                                       (กิจกรรมรายบุคคล ใชเวลา 50 นาที) 
 
จงแกปญหาเรื่อง ‘โปรโมชั่นขายนม’ โดยใหเขียนอธิบายวิธีคิดอยางละเอียด  
 
 ปญหาเรื่อง ‘โปรโมชั่นขายนม’ 

รานขายนมแหงหน่ึงมีโปรโมชั่นพิเศษ นักเรียน
สามารถนําขวดนมเปลา 3 ขวดมาแลกนมขวดใหมไปด่ืมได
ฟรีทันที 1 ขวด อยากทราบวา ถานักเรียนมีเงินจํานวนจํากัด
ซ่ึงสามารถซื้อนมไดเพียง 20 ขวด แตนักเรียนจะดื่มนมได
มากที่สุดทั้งหมดกี่ขวด (รวมที่นําไปแลกฟรีดวย) 
 
วิธีคิดอยางละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักเรียน ………………………..……….……………………. 
ชั้น .................................... เลขที่ ............................ 
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ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน_2 (ตอ) 
 
จงตั้งปญหามา 1 ปญหาดวยตัวของนักเรียนเอง โดยการปรับจากปญหาเร่ือง ‘โปรโมชั่นขายนม’ ที่
นักเรียนไดแกมาแลว เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นมีความนาสนใจ ทาทาย และขยายความรูหรือทักษะ
ทางคณิตศาสตรออกไป สําหรับใชถามเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
 

ตั้งปญหาใหมที่ปรับจากปญหาเรื่อง ‘โปรโมชั่นขายนม’ 
 
 ปญหาใหมเร่ือง …………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกปญหาใหม 
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เอกสารเพิ่มเติมทายกิจกรรมที่ 7 
 เฉลยคําตอบและตวัอยางวิธีการแกปญหาในใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
 

 1.  ปญหาเรือ่ง ‘พนักงานเสิรฟ’ 
โจทํางานเปนพนักงานเสิรฟในรานอาหารคาราโอเกะ 

โดยทางรานกําหนดคาแรงตอชั่วโมงใหดังนี้ ถาทํางานในชวง
กอนเที่ยงคืน ใหคาแรง 20 บาทตอชั่วโมง แตถาทํางานในชวง
หลังเที่ยงคืน ใหคาแรง 30 บาทตอชั่วโมง คืนวันเสารวันหน่ึง 
โจทํางานไดคาแรงทั้งหมด 160 บาท โดยทํางานจนถึงตี 2 
อยากทราบวาวันนั้นโจเริ่มทํางานตั้งแตเวลาเทาไร  
 เฉลยคําตอบ โจเร่ิมทํางานตั้งแตเวลา 19.00 น. 
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
ยุทธวิธี: ทํายอนกลับและใชการวาดแผนภาพชวย โดยนับถอยหลังทีละ 1 ชั่วโมง จากตี 2 และ
คํานวณจํานวนเงินคาแรงทั้งหมดในแตละชั่วโมง    
 

 
 
 2.  ปญหาเรือ่ง ‘โปรโมชั่นขายนม’ 

รานขายนมแหงหน่ึงมีโปรโมชั่นพิเศษ นักเรียน
สามารถนําขวดนมเปลา 3 ขวดมาแลกนมขวดใหมไปด่ืมได
ฟรีทันที 1 ขวด อยากทราบวา ถานักเรียนมีเงินจํานวนจํากัด
ซ่ึงสามารถซื้อนมไดเพียง 20 ขวด แตนักเรียนจะดื่มนมได
มากที่สุดทั้งหมดกี่ขวด (รวมที่นําไปแลกฟรีดวย) 
 เฉลยคําตอบ 29 ขวด 
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
ยุทธวิธ:ี ใชการวาดแผนภาพชวย (ดังรูปขวามือ) 
แลวนับจํานวนขวดที่ด่ืม ไดทั้งหมด 29 ขวด  
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมฝกเขียนแผนการสอน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 เพ่ือใหนักศึกษาครูฝกเขยีนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียน 
 
แนวคิดที่สําคัญ  
 การเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครูเปนการจัดประสบการณจําลองเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาในหองเรียน โดยใหมีบรรยากาศใกลเคียงกับหองเรียนจริง ทั้งนี้เพ่ือใหนักศึกษาครูมีแนวคิด
และวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการเลือกใชหรือสรางสื่อการสอนที่
สงเสริมการเรียนรูในการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียน การใหนักศึกษาครูไดฝกเขียน
แผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียนเปนการเตรียมความพรอมสูการวาง
แผนการสอนภาคสนามในชั้นเรียนจริงตอไปได 
 
สื่อการเรียนรู   
 1. ใบความรูที่ 8-1 (Lesson plan for problem solving and problem posing) 
 2. ใบกิจกรรมที่ 8-1 (Writing lesson plan A) 
 3. ใบกิจกรรมที่ 8-2 (Writing lesson plan B) 
 4. ใบกิจกรรมที่ 8-3 (Writing lesson plan C) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. นักศึกษาครูเรียนรูและรวมกันอภิปรายถึงรูปแบบของแผนการสอนสําหรับการแกปญหา
และการตั้งปญหาในใบความรูที่ 8-1 ทั้งนี้นักศึกษาอาจเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรูปแบบของแผนการสอน
ในใบกิจกรรมที่ 8-1 น้ีได (ใชเวลา 20 นาที) 
 2. แบงกลุมนักศึกษาครูออกเปน 3 กลุม กลุมละ 4 คน เพ่ือทํากิจกรรมฝกเขียนแผนการสอน
ที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 คาบเรียน (คาบ 
เรียนละ 50 นาที) โดยให 
   - กลุมที่ 1 ทําใบกจิกรรมที่ 8-1  
   - กลุมที่ 2 ทําใบกจิกรรมที่ 8-2  
   - กลุมที่ 3 ทําใบกจิกรรมที่ 8-3  
(ใชเวลา 80 นาที) 
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  ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใชในการเขียนแผนการสอนของแตละกลุมเปนดังน้ี 
 กลุมที่ 1 (ปญหาในใบกิจกรรมที่ 8-1) 
 ปญหาเร่ือง ‘แถบบันทึกขอมูล’ 
 มนัสทําแถบบันทึกขอมูลชุดหนึ่งที่มีจํานวนอยู 10 จํานวนฉีกขาด
หายไปครึ่งหนึ่ง (ดังรูป) แตไดทําการประมวลผลแลววาคาเฉล่ียเลขคณิตและมัธย
ฐานของขอมูลชุดดังกลาวคือ 5 และ 6 ตามลําดับ มนัสจะตกแตงขอมูลที่ขาด
หายไปนี้อยางไร    
 

 กลุมที่ 2 (ปญหาในใบกิจกรรมที่ 8-2) 
 ปญหาเร่ือง ‘ติดต้ังสายโทรศัพท’ 
 ในหมูบานแหงหนึ่งมีบานเรือนทั้งหมด 20 หลัง ถาตองการติดตั้ง
สายโทรศัพทใหโทรติดตอหากันไดทุกบาน อยากทราบวาจะตองใชสายโทรศัพท
ทั้งหมดกี่เสน (สายโทรศัพท 1 เสน แทนการเชื่อมตอกันระหวางบาน 2 หลัง) 
 

 กลุมที่ 3 (ปญหาในใบกิจกรรมที่ 8-3) 
 ปญหาเร่ือง ‘การแขงขันยิงธนู’ 

โจเปนผูจัดการแขงขันยิงธนู ซึ่งผูแขงขันแตละคนจะตองยิงธนู 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ดอก ถาผูแขงขันยิงธนูครั้งใดไมถูกเปาจะไมนับแตมใหและถือวาตก
รอบทันที อยากทราบวาคะแนนที่เปนไปไดทั้งหมดจากการแขงขันซึ่งโจจะตอง
เตรียมบัตรคะแนนไวมีทั้งหมดกี่แบบที่แตกตางกัน  
 
 3. นักศึกษาครูในแตละกลุมออกมานําเสนอผลการเขียนแผนการสอนหนาชั้นเรียน เพ่ือน
นักศึกษาครูคนอ่ืนๆ ลองประเมินแผนการสอนของเพื่อนตามแบบประเมินในใบความรูที่ 8-1 และรวม 
กันอภิปรายถึงความเหมาะสมของการออกแบบการสอนของกลุมเพ่ือนที่นําเสนอ พรอมใหขอเสนอแนะ
เพ่ือใหกลุมที่นําเสนอนํากลับไปปรับปรุงแกไข (ใชเวลา 60 นาที) 
 4. นักศึกษาครูในแตละกลุมปรับปรุงแกไขแผนการสอนตามขอเสนอแนะสําหรับนําไปใช
สอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ในกิจกรรมครั้งตอไป (ใชเวลา 20 นาที) 
 5. นักศึกษาครูชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรูกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือใชสําหรับ
จัดทําแผนผังความคิด (Mind map) ในการสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดในกิจกรรมที่ 10 (กิจกรรม
สุดทาย) ตอไป  
 
การประเมินผล  
 1. ประเมินจากการเขียนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาสําหรบันักเรียน
ในใบกิจกรรมที่ 8-1 ถึงใบกจิกรรมที่ 8-3  
 2. สังเกตจากการอภิปรายและการนําเสนอผลการเขียนแผนการสอนหนาชั้นเรียน 
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ใบความรูที่ 8-1 
(Lesson plan for problem solving and problem posing)                               
 

รูปแบบของแผนการสอนสําหรับการแกปญหาและการตั้งปญหา 
(ในข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) 

 
 

     ปญหา …………………………………………… 
      

 
 

     ปฏิบัติการสอน : ระยะกอนแกปญหา 
1.  อานปญหาใหกบันักเรียนทั้งชั้นเรียนหรือใหนักเรียนอานปญหา  
2.  ใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียน และเพิ่มเติมขอเสนอแนะพิเศษตางๆ หรือคําถามตางๆ เกี่ยวกับปญหาขางลางนี้ 
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
     ค. ................................................................................................................................... 
3.  ใชการอภิปรายทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับยุทธวธิีการใหไดมาซึ่งคําตอบที่พอเปนไปได 
 

 
 

     ปฏิบัติการสอน : ระยะระหวางแกปญหา 
4.  สังเกตและใชคาํถามกับนักเรียนเพ่ือจําแนกวานักเรียนกําลังแกปญหาอยูในข้ันตอน/กระบวนการตรงไหน 
     ........................................................................................................................................ 
5.  ใหคําแนะนําหรือบอกใบเทาที่จําเปน เพิ่มเติมคําแนะนําหรือคําบอกใบตรงขางลางนี ้
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
     ค. ................................................................................................................................... 
6.  ใหสวนขยายเม่ือจําเปน เพิ่มเติมคําถามพิเศษตางๆ เกี่ยวกับปญหาตรงขางลางนี ้
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
     ค. ................................................................................................................................... 
7.  สําหรับนักเรียนที่ไดวิธีการซึ่งนําไปสูคําตอบแลวใหเรียกตอบปญหา 
     ........................................................................................................................................ 
 

 
 

     ปฏิบัติการสอน : ระยะหลังแกปญหา 
8.  อภิปรายถึงวธิกีารที่ไดมาซึ่งคําตอบและยุทธวิธีที่ใช เพิ่มเติมคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาตรงขางลางนี ้
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
[แทรกวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบตรงน้ี] 
9.  ถาเปนไปได ใหโยงความสัมพันธของปญหาที่แกไปแลวกับปญหาตางๆ กอนหนานั้น แลวอภิปราย 
     หรือแกปญหาที่ไดจากการขยาย 
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ใบความรูที่ 8-1 (ตอ) 
 

 

 

10. ถาชวงเวลาและลักษณะปญหามีความเหมาะสมแลว อภิปรายถึงจุดเดนที่มีความเปนพิเศษของปญหา  
     เพิ่มเติมคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับปญหาตรงขางลางนี้ 
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
 
     ปฏิบัติการสอน : ระยะตั้งปญหา 
11. ใหคําแนะนําในการตั้งปญหา เชน ใหลองปรับเปลีย่นมุมมองหรือเงื่อนไขของปญหาเดิม ลองตัดหรือเพิ่มเติม 
      เงื่อนไขบางประการของปญหาเดิม หรือลองสลับตําแหนงระหวางตัวคําถามกับเงื่อนไขของปญหาเดิม โดย 
      เขียนปญหาที่ขยายที่เปนไปไดตรงขางลางนี ้
     ก. ................................................................................................................................... 
     ข. ................................................................................................................................... 
     ค. ................................................................................................................................... 
 
     ปฏิบัติการสอน : ระยะหลังต้ังปญหา 
12. ใหนักเรียนแสดงและอภิปรายการตั้งปญหาใหม และวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบของปญหาใหม 
     ........................................................................................................................................ 
  

 
 ที่มา:  ปรับจากของ Foong Pui Yee.  2007.  Problem Solving in Mathematics.       
In  Teaching Primary School Mathematics: A Resource Book.  Lee Peng Yee.  p.81. 
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ใบความรูที่ 8-1 (ตอ) 
 

แบบประเมนิแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตัง้ปญหาทางคณติศาสตร 
 

ระดับความสามารถ 

ขอ ตัวชี้วัด นอย 
มาก 

1 

 
นอย 

2 

ปาน 
กลาง 

3 

 
มาก 

4 

ยอด
เยี่ยม 

5 
1 กิจกรรมตามแผนการสอนที่นักศึกษาครูไดออกแบบมานั้น สงเสริม

แนวคิดหลัก (Core concept) ที่ตองการใหเกิดข้ึนกับนักเรียน  
1 2 3 4 5 

2 แผนการสอนออกแบบมาอยางรอบคอบและชัดเจน 1 2 3 4 5 
3 การเรียงลําดับเน้ือหาและกิจกรรมตางๆ ในแผนการสอนมีความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

4 การแบงเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ในแผนการสอนมีความ
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 

5 แผนการสอนสงเสริมกระบวนการคิด แกปญหาและ/หรือตั้งปญหา
ทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน  

1 2 3 4 5 

6 กิจกรรมตามแผนการสอนสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม ได
แลกเปลีย่นเรียนรู และสื่อสารความคิดกับเพื่อนนักเรียนในกลุม 

1 2 3 4 5 

7 นักศึกษาครูกําหนดสื่อการสอนไดตรงตามจุดประสงค สงเสริมการ
เรียนรู และเหมาะสมกับนักเรียน  1 2 3 4 5 

8 นักศึกษาครูกําหนดปญหา งาน หรือกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนได
อยางทาทาย นาสนใจ  

1 2 3 4 5 

9 การเขียนแผนการสอนเปนระเบียบเรียบรอย ใชภาษาถูกตอง และ
ส่ือความหมายใหผูอื่นเขาใจไดงาย 

1 2 3 4 5 

10 นักศึกษาครูกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

1 2 3 4 5 
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ใบกิจกรรมที่ 8-1 
(Writing lesson plan A)                                   (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที) 
 
จงเขียนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 1 คาบเรียน (50 นาที) โดยใชปญหาเรื่อง ‘แถบบันทึกขอมูล’ ตอไปน้ี 
 

 ปญหาเรื่อง ‘แถบบันทึกขอมูล’ 
 มนัสทําแถบบันทึกขอมูลชุดหนึ่งที่มีจํานวนอยู 10 จํานวนฉีกขาดหายไปครึ่งหนึ่ง (ดังรูป) 
แตไดทําการประมวลผลแลววาคาเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานของขอมูลชุดดังกลาวคือ 5 และ 6 
ตามลําดับ มนัสจะตกแตงขอมูลที่ขาดหายไปนี้อยางไร    
 

                                        
 

 
แผนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 8-1 (ตอ) 
แผนการสอน (ตอ) 
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ใบกิจกรรมที่ 8-2 
(Writing lesson plan B)                                   (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที) 
 
จงเขียนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 1 คาบเรียน (50 นาที) โดยใชปญหาเรื่อง ‘ติดตั้งสายโทรศพัท’ ตอไปน้ี 
 

 ปญหาเรื่อง ‘ติดตัง้สายโทรศัพท’ 
 ในหมูบานแหงหน่ึงมีบานเรือนทั้งหมด 20 หลัง ถาตองการ
ติดตั้งสายโทรศัพทใหโทรติดตอหากันไดทุกบาน อยากทราบวาจะตอง
ใชสายโทรศัพททั้งหมดกี่เสน (สายโทรศัพท 1 เสน แทนการเชื่อมตอ
กันระหวางบาน 2 หลัง) 
 

แผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 8-2 (ตอ) 
แผนการสอน (ตอ) 
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ใบกิจกรรมที่ 8-3 
(Writing lesson plan C)                                   (กิจกรรมกลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที) 
 
จงเขียนแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 1 คาบเรียน (50 นาที) โดยใชปญหาเรื่อง ‘การแขงขันยิงธนู’ ตอไปน้ี 
 

 ปญหาเรื่อง ‘การแขงขันยิงธนู’ 
โจเปนผูจัดการแขงขันยิงธนู ซ่ึงผูแขงขันแตละคนจะตอง

ยิงธนู 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ดอก ถาผูแขงขันยิงธนูครั้งใดไมถูกเปาจะไม
นับแตมใหและถือวาตกรอบทันที อยากทราบวาคะแนนที่เปนไปได
ทั้งหมดจากการแขงขันซึ่งโจจะตองเตรียมบัตรคะแนนไวมีทั้งหมดกี่
แบบที่แตกตางกัน  
 

แผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกลุมของนักศึกษา ………………………..……….……………... 
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ใบกิจกรรมที่ 8-3 (ตอ) 
แผนการสอน (ตอ) 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมฝกสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 เพ่ือใหนักศึกษาครูไดฝกทักษะการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใชการฝก 
สอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ในชั้นเรียนกอนออกไปสูการสอนในโรงเรียนจริงตอไป 
 
แนวคิดที่สําคัญ  
 การเตรียมความพรอมทางดานการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักศึกษาครูเปนการจัดประสบการณจําลองเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้ง
ปญหาในหองเรียน โดยใหมีบรรยากาศใกลเคียงกับหองเรียนจริง ทั้งนี้เพ่ือใหนักศึกษาครูมีแนวคิด
และวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการเลือกใชหรือสรางสื่อการสอนที่
สงเสริมการเรียนรูในการแกปญหาและการตั้งปญหาใหกับนักเรียน การใหนักศึกษาครูไดฝกทักษะ
การสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหา โดยใชการฝกสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) ใน
ชั้นเรียนกอนออกไปสูการสอนในโรงเรียนจริง เปนการเตรียมความพรอมสูการสอนในภาคสนามตอ 
ไปได 
 
สื่อการเรียนรู   
 1. สําเนาใบกิจกรรมที่ 8-1 (Writing lesson plan A) 
 2. สําเนาใบกิจกรรมที่ 8-2 (Writing lesson plan B) 
 3. สําเนาใบกิจกรรมที่ 8-3 (Writing lesson plan C) 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. นักศึกษาครูในแตละกลุม (มี 3 กลุม กลุมละ 4 คน) สงตัวแทนออกมาสอนการแกปญหา
และการตั้งปญหาตามแผนการสอนที่ไดเขียนไวแลวในกิจกรรมที่ 8 โดยใหนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ (8 คน
ที่เหลือ) สมมติเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตละกลุมใชเวลาสอนประมาณ 30 นาที   
 2. เม่ือนักศึกษาครูกลุมใดสอนเสร็จแลว ใหนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ รวมกันอภิปรายสะทอนผล
การสอนในประเด็นตางๆ ตอไปน้ี โดยใชสําเนาใบกิจกรรมที่ 8-1 ถึงใบกิจกรรมที่ 8-3 เปนเครื่องมือ 
  1) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใช 
  2) เทคนิควิธีการสอน  
  3) สื่อการสอน  
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  4) การใชคําถามกระตุน  
  5) การสงเสริมการใหเหตุผลของนักเรียน 
  6) การประเมินผล  
  7) จุดแข็ง/จุดออนของการสอน และขอเสนอแนะ 
 3. นักศึกษาครูชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดรับจากการเรียนรูกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือใชสําหรับ
จัดทําแผนผังความคิด (Mind map) ในการสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดในกิจกรรมที่ 10 (กิจกรรม
สุดทาย) ตอไป  
 
การประเมินผล  
 1. ประเมินจากการฝกสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาของนักศึกษาครู  
 2. สังเกตจากการอภิปรายสะทอนผลการสอนของนักศึกษาครู 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 จากการกําหนดใหนักศึกษาครูในแตละกลุม (3 กลุม กลุมละ 4 คน) สงตัวแทนออกมาสอน
การแกปญหาและการตั้งปญหา (Micro teaching) ตามแผนการสอนที่ไดเขียนไวในใบกิจกรรมที่ 8-1 
ถึงใบกิจกรรมที่ 8-3 โดยใหนักศึกษาครูคนอ่ืนๆ (8 คนที่เหลือ) สมมติเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 แตละกลุมใชเวลาสอนประมาณ 30 นาที และหลังจากนักศึกษากลุมใดสอนเสร็จแลว ใหนักศึกษา
คนอ่ืนๆ รวมกันอภิปรายสะทอนผลการสอนนั้น พบวา นักศึกษาทุกกลุมสามารถปฏิบัติการสอนได
เกือบตรงตามแผนการสอนที่กําหนดไว มีนักศึกษา 2 กลุมที่สรางสื่อการสอนที่เปนวัสดุจําลองเพ่ือ
ประกอบการสอนการแกปญหาเรื่อง ‘แถบบันทึกขอมูล’ และปญหา ‘การแขงยิงธนู’ โดยใชกระดาษ
สรางเปนภาพที่มีลักษณะดังรูป  
 
 
 
 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้ง 3 กลุมเปนไปในลักษณะเดียวกัน
โดยเริ่มตนจากการเสนอปญหาและทําความเขาใจปญหา โดยใชใบกิจกรรมหรือสื่อการสอนที่สราง
ขึ้นประกอบการอธิบายปญหา จากนั้นเปนระยะลงมือแกปญหา (ใชเวลาประมาณ 5 นาที) เสร็จแลว
ใหตัวแทนผูเรียน 1 คนนําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียน และผูเรียนคนอ่ืนๆ เสนอแนวคิดที่
แตกตาง จากนั้นผูสอนใหผูเรียนขยายปญหาจากปญหาเดิมคนละ 1 ปญหา แลวใหแตละคนออกมา
นําเสนอปญหาและวิธีการแกปญหาใหมของตนเองหนาชั้นเรียน ซ่ึงพบวา ในขั้นตอนสุดทายตาม
แผนการสอนนั้นนักศึกษาออกแบบมาใหผูเรียนไดลงมือแกปญหาใหมที่เพ่ือนตั้งขึ้นมาดวย แตเน่ืองจาก
เวลาไมเพียงพอจึงใหผูตั้งปญหาบอกวิธีการแกปญหาของตนเองไปเลย ตรงนี้อาจมองวาวิธีการสอน
ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไวเน่ืองจากขอจํากัดของเวลา แตถือวาผูสอนสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดดี    
 การอภิปรายและสะทอนผลการสอนของนักศึกษาแตละกลุมเริ่มตนจากใหนักศึกษากลุมที่
ทําการสอนสะทอนผลการสอนของตนเองในภาพรวมกอนวาเปนไปตามแผนหรือจุดมุงหมายของ
การสอนหรือไมอยางไร ซ่ึงสวนใหญนักศึกษาบอกวาเวลาในการสอนคอนขางจํากัดจึงไมมีเวลามาก
นักสําหรับใหผูเรียนคิดแกปญหาหรือตั้งปญหา หลังจากนั้นนักศึกษาคนอื่นๆ จึงรวมกันอภิปราย
สะทอนผลการสอนในประเด็นตางๆ ไดแก ปญหาทางคณิตศาสตรที่ใช เทคนิควิธีการสอน สื่อการ
สอน การใชคําถามกระตุน การสงเสริมการใหเหตุผลของผูเรียน การประเมินผล จุดแข็ง/จุดออนของ
การสอน และขอเสนอแนะ ซ่ึงพบวา นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะทอนผลการสอนใน
แตละประเด็นอยางเปนเหตุเปนผล และนักศึกษามีความคิดเห็นวาการฝกซอมการสอนดังกลาว
สามารถเตรียมความพรอมไปสูการปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียนไดในระดับหนึ่ง และที่เปนประโยชน
มากคือการไดรับขอมูลปอนกลับที่เห็นขอดีและขอควรปรับปรุงในการสอนของแตละคน 



 310

แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 

ชื่อกิจกรรม                                                                                                         เวลา 3 ชั่วโมง 
 กิจกรรมเขียนแผนผังความคิด (Mind map)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค  
 เพ่ือใหนักศึกษาครูไดเขียนแผนผังความคิด (Mind map) สรุปภาพรวมความรูทั้งหมด
เกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา และนํามาอภิปรายในชั้นเรียน 
 
แนวคิดที่สําคัญ  
 แผนผังความคิด (Mind map) ถือวาเปนวิธีหน่ึงที่ชวยใหนักศึกษาครูไดบันทึกความรูหรือ
ความคิดเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาจากการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดที่ผานมา 
เพ่ือใหเห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กวางและชัดเจนกวาการบันทึกโดยที่ยังไมไดจัด 
ระบบระเบียบความคิดใดๆ อีกทั้งเปนวิธีการที่สอดคลองกับโครงสรางทางการคิดของมนุษยที่บาง
ชวงมนุษยจะสูญเสียสมาธิและความจดจอไปโดยอัตโนมัติขณะที่กําลังคิดเรื่องใดเรื่องหน่ึง การทําให
สมองไดคิด ไดทํางานตามธรรมชาติน้ัน มีลักษณะเหมือนตนไมที่แตกกิ่งกานออกไปเรื่อยๆ แผนผัง
ความคิดถูกใชเปนแนวคิดที่ไรรูปแบบตายตัว ชวยในการจดจําระยะยาวซึ่งไดแกการนําความรูใหม
ไปผูกโยงกับความรูเดิมที่มีอยู ควบคูไปกับการพัฒนาสมองซีกขวาโดยการจินตนาการ ดวยหลักการ
ใชคําหลักเปนตัวกําหนดแลวขยายกิ่งกานสาขาออกไป หลักการสําคัญของการเขียนแผนผังความคิด 
ก็คือการใชภาพ สี และเสน รวมกันในการจดบันทึก โดยเริ่มจากตรงกึ่งกลางหนากระดาษที่ไมมีเสน 
ความคิดตางๆ อาจจะแทนดวยคําสําคัญที่แทนประเด็นหลักหรือภาพที่แทนความคิดนั้น มีเสนโยง
เชื่อมตอกันแบบเดียวกับที่สมองทํางาน 
 
สื่อการเรียนรู   
 1. ใบความรูที่ 10-1 (Writing mind map) 
 2. อุปกรณการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) ไดแก 
  1) กระดาษแข็งสีขาวขนาด 20 × 30 เซนติเมตร 
  2) ดินสอ ปากกา สีไม และสีเมจิก 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1. นักศึกษาครูรวมกันเรียนรูและอภิปรายถึงหลักการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) 
ในใบความรูที่ 10-1 (ใชเวลา 15 นาที)  
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 2. แบงกลุมนักศึกษาครูออกเปน 3 กลุม กลุมละ 4 คน โดยใหในแตละกลุมนําแนวคิดที่
ไดรับจากการทํากิจกรรมตั้งแตในกิจกรรมที่ 1 จนถึงกิจกรรมที่ 9 มาใชเขียนแผนผังความคิด (Mind 
map) ในหัวขอ “การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร” ลงในกระดาษแข็งสี
ขาวขนาด 20 × 30 เซนติเมตร เพ่ือสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหา (ใชเวลา 2 ชั่วโมง) 
  ทั้งน้ีนักศึกษาครูจะตองสรุปประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ีเพ่ือใชเขียนแผนผังความคิด 
  1) ความรูเกี่ยวกบัการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร  
   1.1) การแกปญหาและการตั้งปญหามีความสําคัญอยางไร 
   1.2) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีสําหรับนักเรียนเปนปญหาประเภทใด  
     มีลักษณะอยางไร 
   1.3) กระบวนการและยุทธวธิีในการแกปญหาเปนอยางไร มีอะไรบาง 
   1.4) เทคนิคการตั้งปญหามีอะไรบาง 
  2) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
   2.1) การทําความเขาใจปญหาเปนอยางไร สําคัญอยางไร 
   2.2) การเลือกใชยทุธวธิีในการแกปญหาที่เหมาะสมควรทําอยางไร 
   2.3) การแสดงเหตุผลและอธิบายวิธีการแกปญหาที่ชัดเจน ถูกตองควรทําอยางไร 
   2.4) การตรวจสอบยอนกลับในคาํตอบที่ได สําคัญอยางไร ทําอยางไร 
  3) ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร  
   3.1) การตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว ทําอยางไร  
     เพ่ืออะไร 
   3.2) การตั้งปญหาขึ้นมาจากสถานการณที่กําหนดให ทําอยางไร เพ่ืออะไร 
  4) ทักษะและกระบวนการใหเหตุผลและการสือ่สารทางคณติศาสตร สงเสริมหรือ 
   เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตั้งปญหาอยางไร 
  5) การรูคิด (Metacognition) เปนอยางไร สงเสริมหรือเกีย่วของกับการแกปญหาและ 
   การตั้งปญหาอยางไร 
  6) แนวคิด/วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
   และการตั้งปญหาใหกับนักเรียน มีอะไรบาง 
  7) แนวคิด/วิธีการวัดและประเมินผลความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   ใหกับนักเรียน มีอะไรบาง 
  8) แนวคิด/วิธีการเลือกใชหรือสรางสื่อการสอนที่ดีที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน  
   มีอะไรบาง 
 3. ใหนักศึกษาครูในแตละกลุมออกมานําเสนอผลการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) 
หนาชั้นเรียน นักศึกษาครูคนอ่ืนๆ รวมกันอภิปรายและใหขอคิดเห็น (ใชเวลา 45 นาที) 
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การประเมินผล  
 1. ประเมินจากการเขียนแผนผงัความคิด (Mind map) ของนักศึกษาคร ู 
 2. สังเกตจากการอภิปรายและใหขอคิดเห็นในการเขียนแผนผังความคิดของนักศึกษาครู 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม  
 จากการใหนักศึกษาครูแตละกลุม (3 กลุม กลุมละ 4 คน) นําแนวคิดที่ไดรับจากการทํากิจกรรม
ตั้งแตในกิจกรรมที่ 1 ถึงกิจกรรมที่ 9 มาใชเขียนแผนผังความคิดในหัวขอ ‘การสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร’ ลงในกระดาษวาดเขียนขนาด 20 × 30 เซนติเมตร เพ่ือสรุปภาพรวม
ความรูทั้งหมดเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา ปรากฏผลงานของนักศึกษาดังภาพ 
ประกอบ ๒๔ ตอไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ ๒๔  การเขียนแผนผังความคิด (Mind map) ของนักศึกษาคร ู

 
 จากภาพประกอบ ๒๔ พบวา นักศึกษาสามารถสรุปองคความรูทั้งหมดที่ไดทํากิจกรรมมา
ตั้งแตตนไดเปนอยางดี นักศึกษาสวนใหญทําการสรุปประเด็นตางๆ โดยใชคําสําคัญ (Key words) 
ในความรูเกี่ยวกับการแกปญหาและการตั้งปญหา ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน
การตั้งปญหา ทักษะและกระบวนการใหเหตุผลและการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่สงเสริมหรือเกี่ยวของ
กับการแกปญหาและการตั้งปญหา การรูคิด (Metacognition) ที่สงเสริมหรือเกี่ยวของกับการแกปญหา
และการตั้งปญหา แนวคิด/วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหา
และการตั้งปญหาใหกับนักเรียน และแนวคิด/วิธีการเลือกใชหรือสรางสื่อการสอนที่ดีที่สงเสริมการ
เรียนรูใหกับนักเรียน นอกจากนี้ผูวิจัยยังเห็นความพยายามและความตั้งใจในการออกแบบแผนผัง
ความคิด การใสรูปภาพประกอบ และการลงสีอยางสวยงาม ทําใหผลงานออกมานาสนใจ  
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ใบความรูที่ 10-1 
(Writing mind map)      
                                               

การเขียนแผนผังความคิด (Mind map) 
 การเขียนแผนผังความคิดเปนเทคนิคการจดบันทึกที่พัฒนาขึ้นจากความรูเร่ืองสมองและ
ความทรงจําของมนุษย เดิมมนุษยแทบทุกชาติ ทุกภาษาจดบันทึกแบบเสนตรง ขนานกันไปเปน
แถวๆ มานานหลายศตวรรษ ตอมาเมื่อประมาณกอนป พ.ศ.2520 เล็กนอย มนุษยจึงรูเรื่องการทํางาน
ของสมองมากขึ้น โทนี บูซาน (Tony Buzan) ไดเสนอวิธีการจดบันทึกแบบใหมขึ้น โดยศึกษาจาก
บันทึกของนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนเกงๆ ประกอบกับคนควาบันทึกของผูที่ไดรับการยกยองวา
เปนอัจฉริยบุคคลของโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert 
Einstein) รวมทั้งนักการเมืองคนสําคัญอยาง ประธานาธิบดี จอหน เอฟ. เคนเนดี (John Fitzgerald 
Kennedy) โทนี บูซาน เรียกวิธีการจดบันทึกนี้วา Mind map 
 หลักการสําคัญของการเขียนแผนผังความคิด ก็คือการใชภาพ สี และเสน รวมกันในการ
จดบันทึก โดยเริ่มจากตรงกึ่งกลางหนากระดาษที่ไมมีเสน ความคิดตางๆ อาจจะแทนดวยคําสําคัญ
ที่แทนประเด็นหลักหรือภาพที่แทนความคิดนั้น มีเสนโยงเชื่อมตอกันแบบเดียวกับที่สมองทํางาน 
ตัวอยางการเขียนแผนผังความคิดแสดงไดดังภาพประกอบตอไปน้ี 
 

    
 

    
 

ตัวอยางการเขียนแผนผังความคิด (Mind map) 
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ใบความรูที่ 10-1 (ตอ) 
 
 นักศึกษาจะตองสรุปประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ือใชในการเขียนแผนผังความคิด (Mind 
map) ในหัวขอ “การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร” ลงในกระดาษแข็งสี
ขาวขนาด 20 × 30 เซนติเมตร เพ่ือสรุปภาพรวมความรูทั้งหมดเกี่ยวกับการสอนการแกปญหาและ
การตั้งปญหา 
  1) ความรูเกี่ยวกบัการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร  
   1.1) การแกปญหาและการตั้งปญหามีความสําคัญอยางไร 
   1.2) ปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีสําหรับนักเรียนเปนปญหาประเภทใด  
     มีลักษณะอยางไร 
   1.3) กระบวนการและยุทธวธิีในการแกปญหาเปนอยางไร มีอะไรบาง 
   1.4) เทคนิคการตั้งปญหามีอะไรบาง 
  2) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
   2.1) การทําความเขาใจปญหาเปนอยางไร สําคัญอยางไร 
   2.2) การเลือกใชยทุธวธิีในการแกปญหาที่เหมาะสมควรทําอยางไร 
   2.3) การแสดงเหตุผลและอธิบายวิธีการแกปญหาที่ชัดเจน ถูกตองควรทําอยางไร 
   2.4) การตรวจสอบยอนกลับในคาํตอบที่ได สําคัญอยางไร ทําอยางไร 
  3) ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร  
   3.1) การตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเดิมที่เคยแกมาแลว ทําอยางไร  
     เพ่ืออะไร 
   3.2) การตั้งปญหาขึ้นมาจากสถานการณที่กําหนดให ทําอยางไร เพ่ืออะไร 
  4) ทักษะและกระบวนการใหเหตุผลและการสือ่สารทางคณติศาสตร สงเสริมหรือ 
   เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตั้งปญหาอยางไร 
  5) การรูคิด (Metacognition) เปนอยางไร สงเสริมหรือเกีย่วของกับการแกปญหาและ 
   การตั้งปญหาอยางไร 
  6) แนวคิด/วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
   และการตั้งปญหาใหกับนักเรียน มีอะไรบาง 
  7) แนวคิด/วิธีการวัดและประเมินผลความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหา 
   ใหกับนักเรียน มีอะไรบาง 
  8) แนวคิด/วิธีการเลือกใชหรือสรางสื่อการสอนที่ดีที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน  
   มีอะไรบาง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหา 
ทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู  

           ฉบับที่ 1 
           ฉบับที่ 2 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหา 
ทางคณิตศาสตรของนกัศกึษาครู (ฉบับท่ี 1) 

ใชเวลา 3 ชัว่โมง 
 
1. จงแกปญหาเรื่อง “รวมเหรียญ” ตอไปนี้ 
 ปญหาเรื่อง ‘รวมเหรียญ’ 
 สมมุติวามีเหรียญเพียงสองชนิดคือ เหรียญ 4 บาท และเหรียญ 7 บาท จํานวนมากเพียงพอ 
เราสามารถรวมเงินจากเหรียญสองชนิดนี้ใหมีคาตางๆ ตั้งแต 12 บาทขึ้นไปไดเสมอ (ที่เปนจํานวน
เต็ม) เชน 15 = 4 + 4 + 7,  18 = 4 + 7 + 7, 28 = 7 + 7 + 7 + 7 เปนตน แตมีขอยกเวนเพียงสอง
คาเงินเทานั้น อยากทราบวา สองคาเงินนี้ที่เปนไปไมไดจากการรวมเหรียญ 4 บาท และเหรียญ 7 
บาทคืออะไร และเพราะเหตุใดคาเงินอ่ืนๆ จึงหาไดเสมอ 
                       
 
วิธีคิดอยางละเอียด 
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2. จงแกปญหาเรื่อง “การเลอืกซื้อผงซักฟอก” ตอไปน้ี 
 ปญหาเรื่อง “การเลือกซือ้ผงซักฟอก” 
 แมบานประจําหอพักแหงหน่ึงมีงบประมาณสําหรับซ้ือผงซักฟอกไมเกินเดือนละ 500 บาท 
เดือนที่แลวเงิน 500 บาท ซ้ือผงซักฟอกได 4.6 กิโลกรัม เดือนน้ีที่รานคาแหงเดิมลดราคาสินคาใน
รานทุกชนิด เปนดังน้ี 
 ผงซักฟอกกลองใหญ ขนาด 1.5 กิโลกรัม ราคา 136 บาท 
 ผงซักฟอกกลองเล็ก ขนาด 0.6 กิโลกรัม ราคา 56 บาท 
 ผงซักฟอกชนิดถุงละ 1 กิโลกรัม ราคา 99 บาท 
 

         ถานักศึกษาเปนแมบานคนนี้ นักศึกษาควรเลือกซื้อผงซักฟอกอยางไร จึงจะไดปริมาณ
ผงซักฟอกมากที่สุดและจายเงินไมเกินงบประมาณที่มี 

 
วิธีคิดอยางละเอียด 
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3. จงตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเรื่อง “รวมเหรียญ” หรือปญหาเรื่อง “การเลือกซื้อผงซักฟอก” 
(อยางใดอยางหนึ่ง) มา 1 ปญหา เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือทักษะทางคณิตศาสตร
ออกไป พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
 

ตั้งปญหาใหม     ปญหาใหมเร่ือง ……………….………..…………………. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกปญหาใหมที่ตั้งข้ึน 
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4. ขอมูลสถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ชนิด A (H1N1) ในประเทศไทย จากสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมือวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 พบวารอยละของ
ผูปวยจําแนกตามกลุมอายุ เปนดังแผนภูมิแทงตอไปน้ี 
 

รอยละของผูปวย                                                                                   N = 3,111 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวงอายุ (ป) 
 

ที่มา:  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (10 กรกฎาคม 2552) 
 

จงตั้งปญหาขึ้นมาจากขอมูลสถานการณที่กําหนดใหขางตนมา 1 ปญหา เพ่ือใหไดปญหาที่นาสนใจ 
ทาทาย สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค 
พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย  
 

ตั้งปญหา     ปญหาเรื่อง ……………….……..…..…………………. 
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แกปญหาที่ตั้งข้ึน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหา 
ทางคณิตศาสตรของนกัศกึษาครู (ฉบับท่ี 2) 

ใชเวลา 3 ชัว่โมง 
 
1. จงแกปญหาเรื่อง “ใครเปนโจรปลนธนาคาร” ตอไปนี้ 
 ปญหาเรื่อง ‘ใครเปนโจรปลนธนาคาร’ 
 พนักงานธนาคารใหการกับตํารวจวา มีคนรายคนหนึ่งพรอมอาวุธเขามาปลนธนาคารไดเงิน
สดไป 5 ลานบาท ตํารวจสอบสวนผูตองสงสัยวาเปนโจรปลนธนาคารสามคน ไดแก ประทิน ประทุม 
และประเทือง ผูตองสงสัยใหการดังน้ี 
   ประทิน กลาววา “ฉันเปนผูบริสุทธิ”์ 
   ประทุม กลาววา “ฉันไมไดปลนธนาคาร” 
   ประเทือง กลาววา “ประทุมเปนคนปลนธนาคาร” 
 ถามีเพียงหนึ่งคนเทานั้นทีพู่ดความจริง จงหาวาใครเปนโจรปลนธนาคาร เพราะอะไร 
 

วิธีคิดอยางละเอียด 
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2. จงแกปญหาเรื่อง “เสนทางไหนใชเวลานอยที่สุด” ตอไปน้ี 
 ปญหาเรื่อง ‘เสนทางไหนใชเวลานอยที่สุด’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีคิดอยางละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จากภาพเปนแผนผังแสดงเสนทางที่เปนไป
ไดในการเดินทางจากบานไปโรงเรียน ซ่ึงแตละ
เสนทางมีการจราจรที่ติดขัดแตกตางกัน ตัวเลข
ตางๆ ที่แสดงในแผนผังแสดงถึงเวลา (หนวย
เปนนาที) ที่ใชในการเดินทางของแตละเสนทาง
ยอยๆ    
     จงหาวาการเดินทางจากบานไปโรงเรียน
ดวยเสนทางไหน ใชเวลานอยที่สุด พรอมทั้ง
อธิบายเหตุผล 
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3. จงตั้งปญหาโดยการปรับจากปญหาเรื่อง “ใครเปนโจรปลนธนาคาร” หรือปญหาเรื่อง “เสนทางไหน
ใชเวลานอยที่สุด” (อยางใดอยางหนึ่ง) มา 1 ปญหา เพ่ือใหปญหาใหมที่ตั้งขึ้นไดขยายความรูหรือ
ทักษะทางคณิตศาสตรออกไป พรอมทั้งแกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย 
 

ตั้งปญหาใหม     ปญหาใหมเร่ือง ……………….………..…………………. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกปญหาใหมที่ตั้งข้ึน 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับ “แพนดายักษ” ในเว็บไซตของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org)     
เปนดังตอไปน้ี 
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จงตั้งปญหาขึ้นมาจากขอมูลที่กําหนดใหขางตนมา 1 ปญหา เพ่ือใหไดปญหาที่นาสนใจ ทาทาย 
สงเสริมทักษะการใหเหตุผล การวางแผน การวิเคราะห การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค พรอมทั้ง
แกปญหาที่ตั้งขึ้นมานั้นดวย  
 

ตั้งปญหา     ปญหาเรื่อง ……………….……..…..…………………. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แกปญหาที่ตั้งข้ึน 
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เฉลย 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและการตั้งปญหา 
ทางคณิตศาสตรของนกัศกึษาครู 

 
ฉบับที่ 1 
1. ปญหาเรื่อง ‘รวมเหรียญ’ 
 สมมุติวามีเหรียญเพียงสองชนิดคือ เหรียญ 4 บาท และเหรียญ 7 บาท จํานวนมากเพียงพอ 
เราสามารถรวมเงินจากเหรียญสองชนิดนี้ใหมีคาตางๆ ตั้งแต 12 บาทขึ้นไปไดเสมอ (ที่เปนจํานวน
เต็ม) เชน 15 = 4 + 4 + 7,  18 = 4 + 7 + 7, 28 = 7 + 7 + 7 + 7 เปนตน แตมีขอยกเวนเพียงสอง
คาเงินเทานั้น อยากทราบวา สองคาเงินนี้ที่เปนไปไมไดจากการรวมเหรียญ 4 บาท และเหรียญ 7 
บาทคืออะไร และเพราะเหตุใดคาเงินอ่ืนๆ จึงหาไดเสมอ 
                       
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
 ขั้นเริ่มตน ลองคิดคาเงินแรกเริ่มตั้งแต 12 บาท ไปเร่ือยๆ ดูกอน จะไดวา 
   12 = 4 + 4 + 4 
   13 = ? 
   14 = 7 + 7 
   15 = 4 + 4 + 7 
   16 = 4 + 4 + 4 + 4 
   17 = ? 
 จะเห็นวา เราพบแลววา 13 และ 17 คือคาเงินสองคาที่หาจากการรวมเหรียญ 4 บาท และ
เหรียญ 7 บาทไมได แตเราตองแสดงใหเห็นวา นอกจากสองคานี้แลวเราสามารถหาไดทุกคาเงิน
ดวย โดยลองหาคาเงินจาก 18 บาท ถึง 21 บาทกอน ไดดังน้ี 
   18 = 4 + 7 + 7 
   19 = 4 + 4 + 4 + 7   
   20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4  
   21 = 7 + 7 + 7   
 จะเห็นวา เราสามารถสรางคาเงินจาก 18 บาท ถึง 21 บาท น้ีไดซ่ึงเปนคาเงินสี่คาที่เรียง
ตอกัน น่ันคือแสดงใหเห็นวาคาเงินตางๆ ที่มากกวานี้ขึ้นไปเราก็สามารถสรางไดเสมอ โดยใช
เหรียญ 4 บาท เพ่ิมเขาไปในสี่กรณีขางตน เชน เม่ือเพ่ิมเหรียญ 4 บาทหนึ่งเหรียญเขาไปในสีก่รณี
ขางตน เราก็จะไดคาเงินเทากับ 22 บาทถงึ 25 บาท เม่ือทําเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ จะสามารถรวม
คาเงินไดทุกคา 
 ดังน้ัน 13 และ 17 คือคาเงินที่หาจากการรวมเหรียญ 4 บาท และเหรียญ 7 บาทไมได 
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2. ปญหาเรื่อง “การเลือกซือ้ผงซักฟอก” 
 แมบานประจําหอพักแหงหน่ึงมีงบประมาณสําหรับซ้ือผงซักฟอกไมเกินเดือนละ 500 บาท 
เดือนที่แลวเงิน 500 บาท ซ้ือผงซักฟอกได 4.6 กิโลกรัม เดือนน้ีที่รานคาแหงเดิมลดราคาสินคาใน
รานทุกชนิด เปนดังน้ี 
 ผงซักฟอกกลองใหญ ขนาด 1.5 กิโลกรัม ราคา 136 บาท 
 ผงซักฟอกกลองเล็ก ขนาด 0.6 กิโลกรัม ราคา 56 บาท 
 ผงซักฟอกชนิดถุงละ 1 กิโลกรัม ราคา 99 บาท 
 

         ถานักศึกษาเปนแมบานคนนี้ นักศึกษาควรเลือกซื้อผงซักฟอกอยางไร จึงจะไดปริมาณ
ผงซักฟอกมากที่สุดและจายเงินไมเกินงบประมาณที่มี 
 
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
 ใชตารางและเขียนกรณีที่เปนไปไดทั้งหมด ดังน้ี 
 
กรณี
ที่ 

การเลือกซื้อผงซักฟอก น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม) 

ราคาที่จาย 
(บาท) 

ตรวจสอบ 

1  
 

5.1 (3×136)+(1×56) 
= 464  

ตํ่า 
กวางบ 

2  
 

5.6 (2×136)+(1×56) 
+(2×99) = 526 

เกิน 
กวางบ 

3  
 

5.1 (1×136)+(1×56) 
+(3×99) = 489 

ตํ่า 
กวางบ 

4  
 

5.2 (2×56)+(4×99)  
= 508 

เกิน 
กวางบ 

5  
 

5.4 (4×56)+(3×99)  
= 521 

เกิน 
กวางบ 

6  
 

5.0 (5×56)+(2×99)  
= 478 

ตํ่า 
กวางบ 

7  
 

5.2 (7×56)+(1×99)  
= 491 

ตํ่า 
กวางบ 

 
 ดังน้ัน นักศึกษาควรเลือกซื้อผงซักฟอกแบบกลองเล็ก 7 กลอง และแบบถุง 1 ถุง ดังกรณีที่ 7 
ในตาราง ซ่ึงจะไดปริมาณผงซักฟอกมากที่สุด (5.2 กิโลกรัม) และจายเงิน (491 บาท) ไมเกินงบประมาณ
ที่มี 
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ฉบับที่ 2 
1. ปญหาเรื่อง ‘ใครเปนโจรปลนธนาคาร’ 
 พนักงานธนาคารใหการกับตํารวจวา มีคนรายคนหนึ่งพรอมอาวุธเขามาปลนธนาคารไดเงิน
สดไป 5 ลานบาท ตํารวจสอบสวนผูตองสงสัยวาเปนโจรปลนธนาคารสามคน ไดแก ประทิน ประทุม 
และประเทือง ผูตองสงสัยใหการดังน้ี 
   ประทิน กลาววา “ฉันเปนผูบริสุทธิ”์ 
   ประทุม กลาววา “ฉันไมไดปลนธนาคาร” 
   ประเทอืง กลาววา “ประทุมเปนคนปลนธนาคาร” 
 ถามีเพียงหนึ่งคนเทานั้นทีพู่ดความจริง จงหาวาใครเปนโจรปลนธนาคาร เพราะอะไร 
 
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
 ใชการใหเหตผุลทางตรรกศาสตรและตารางมาชวยแกปญหา ดังน้ี 
 เน่ืองจากมีเพียง 1 คนเทานั้นที่พูดความจริง ดังนั้นเราจะสมมุติใหผูตองสงสัย 1 คนพูด
ความจริง แลวพิจารณาความสมเหตุสมผลของขอมูลที่กําหนด 
 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 
สมมุติใหประเทืองพูดความจริง 
แสดงวาประทินและประทุมจะตองพูดเท็จ 

 ขอความ คาความจริง 
ประทิน ฉันเปนผู

บริสุทธิ์ 
เท็จ 

ประทุม ฉันไมได
ปลน
ธนาคาร 

เท็จ 

ประเทือง ประทุมเปน
คนปลน
ธนาคาร 

จริง 

 

สมมุติใหประทุมพูดความจริง 
แสดงวาประทินและประเทืองจะตองพดูเท็จ 

 ขอความ คาความจริง 
ประทิน ฉันเปนผู

บริสุทธิ์ 
เท็จ 

ประทุม ฉันไมได
ปลน
ธนาคาร 

จริง 

ประเทือง ประทุมเปน
คนปลน
ธนาคาร 

เท็จ 

 

สมมุติใหประทินพูดความจริง 
แสดงวาประทุมและประเทืองจะตองพดูเท็จ 

 ขอความ คาความจริง 
ประทิน ฉันเปนผู

บริสุทธิ์ 
จริง 

ประทุม ฉันไมได
ปลน
ธนาคาร 

เท็จ 

ประเทือง ประทุมเปน
คนปลน
ธนาคาร 

เท็จ 

 
     จากขอความและคาความจริงใน
ตาราง แสดงวา ทั้งประทินและประทมุ
จะตองเปนโจรปลนธนาคารทั้งคู แตโจร
ปลนธนาคารมีเพียงคนเดียวเทานั้น 
ขอสรุปที่ไดจึงมีขอขัดแยง  
     ดังน้ันที่สมมติวาประเทืองพูดความ
จริง จึงไมถูกตอง 

     จากขอความและคาความจริงใน
ตาราง แสดงวา  
       1. ประทินไมใชผูบริสุทธิ์ น่ันคือ 
ประทินเปนคนปลนธนาคาร 
       2. ประทุมไมไดปลนธนาคาร 
       3. ที่ประเทืองพูดวา ประทุมเปนคน
ปลนธนาคาร ไมเปนความจริง  
     ดังน้ันโจรปลนธนาคารคือประทิน 

     จากขอความและคาความจริงใน
ตาราง แสดงวา  
       1. ประทินเปนผูบริสุทธิ์ 
       2. ประทุมปลนธนาคาร 
       3. ที่ประเทืองพูดวา ประทุมเปนคน
ปลนธนาคาร ไมเปนความจริง  
     น่ันคือ ประทุมไมใชโจรปลนธนาคาร 
ขอสรุปที่ไดจึงมีขอขัดแยง  
     ดังน้ันที่สมมติวาประทินพูดความจริง
จึงไมถูกตอง 

 จากการใหเหตุผลขางตน เราจะไดวาถาสมมติใหประทุมเปนคนที่พูดความจริง (ดังในกรณีที่ 2) 
แลว เราสามารถหาโจรปลนธนาคารได คือ ประทิน 
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2. ปญหาเรื่อง ‘เสนทางไหนใชเวลานอยที่สุด’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยางวิธีการแกปญหา 
 การเดินทางจากบานไปโรงเรียน (เพ่ือประหยัดเสนทางและเวลา) ตองเดินทางไปทางทิศ
ตะวันออก (E) และทิศเหนือ (N) เทานั้น ไมควรเดินทางยอนกลับไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต ซ่ึง
เม่ือพิจารณาใหดีจะพบวา ไมวาจะเดินทางจากบานไปโรงเรียนเสนทางใด ตองไปทางทิศตะวันออก 
(E) 3 ครั้ง และไปทางทิศเหนือ (N) 3 ครั้งเสมอ  
 หากใชกฎการเรียงสับเปลี่ยน พิจารณาถึงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของการเรียง E สามตัว 

และ N สามตัวในแนวเสนตรง จะไดเทากับ 
!3!3

!6
⋅

 = 20 กรณี ดังน้ี 
 

กรณี
ท่ี 

เสนทาง 
เวลารวม  

(นาที) 
 

กรณี
ท่ี 

เสนทาง 
เวลารวม  

(นาที) 
1 EEENNN 5+2+6+4+6+4 = 27  11 NNNEEE 1+4+7+2+4+6 = 24 
2 EENENN 5+2+3+5+6+4 = 25  12 NNENEE 1+4+5+1+4+6 = 21 
3 EENNEN 5+2+3+7+5+4 = 26  13 NNEENE 1+4+5+2+3+6 = 21 
4 EENNNE 5+2+3+7+3+6 = 26  14 NNEEEN 1+4+5+2+5+4 = 21 
5 ENEENN 5+4+1+5+6+4 = 25  15 NENNEE 1+2+3+1+4+6 = 17 
6 ENENEN 5+4+1+7+5+4 = 26  16 NENENE 1+2+3+2+3+6 = 17 
7 ENENNE 5+4+1+7+3+6 = 26  17 NENEEN 1+2+3+2+5+4 = 17 
8 ENNEEN 5+4+3+2+5+4 = 23  18 NEENNE 1+2+1+7+3+6 = 20 
9 ENNENE 5+4+3+2+3+6 = 23  19 NEENEN 1+2+1+7+5+4 = 20 
10 ENNNEE 5+4+3+1+4+6 = 23  20 NEEENN 1+2+1+5+6+4 = 19 

 
 จากตาราง พบวา การเดินทางจากบานไปโรงเรียนดวยเสนทาง NENNEE หรือ NENENE 
หรือ NENEEN (กรณีที่ 15, 16 และ 17) ใชเวลานอยที่สุดคือ 17 นาที 

     จากภาพเปนแผนผังแสดงเสนทางที่เปนไป
ไดในการเดินทางจากบานไปโรงเรียน ซ่ึงแตละ
เสนทางมีการจราจรที่ติดขัดแตกตางกัน ตัวเลข
ตางๆ ที่แสดงในแผนผังแสดงถึงเวลา (หนวย
เปนนาที) ที่ใชในการเดินทางของแตละเสนทาง
ยอยๆ    
     จงหาวาการเดินทางจากบานไปโรงเรียน
ดวยเสนทางไหน ใชเวลานอยที่สุด พรอมทั้ง
อธิบายเหตุผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

แบบประเมินความสามารถในการวางแผนการสอน 
ที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
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แบบประเมินความสามารถในการวางแผนการสอน 
ที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 

 
(ประเมินรายกลุม) 

คําชี้แจง 
โปรดพิจารณาความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาครูในแตละตัวชี้วัดตอไปนี้ (ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด) แลวประเมินวานักศึกษาครูมีความสามารถอยูในระดับใด 
โดยทําเครื่องหมาย  ลอมรอบตัวเลขที่แทนระดับความสามารถนั้นๆ  
 
 

ระดับความสามารถ 
ขอ ตัวชี้วัด นอย 

มาก 
1 

 
นอย 

2 

ปาน 
กลาง 

3 

 
มาก 

4 

ยอด
เยี่ยม 

5 
1 กิจกรรมตามแผนการสอนที่นักศึกษาครูไดออกแบบมานั้น 

สงเสริมแนวคิดหลัก (Core concept) ที่ตองการใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียน  

1 2 3 4 5 

2 แผนการสอนออกแบบมาอยางรอบคอบและชัดเจน 1 2 3 4 5 
3 การเรียงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ในแผนการสอน

มีความเหมาะสม 
1 2 3 4 5 

4 การแบงเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ในแผนการสอนมี
ความเหมาะสม 

1 2 3 4 5 

5 แผนการสอนสงเสริมกระบวนการคิด แกปญหาและ/หรือ
ต้ังปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียน  

1 2 3 4 5 

6 กิจกรรมตามแผนการสอนสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปน
กลุม ไดแลกเปล่ียนเรียนรู และส่ือสารความคิดกับเพ่ือน
นักเรียนในกลุม 

1 2 3 4 5 

7 นักศึกษาครูกําหนดสื่อการสอนไดตรงตามจุดประสงค 
สงเสริมการเรียนรู และเหมาะสมกับนักเรียน  

1 2 3 4 5 

8 นักศึกษาครูกําหนดปญหา งาน หรือกิจกรรมตางๆ ให
นักเรียนไดอยางทาทาย นาสนใจ  

1 2 3 4 5 

9 การเขียนแผนการสอนเปนระเบียบเรียบรอย ใชภาษา
ถูกตอง และส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย 

1 2 3 4 5 

10 นักศึกษาครูกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

1 2 3 4 5 

 

ชื่อผูประเมิน ........................................................................................ 
 อาจารยนิเทศก     อาจารยพี่เลี้ยง     ผูวิจัย 
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ภาคผนวก  ช 
 

แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนกัศึกษาครู 
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แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนกัศึกษาครู 

 
(ประเมินรายบุคคล) 

คําชี้แจง 
โปรดพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
ในแตละตัวชี้วัดตอไปนี้ (ทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด) แลวประเมินวานักศึกษาครูมีความสามารถอยูในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย  ลอมรอบตัวเลขที่แทนระดับความสามารถนั้นๆ ทั้งนี้ถาในตัวชี้วัดใดไมปรากฏหลักฐานใหเห็นจน
ไมสามารถประเมินระดับความสามารถได โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองไมปรากฎหลักฐาน (ขวามือสุด) ของ
ตัวชี้วัดนั้นๆ  
 

ระดับความสามารถ 
ขอ ตัวชี้วัด นอย 

มาก 
1 

 
นอย 

2 

ปาน 
กลาง 

3 

 
มาก 

4 

ยอด
เยีย่ม 

5 

ไมปรากฎ
หลักฐาน 

1 นักศึกษาครูใชวิธีการนําเขาสูบทเรียนไดอยาง
นาสนใจ สอดคลองและสัมพันธกับกิจกรรมหลัก 
กระชับ เหมาะสมกับเวลาและระดับของนักเรียน 

1 2 3 4 5  

2 วิธีสอนและกิจกรรมที่ใชสงเสริมกระบวนการคิด
แกปญหาและตั้งปญหาใหกับนักเรียน 

1 2 3 4 5  

3 วิธีสอนและกิจกรรมที่ใชเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน 

1 2 3 4 5  

4 วิธีสอนและกิจกรรมที่ใชกระตุนใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็น สรางคําถาม คาดเดา หรือนําเสนอ
แนวคิด 

1 2 3 4 5  

5 นักศึกษาครูจัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนไดมีสวนรวม
อยางเต็มที่ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูหรือ
แกปญหาดวยตนเอง  

1 2 3 4 5  

6 นักศึกษาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปน
ลําดับขั้นตอน และลําดับการจัดกิจกรรมสามารถ
นําไปสูการสรุปแนวคิดหลักของบทเรียนได 

1 2 3 4 5  

7 กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดฝกการทํางานรวมกัน 
ไดแลกเปล่ียนเรียนรูและส่ือสารความคิดระหวางครู
และเพ่ือนๆ นักเรียนดวยกัน 

1 2 3 4 5  

8 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา และ
เปนไปตามแผนการสอนที่ไดวางไว 

1 2 3 4 5  

 

ชื่อนักศึกษาครู ..................................................................................... 
ชื่อผูประเมิน ........................................................................................ 

 อาจารยนิเทศก     อาจารยพี่เลี้ยง     ผูวิจัย 
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ระดับความสามารถ 

ขอ ตัวชี้วัด นอย 
มาก 

1 

 
นอย 

2 

ปาน 
กลาง 

3 

 
มาก 

4 

ยอด
เยีย่ม 

5 

ไมปรากฏ
หลักฐาน 

9 ขณะทําการสอน นักศึกษาครูเขาใจแนวคิดของ
นักเรียน (ทั้งแนวคิดที่ถูกตองและแนวคิดที่
คลาดเคลื่อน) และปรับวิธีการสอนใหสอดคลองกับ
แนวคิดของนักเรียนอยางเหมาะสม 

1 2 3 4 5  

10 นักศึกษาครูใชคําถามเพื่อสํารวจ ทาทาย และพัฒนา
แนวคิดของนักเรียน รวมท้ังใหเวลาในการคิดแก
นักเรียนอยางเพียงพอ 

1 2 3 4 5  

11 นักศึกษาครูแสดงความมั่นใจในการสอน และ
ถายทอดความรูไดถูกตองแมนยําในเรื่องที่สอน 

1 2 3 4 5  

12 นักศึกษาครูเสนอปญหาทางคณิตศาสตรที่ทาทาย 
และกระตุนใหนักเรียนอยากแกปญหา 

1 2 3 4 5  

13 นักศึกษาครูสงเสริมใหนักเรียนไดคิดขยายปญหา 
และต้ังปญหาดวยตัวของนักเรียนเอง  

1 2 3 4 5  

14 นักศึกษาครูสรางบรรยากาศของการเคารพความ
คิดเห็น กระตุนใหเกิดคําถาม และเกิดการสรางองค
ความรูไดโดยนักเรียนเอง 

1 2 3 4 5  

15 นักศึกษาครูเนนการพัฒนาทางปญญา การวิจารณที่
สรางสรรค และการทาทายความคิดของนักเรียน 

1 2 3 4 5  

16 นักศึกษาครูสงเสริมเจตคติและความเชื่อที่เปน
ประโยชนตอการแกปญหาและการตั้งปญหาใหแก
นักเรียน 

1 2 3 4 5  

17 ส่ือการสอนที่นักศึกษาครูนํามาใช กระตุนเราความ
สนใจ และสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

1 2 3 4 5  

18 นักศึกษาครูสรางความสนใจหรือความประทับใจใน
บทเรียนใหกับนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุข  

1 2 3 4 5  

19 นักศึกษาครูสรุปบทเรียนที่สอนไปไดอยางกระชับ 
และใชวิธีการที่เหมาะสม 

1 2 3 4 5  

20 นักศึกษาครูแสดงใหเห็นวาไดใชการประเมินผล
ระหวางปฏิบัติการสอน เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการสอน
ของตนเอง ที่นําไปสูความเขาใจในเนื้อหาของ
นักเรียน 

1 2 3 4 5  
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ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู 
 

คะแนนระหวางการปฏิบัติกิจกรรม คะแนนจากการทําแบบทดสอบ 
ใบกิจกรรมที่ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 นศ.

ครู
คนที่ 2-1 2-2 2-3 

4-1 
หรือ 
4-2 

5-1 5-2 5-3 5-4 
คะแนน
เฉลี่ย ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย

โดยรวม 

1 5 4 5 4 3 4 3 2 3.75 3 4 3 2 3.00 3.38 
2 5 5 5 5 4 5 5 3 4.63 4 4 5 4 4.25 4.44 
3 5 5 5 3 4 5 2 4 4.13 3 3 3 4 3.25 3.69 
4 5 4 5 5 3 4 3 2 3.88 3 4 2 3 3.00 3.44 
5 5 5 5 3 4 5 2 4 4.13 3 4 3 2 3.00 3.57 
6 5 5 5 4 4 5 5 3 4.50 4 5 5 5 4.75 4.63 
7 5 5 5 4 3 4 3 2 3.88 2 3 3 2 2.50 3.19 
8 5 4 5 3 4 5 5 3 4.25 3 4 4 4 3.75 4.00 
9 5 4 5 5 5 5 3 3 4.38 3 4 4 3 3.50 3.94 
10 5 5 5 4 4 5 2 4 4.25 4 4 3 5 4.00 4.13 
11 5 5 5 4 5 5 3 3 4.38 3 3 3 4 3.25 3.82 
12 5 5 5 4 5 5 3 3 4.38 2 4 3 3 3.00 3.69 
         4.21     3.44 3.83 
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ความสามารถในการตั้งปญหาทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู 
 

คะแนนระหวางการปฏิบัติกิจกรรม คะแนนจากการทําแบบทดสอบ 
ใบกิจกรรมที่ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 

นศ.
ครู
คนที่ 

3-1 
หรือ 
3-2 
หรือ 
3-3 

3-4 
4-3 
หรือ 
4-4 

5-7 
คะแนน
เฉลี่ย ขอ 3 ขอ 4 ขอ 3 ขอ 4 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย

โดยรวม 

1 3 3 4 3 3.25 4 3 4 3 3.50 3.38 
2 4 4 4 4 4.00 4 4 5 4 4.25 4.13 
3 4 4 4 4 4.00 3 3 4 3 3.25 3.63 
4 3 3 4 3 3.25 3 3 4 4 3.50 3.38 
5 4 3 4 4 3.75 4 3 3 4 3.50 3.63 
6 4 4 4 5 4.25 5 5 4 5 4.75 4.50 
7 4 3 4 3 3.50 3 3 3 3 3.00 3.25 
8 3 3 4 5 3.75 5 4 4 5 4.50 4.13 
9 3 3 4 4 3.50 3 3 3 3 3.00 3.25 
10 4 4 4 5 4.25 4 4 5 5 4.50 4.38 
11 4 3 4 4 3.75 3 4 3 4 3.50 3.63 
12 4 3 4 3 3.50 4 3 3 3 3.25 3.38 
     3.73     3.71 3.72 

 



 
ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 

 
 
 
 

คะแนนความสามารถในการวางแผนการสอนที่เนนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู (รายกลุม) จากการประเมินแตละครั้ง 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินครั้งที่ 2 ประเมินครั้งที่ 3 ประเมินครั้งที่ 4 ประเมินครั้งที่ 5 ประเมินครั้งที่ 6 ประเมินครั้งที่ 7 ประเมินครั้งที่ 8 
ผูประเมินคนที่ ผูประเมินคนที่ ผูประเมินคนที่ ผูประเมินคนที่ ผูประเมินคนที่ ผูประเมินคนที่ ผูประเมินคนที่ ผูประเมินคนที่ ตัว

ชี้ว
ัดท

ี่ 

1 2 3 4 5 x  S 
1 2 3 4 5 x  S 

1 2 3 4 5 x  S 
1 2 3 4 5 x  S 

1 2 3 4 5 x  S 
1 2 3 4 5 x  S 

1 2 3 4 5 x  S 
1 2 3 4 5 x  S 

คา
เฉ
ลี่ย

 
จา
กก

าร
ปร

ะเม
นิท

ั้งห
มด

 

1 5 4 4 4 4 4.2 0.40 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.60 
2 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 4 3.8 0.40 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.50 
3 4 4 4 4 4 4.0 0.00 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.58 
4 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 5 4 4 4.2 0.40 4 4 5 4 4 4.2 0.40 4 4 5 4 5 4.4 0.55 4 4 5 4 5 4.4 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.28 
5 5 4 4 4 4 4.2 0.40 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 5 5 5 5.0 0.00 5 5 5 5 5 5.0 0.00 5 5 5 5 5 5.0 0.00 5 5 5 5 5 5.0 0.00 4.70 
6 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 5 5 5.0 0.00 5 5 5 5 5 5.0 0.00 5 5 5 5 5 5.0 0.00 5 5 5 5 5 5.0 0.00 4.83 
7 5 4 4 3 4 4.0 0.63 4 4 4 4 4 4.0 0.00 5 4 4 4 4 4.2 0.40 5 4 4 4 4 4.2 0.40 5 4 4 4 4 4.2 0.40 5 5 5 4 4 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.35 
8 5 4 4 4 4 4.2 0.40 5 4 4 4 4 4.2 0.40 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 5 5 5.0 0.00 5 5 5 5 5 5.0 0.00 5 5 5 5 5 5.0 0.00 4.68 
9 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 5 4.0 0.63 5 4 4 3 5 4.2 0.75 5 4 4 3 5 4.2 0.75 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.40 
10 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 5 4.0 0.63 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.40 
เฉลี่ย 4.02 4.14 4.40 4.52 4.66 4.80 4.84 4.86 4.53 



 1

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู 
 

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู (รายบุคคล) จากการประเมินแตละครั้ง 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

นักศึกษาครูคนที่ 1 นักศึกษาครูคนที่ 2 นักศึกษาครูคนที่ 3 นักศึกษาครูคนที่ 4 
ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินครั้งที่ 2 ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินครั้งที่ 2 ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินครั้งที่ 2 ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินครั้งที่ 2 

ผูประเมินคนที ่ ผูประเมินคนที ่ ผูประเมินคนที ่ ผูประเมินคนที ่ ผูประเมินคนที ่ ผูประเมินคนที ่ ผูประเมินคนที ่ ผูประเมินคนที ่

ตัว
ชี้ว

ัดท
ี่ 

1 2 3 4 5 x  s 1 2 3 4 5 x  s 
คาเฉลี่ย

1 2 3 4 5 x  s 1 2 3 4 5 x  s 
คาเฉลี่ย

1 2 3 4 5 x  s 1 2 3 4 5 x  s 
คาเฉลี่ย

1 2 3 4 5 x  s 1 2 3 4 5 x  s 
คาเฉลี่ย

คา
เฉ
ลี่ย

 
จา
กก

าร
ปร

ะเม
นิท

ั้งห
มด

 

1 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 4 5 4.2 0.40 4.0 4 4 4 4 5 4.2 0.40 4 4 5 4 5 4.4 0.55 4.3 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 4 4 4.0 0.00 3.9 4 4 4 4 5 4.2 0.40 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.3 4.13 
2 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.6 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.6 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.5 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 5 5 5 5.0 0.00 4.8 4.68 
3 5 5 4 4 4 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.5 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.8 5 4 4 4 4 4.2 0.40 5 4 4 4 4 4.2 0.40 4.2 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.8 4.58 
4 4 4 4 3 4 3.8 0.40 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.1 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.6 4 4 4 3 4 3.8 0.40 5 5 5 4 4 4.6 0.55 4.2 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.6 4.38 
5 4 4 4 4 4 4.0 0.00 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.3 4 5 4 4 4 4.2 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.5 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.6 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 5 5 5.0 0.00 4.9 4.58 
6 4 4 4 4 5 4.2 0.40 4 4 4 4 5 4.2 0.40 4.2 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.8 4 5 4 4 5 4.4 0.55 4 5 4 4 5 4.4 0.55 4.4 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.8 4.55 
7 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.4 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 4.6 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.4 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 4.6 4.50 
8 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 4 4 4.0 0.00 3.9 4 4 4 4 5 4.2 0.40 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.4 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 4 3.8 0.40 3.8 4 5 4 4 5 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.5 4.15 
9 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 5 4 4 4 4.2 0.40 4.0 5 4 4 3 4 4.0 0.63 5 4 4 3 5 4.2 0.75 4.1 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.5 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.5 4.28 
10 4 4 4 3 4 3.8 0.40 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.1 4 4 4 4 5 4.2 0.40 4 4 5 4 5 4.4 0.55 4.3 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 4 4 4.0 0.00 3.9 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.7 4.25 
11 5 5 4 4 4 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.5 4 5 4 4 4 4.2 0.40 4 5 4 4 5 4.4 0.55 4.3 5 5 4 4 4 4.4 0.55 5 5 4 4 4 4.4 0.55 4.4 5 5 4 4 4 4.4 0.55 5 5 5 4 4 4.6 0.55 4.5 4.43 
12 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.4 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.4 4 4 4 4 5 4.2 0.40 4 4 4 4 5 4.2 0.40 4.2 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 4 5 5 4.6 0.55 4.5 4.38 
13 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.8 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.8 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.8 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 5 5 5.0 0.00 4.9 4.83 
14 4 4 4 3 4 3.8 0.40 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.1 4 5 4 4 5 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.5 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 4 4 4.0 0.00 3.9 5 5 4 4 5 4.6 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.6 4.28 
15 4 3 3 3 4 3.4 0.49 4 4 4 4 5 4.2 0.40 3.8 4 4 4 3 5 4.0 0.63 4 5 5 3 5 4.4 0.89 4.2 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 4 3.8 0.40 3.8 4 4 4 4 5 4.2 0.40 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.3 4.03 
16 3 3 3 3 4 3.2 0.40 4 3 4 3 4 3.6 0.49 3.4 3 4 4 3 4 3.6 0.49 4 4 4 3 4 3.8 0.40 3.7 3 4 4 3 4 3.6 0.49 4 4 4 3 4 3.8 0.40 3.7 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 4 3.8 0.40 3.8 3.65 
17 5 4 5 4 5 4.6 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 4.6 4 4 4 4 5 4.2 0.40 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.4 4 4 5 4 5 4.4 0.55 4 4 5 4 5 4.4 0.55 4.4 4 4 4 4 5 4.2 0.40 5 4 5 5 5 4.8 0.40 4.5 4.48 
18 4 4 4 4 4 4.0 0.00 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.2 4 5 4 4 5 4.4 0.55 5 5 4 4 5 4.6 0.55 4.5 4 4 5 4 4 4.2 0.40 4 4 5 4 5 4.4 0.55 4.3 5 5 5 4 5 4.8 0.40 5 5 5 4 5 4.8 0.40 4.8 4.45 
19 3 3 3 3 4 3.2 0.40 4 3 3 3 4 3.4 0.49 3.3 3 4 4 3 4 3.6 0.49 4 4 4 3 4 3.8 0.40 3.7 3 4 3 3 4 3.4 0.49 4 4 4 3 4 3.8 0.40 3.6 4 4 4 3 4 3.8 0.40 4 4 4 3 4 3.8 0.40 3.8 3.60 
20 5 4 4 4 5 4.4 0.55 5 4 4 4 5 4.4 0.55 4.4 4 4 5 4 5 4.4 0.55 5 4 5 4 5 4.6 0.55 4.5 4 4 4 4 5 4.2 0.40 4 5 4 4 5 4.4 0.55 4.3 4 5 5 4 5 4.6 0.55 4 5 5 4 5 4.6 0.55 4.6 4.45 

เฉลี่ย 4.03 4.33 4.18 4.30 4.50 4.40 4.12 4.26 4.19 4.47 4.61 4.54 4.33 
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ชื่อ ชื่อสกุล       นายทรงชัย อักษรคิด 
วันเดือนปเกิด       31 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
สถานที่เกิด       อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
สถานที่อยูปจจุบัน     439/110 หมูบานพลัสซิตี้พารค 
        ถนนงามวงศวาน ซอย 25 ตําบลบางเขน 
        อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประวตัิการศึกษา       
  พ.ศ. 2533    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
        โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง 
  พ.ศ. 2539    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
        โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 
  พ.ศ. 2543    การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 
        สาขาวิชาคณิตศาสตร  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พ.ศ. 2546    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
        สาขาวิชาคณิตศาสตร  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พ.ศ. 2553    การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)  
        สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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