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  การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชปญหาปลายเปดและเพ่ือศึกษาและ 
เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หลังจากการใช 
ปญหาปลายเปดกับเกณฑ 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550    
โรงเรียนศรีบุณยานนท จังหวัดนนทบุร ีที่ไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  
1 หองเรียน   จํานวนนักเรียน 45 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู
โดยการใชปญหาปลายเปด  เรื่อง การประยุกต 2 แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร และแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร   ดําเนินการสอนโดยใชการจัดการ
เรียนรูโดยการใชปญหาปลายเปด  เร่ือง การประยุกต 2   จํานวน   15  คาบ   ทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนจํานวน 3 คาบ   แบบแผนการวิจัยเปนแบบ  One-Group Pretest-Posttest Design   
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการทดสอบคาสถิติ t-test for dependent samples และการ
ทดสอบคาสถิติ t-test for one sample 
 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปด    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2. ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   หลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวาสูงกวาเกณฑรอยละ 70   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมี
คาเฉล่ียคิดเปนรอยละ  80.67 
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 The purposes of this research were to compare reasoning skills of  
Mathayomsuksa I students before and after using open-ended problems, to study  and 
compare mathematical communication skills of Mathayomsuksa I students after using open-
ended problems with a criterion. 
 The subjects of this study were 45 Mathayomsuksa I students of Sriboonyanon 
School, Nonthaburi in the second semester of the 2007 academic year obtained from  
Cluster Random Sampling. Instrument research are lesson plan, reasoning skill test and 
mathematical communication skill test. The experimental group was taught  by using open-
ended problems  on “  Application II ” for 15 hours. Pretest and posttest were administered 
for 3 hours. The One-Group Pretest-Posttest Design was used for this study. The data for 
mathematical reasoning skills and communication skills were statistically analyzed by using 
t-test for dependent samples and t-test for one sample, respectively. 
 

The findings were as follows : 
 1. The mathematical reasoning skills of Mathayomsuksa I students after using 
open-ended problems  on “Application II ” were statistically higher than before being taught 
at the .01 level of significance. 
 2. The mathematical communication skills of Mathayomsuksa I students after 
using open-ended problems  on “ Application II ” were higher than the 70% prescribed 
criterion with the mean 80.67% at the .01 level of significance. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย   ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล   เปนระบบ   ระเบียบแบบแผน   สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม มีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น   
นอกจากน้ียังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และ
อารมณ   สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน   และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
(กรมวิชาการ.  2545ก: 1)   ทั้งน้ีเน่ืองจากวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เก่ียวกับกระบวนการคิดอยางมี
ระบบ มีเหตุมีผล จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น   และถือวา
เปนวิชาที่มีความสําคัญยิ่งวิชาหนึ่ง     ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดเนน
การจัดการศึกษาโดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่จําเปน
สําหรับผูเรียนทุกคน  

ในสวนของเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ไดกําหนด
สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย จํานวนและการดําเนินการ 
การวัด  เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลความนาจะเปน และทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผลคณิตศาสตรในโรงเรียน 
(Curriculum and Evaluation Standards For School Mathematics) ของสภาครูคณิตศาสตร
แหงชาติสหรัฐอเมริกา(NCTM)  ดังน้ันจะเห็นไดวาหลักสูตรของประเทศไทยน้ันไดมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับตางประเทศ  แตจากผลการวิจัยของโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) ซ่ึงเปนโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก 
OECD (Organisation for  Economic Cooperation and Development) เพ่ือประเมินผลการศึกษา
ภาคบังคับ  โดยการสํารวจในระยะแรก (ค.ศ.2000) เนนดานการอาน   ระยะที่สอง (ค.ศ.2003) เนน
ดานคณิตศาสตรและการแกปญหา   สวนระยะที่สาม (ค.ศ.2006) เปนการสํารวจดานวิทยาศาสตร 
ตามรายงานผลการประเมินตามโครงการนี้   ระยะที่สอง(ค.ศ.2003) เนนดานคณิตศาสตรและการ
แกปญหา   จากทั้งหมด 40 ประเทศ  โดยคะแนนเฉลี่ยของ OECD เปน 500 คะแนนและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 100 คะแนน   ผลปรากฎวาประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ีย 425 คะแนน   ซ่ึง
เปนชวงคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของ OECD และเมื่อจัดลําดับคะแนนเฉล่ียของทุกประเทศโดยเรียงจาก
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปยังต่ําสุด จะพบวาประเทศไทยมีคะแนนอยูในลําดับทายของตาราง (สสวท.  
2545?: ออนไลน)    ทั้งน้ีจากผลการวิจัยของโครงการ PISA พบวานักเรียนไทยไมเคยชินกับการ
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ประเมินผลแบบเขียนตอบหรือใหอธิบายเหตุผลยาวๆและการที่ตองตีความ คิดวิเคราะห และสะทอน
เอาความคิดหรือปฏิกิริยาของตนที่ตอบสนองตอขอมูลหรือขอความที่ไดอาน   รวมทั้งกระบวนการ
จัดการเรียนรูปจจุบันยังไมสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนคิดหรือแสดงออกไดอยางเต็มที่ (สุนีย 
คลายนิล.  2547: 12-22) และในการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น ลักษณะคําถามที่ครูใชน้ันสวน
ใหญเปนคําถามลักษณะที่ใชโดยทั่วไป   ไมไดใชคําถามอยางเปนระบบ    จึงทําใหนักเรียนขาด
ความคิดในการแกปญหาที่เปนระบบ โดยผูสอนไมไดคํานึงถึงนักเรียนวาเขาใจหลักการแกปญหา
และการคิดคํานวณอยางแทจริงหรือไม  ดังน้ันนักเรียนจึงแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการ
เลียนแบบจากครูและเนื่องจากความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนแตละคนไมเหมือนกัน   
การแกปญหาจึงมีหลากหลาย   ทําใหนักเรียนไมสามารถพัฒนาความหลากหลายของวิธีการในการ
แกปญหาหรือแนวทางเขาสูการหาคําตอบของปญหาที่กําหนด  จึงสงผลใหความสามารถในการให
เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนน้ันไมดี (สุภิญ   พิทักษศักดากร.  2540: 2)   

จากการจัดการเรียนการสอนสําหรับประเทศไทยที่ผานมาน้ันยังไมประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเทาที่ควร   ดังจะเห็นไดจากรายงานผลการวิจัยของ
โครงการ PISA  ขางตน    ซ่ึงเบกเกอร  และชิมาดะ (Becker; &  Shimada.  1997: 1) ไดนําเสนอ
การใชปญหาปลายเปดมาใชในการจัดการเรียนการสอน   ดวยลักษณะของปญหาปลายเปดเปน
สถานการณปญหา ที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห จนสามารถประมวลความรูทั้งหมดที่
เรียน  เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา มีทั้งคําตอบที่หลากหลาย มีกระบวนการแกปญหาที่หลากหลาย   
และสามารถพัฒนาไปเปนปญหาอื่นได  ซึ่งลักษณะเดนดังกลาวน้ีทําใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกันในช้ันเรียนสามารถใหเหตุผลตามระดับความสามารถและความถนัดของแตละบุคคลได   
ดวยเหตุน้ีทําใหผูเรียนเกิดการส่ือสาร แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางผูเรียนดวยกันวิธี
หนึ่งและจากการที่ผูเรียนแตละคนหาคําตอบที่เปนของตนเองและนํามาอภิปรายรวมกัน   ผูเรียนจึง
สามารถเรียนรูแนวคิดอื่นๆไดจากเพ่ือนรวมชั้น  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูเหตุผลที่แตกตาง
จากแนวคิดของตนเอง   ซ่ึงสอดคลองกับฟูน ( ปานจิต   รัตนพล.  2548: 29;  อางอิงจาก Foon.  
2000.  135-140) ที่กลาววาลักษณะของปญหาปลายเปดเปนปญหาที่พัฒนาทักษะการใหเหตุผล
และการสื่อสาร   นอกจากน้ียังชวยใหผูสอนสามารถตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนวามีความ
บกพรองหรือเกิดความคลาดเคล่ือนทางมโนทัศนในเรื่องใดบาง  เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรู 
ความสามารถดานทักษะมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสอนโดยใชปญหาปลายเปดเปนนวัตกรรมหนึ่ง  ที่ครูจะนํามาชวยใหนักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดที่ถูกตอง   กระตุนใหนักเรียนอยากตอบคําถาม   อยากมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน   ซ่ึงในสภาพการสอนคณิตศาสตรมักมีการส่ือสารโดยการถาม-ตอบ ลักษณะคําถาม
ที่ใชถามนักเรียนควรเปนคําถามที่ชวยกระตุนใหนักเรียนคิดและสามารถแสดงคําตอบหรือวิธีการได
อยางหลากหลาย โดยปญหาปลายเปดมีจุดเดนอยูที่การถามวานักเรียนไดคําตอบมาอยางไร   ไมใช
อยูที่การถามวาคําตอบคืออะไร  คลายกับวาปญหาแบบปลายเปดเปนสถานการณเชิญชวนแกม
บังคับใหนักเรียนตองแสดงเหตุผลและแนวคิดอยางละเอียดของตนออกมาซ่ึงสอดคลองกับชานนท 
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จันทรา (2549: 29) ที่กลาววาการสรางและขยายปญหาที่เปนปลายเปดเปนการเปดโอกาสให
นักเรียนไดสรางการเรียนรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรดวยตัวของนักเรียนเองโดยอาศัย
ประสบการณเดิมและทําการเชื่อมโยงระหวางหัวขอ (topics) กับศาสตร (disciplines) ตางๆเขา
ดวยกัน  ปญหาแบบปลายเปดจะเปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนไดดึงหรือเลือกเอาวิธีการที่ตนเอง
ถนัดออกมาใชในการแกปญหา   นักเรียนแตละคนมีโอกาสที่จะไดคําตอบที่อาจไมเหมือนใครเปน
คําตอบเฉพาะของตนเองและดวยสถานการณอยางน้ีจะชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากที่จะ
แลกเปล่ียนและเปรียบเทียบคําตอบของตนกับเพ่ือน  ซ่ึงเอื้อตอนักเรียนที่มีความสามารถตางกัน   
โดยที่นักเรียนแตละคนสามารถใชความรูทางคณิตศาสตรที่ตนเองมีมาชวยแกปญหาน้ันๆ (ไมตรี  
อินทรประสิทธิ์.  2549: 1) เปนการเรียนรูรวมกันและจะนํามาซ่ึงการพูดคุยส่ือสาร การยกเหตุผล
เพ่ือยืนยันและสนับสนุนคําตอบ ซ่ึงอาจไดความรูใหมและปญหาใหมเม่ือมีการปฏิสัมพันธระหวางครู
และนักเรียนดวยกันเอง การเรียนรูก็จะไมนาเบ่ือ ดูมีชีวิตชีวาและนักเรียนจะรูสึกดีวาเขามีเสรีภาพ
ในการคิด ซ่ึงขอดีของปญหาปลายเปดดังกลาวจัดไดวาเปนการชวยพัฒนาทักษะการใหเหตุผลและ
การส่ือสารของนักเรียน (Becker;  & Shimada.  1997: 23)    

จากที่กลาวมาจะพบวาปญหาปลายเปด(Open-ended Problem) เปนแนวทางหน่ึงที่จะ
ชวยสงเสริมทักษะการใหเหตุผลและการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน ผูวิจัยในฐานะที่เปนครู
คณิตศาสตร   จึงสนใจที่จะศึกษาการใชปญหาปลายเปดสงเสริมทักษะการใหเหตุผลและทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือใหไดแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรอันเปนประโยชนและองคความรูในดานการสอนคณิตศาสตรตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

กอนและหลังการใชปญหาปลายเปด 
 2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1  หลังจากการใชปญหาปลายเปดกับเกณฑ 
 
ความสําคัญจากการวิจัย 

ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้  ทําใหไดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยการใช
ปญหาปลายเปดและเปนแนวทางหน่ึงสําหรับครูคณิตศาสตรหรือผูสนใจ    มุงเนนใหนักเรียนไดมี
โอกาสแสดงความคิดไดอยางอิสระ รวมถึงสามารถสรางแนวทางการแกปญหาที่เปนของตนเอง   ให
นักเรียนเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตร    อีกทั้งเปนแนวทางใหครูผูสอนและผูเกี่ยวของในการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย  
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1   โรงเรียน 

ศรีบุณยานนท   จังหวัดนนทบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  จํานวน 12 
หอง รวม 540 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1    โรงเรียน 

ศรีบุณยานนท   จังหวัดนนทบุรีที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  ซ่ึงไดจากการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยจับฉลากมา 1 หองเรียน   จํานวนนักเรียน 45 คน    
จากทั้งหมด 12 หองเรียน เน่ืองจากโรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถ 

เน้ือหาที่ใช  
เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม  ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เร่ือง  การประยุกต 2  ซ่ึงมีเนื้อหายอยตามหัวขอตอไปนี ้

1. แบบรูปของจํานวน    จํานวน    6 คาบ 
2. ขายงาน      จํานวน    4 คาบ 
3. การประยุกตของเศษสวนและทศนิยม จํานวน    5 คาบ 
ระยะเวลา  
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550   ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมการ

เรียนรูตามเน้ือหา 15 คาบ   คาบละ 50 นาที ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  90 นาที และทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) 90   นาที รวม 18 คาบ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ   ไดแก   การใชปญหาปลายเปด 
2. ตัวแปรตาม  ไดแก   

2.1 ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
2.2 ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ปญหาปลายเปด   หมายถึง   ปญหาที่มีคําตอบที่เปนไปไดมากกวาหน่ึงคําตอบหรือ
ปญหาที่มีเพียงคําตอบเดียว แตสามารถใชวิธีการแกปญหาไดมากกวาหนึ่งวิธี   โดยในการ
แกปญหาน้ันจะใหนักเรียนเปนผูตัดสินใจเลือกใชวิธีการหาคําตอบดวยตนเอง   พรอมทั้งอธิบายที่มา
ของคําตอบหรือเหตุผลของตนเองได    ซ่ึงในที่น้ีผูวิจัยแบงปญหาปลายเปดออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
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  1.1 กระบวนการเปด (Process is open) เปนปญหาที่มีแนวทางในการแกปญหาได
อยางหลากหลาย 
  1.2 ผลลัพธเปด (End product is open) เปนปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตองมากกวาหน่ึง
คําตอบ 
  1.3 แนวทางการพัฒนาปญหาเปด (Ways to develop are open) หลังจากที่นักเรียน
ไดแกปญหาไปแลว   นักเรียนสามารถพัฒนาไปเปนปญหาใหมดวยการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือ
องคประกอบของปญหาเดิม   

2. การใชปญหาปลายเปด   หมายถึง   การจัดการเรียนรูซึ่งแบงออกเปนขั้นนําเขาสู
บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป  โดยในขั้นสอนจะนําปญหาปลายเปดมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน โดยพิจารณาจากเน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเหมาะสมกับการใชปญหาปลายเปด
ประเภทใด   จากนั้นใหนักเรียนแกปญหาปลายเปด  จะเนนใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดได
อยางอิสระ รวมถึงสามารถสรางแนวทางการแกปญหาที่เปนของตนเอง   โดยใชวิธีการแกปญหา
คณิตศาสตร (Problem-Solving Method) ตามแนวของโพลยา (Polya)  4   ขั้นตอน   โดยมีขั้นตอน
ในการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
  2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนการจัดกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยพิจารณาเน้ือหาวา
เหมาะสมกับกิจกรรมลักษณะใด เชน การทบทวนบทเรียนที่ผานมา การจัดกิจกรรม  เปนตน เพ่ือ
เราความสนใจและการเตรียมความพรอมแกผูเรียน 
  2.2 ขั้นสอน      ประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 
   2.2.1 สอนเน้ือหาตามแนวของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยเนนใหผูเรียน
ไดรับความรูพ้ืนฐานที่จําเปน 
   2.2.2 ผูสอนยกตัวอยางปญหาปลายเปด   โดยใชกระบวนการ แกปญหา 4 
ขั้นตอนของโพลยา โดยดําเนินการสอนดังน้ี 
   ขั้นทําความเขาใจปญหา   เปนขั้นการนําเสนอปญหาแกชั้นเรียนใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายทําความเขาใจ โดยพยายามกระตุนใหนักเรียนทําความเขาใจกับปญหา   ระบุไดวา
โจทยกําหนดส่ิงใดมาให โจทยตองการทราบส่ิงใด 
               ขั้นวางแผนการแกปญหา ผูสอนแนะนํายุทธวิธีตางๆในการแกปญหาใหแก
นักเรียน   พรอมทั้งกระตุนใหนักเรียนชวยกันเสนอแผนการแกปญหาที่เปนของตนเอง   และ
พยายามสรางแผนการแกปญหาใหไดมากที่สุด 
              ขั้นดําเนินการตามแผน โดยผูสอนใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานเพ่ือ
ดําเนินการแกปญหาตามแผนการแกปญหาที่วางไว    
             ขั้นตรวจสอบวิธีการและคําตอบ  เปนขั้นตรวจสอบวาคําตอบที่ไดน้ันสอดคลอง
กับส่ิงที่โจทยกําหนดมาหรือไม 
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   2.2.3 ผูสอนใหนักเรียนแกปญหาปลายเปดดวยตนเอง   โดยผูสอนใหอิสระแก
ผูเรียนในการหาคําตอบดวยวิธีการตางๆแตผูสอนเนนใหนักเรียนอธิบายวิธีการหาคําตอบของ
ตนเองอยางละเอียด 
   2.2.4 หลังจากผูเรียนแกปญหาปลายเปดเสร็จแลว   ผูสอนใหนักเรียนเขากลุมยอย
เพ่ือตรวจสอบคําตอบและวิธีการหาคําตอบของตนเองวาเหมือนหรือแตกตางจากเพ่ือนอยางไร 
จากน้ัน ภายในกลุมรวมกันสรุป บันทึกผลและนําเสนอหนาช้ันเรียน 
  2.3 ขั้นสรุป   ผูสอนและผูเรียนทั้งช้ันรวมกันอภิปรายถึงความแตกตาง ความ
เหมาะสม ขอดี ขอดอยของวิธีการหรือคําตอบที่ไดทั้งหมด   ทั้งน้ีผูสอนอาจเสนอแนวคิดในการหา
คําตอบในลักษณะที่ตางไปอีกในกรณีที่สามารถใชแนวคิดน้ันไดแตผูเรียนไมไดเลือกใช 

3. ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  หมายถึง  การอางหลักฐานเพ่ือยืนยันขอสรุป
ของเราวาเปนจริง หรือเปนการแสดงแนวคิดเก่ียวกับการสรางหลักการ หาความสัมพันธของแนวคิด
และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด กฎเกณฑหรือความจริงน้ันๆพรอมทั้งสามารถที่จะยืนยัน
หรือคัดคานขอความคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล   ซ่ึงวัดไดจากคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะ
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  เปนแบบทดสอบชนิดอัตนัย  จํานวน 10 ขอ  

4. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร หมายถึง  ความสามารถในการใชการพูดและการ
เขียน   การใชคําศัพท สัญลักษณ รูปภาพและโครงสรางทางคณิตศาสตร   เพ่ือแสดงแนวคิดและ
อธิบายแนวความคิด   ซ่ึงแสดงความหมายและความสัมพันธของแนวคิดทางคณิตศาสตรของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะวัดทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียนซึ่งเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร ดังน้ี 
  4.1 ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูด หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายแนวทางการคิดที่แสดงถึงทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดของนักเรียน จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางการสื่อสาร ในกิจกรรมชวงการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายและการนําเสนอ
(ขั้นสรุป) ไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม   ซ่ึงวัดไดจากการสังเกตโดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 
  4.2 ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนอธิบายขั้นตอนในการแกปญหาของนักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมทางการส่ือสารโดยการ
ปฏิบัติและผลงานการเขียนขั้นตอนการทํางานที่เ ก่ียวของกับเน้ือหาทางคณิตศาสตรและ
กระบวนการส่ือสารของนักเรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม   วัดไดจากการทําใบงานและการ
สังเกตของผูวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปด 
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2.   ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  หลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 

ในการวิจัยเรื่องการใชปญหาปลายเปดเพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผลและทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี     

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปญหาปลายเปด(Open-ended Problem) 
     1.1 ความหมายของปญหาปลายเปด 
     1.2 ประเภทของปญหาปลายเปด 
     1.3 การสรางปญหาปลายเปด  
     1.4 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโดยใชปญหาปลายเปด 
     1.5 ประโยชนของปญหาปลายเปด 
     1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาปลายเปด 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
2.1  ความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
2.2  ความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
2.3  รูปแบบของการใหเหตุผล 
2.4  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 
2.5  บทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา 
  ความสามารถในการใหเหตุผล 
2.6  การประเมินทักษะการใหเหตุผล  
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
3.1  ความหมายการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
3.2  ความสําคัญของการสื่อสาร 
3.3  วัตถุประสงคของการส่ือสาร 
3.4  องคประกอบของการสื่อสาร 
3.5  ประเภทของการสื่อสาร 
3.6  อุปสรรคในการส่ือสาร 
3.7  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
3.8  การสงเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร 
3.9  ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการส่ือสาร 
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3.10 การประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
3.11 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปญหาปลายเปด 
เอกสารที่เกี่ยวของกับปญหาปลายเปด 
1.1 ความหมายของปญหาปลายเปด 
นับตั้งแตมีการสัมมนาคณะผูแทนดานคณิตศาสตรศึกษาระหวางประเทศญ่ีปุ นและ

สหรัฐอเมริกาหัวขอเร่ืองการแกปญหาทางคณิตศาสตรซ่ึงเปนงานวิจัยของญ่ีปุนเกี่ยวกับการสอน
แบบปลายเปด (Open-Ended Approach) ซ่ึงเปนการสอนที่ใชปญหาปลายเปด (Open-Ended 
Problem) หรือคําถามปลายเปด (Open-Ended Question)ทําใหมีการพัฒนาการสอนดังกลาวขึ้น 
โดยนักการศึกษาทั้งชาวไทยและตางประเทศไดกลาวถึงความหมายของปญหาปลายเปดไวดังน้ี 

แฮนคอค (Hancock.  1995: 496)  ไดใหความหมายของปญหาปลายเปดวาเปนปญหาที่
มีคําตอบที่ถูกตองมากกวาหน่ึงคําตอบ 

สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติ (The Nationnal Council of Teachers of Mathematics.  
1995 : 28)  ไดใหความหมายของปญหาปลายเปดไววา เปนปญหาที่ใหนักเรียนไดแสดงคําตอบ
หรือวิธีการอยางหลากหลายในการแกปญหา   ปญหาจากคําถามปลายเปดจะตองกระตุน สงเสริม
ความสนใจและใหนักเรียนที่มีความสามารถตางระดับกันสามารถเริ่มทําและแกปญหาไดดวย
ความสามารถของเขา โดยการตั้งสมมติฐานคําตอบ การพัฒนาวิธีการแกปญหาและส่ือสารความคิด
ดวยตัวของเขาเอง  

เบกเกอร  และชิมาดะ (Becker; &  Shimada.  1997: 1)  ไดใหขอสังเกตวา ปญหาที่ใช
กันอยูในการสอนคณิตศาสตรในช้ันเรียนตามปกติที่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี
ลักษณะรวมกันประการหน่ึง คือ มักมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว   เม่ือกําหนดปญหาและ
ตัวเลือกที่เปนคําตอบก็จะสามารถตรวจสอบไดวาตัวเลือกใดเปนคําตอบของปญหา  คําตอบของ
ปญหาแตละปญหาไดรับการกําหนดใหเปนคําตอบที่ถูกตองหรือไมก็ไมถูกตองอยางใดอยางหน่ึง    
ปญหาลักษณะน้ีเรียกวา    ปญหาสมบูรณหรือปญหาปด    สําหรับปญหาอีกประเภทหน่ึง    เปน
ปญหาที่สรางใหมีคําตอบที่ถูกตองหลายคําตอบเรียกวาปญหาไมสมบูรณหรือปญหาเปด   ปญหา
ประเภทน้ีมักพบอยูเสมอในการสอนปกติ   ในช้ันเรียน   เมื่อครูใชถามนักเรียนโดยมีจุดมุงหมายใน
การพัฒนาความหลากหลายของวิธีการหรือแนวทางเขาสูการหาคําตอบของปญหาที่กําหนด 

ทากาฮาชิ  (Takahashi.  2004: Online)  ไดใหความหมายของการแกปญหาปลายเปดวา
เปนกระบวนการสรางใหเกิดความสนใจและกระตุนเราใหเกิดกิจกรรมคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
ใหแกนักเรียนในชั้นเรียน  และการแกปญหาปลายเปดไดถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญ่ีปุน เปน
กระบวนการสรางใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตุนใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคทาง
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คณิตศาสตรโดยผานกิจกรรมและการทํางานรวมกับผูอื่น   การเรียนการสอนที่ใชการแกปญหา
ปลายเปดจะเนนกระบวนการแกปญหามากกวาจะสนใจคําตอบ 

สุพัฒตรา   หลาฤทธิ์  (2547: 24)  ไดใหความหมายของปญหาปลายเปดวาเปนปญหาที่
สรางขึ้นใหมีคําตอบที่เปดกวาง มีคําตอบที่ถูกตองหลายวิธี หรือมีวิธีการหรือแนวทางไดหลายวิธี 

รุจิอาภา   รุจิวาปนนท  (2550: 23)  ไดใหความหมายของปญหาปลายเปดวาเปนปญหา
ทางคณิตศาสตรที่เปดกวางในการหาคําตอบ (มีคําตอบที่ถูกตองหลายคําตอบ) มีแนวทางเขาสู
คําตอบของปญหาไดหลายวิธี  

จากที่กลาวมาสรุปไดวา   ปญหาปลายเปด   หมายถึง   ปญหาที่ไม มีเปาหมาย
เฉพาะเจาะจง   ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ   เปนปญหาที่สรางขึ้นใหมีคําตอบที่เปดกวางในการหา
คําตอบ   มีคําตอบที่ถูกตองหลายคําตอบ    มีวิธีการ    แนวทางหรือกระบวนการคิดหาคําตอบได
หลายวิธี 

1.2 ประเภทของปญหาปลายเปด 
ปญหาปลายเปดที่ใชในทางคณิตศาสตรน้ันมีลักษณะแตกตางกันมากมาย นักการศึกษาจึง

ไดแบงประเภทของปญหาปลายเปดไวดังน้ี 
โนดะ (ไมตรี   อินทรประสิทธิ์.  2547: 6-8;  อางอิงจาก  Nohda.  1983.)  ไดขยายแงมุม

ในการพิจารณาความเปดเพ่ิมขึ้น   โดยไดแบงปญหาปลายเปดออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. กระบวนการเปด (Process is open) ปญหาชนิดนี้มีแนวทางในการแกปญหาซ่ึงเปน

ปญหาตนกําเนิดที่กําหนดไดอยางหลากหลาย   ซึ่งแนนอนวาปญหาคณิตศาสตรทุกปญหาตางเปน
ปญหาปลายเปดโดยนัยน้ี แตในโรงเรียนทั่วไปมักจะเนนพิจารณาคําตอบเพียงคําตอบเดียว   
รวมทั้งไมไดเนนแงมุมเชิงกระบวนการ   ดังน้ันในปญหาปลายเปดชนิดน้ีจึงมีการระบุคําตอบเพ่ือให
นักเรียนไดพยายามหาแนวทางในการแกปญหาใหไดหลากหลาย เชน จงหาคําตอบดวยวิธีการที่
แตกตางกัน ... วิธี   เปนตน   แนวทางการแกปญหาที่หลากหลายน้ันทําใหนักเรียนดําเนินกิจกรรม
ไปไดตามความสามารถและความสนใจและโดยอาศัยการอภิปรายกลุมจะทําใหนักเรียนมี
กระบวนการแกปญหาที่ดีกวาเดิม 

2. ผลลัพธเปด (End product are open) ปญหาปลายเปดชนิดนี้มีคําตอบที่ถูกตอง
หลากหลาย 

3. แนวทางการพัฒนาปญหาเปด (Way to develop are open) หลังจากที่นักเรียนได
แกปญหาไปแลว   นักเรียนสามารถพัฒนาไปเปนปญหาใหมดวยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือ
องคประกอบของปญหาเดิม   การเนนแงมุมนี้จะเรียกวา “ จากปญหาสูปญหา” ถือไดวาเปนแนว
ทางการพัฒนาปญหาปลายเปด   ดวยแนวทางน้ี   นักเรียนสามารถสนุกกับการตั้งปญหาดวยตนเอง
ยิ่งไปกวานั้นจากการเปรียบเทียบกับเพ่ือนๆ   นักเรียนสามารถอภิปรายเก่ียวกับโครงสรางทาง
คณิตศาสตรของปญหาและความเปนกรณีทั่วไปของแนวทางคําตอบที่นักเรียนคิดได 
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เบกเกอร และชิมาดะ (Becker; &  Shimada.  1997: 27)  ไดแบงปญหาปลายเปด
ออกเปน 3 ประเภทคือ 

1. ปญหาที่ใหหาความสัมพันธ (Finding relation) 
ปญหาในลักษณะน้ีมีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนหากฎเกณฑหรือความสัมพันธ เชน  

“ จงหาความสัมพันธระหวางรัศมีกับปริมาตรของทรงกลม ” 
2. ปญหาที่ใหแยกประเภท (Classifying) 
ปญหาในลักษณะนี้มีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนแยกประเภทหมวดหมู ใหออกมาเปน

คุณลักษณะที่ตางๆกัน ซึ่งอาจจะนําไปสูการสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร เชน “ รูป
สี่เหล่ียมบางชนิดสามารถแนบในวงกลมได บางชนิดก็ไมอาจแนบในวงกลมไดดังรูป ใหนักเรียนวาด
ภาพเพ่ือแสดงวามีรูปส่ีเหลี่ยมชนิดใดบางที่สามารถแนบในวงกลมได ” 
 
 

 
 
 
 
 
3. ปญหาที่ใหประเมินหรือประเมินปริมาณของส่ิงตางๆหรือสถานการณ (Measuring)  
ปญหาในลักษณะน้ีมีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนประเมินสถานการณที่เปนปญหาใดๆที่

เกี่ยวกับการคิด   การตัดสินใจโดยใชคณิตศาสตร   นักเรียนจะไดรับการคาดหวังวาจะประยุกตใช
ความรูทางคณิตศาสตรและทักษะพ้ืนฐานที่จะนํามาแกปญหา เชน 

“ สมมติวาในวันเกิดของทานคือวันที่ 30 เมษายน และลุงเศรษฐีของทานคนหน่ึงจะให
ของขวัญโดยใหเลือกระหวาง 

1) ใหเงินสด 1,000,000 ดอลลาร 
2) ให 0.01 ดอลลารในวันที่ 1 เมษายน ,ให 0.02 ดอลลารในวันที่ 2 เมษายน,ให 

0.04 ดอลลารในวันที่ 3 เมษายน ,ให 0.08 ดอลลารในวันที่ 4 เมษายน และใหในลักษณะน้ีไปจน
ครบถึงวันเกิดของทาน 

ทานจะเลือกรับของขวัญแบบใด จงอธิบายเหตุผล และพิสูจนความถูกตอง ” 
สมาพันธสําหรับการริเร่ิมการปฏิรูปวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (Partnership for 

Reform Initiative in Sciences and Mathematics.  2001: Online) ไดจัดประเภทของคําถาม
ปลายเปด ซ่ึงจัดอยูในคําถามระดับสูงตามแนวทางการจําแนกคําถามตาม Bloom Taxonomy 
กลาวคือ เปนคําถามที่ใชเพ่ือการวิเคราะห การเปรียบเทียบ การนําไปใช การแกปญหาหรือการ
ประมาณคา ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
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1. คําถามปลายเปดประเภทใหวิเคราะห 
คําถามประเภทน้ีมักจะใหอธิบาย หรือยกตัวอยางเพ่ือแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความเขาใจ

ถูกตองมากนอยเพียงไร   มีประโยชนอยางมากในการวิเคราะหความผิดพลาดในการเรียน
คณิตศาสตร เชน 

- ทําไม........จึง.......... ?  จงอธิบายคําตอบ 
- ........ เปนผลมาจาก........หรือไม  ทําไม? 
- จงบอกเหตุผลวาทําไม..........จึงผิด    มีวิธีการที่ดีกวาน้ีหรือไม 
- จงเขียนแผนภาพเพ่ืออธิบายวา.................... 
- จงอธิบายวาทําไม............... 
- จงอธิบายวิธีการตางๆที่.................. 
- จงอธิบายวิธีการที่ทําใหนักเรียนไดมาซ่ึงคําตอบน้ี 
- จงคาดคะเนวา.........ทําไมนักเรียนจึงคิดเชนน้ัน 
- ทุกคนเห็นดวยหรือไมวา...........ทําไมละ 

2. คําถามปลายเปดประเภทใหเปรียบเทียบ 
คําถามปลายเปดประเภทน้ีมีเปาหมายใหนักเรียนชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของสิ่งซ่ึง

สัมพันธกันอยูได   มีประโยชนในการกระตุนใหนักเรียนคิดเชื่อมโยง เชน 
- จํานวน..........และจํานวน..........สองจํานวนนี้จํานวนใดมีคามากกวากัน   นัก 

เรียนรูไดอยางไร 
- จงเปรียบเทียบวากราฟ...........และกราฟ...........แตกตางกันอยางไร 
- จงอภิปรายเพ่ือแสดงความเหมือนและความตางของ.....และ.......... 

3. คําถามเปดประเภทใหแกปญหา 
เปนคําถามที่กระตุนใหนักเรียนพยายามมองหาแนวทางตางๆที่ใชในการแกปญหา ชวยทํา

ใหครูทราบไดวามีทักษะในการแกปญหาไดมากนอย เชน 
- อะไรจะเกิดขึ้น ถา.................. 
- เราจะแกปญหานี้ไดโดยวิธีใดบาง   จงอธิบายและใหเหตุผล 
- เราจะทําอยางไรถาหาก........................... 

4. คําถามเปดประเภทใหประเมินคา 
เปนคําถามที่เหมาะแกการถามเพ่ือใหนักเรียนไดสรุป และประมวลความคิดขั้นสุดทาย 

เพ่ือใหคุณคากับสิ่งที่ทําหรือประสบปญหาอยู   โดยใชเหตุผลและหลักการที่มีอยูอยางหลากหลาย
มาตัดสิน 

- ทําไมนักเรียนจึงคิดเชนนั้น จงอธิบายคําตอบ 
- นักเรียนเช่ือในคํากลาวที่วา.............หรือไม    เพราะเหตุใด 
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- คําตอบที่นักเรียนไดมาน้ันถูกตองหรือไม   นักเรียนมีเหตุผลอยางไรในการ 
ตัดสินใจ 

- นักเรียนคิดวาจะคุมคาหรือไมหาก.............  จงใหเหตุผล 
กรมวิชาการ  (2545ข: 206-207)  ไดแบงปญหาปลายเปดออกเปน 2 ประเภทคือ 
1. ปญหาที่มีคําตอบไดหลายคําตอบ 
ตัวอยางปญหาที่มีคําตอบไดหลายคําตอบ 
“ จงหาความยาวดานที่เปนจํานวนเต็มของรูปสามเหล่ียมหนาจ่ัวที่มีความยาวรอบรูป

เทากับ 15 หนวย ” 
ผูเรียนอาจแกปญหาน้ีดวยการสมมติความยาวของดานตางๆของรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว   

ซึ่งตองใชความรูพ้ืนฐานที่วา “ ผลบวกของความยาวของดานสองดานของรูปสามเหลี่ยม   ยอมยาว
กวาดานที่สาม”   ซ่ึงผูเรียนสามารถแกปญหาไดดังน้ี 
 

กรณีที่  ดานที่ 1            ดานที่ 2               ดานที่ 3 หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
5 
6 

     7                     7                      1 
     6                     6                      3 
     5                     5                      5 
     4                     4                      7 
     3                     3                      9 
     2                     2                    11 

 
 
 
 
3+3  9 ไมใชรูปสามเหล่ียม 
2+2  11ไมใชรูปสามเหลี่ยม 

 
       ที่มา : กรมวิชาการ. (2545ข). คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร. หนา 
206. 
 

จากตารางขางตน   จะมีคําตอบเพียง   4   คําตอบ คือ กรณีที่ 1-4 
2. ปญหาที่แสดงแนวคิดหรือวิธีการในการแกปญหาไดหลายอยาง 
ตัวอยางปญหาที่แสดงแนวคิดหรือวิธีการในการแกปญหาไดหลายอยาง 
“ พ่ีนองสามคน   มีอายุหางกันคนละ 2 ป เรียงตามลําดับอายุจากนอยไปหามาก คือ สมใจ 

สมหวัง และสมจิตร ทั้งสามคนมีอายุรวมกัน 75 ป   จงหาอายุของคนทั้งสาม ” 
แนวคิด 1   75 เปนจํานวนค่ี   ซึ่งไดจากผลบวกของจํานวนสามจํานวน   แตละจํานวนที่อยูถัดกันมี
คาแตกตางกัน 2    ดังน้ัน   ทั้งสามจํานวนเปนจํานวนคี ่

สมมติจํานวนแลว ตรวจสอบผลบวก 
     19 + 21 + 23   =   63 

21 + 23 + 25   =   69 
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23 + 25 + 27   =   75 
คําตอบ คือ สมใจ สมหวังและสมจิตร   มีอายุ   23 , 25   และ 27   ป ตามลําดับ 

แนวคิด 2   อายุของคนกลาง คือ สมหวัง เปนคาเฉลี่ยของอายุของทั้งสามคน 
หาคาเฉล่ียของอายุได   75   3  =  25 เปนอายุของสมหวัง 

 ดังน้ัน   สมใจมีอายุ   25 – 2 = 23 ป   และสมจิตรมีอายุ   25 + 2 = 27 ป 
แนวคิด 3   สมมตินองสุดทอง คือสมใจ   มีอายุ X   ป   จะไดวาสมหวังและสมจิตร มีอายุ   X + 2   
และ   X + 4   ป   ตามลําดับ 

X  +  (X + 2) + (X+4)   =   75 
 3X+6           =   75 

      3X           =    69 
        X               =    23 

ดังน้ัน   สมใจ   สมหวัง  และสมจิตร มีอายุ   23 , 25   และ  27  ป   ตามลําดับ  
      

จะเห็นไดวานักการศึกษาสวนใหญแบงประเภทของปญหาปลายเปดยึดจุดประสงคของ
ปญหาน้ันๆเปนหลัก   เพ่ือใหผูเรียนหาวิธีการที่หลากหลายเพ่ือนําไปสูการแกปญหา   โดยนักเรียน
แตละคนมีแนวทางในการแกปญหาของตนเองที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความสามารถและ
ประสบการณของแตละคน  ซ่ึงในที่น้ีผูวิจัยแบงปญหาปลายเปดออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. กระบวนการเปด (Process is open) เปนปญหาที่มีแนวทางในการแกปญหาไดอยาง
หลากหลาย 

2. ผลลัพธเปด (End product is open) เปนปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตองมากกวาหน่ึง
คําตอบ 

3. แนวทางการพัฒนาปญหาเปด (Ways to develop are open) หลังจากที่นักเรียนได
แกปญหาไปแลว   นักเรียนสามารถพัฒนาไปเปนปญหาใหมดวยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือ
องคประกอบของปญหาเดิม   

ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนน้ัน   ผูวิจัยเลือกใชปญหาปลายเปดทั้งสามแบบคละกันไป   
โดยพิจารณาจากเน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนรูวาเหมาะสมกับการใชปญหาปลายเปดชนิดใด 

 1.3 การสรางปญหาปลายเปด  
 แดเนียล และแองลิเลอริ (ปรีชา เนาวเย็นผล.  2544: 27; อางอิงจาก Daniels; & Anglileri.  
1995.  112-113) และสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (The Nationnal Council of 
Teachers of Mathematics. 1989 ) กลาววา   โจทยปญหาที่เปนแบบฝกหัดซึ่งนักเรียนทําอยูเปน
ประจําที่เปนปญหาปลายเปด   ซ่ึงเปนคําตอบหรือวิธีการหาคําตอบอยางเฉพาะเจาะจง    สามารถ
พัฒนาปรับปรุงใหเปนงานที่มีกระบวนการและทาทายยิ่งขึ้นกวาเดิม   โดยปรับเปลี่ยนขยายใหเปน
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ปญหาปลายเปด   โดยมีวิธีการ  เชน   ตัดเง่ือนไขบางประการออกไป   การยายคําถาม   การเพ่ิม
ขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา    ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

ปญหาปลายปด  ปญหาปลายเปด 
1.     362   1. สรางจํานวนใดไดบางจาก 2,3 และ 6 
2.  53  2. จงสรางคําถามใหมีคําตอบเปน 15 
3. จงหาจํานวนตอไปของลําดับ1,2,4,… 3. จงอธิบายวา    จํานวนตอไปน้ีของลําดับ

1,2,4,…   ควรจะเปนจํานวนใด 
4. จงหาพ้ืนที่ของรูปสามเหล่ียม 
  
 
 
 
 
 
 

4. จงสรางรูปสามเหลี่ยมใหมีพ้ืนที่เทากับพ้ืนที่
ของรูปสามเหล่ียมรูปน้ี 
 
 
 

5.   เราเรียกรูปที่มีหาดานวารูปอะไร 5.   เราสามารถสรางรูปเรขาคณิตอะไรไดบาง
จากสวนของเสนตรง    5   เสน 

6. จงเขียนกราฟของ 
   1)   53  xy  
   2)   12  xy  
   3)    xy  7  

6.   จงศึกษากราฟของ baxy  สําหรับคา
ตางๆของ a และ b 
 
 

7. มีตุกตา   12   ตัว จัดใสถุง   ถุงละ   3   
ตัว   จัดไดกี่ถุง 

7. มีตุกตา   12   ตัว จัดใสถุง   ถุงละเทาๆกัน  
ไดก่ีถุง    ถุงละก่ีตัว 

  
 ที่มา : ปรีชา   เนาวเย็นผล.  (2543, กันยายน).กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร    
โดยใชการแกปญหาปลายเปด   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.  วารสารคณิตศาสตร ฉบับ
พิเศษ : 30-31. 
 

เบกเกอร   และชิมาดะ (Becker; &  Shimada. 1997: 27) กลาววา   โดยทั่วไปๆเปนการ
ยากในการพัฒนาปญหาใหเปนปญหาปลายเปดที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนในระดับที่แตกตางกัน    
ผลจากการวิจัยซํ้าหลายๆคร้ัง   ทําใหไดขอแนะนําสําหรับการสรางปญหาปลายเปดในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

8 

12

8 

12
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 1. ตระเตรียมสถานการณจริงเชิงกายภาพที่เก่ียวของกับตัวแปรเชิงปริมาณซ่ึงสามารถ
สังเกตความสัมพันธได 
 2. แทนที่จะถามนักเรียนใหพิสูจนทฤษฎีบทเหมือนกับ   “ ถา P แลว Q ” เปล่ียนปญหาน้ี
เปน “ ถา P แลวความสัมพันธของสิ่งตางๆที่นักเรียนคนพบมีอะไรบาง ”   โดยตองกําหนดคําวา “ 
สิ่งตางๆ” ใหเฉพาะเจาะจง 

3. ในการสอนเก่ียวกับทฤษฎีบท   บทเรียนควรเร่ิมตนดวยตัวอยางที่สอดคลองกับทฤษฎี
บทหลายๆตัวอยาง    เชน   ในเรขาคณิตควรเริ่มตนดวยการแสดงรูปเรขาคณิตที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีบทหลายๆรูป   แลวใหนักเรียนสรางขอความคาดการณจากรูปเอง   ซ่ึงจะนําไปสูขอความ
ตามทฤษฎีบท 

4. แสดงรายการที่เปนลําดับหรือตารางของขอมูลตางๆใหนักเรียนคนหาความสัมพันธหรือ
กฎเกณฑทางคณิตศาสตร 

5. แสดงตัวอยางของขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นแนวคิดกวางๆกับนักเรียน   ครูยกตัวอยาง
ขอเท็จจริงในดานหน่ึง    ใหนักเรียนอธิบายขอปลีกยอยอื่นๆ    ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับตัวอยาง 

6. แสดงตัวอยางของแบบฝกหัดหรือปญหาที่คลายคลึงกันหลายๆตัวอยาง    ใหนักเรียน
หาคําตอบแลวใหหาสมบัติที่รวมกันเทาที่เปนไปไดของปญหาเหลาน้ี   เชนปญหาจัดการแขงขัน
ฟุตบอล    การหาจํานวนคูสายโทรศัพท    การหาเสนทแยงมุมของรูปหลายเหลี่ยม 

7. แสดงสถานการณเชิงก่ึงคณิตศาสตร (Quasi-Mathematics)    ซึ่งเปนสถานการณที่
สามารถใชคณิตศาสตรชวยอธิบายได   เชน   ปญหาการอยูกันอยางกระจัดกระจายของกลุมกอน
หินในลักษณะตางๆ   ใหนักเรียนอธิบายวากลุมใดมีการกระจายมากที่สุด    เพราะเหตุใด   ใหหา
วิธีการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตร 

8. แสดงตัวอยางที่ชัดเจนของโครงสรางทางพีชคณิต    เชน   โครงสรางของก่ึงกลุมหรือ
กลุมโดยแสดงตัวอยางที่เปนขอมูลเชิงตัวเลขซึ่งงายในการพิจารณา    แลวใหนักเรียนคนหากฎทาง
คณิตศาสตรที่สอดคลอง 

ลัดดา ศิลานอย (2549: 25) ไดกลาวถึงกระบวนการจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ ให
มีลักษณะที่เปนปญหาแบบเปดกระตุนใหนักเรียนไดคิดโดยกําหนดสถานการณไว 3 แนวทางคือ 

สถานการณ A เปนเรื่องของการกําหนดสถานการณที่เปนปญหา   บทบาทของครูคือ นํา
สถานการณปญหาหรือปญหาตนกําเนิด นํามาเสนอในช้ันเรียนเพ่ือกระตุนใหไดแนวทางหรือคําตอบ
ที่หลากหลาย   บทบาทของผูเรียนคือ พยายามคิดหาคําตอบหรือแนวทาง หรือสรางสถานการณ
ขึ้นมา เพ่ือตอบสนองในปญหาตนกําเนิดที่ไดรับการกระตุนทําใหเกิดประสบการณการเรียนรูที่
กวางขวาง 

สถานการณ B เปนชวงของการสืบเสาะหาขอมูลเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาของตน
โดยอาศัยประสบการณที่มีอยู   สวนบทบาทของครูคือ การช้ีแนะใหเกิดการอภิปรายอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับความสัมพันธกับแนวคิดอื่นๆที่หลากหลายที่จะไดมาเพ่ือสามารถบูรณาการ
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คําตอบที่อาจจะเห็นวาไมเก่ียวของกันใหเชื่อมโยงสัมพันธกันเปนความรูใหมที่สูงกวาความรูที่มีอยู
เดิม 

สถานการณ C เปนการเนนสถานการณใหมที่พัฒนาขึ้นมากกวาที่มีอยูเดิม   นักเรียน
พยายามที่จะสรางปญหาตอไปที่เปนกรณีทั่วไปเพ่ิมขึ้น   โดยอาศัยพ้ืนฐานจากกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของจากสถานการณ B และจากการที่ไดแกปญหาดังกลาว   นักเรียนจะสามารถหาคําตอบที่มี
ลักษณะโดยทั่วๆไปมากขึ้น 

จากการศึกษาพบวาแนวทางในการสรางปญหาปลายเปดเพ่ือใชในการจัดการเรียนการ
สอน   ผูสอนควรตั้งจุดประสงคของการนําปญหาปลายเปดมาใช   พรอมทั้งศึกษาวิธีการนําเสนอ
ปญหาใหมีความนาสนใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียน  ชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายของ
ปญหาหรือเขาใจในส่ิงที่คาดหวังไดงาย   ทั้งน้ีผูสอนควรใหเวลาแกผูเรียนในการศึกษาหาคําตอบ
ของปญหา  เพ่ือใหผูเรียนสามารถคนหายุทธวิธีในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโดยใชปญหาปลายเปด 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาปลายเปด    ผูสอนควรศึกษาขั้นตอนในการ

ดําเนินกิจกรรม   เพ่ือใหสามารถการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ดังที่นักการศึกษาได
กลาวถึงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโดยใชปญหาปลายเปดไวดังน้ี 

โนดะ (ศิริมาส   ศรีลําดวน.  2546: 29; อางอิงจาก Nohda.  2000. p. 34) ไดเสนอ
ขั้นตอนการนําปญหาปลายเปดมาใชในช้ันเรียนวามี   3    ขั้นตอน   คือ 

ขั้นตอนที่ 1   ขั้นกําหนดปญหา 
เปนขั้นตอนที่ครูนําเสนอปญหาใหนักเรียนเผชิญโดยครูไมไดแนะนําวิธีการแกปญหาใหกับ

นักเรียน   ซ่ึงลักษณะของปญหาอยูในรูปของสถานการณ   เชน    การเลนเกม    ปญหาน้ันไม
สามารถหาคําตอบไดในทันที   ซ่ึงวิธีการแกปญหาจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของครูวาตั้งใจจะ
กําหนดวา 

1. ปญหาที่ครูตองการใหนักเรียนไดแกไขในสถานการณที่กําหนดเปนปญหาชนิดใด   ซ่ึง
ชนิดของปญหาปลายเปดมี   3    ชนิด คือ 

  1.1 กระบวนการเปด – มีวิธีการแกปญหาที่ถูกตองหลายทาง 
  1.2 ผลลัพธเปด – มีคําตอบถูกหลายคําตอบ 
  1.3 แนวทางการพัฒนาเปด - สามารถที่จะพัฒนาไปเปนปญหาใหมไดหลากหลายโดย

การเปลี่ยนเง่ือนไขหรือคุณลักษณะ   ในลักษณะ “ จากปญหาสูปญหา ” 
2. วิธีคิดที่ครูตองการใหนักเรียนนํามาใชเพ่ือแกปญหามีก่ีวิธี 
3. ปญหาที่ครูตองการใหนักเรียนสรางขึ้นตอไปจากปญหาเดิมเปนปญหาประเภทใด 
ขั้นตอนที่ 2    ขั้นแกปญหา 
เปนขั้นตอนการหาวิธีการที่หลากหลายเพ่ือนําไปสูการแกปญหา   โดยนักเรียนแตละคน

เสนอแนวทางในการแกปญหาของตนเองที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยู กับความสามารถและ
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ประสบการณของแตละคนและครูใหนักเรียนอภิปรายถึงความเก่ียวของกันของแตละวิธีและนํามา
บูรณาการเขาดวยกัน 

ขั้นตอนที่ 3   ขั้นขยายปญหา 
เปนขั้นตอนการขยายสูปญหาใหม   โดยพิจารณาจากขั้นตอนที่ 2 และอาศัยฐานจาก

ปญหาเดิม 
กรมวิชาการ (2544ข: 195-196) กลาววาในการจัดการเรียนรู   ผูสอนควรเปดโอกาสให

ผูเรียนไดคิดอยางหลากหลาย   โจทยปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหควรเปนปญหาปลายเปด 
(Open-ended problem) ที่ผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือใหเหตุผลที่แตกตางกันได 
 
ตัวอยาง การใหเหตุผลกําหนดปญหาดังน้ี 
  
 
 สมมติวา   ด.ช. กอ   แสดงวิธีการทําตามแนวคิด ดังน้ี 

 

ความยาวของไมไผสวนที่อยูเหนือน้ําคิดเปน
3
1  ของ 2.85    = 0.95 เมตร 

ความยาวของไมไผสวนที่ปกอยูในนํ้าเทากับ   1.30 เมตร 
 ดังน้ัน ไมไผสวนที่ปกอยูในดินยาว 2.85-(0.95+1.30)      = 0.6  เมตร 
      ตอบ  0.6  เมตร 
 

สวน   ด.ญ. ศรีเพ็ญ   แสดงความคิดเห็นวา   โจทยขอน้ีหาคําตอบไมได    เพราะวาโจทย
กําหนดความลึกของนํ้าโดยเฉล่ีย  1.30  เมตร   ตรงกับตําแหนงที่ปกอยูไมทราบวามีความลึกของ
น้ําเทาไรแน   จึงไมสามารถหาความยาวของไมสวนที่ปกอยูในดินได 
 ผูสอนควรใชคําถามกระตุนวา “ใครมีความคิดเห็นแตกตางไปจากสองแนวคิดน้ีอีกหรือไม” 
ถาไมมีความเห็นเพ่ิมเติมผูสอนควรถามความคิดเห็นตอวา    คําตอบของศรีเพ็ญมีเหตุผลที่ยอมรับ
ไดหรือไม 

ในการฝกใหผูเรียนใชเหตุผลอยางสมเหตุสมผล   คําตอบของ ด .ญ. ศรีเพ็ญ ถือวาเปน
คําตอบที่ถูกตองสมเหตุสมผลคําตอบหน่ึง 

อาจมีผูเรียนบางคนแสดงความคิดเห็นวา   วิธีทําของ ด.ช.กอ ยังไมถูกตอง เพราะเหตุผล
วา ตําแหนงที่ไมปกอยูอาจปกอยูในบริเวณที่ตื้นหรือลึกกวา 1.30 เมตร   เพราะฉะน้ันความยาวของ
ไมสวนที่ปกอยูในดินอาจมากกวาหรือนอยกวา   0.6 เมตรก็ได   ถาผูเรียนแสดงความคิดเห็นเชนน้ี   
ผูสอนควรใชคําถามที่ผูเรียนคิดตอวาผูเรียนจะแกไขวิธีทําของ ด .ช.กอ อยางไรจึงจะไดคําตอบที่
ถูกตองและสมเหตุสมผล 

 

ไมไผลําหนึ่งยาว   2.85   เมตร   ปกอยูในบึงแหงหนึ่ง   ซึ่งมีน้ําลึกโดยเฉลี่ย   1.30   เมตร   ถา
สวนที่อยูเหนือน้ําคิดเปน 

3
1  ของความยาวของไมไผลํานี้   ไมไผสวนท่ีปกอยูในดินยาวกี่เมตร 
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ผูเรียนอาจจะใหเหตุผลเพ่ิมเติมโดยใชคําวา “ถา” ในบรรทัดที่สอง ดังน้ี 
ถาไมสวนที่ปกอยูในนํ้ายาว 1.30 เมตร ไมสวนที่ปกอยูในดินก็จะยาว 0.6 เมตร หรือสรุป

ตรงคําตอบวา ไมสวนที่ปกอยูในดินยาวประมาณ 0.6 เมตร 
ลัดดา ศิลานอย (2549: 25) ไดเสนอขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบปญหา

ปลายเปด ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบกระบวนการเรียนรูดวยวิธีปญหาปลายเปด 
  
ที่มา : ลัดดา   ศิลานอย.  (2549, มกราคม-มีนาคม).  ปญหาปลายเปด Open Approach ใน

นวัตกรรมการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.  วารสาร
ศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน.  29(1): 24-34. 

 

วิเคราะหเนื้อหาสาระ 

กําหนดเน้ือหาสาระ 
ตามที่สอน 

กําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบปลายเปด 

กําหนดจุดประสงค 
การเรียนรู 

วิเคราะหผูเรียน 
ความแตกตาง/ระดับ 

กําหนดกระบวนการเรียนรู 
ดวยวิธี Open Approach 

กําหนดการประเมินคา 

ระบุสื่อ วัสดุ อุปกรณ 

ผลที่ไดจากการประเมิน 

ประเมินดานผูเรียน 
ประเมินดานผูสอน 

1.เตรียมความพรอม 
2.จัดกระบวนการเรียนรู   

ดวยวิธีแบบเปด 
3.สรุปผลจากการเรียนรู 
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จากการศึกษาขั้นตอนในการจัดกิจกรรมโดยใชปญหาปลายเปดขางตน  ผูวิจัยสรุปขั้นตอน
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาปลายเปด ไดโดยแบงออกเปนขั้นนําเขาสู
บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป  โดยในขั้นสอนจะนําปญหาปลายเปดมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน โดยพิจารณาจากเน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเหมาะสมกับการใชปญหาปลายเปด
ชนิดใด   จากน้ันใหนักเรียนแกปญหาปลายเปด  จะเนนใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดได
อยางอิสระ รวมถึงสามารถสรางแนวทางการแกปญหาที่เปนของตนเอง   โดยใชวิธีการแกปญหา
คณิตศาสตร (Problem-Solving Method) ตามแนวของโพลยา (Polya) มี 4   ขั้นตอนคือ 
 1. ทําความเขาใจปญหา    
 2. วางแผนการแกปญหา 
 3. ดําเนินการตามแผน    
 4. ตรวจสอบวิธีการและคําตอบ     

1.5 ประโยชนของปญหาปลายเปด 
เบคเกอร  และชิมาดะ (Becker; &  Shimada.  1997: 27) ไดกลาววาปญหาปลายเปดจะ

ทําใหนักเรียนมีประสบการณในการเรียนรูบางประการที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิม จากการที่มี
คําตอบเปดกวาง แมวาจะมีผูหาคําตอบของปญหาไดแลว นักเรียนคนอื่นก็ยังมีโอกาสหาคําตอบ
อื่นๆไดอีกรวมทั้งการทักทายใหมีการแสวงหาวิธีการใหมในการหาคําตอบ ซ่ึงตองบูรณาการความรู
ที่มีมากอนทักษะและวิธีการเขาดวยกัน   นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนักเรียนสรางปญหาขึ้นเองที่มี
ความเกี่ยวเน่ืองกับปญหาเริ่มตนและขยายปญหาจากปญหาเดิม 

โนดะ (ศิริมาส   ศรีลําดวน.  2546: 24; อางอิงจาก Nohda.  2000.) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการนําปญหาปลายเปดมาใชในการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน    ทั้งดานความสามารถและความ
สนใจและในการพัฒนาวิธีการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนแตละคน    นักเรียนที่มีความสามารถ
มาก    จะมีสวนรวมในหลายๆแบบ   ในขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถระดับต่ํายังคงมีความสุข   
สนุกสนานในกิจกรรมการแกปญหาปลายเปดน้ี 

2. ชวยในกระบวนการสืบคนการกําหนดและแกปญหาของนักเรียน 
ปญหาปลายเปด    ซ่ึงเปนปญหาที่มีคําตอบหลายคําตอบ   หรือมีแนวคิดหรือวิธีการใน

การหาคําตอบไดหลายอยาง   เปนปญหาที่ชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียนสําหรับ
ปญหาที่มีหลายคําตอบ   เมื่อผูเรียนคนหน่ึงหาคําตอบไดแลว   ก็ยังมีสิ่งทาทายใหนักเรียนคนอื่นๆ   
คิดหาคําตอบอื่นๆ    ที่เหลืออยูสําหรับปญหาที่มีแนวคิดหรือวิธีการในการหาคําตอบไดหลายอยาง   
แมวาผูเรียนจะหาคําตอบได    ผูสอนตองแสดงใหผูเรียนตระหนักถึงการใหความสําคัญกับแนวคิด
หรือวิธีการในการหาคําตอบน้ัน    ดวยการสงเสริมและยอมรับแนวคิดหรือวิธีการอยางหลากหลาย
ของผูเรียน    ในการใหผูเรียนไดมีประสบการณในการเรียนรูแนวคิดหรือวิธีการหลายๆอยางในการ
แกปญหาปญหาหน่ึงเปนส่ิงที่มีคุณคามากกวาการใหผูเรียนไดมีประสบการณในการแกมาแลว  จะ
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เปนการชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในปญหาเดิมอยางแทจริง   และเปนการชวยสงเสริมความคิด
ริเริ่มสรางสรรคของผูเรียนอีกดวย 

กรมวิชาการ (2545ข: 205-207)  ไดกลาวถึง ปญหาปลายเปดในการพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรควา    บรรยากาศที่ชวยสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค   ไดแก   การเปดโอกาสให
นักเรียนคิดและนําเสนอแนวคิดของตนเองอยางอิสระภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําของผูสอน    
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสามารถเริ่มตนจากการนําเสนอปญหาที่ทาทาย   นาสนใจ   เหมาะกับวัย
ของผูเรียนและเปนปญหาที่ผูเรียนสามารถนําความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่มีอยูมาใชแกปญหา
ได    การแกปญหาควรจัดเปนกิจกรรมในลักษณะรวมกันแกปญหา    ใหผูเรียนไดอภิปรายรวมกัน    
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเสนอแนวคิดหลายๆแนวคิดเปนการชวยเสริมเติมเต็ม   ทําใหไดแนวคิด
ในการแกปญหาที่สมบูรณและหลากหลาย 

เจนสมุทร   แสงพันธ (2548: 16-17) ไดกลาวถึงประโยชนของปญหาปลายเปดวาครู
สามารถใชปญหาปลายเปดทั้งในกระบวนการเรียนการสอน แบบฝกหัดในช้ันเรียน การบานและการ
ทดสอบ   โดยสามารถนําผลการประเมินการตอบปญหามาวิเคราะหความผิดพลาดแลวปรับปรุงการ
เรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือหากวาวิธีการที่นักเรียนแสดงออกมาน้ันยังไมเปนที่เขาใจของ
ครู อาจเรียกนักเรียนมาสัมภาษณเปนรายบุคคลเพ่ือทําความเขาใจในภายหลังได   ซ่ึงจะทําใหเกิด
การเรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 

ลัดดา ศิลานอย (2549: 30-31) ไดกลาววาผลของการจัดกระบวนการเรียนรูดวยวิธีปญหา
ปลายเปดนี้จะเกิดการบูรณาการในเรื่องอื่นๆตามมา   โดยที่ครูไมไดกําหนดใหเกิดแตเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการทํางานเปนกลุม ทักษะการทํางานรวมกัน 
ทักษะการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   เปนสิ่งที่เกิดขึ้นรวมกับกระบวนการเรียนรูที่จัดขึ้น เปน
การบูรณาการที่ไดทั้งเน้ือหาความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

จะเห็นไดวาการใชปญหาปลายเปดในการเรียนการสอนและประเมินผลคณิตศาสตรจะชวย
สงเสริมศักยภาพในการคิดเชิงคณิตศาสตร   ทั้งน้ีจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและใน
ขณะเดียวกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจคณิตศาสตรจากการศึกษาไดดีขึ้น จึงนาจะทําใหนักเรียนได
เห็นมุมมองใหมๆของการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 
 1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาปลายเปด  

งานวิจัยตางประเทศ 
เบกเกอร  และชิมาดะ (Becker; &  Shimada.  1997: 1) ไดศึกษาเก่ียวกับการสอนที่ใช

ปญหาปลายเปดเปนศูนยกลางของกิจกรรมการเรียนการสอน   ผลการวิจัยพบวาการสอนโดยใช
ปญหาปลายเปดเปนศูนยกลางมีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรทําใหนักเรียน
มีประสบการณการเรียนรูที่แตกตางไปจากเดิม   เปนการหาคําตอบของปญหาซ่ึงตองใชความรูที่มี
มากอน ทักษะ และวิธีการคิดบูรณาการเขาดวยกัน   เบกเกอรเช่ือวาการสอนโดยใชการแกปญหา
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ปลายเปดจะชวยสงเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตรและทําใหนักเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรดวยวิธี
ปฏิบัติซ่ึงอาจจะชวยลดชองวางระหวางการสอนจริงกับมุมมองของหลักสูตร 

คอนเวย  (Conway. 1999: Online) ไดศึกษาเก่ียวกับการวัดความสามารถในการ
แกปญหาปลายเปด   โดยสามารถทราบความสามารถในการแกปญหาปลายเปดไดจากการวัด
ลักษณะการคิด 3 ลักษณะไดแก   ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดร่ิเริ่ม รวมทั้ง
พิจารณาจากการแสดงกลุมหรือหมวดหมูของคําตอบที่เปนไปไดจากการแกปญหาปลายเปด   ซ่ึง
ผูวิจัยสามารถวัดความสามารถในการแกปญหาปลายเปดไดจากกระบวนการแกปญหาของนักเรียน   
จากการวิจัยพบวาสามารถวัดทักษะในการแกปญหาของนักเรียนไดจากลักษณะการคิดทั้ง 3 
ลักษณะ   

ลูเบียนสกี (Lubienski.  2001: 2) ไดทําการศึกษาเพ่ือผลจากการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรโดยใชการอภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียนและการแกปญหาปลายเปดโดยเปรียบเทียบ
ระหวางนักเรียนที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงและต่ํา   งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ   
ผลพบวานักเรียนที่มีสถานะทางสังคมสูงนั้นจะมีความม่ันใจในความสามารถของตนเองสูงสงผลให
พฤติกรรมในการแกปญหาปลายเปดคือ นักเรียนมีความม่ันใจในการเรียน มีความกระตือรือรนใน
การเรียน พยายามสรางแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น และมีความ
พยายามในการหาแนวทางการแกปญหาแมวาจะเกิดความลมเหลวในครั้งแรกในการแกปญหา   
สําหรับนักเรียนอีกกลุมจะมีความกังวลในการเรียนดวยปญหาปลายเปด นักเรียนมีความรูสึกวาถูก
ทอดทิ้งจากผูสอน ไมสามารถเร่ิมตนการแกปญหาได นักเรียนอยากจะเรียนโดยมีแบบเรียนเปน
ตนแบบในการเรียนหรือมีครูแนะนําวิธีการแกปญหามากกวา ถึงอยางไรก็ตาม หลังจากนักเรียนทั้ง
สองกลุมไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดแลว นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนการสอบปลายภาคเรียนผาน
เกณฑทั้งสองกลุม แตนักเรียนที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูง จะสามารถแกปญหาที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันไดดีกวา 

เซเวนเบอรเกน;มูสล่ี; และ ซัลลิแวน (Zevenbergen; Mously; & Sullivan.  2001: Online) 
ไดศึกษาการใชงานที่มีลักษณะปลายเปด (Open-ended Tasks) ในการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลในกลุมครูผูสอนวิชาตางๆ ผลการวิจัยพบวาครูสามารถใหงานที่มีลักษณะปลายเปดแก
นักเรียนไดในทุกกระบวนการของการสอน    ทั้งนี้รวมไปถึงการประเมินผลดวย    นอกจากน้ีแลว
นักเรียนยังมีพัฒนาการในการทํางานรวมกันเปนอยางดี 

ฟูน (Foon.  2002: Online) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชคําถามปลายเปดแบบส้ันๆในการ
สงเสริมการคิดและการเขาใจในวิชาคณิตศาสตร   เปนการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากครู
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปรที่มารวมแสดงความคิดเห็นและประสบการณที่
ใชคําถามปลายเปดในการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบวาการใชคําถามปลายเปดชวยใหนักเรียน
สามารถสาธิตหรือแสดงความคิดเห็นของเขาไดอยางเต็มที่   ทั้งยังเปนการแสดงถึงความเขาใจอยาง
ถองแทของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งที่ไดเรียนไปในหลายรูปแบบมากขึ้น 
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โลว  และเชน (Loe; & Chen.  2004: 1-5) ไดทําการศึกษาผลของการใชปญหาปลายเปด
ในวิชาคณิตศาสตรในเรื่อง เรขาคณิต ในประเทศจีน   โดยใชปญหาปลายเปดในการเรียนการสอน
ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของจีน ซ่ึงใชเวลาในการเก็บขอมูลประมาณ 7 ป และมีการ
เปรียบเทียบผลที่ไดระหวางนักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา  ซ่ึงพบวาหลังจาก
นักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดแลว นักเรียนที่มีความสามารถสูงจะสามารถทําคะแนนวิชา
คณิตศาสตรไดเพ่ิมสูงมากที่สุด   ในขณะที่นักเรียนอีกสองกลุมจะมีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กนอยในปแรก แตเม่ือนักเรียนไดเรียนโดยใชปญหาปลายเปดตอไปอยางตอเน่ือง   พบวาระดับ
คะแนนและความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนสองกลุมหลังเพ่ิมขึ้นอยางเปนที่นาพอใจ   
จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจํานวน 194 คน   พบวามีนักเรียน 85% มีความพอใจ
ในการเรียนเรขาคณิตและพีชคณิตโดยใชปญหาปลายเปด     

งานวิจัยในประเทศ 
ณัฐฐากร   ถนอมตน  (2536: บทคัดยอ ) ไดศึกษาผลของการใชคําถามปลายเปดแบบเรา

ที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาล  ผลการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาลกลุม
ที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชคําถามปลายเปดแบบเราสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดประสบการณ
โดยใชการสอนตามแผนการจัดประสบการณช้ันเด็กเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความคิดสรางสรรคดานความคิดริ่เริม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และคิดละเอียดลออของเด็ก
อนุบาลกลุมที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชคําถามปลายเปดแบบเราสูงกวากลุมที่ไดรับการจัด
ประสบการณโดยใชการสอนตามแผนการจัดประสบการณชั้นเด็กเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    การพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาลที่ไดรับการจัด
ประสบการณโดยใชคําถามปลายเปดแบบเราหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05    และพบวาการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคดานความคิดริ่เริม ความคิดคลอง ความคิด
ยืดหยุน และคิดละเอียดลออของเด็กอนุบาลกลุมที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชคําถามปลายเปด
แบบเราสูงขั้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ปรีชา   เนาวเย็นผล (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
โดยใชปญหาปลายเปดสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวากิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาปลายเปดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 ในชวงแรกนักเรียนกลุมที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาปลายเปดสวนใหญมีความสามารถในการแกปญหาคอนขางต่ํา   ใน
ระหวางการเรียนครูตองใชการถามกระตุนแนะแนวทางในการแกปญหาคณิตศาสตร   แตในชวง
สุดทายของการสอนพบวานักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการวางแผนแนวคิดในการแกปญหา
ไดดวยตนเอง   สําหรับดานพฤติกรรมการคิดแกปญหากอนเรียนนักเรียนทุกคนในกลุมทดลองอยูใน
ระดับตองแกไข หลังเรียนนักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการแกปญหาอยูในระดับดีถึงดีมาก   และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ตามเกณฑปกติของโรงเรียนที่ตั้งไว   นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนในกลุมทดลองมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร   

เจนสมุทร   แสงพันธ (2548: 111-112) ไดศึกษาการใชคําถามปลายเปดในการจัดการ
เรียนการสอนสาระการ เรียนรู คณิตศาสตร  ชั้ นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาสามารถใชปญหาปลายเปดในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดใน 4 แนวทาง คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียนสําหรับเน้ือหาใหมที่ตอง
อาศัยพ้ืนฐานความรูเดิม  ขั้นสอนที่ตองการเนนย้ําและขยายความคิดรวบยอดจากการอภิปรายและ
การแลกเปลี่ยนความคิดในการแกปญหาที่มีคําตอบและวิธีการที่หลากหลาย  การทําแบบฝกหัดที่
เปนการบานที่มีอัตราสวนของจํานวนขอการบานทั้งหมดในแตละคร้ังกับขอที่เปนคําถามปลายเปด
ประมาณ 5:1 และการใชคําถามปลายเปดประกอบในการประเมินผลการเรียนจากการทดสอบยอย
และการสอบประจําภาคเรียนเพ่ือวินิจฉัยขอบกพรองและนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง   
นอกจากน้ีแลวพบวาการใชคําถามปลายเปดประเภทใหวิเคราะห เปรียบเทียบ แกปญหา และ
ประเมินคาทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดีขึ้นอยางเปนลําดับ 

รุจิอาภา   รุจิยาปนนท (2550: 55) ไดศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใช
การแกปญหาปลายเปดเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   โดยผูวิจัยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคล
แลวบันทึกคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร เมื่อปฏิบัติกิจกรรม
ครบไดทําการสอบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร   ผลการวิจัยพบวา   นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการแกปญหาปลายเปดมีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็มเปนจํานวน
ไมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .05 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชปญหาปลายเปดในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร   จะพบวาสามารถนํามาใชกับสถานการณที่เหมาะสมในการสงเสริมให
นักเรียนเกิดกระบวนการแกปญหาแบบมีความตระหนักในการคิด    นอกจากน้ี การใชปญหา
ปลายเปดนั้นยังสามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนไดในหลายดาน  เชน ทักษะการแกปญหา 
ความสามารถในการเรียน ความคิดสรางสรรค เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   รวมไปถึงทักษะการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรอีกดวย 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
2.1 ความหมายของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเปนหน่ึงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่ผูสอน

คณิตศาสตรควรใหความสําคัญซ่ึงไดมีผูใหความหมายของการใหเหตุผล ดังน้ี 
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ครูลิค  และรูดนิค (Krulik; &  Rudnick.  1993: 3) ไดกลาววา การคิด หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในการไดมาซึ่งขอสรุปที่สมเหตุสมผลจากขอมูลที่กําหนด ซ่ึงนักเรียนตอง
สรางความคาดการณหาขอสรุปจากความสัมพันธของสถานการณปญหา   แลวแสดงเหตุผลพรอม
ทั้งอธิบายขอสรุปและขอยืนยันน้ัน   ขอสรุปดังกลาวเปนการนํามารวมกันจนกลายมาเปนความรู
ใหมได   โดยไดแบงการคิดออกเปน   4   ขั้น คือ การคิดขั้นระลึก (Recall) จัดเปนทักษะการคิดที่
เปนธรรมชาติเกือบเปนอัตโนมัติ เปนความสามารถในการระลึกขอเท็จจริง   การคิดขั้นพ้ืนฐาน 
(Basic) เปนความเขาใจความคิดรวบยอด   เปนประโยชนนําไปใชในชีวิตประจําวัน    การคิดขั้น
วิจารณญาณ (Critical) เปนความคิดที่ใชในการตรวจเชื่อมโยงและประเมินลักษณะทั้งหมดของการ
แกปญหา   ประกอบดวยการจํา การเรียนรู การวิเคราะหขอมูล เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือหาคําตอบที่มี
เหตุผลได   การคิดขั้นสรางสรรค (Creative) เปนความคิดที่ซับซอน ความคิดระดับน้ีเปน
สิ่งประดิษฐที่คิดหรือจินตนาการขึ้นเอง 

สวนของการใหเหตุผลครูลิคและรูดนิคมองวาเปนสวนสําคัญของการคิด นอกเหนือไป 
จากการคิดขั้นระลึกได    ดังแสดงใหเห็นในภาพประกอบ 2 ตอไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2   ลําดับขั้นการคิดของครูลิคและรูดนิค 
 
       ที่มา : Krulik.; & Rudnick, J. A.  (1993).  Reasoning and Problem Solving : A Handbook 
for  Elementary School Teachers.  p.3. 
 
 

การคิด 
สรางสรรค 
(Creative) 

การคิดข้ันวิจารณญาณ 
(Critical)  

การคิดขั้นพ้ืนฐาน (Basic)   

การคิดข้ันระลึก (Recall))   

การใหเหตุผล 
(Reasoning)  

การคิดระดับสูง  
(Higher order thinking)  
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ครูลิค และรูดนิคอธิบายวา    การคิดเปนกระบวนการที่ซับซอน   แตละขั้นตอนที่แสดงใน
แผนภาพมิไดแยกจากกันทีเดียว จะเห็นไดวา “ การใหเหตุผล ” เปนสวนที่รวมขั้นตอนตั้งแตการคิด
ขั้นพ้ืนฐาน การคิดขั้นวิจารณญาณ และการคิดขั้นสรางสรรค   และสําหรับการคิดในระดับสูง(Higher 
order thinking)  เปนการคิดที่อยูในขั้นวิจารณญาณและการคิดสรางสรรค 

อลิซ  และชิเรล (Alice; &  Shirel.  1999: 114) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
ไววา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเปนสวนที่ทําใหการแกปญหาสมบูรณ   นักเรียนจะไมสามารถ
เขาใจปญหา วิเคราะหปญหาหรือวางแผนในการแกปญหาไดหากปราศจากการใหเหตุผล กลาวได
วา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรจะมีความสําคัญควบคูไปกับการแกปญหา 

ศรีสุรางค   ทีนะกุล (2542: 47) ไดกลาวไววา   กระบวนการของเหตุผลน้ัน   เปน
ปรากฎการณทางจิต (Psychological phenomena) ซ่ึงมนุษยใชเปนเคร่ืองมือในการส่ือความหมาย
ทางใจ (mental talk) กระบวนการดังกลาวนี้ เปนการเรียบเรียงขอเท็จจริงที่มีอยู   เปนส่ือนําใหจิต
สามารถสรางขอเท็จจริงขึ้นมาใหมไดอีกหรือเห็นเก่ียวกับขอเท็จจริงใหมที่สรางขึ้นมา   หรือกลาวอีก
นัยหน่ึงวากระบวนการของเหตุและผลเปนกระบวนการนําขอความหรือปรากฎการณที่เปนเหตุผล   
นํามาแจกแจงแสดงความสัมพันธหรือความตอเน่ืองกันเพ่ือทําใหเกิดขอความใหม หรือปรากฏการณ
ใหมเรียกวา ผลสรุปหรือผล 

ทิศนา   แขมมณี (2545: 114)  ไดใหความหมายของการคิดอยางมีเหตุผลวาเปนการคิดที่
มีจุดมุงหมายเพ่ือเขาใจความคิดที่สามารถอธิบายไดดวยหลักเหตุผล   โดยสามารถจําแนกขอมูลที่
เปนขอเท็จจริงและพิจารณาเร่ืองที่คิดบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงโดยใชหลักเหตุผลแบบนิรนัยและ
อุปนัย   ซ่ึงประกอบดวยทักษะยอยๆดังน้ี 

1. สามารถแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกันได 
2. สามารถใชเหตุผลแบบนิรนัยหรืออุปนัย   พิจารณาขอเท็จจริงได 
3. สามารถใชเหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย พิจารณาขอเท็จจริงได 
ศุภกิจ    เฉลิมวิสุตมกุล (2546: 50-54) ไดใหความหมายของการใหเหตุผลวาคือ   การ

อางหลักฐานเพ่ือยืนยัน “ ขอสรุป ” ของเราวาเปนความจริง   การใหเหตุผลแตละครั้งจะมี
สวนประกอบ 2 สวน คือ สวนที่เปนขออาง ซ่ึงหมายถึงหลักฐานหรือเหตุผล (บางครั้งเรียกขออางวา
เหตุ) และสวนที่เปนขอสรุป ซึ่งหมายถึงส่ิงที่เราตองการบอกวาเปนจริง (บางครั้งเรียกขอสรุปวาผล) 

จากความหมายของการใหเหตุผล จะเห็นไดวา การใหเหตุผล หมายถึง คือ   การอาง
หลักฐานเพ่ือยืนยันขอสรุปของเราวาเปนจริง หรือเปนการแสดงแนวคิดเก่ียวกับการสรางหลักการ 
หาความสัมพันธของแนวคิดและการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด กฎเกณฑหรือความจริงน้ันๆ
พรอมทั้งสามารถที่จะยืนยันหรือคัดคานขอความคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
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2.2 ความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
หลักสูตรคณิตศาสตรกําหนดใหการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนเปน

จุดเนนหลักและเปนเปาหมายที่สําคัญประการหน่ึงของการสอนคณิตศาสตรในปจจุบัน ดังที่นักการ
ศึกษาและนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรตอไปน้ี 

สติกกินส (Stiggins.  1997: 6) ไดกลาววาการทําความเขาใจโดยใชเหตุผลชวยใหนักเรียน
เปนนักคิดที่ดี   ในบางโอกาส   เราตองใชการใหเหตุผลในลักษณะการวิเคราะหเพ่ือจะดูวาสวน
ปลีกยอยตางๆเขากับภาพโดยรวมของส่ิงน้ันหรือไม   ในบางโอกาสเราตองใชการใหเหตุผลแบบ
เปรียบเทียบเพ่ือใหเขาใจความเหมือนกับความแตกตาง 

สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (The Nationnal Council of Teachers of 
Mathematics.  2000: 29)  ไดกําหนดให การใหเหตุผลและการพิสูจนทางคณิตศาสตรเปน
มาตรฐานหน่ึงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และกลาววา การใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตรน้ัน จะเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดการแสดงออกถึงความเขาใจอันลึกซ้ึงเก่ียวกับ
ปรากฏการณตางๆไดอยางกวางขวางและไดกลาวถึงวิชาคณิตศาสตรกับการใหเหตุผลวาจุดเนน
ของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรในแตระดับดังน้ี 

ระดับอนุบาล-เกรด 4   เนนการใหเหตุผลที่ใหนักเรียน 
1. หาผลสรุปทางคณิตศาสตร 
2. ใชความรู สมบัติ ความสัมพันธและรูปแบบตางๆในการอธิบายแนวคิด 
3. ใหเหตุผลเก่ียวกับคําตอบและกระบวนการในการหาคําตอบ 
4. ใชรูปแบบและความสัมพันธตางๆในการวิเคราะหสถานการณทางคณิตศาสตร 
5. เช่ือวาคณิตศาสตรมีความสมเหตุสมผล 
เกรด 5 – 8    เนนการใหเหตุผลที่ใหนักเรียน 
1. มีความเขาใจและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
2. สามารถทําความเขาใจและประยุกตใชกระบวนการใหเหตุผลเชิงมิติสัมพันธ 
3. สรางและตรวจสอบขอคาดเดาและขอโตแยงทางคณิตศาสตร 
4. ใหเหตุผลในความคิดของตนเอง 
5. เห็นความสําคัญของการใหเหตุผลวาเปนสวนสําคัญของคณิตศาสตร 
เกรด 9-12   สนับสนุนใหนักเรียนไดขยายทักษะการใหเหตุผล   โดยมุงใหนักเรียน

สามารถ 
1. สรางและตรวจสอบขอคาดเดา 
2. ยกตัวอยางคัดคานได 
3. แสดงการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล 
4. ตัดสินขอโตแยงดวยเหตุและผล 
5. อางเหตุผลอยางงายได 
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 สมวงษ   แปลงประสพโชค (2544: คํานํา) กลาววาการใหเหตุผลเปนเรื่องจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิต ความเช่ือ การยอมรับ การโตแยง ตลอดจนการตัดสินใจ   ตองอาศัยเหตุผลประกอบ 
หากเหตุผลดี ถูกหลักการจะทําใหการตัดสินใจไมผิดพลาด   นอกจากน้ียังเปนพ้ืนฐานของการศึกษา
หาความรูในศาสตรอีกหลายสาขา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร  เปนตน 

กรมวิชาการ (2545ก: 25) ไดกลาวถึงหลักสูตรคณิตศาสตรในประเทศไทย   ไดกําหนด
ความสําคัญในการใหเหตุผลเปนมาตรฐานหน่ึงในสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน   โดย
กําหนดใหเปนสวนหน่ึงในสาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร   โดยมีมาตรฐานการ
เรียนรูชวงช้ันที่ 1-4 ดังน้ี 

ชวงชั้นที่ 1 และ 2 
- ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
ชวงชั้นที่ 3 
- สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรูขอมูล หรือขอเท็จจริงหรือสรางแผนภาพ 
ชวงชั้นที่ 4 
-นําวิธีการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยมาชวยในการคนหาความจริงหรือขอสรุปและ

ชวยในการตัดสินใจบางอยางได 
ปยวดี   วงษใหญ (ม.ป.ป.: 1) ไดกลาววาการสอนคณิตศาสตรในลักษณะของความเปน

เหตุเปนผล    จะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เกิดความม่ันใจ เช่ือวาคณิตศาสตรที่
มีเหตุผลและนักเรียนสามารถทําความเขาใจได   และเขายังสามารถที่จะคนพบอะไรใหมๆไดเอง
ดวย นักเรียนที่เรียนดวยดวยความเขาใจและมีเหตุผลจะตระหนักวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่อาศัยการ
ใหเหตุผลอยางมีระบบและจะเปนการพัฒนาพ้ืนฐานแนวการเรียนรูคณิตศาสตรและศาสตรอื่นๆ ซ่ึง
จะมีคุณคาตออนาคตของผูเรียน 

การสอนคณิตศาสตรในลักษณะของความเปนเหตุเปนผลจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตร เกิดความม่ันใจ เช่ือวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล นักเรียนสามารถทําความ
เขาใจไดและสามารถที่จะคนพบส่ิงใหมๆไดดวยตนเอง 

จะเห็นไดวาความสําคัญของการให เหตุผลทางคณิตศาสตรทําใหนักเรียนเห็นวา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล   เห็นความเชื่อมโยงของเน้ือหาหรือวิธีการ   รูจักใชเหตุผลปรับ
แนวคิด   จําไดดีกวา   นําคณิตศาสตรไปประยุกตใชได   มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและมี
ความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 

2.3 รูปแบบของการใหเหตุผล 
เฮลเลอร  และคนอื่นๆ (Heller.;  et al.  1989: 209-211) ไดแบงประเภทปญหาการให

เหตุผลทางคณิตศาสตรเปน 2 ประเภท คือ 
1. ปญหาการใหเหตุผลแบบบอกทิศทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Directional Reasoning 

Problems)   เปนลักษณะคําถามเชิงคุณภาพ   ปญหาที่ใชเปนเหตุผลเชิงคุณภาพแบบนี้เรียกวา 
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คําถามเชิงทิศทาง (Directional Questions) โดยคําถามจะถามเก่ียวกับคาของอัตราสวนวามีการ
เปล่ียนแปลงอยางไร อาจเพ่ิม ลดลง หรือเทาเดิม   เม่ือกําหนดใหเศษและสวนมีคาเพ่ิมขึ้น ลดลง 
หรือเทาเดิม โดยแบงลักษณะคาของอัตราสวนที่เปลี่ยนไปไดทั้งหมด 9 ลักษณะ ดังน้ี 

1.1  เศษเพ่ิมและสวนเพ่ิมขึ้น คาของอัตราสวนไมสามารถบอกการ 
เปล่ียนแปลงได 

1.2   เศษเพ่ิมและสวนเทาเดิม คาของอัตราสวนเพ่ิมขึ้น 
1.3  เศษเพ่ิมและสวนลดลง คาของอัตราสวนเพ่ิมขึ้น 
1.4  เศษเทาเดิมและสวนเพ่ิมขึ้น คาของอัตราสวนลดลง 
1.5  เศษเทาเดิมและสวนเทาเดิม คาของอัตราสวนเทาเดิม 
1.6  เศษเทาเดิมและสวนลดลง คาของอัตราสวนเพ่ิมขึ้น 
1.7  เศษลดลงและสวนเพ่ิมขึ้น คาอัตราสวนลดลง 
1.8  เศษลดลงและสวนเทาเดิม คาอัตราสวนลดลง 
1.9  เศษลดลงและสวนลดลง คาของอัตราสวนไมสามารถบอกการเปลี่ยนแปลงได 

2. ปญหาการใหเหตุผลแบบบอกทิศทางเชิงตัวเลข (Number Directional Reasoning 
Problems)   คือ เปนลักษณะคําถามเชิงตัวเลข โดยคําถามจะถามหาคาตัวแปร การเปรียบเทียบเชิง
ตัวเลข เชน  

 
24
8

A  เทากับ   
3
xB   แลวใหหาคา x   สามารถทําไดโดยหาคา  x    ซ่ึงในการหาคา   

x   สามารถทําไดโดยให  
324

8 x
    จะได 1x  

บารูดี (Baroody.  1993: 59) ไดจําแนกชนิดของการใหเหตุผลที่เก่ียวของกับชั้นเรียน
คณิตศาสตรออกเปน 3 ชนิด คือ  

1. การใหเหตุผลแบบสหัชญาณ (Intuitive Reasoning)   เปนการใหเหตุผลที่คนเรามี
ขอมูลไมเพียงพอที่จะตัดสินใจ   จึงตัดสินใจบนขอมูลที่เห็นและตามความรูสึก   การใหเหตุผลแบบ
สหัชญาณจึงเปนเหตุผลที่ขึ้นอยูกับส่ิงที่ปรากฏหรือขอสันนิษฐาน   ซ่ึงทั้งส่ิงที่ปรากฏและขอ
สันนิษฐานน้ีอาจถูกหรือผิดก็ได 

2. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning)  เปนการใชการสังเกตเปนพื้นฐาน
เพ่ือคนหาแบบรูปหรือสรางขอคาดการณแลวสรุปเปนกรณีทั่วไป   มีผูใหความหมายของการให
เหตุผลแบบอุปนัยในลักษณะที่คลายๆกัน คือ การใหเหตุผลแบบอุปนัยเปนกระบวนการทางปญญา
ที่ชวยใหคนเราสรางหรือสรุปกฎจากประสบการณ   เกิดจากการนําเสนอขอมูลของสมาชิกบางสวน
มาสรางเปนนัยทั่วไปเก่ียวกับสมาชิกตัวอื่นหรือสมาชิกทั้งหมดของเซต  เปนกระบวนการ
ตั้งสมมติฐานที่เปนกฎทั่วไปซ่ึงแทนลักษณะรวมกันของกลุมของวัตถุส่ิงของหรือเหตุการณที่มี
ลักษณะเฉพาะ   การใหเหตุผลอุปนัยจึงเปนการหาสมบัติรวมกัน หาแบบรูป กฎ และขอสรุปจาก
ตัวอยางที่ตางกัน  
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3. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning)  เปนกระบวนการสรุปอยาง
สมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของขอตกลงหรือกฎ   ซ่ึงยอมรับวาเปนจริงแลว หรือที่เ รียกวาเหตุ   
สามารถกลาวไดวา  การใหเหตุผลเชิงนิรนัยมีลักษณะตรงขามกับการใหเหตุผลแบบอุปนัย   เพราะ
การใหเหตุผลแบบอุปนัยมีจุดเริ่มจากกรณีเฉพาะไปสูขอสรุปที่ เปนกรณีทั่วไป   ในขณะที่การให
เหตุผลแบบนิรนัยมีทิศทางตรงกันขาม คือ จะใชความรูกรณีทั่วไปในการแกปญหากรณีเฉพาะ  เชื่อ
กันวาการใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนการใหเหตุผลที่นาเช่ือถือไดมากที่สุด   เน่ืองจากเปนการให
เหตุผลที่สรางบนพ้ืนฐานทางตรรกศาสตร 

สติกกินส (Stiggins.  1997: 6-7) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลหลักๆ 3 แบบ ไดแก การให
เหตุผลแบบวิเคราะห   การใหเหตุผลแบบเปรียบเทียบ   การใหเหตุผลในการประเมิน โดยได
อธิบายไวดังน้ี 

1. การใหเหตุผลแบบวิเคราะห (Analytical Reasoning) เปนการใหเหตุผลโดยพิจารณา
สวนยอยหรือสวนประกอบ   ซ่ึงประกอบกันเปนส่ิงน้ันๆ   เปนการศึกษาลงลึกในสวนยอยๆ   เมื่อ
ตองการศึกษาส่ิงน้ันอยางลึกซ้ึงก็ใชการวิเคราะหเพ่ือศึกษารายละเอียด   หรือในกรณีที่ตองการ
แกปญหา   นักเรียนจะตองอาศัยการวิเคราะหสถานการณหรือปญหา   แลวนําความรูและการให
เหตุผลมาใชในการแกปญหาน้ันๆ 

2. การใหเหตุผลแบบเปรียบเทียบ (Comparative Reasoning) เปนกระบวนการศึกษาวา
สิ่งนั้นๆมีอะไรที่เหมือนกัน มีอะไรที่ตางกัน   ในบางโอกาสเราตองศึกษาสวนที่ตางกัน   บางโอกาส
เราตองศึกษาสวนที่เหมือนกัน   การใชการใหเหตุผลวิธีนี้จะตองมีความรูความเขาใจสิ่งที่ตองการ
เปรียบเทียบอยางลึกซึ้ง   มีขอตกลงอยางชัดเจนวาอยางไรที่ถือวาเหมือนกัน อยางไรถือวาตางกัน 
กอนที่จะทําการเปรียบเทียบ 

3. การใหเหตุผลในการประเมิน (Evaluative Reasoning) เปนการใชเหตุผลประเมินเมื่อ
เราตัดสินคุณคาหรือความถูกตองโดยใชเหตุผล อาศัยความสมเหตุสมผลเปนเคร่ืองตัดสิน 

นอกจากน้ีสติกกินสยังไดกลาวถึงการใหเหตุผลในลักษณะอื่นๆอีก ไดแก 
การสังเคราะห (Synthesizing) เปนการนําขอมูลตางๆมาหลอมรวมเปนขอสรุปหรือเปน

การนําขอมูลจากหลายๆแหลงมาทําความเขาใจและหาขอสรุป เชน การสอนแบบเปนหัวเรื่อง 
(Thematic) ที่นําการใหเหตุผลและความรูจากหลายๆสาขาวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษา   มาบูรณาการใชการใหเหตุผลมาแกปญหาทางสังคมหรือทางวิทยาศาสตร เปนตน 

การจําแนก (Classifying) เปนการจัดแบงประเภท เชน การจําแนกประเภทของพืช 
ประเภทของสัตว ซ่ึงการจําแนกในลักษณะน้ีผูจําแนกตองรูจักแตละประเภทที่ตองการจําแนกเปน
อยางดี และอาศัยการใหเหตุผลในการจําแนก 

การอนุมาน (Inferential) เปนการใหเหตุผลใหไดมาเปนผลผลิต เชน ไดหลักการขอสรุป 
เปนการหากรณีทั่วไปจากหลักฐาน กลาวคือ ใชความจริงจากกรณีหน่ึงๆ นําไปสูกฎหรือหลักการ
ทั่วไป และในทางกลับกันการใหเหตุผลที่อางอิงกฎหรือกรณีทั่วไปเพ่ือนําไปใชในการแกปญหาก็ถือ
เปนการใหเหตุผลแบบอนุมาน 
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สมัย เหลาวานิชย  และพัวพรรณ เหลาวานิชย (2546: 157) ไดกลาววาในปจจุบันการให
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยมีความสําคัญอยางยิ่งในการนําไปสูความรูใหมๆถึงแมวาการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัยเปนการใหเหตุผลที่สวนทางกัน กลาวคือ การใหเหตุผลแบบอุปนัย ใชกรณี
เฉพาะเปนเหตุ มุงไปสูการสรุปผลที่เปนกรณีทั่วไป ซ่ึงตองตรวจสอบตอไปวา ผลสรุปดังกลาวเปน
จริงหรือไม   สวนการใหเหตุผลแบบนิรนัย ใชกรณีทั่วไปเปนเหตุ มุงไปสูการสรุปผลที่เปนกรณี
เฉพาะ ดังภาพประกอบ 3 
 
 การใหเหตุผลแบบอุปนัย 

 
 
 
 การใหเหตุผลแบบนิรนัย 
 
 
 

 ดังน้ัน การโยงใยของการใหเหตุผลทั้งสองลักษณะดังกลาว   เพ่ือนําไปสูความรูใหมๆจะ
เกิดขึ้นไดดังน้ี 

 
 
ภาพประกอบ  3  ความสัมพันธของการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
 

       ที่มา :สมัย   เหลาวานิชย; และพัวพรรณ   เหลาวานิชย. (2546).   คณิตศาสตร 1 พ้ืนฐาน+ 
เพ่ิมเติม ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6).  หนา 157 

จากการสังเกต 
จากการทดลอง 

ใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย สรุปผลเปนกรณีท่ัวไป 

 

กรณีท่ัวไปท่ีเปนจริง
เมื่อผานการพิสูจน 

ใชการใหเหตุผลแบบนิรนัย สรุปผลความรู กรณี
เฉพาะใหมๆท่ีเปนจริง 

เหตุยอยๆหลายๆเหตุ ใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย สรุปผลเปนกรณีท่ัวไป 

เหตุยอยๆหลายๆเหตุ ใชการใหเหตุผลแบบนิรนัย สรุปผลเปนกรณีเฉพาะ 

พิสูจนเพื่อใหแนใจวา
สรุปผลท่ีเปนกรณีท่ัวไป
ดังกลาวเปนจริง 
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กําหนด  
 
 
โดยอาศัยการสังเกตและการใหเหตุผลเชิงอุปนัย   ใหนักเรียนระบุวา   รูปตอไปจะเปนรูป
อะไร 

ฉวีวรรณ เศวตมาลย  และคนอื่นๆ (2545: 69-70) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลไววา การให
เหตุผล มี 2 ประเภท คือ 

1. การใหเหตุผลแบบนิรนัย   เปนการใหเหตุผลโดยกําหนดใหหรือยอมรับเหตุเปนจริงน้ัน
คือ เหตุที่ตั้งขึ้นบังคับใหเกิดผลลัพธอยางหลีกเลี่ยงไมไดซ่ึงจะสมเหตุสมผลหรือไมสมเหตุสมผล
จะตองตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั้น 

2. การใหเหตุผลแบบอุปนัย   เปนการใชประสบการณยอยๆหลายๆตัวอยางหรือการ
คาดคะเนในการสรุปผล   น้ันคือเหตุที่จะตั้งขึ้นเปนการเก็บขอมูลในแตละครั้งที่เกิดขึ้นแลวสรุป   ซ่ึง
ผลลัพธที่ไดอาจไมสอดคลองกับเหตุการณ   เน่ืองจากผลลัพธที่ไดอาจเปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได 

วิเชียร   เลาหโกศล (2545: 1-6) ไดกลาวถึง การใหเหตุผลไววา การใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรที่สําคัญมี 2 ประเภท ไดแก 

1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย  (Inductive Reasoning) หมายถึง วิธีการสรุปผลในการคนหา
ความจริงจากการสังเกตหลายๆครั้ง   จากกรณียอยๆแลวนํามาเปนขอสรุป 

2. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) หมายถึง วิธีการนําเอาความรู
พ้ืนฐานซ่ึงอาจเปนความเช่ือ ขอตกลง หรือบทนิยาม   ซ่ึงเปนส่ิงที่รูมากอนและยอมรับวาเปนความ
จริงเรียกวาเหตุ และนําไปสูขอสรุป เรียกวา ผล 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 4-5) ไดกลาววาการใหเหตุผล
เชิงคณิตศาสตร ถือเปนการคิดเชิงคณิตศาสตร ประกอบดวยการสรุปเปนกรณีทั่วไปหรือการสรุป
อยางสมเหตุสมผลเก่ียวกับแนวคิดและความสัมพันธของแนวคิดเหลาน้ัน การใหเหตุผลเชิง
คณิตศาสตรตองอาศัยการคิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรค โดยไดแบงการใหเหตุผลเปน 2 
ประเภทใหญๆ คือ 

1. การใหเหตุผลเชิงอุปนัย  (Inductive Reasoning) เปนการใชการสังเกตขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
คนหาแบบรูปหรือสรางขอคาดเดา   แลวสรุปเปนกรณีทั่วไป 

ในวิชาคณิตศาสตรการใหเหตุผลเชิงอุปนัยที่พบบอย ไดแก การหาแบบรูป เชน 
 
 
 

 
 
 
 
สําหรับการใชการใหเหตุผลเชิงอุปนัยในการสรางขอคาดเดาหรือสรุปเปนกรณีทั่วไปไดมี

ผูใหความหมายโดยใชภาษาคณิตศาสตรวา   เปนกระบวนการทางคณิตศาสตรที่ใชขอมูลเก่ียวกับ
สมาชิกบางตัวในเซต   นํามาสรุปรวมเปนกรณีทั่วไป   สําหรับสมาชิกทุกตัวในเซต เชน 
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   10101    20102   
   30103    40104   

สรุปวาจํานวนนับใดๆคูณกับ 10 จะไดผลคูณเทากับจํานวนนับนั้นเติมดวย 0 ตอทาย 

 
 
 
 
  

 
การสรุปเชนน้ีทางคณิตศาสตรถือวาเปนเพียงขอคาดเดาเทาน้ัน   ขอคาดเดาจากการให

เหตุผลเชิงอุปนัยเปนเพียงขอคิดวานาจะเปนเชนน้ัน   แตยังไมไดพิสูจนวาจริงหรือไม   เชน 
000   และ 111     อาจสรุปวาจํานวนใดๆคูณกับตัวเองจะไดเทากับจํานวนน้ัน   ขอคาดเดา

นี้ไมเปนจริง   การแสดงวาไมจริงอาจใชวิธีการยกตัวอยางคาน (counterexample) แสดงใหเห็นวา
ขอคาดเดานั้นไมจริง เชน ใช 422   เปนตัวอยางคาน   ขอคาดเดาที่สรุปวาจํานวนใดๆคูณกับ
ตัวเองไดเทากับจํานวนน้ัน 

อยางไรก็ตาม การใหเหตุผลเชิงอุปนัย อาจนําไปสูการคนพบแนวคิดใหมๆจากการสราง
เปนขอคาดเดา หรือการทํานาย   แตจุดออนคือ ขอสรุปที่ไดจากการรวบรวมขอมูลเปนหลักฐาน   
ถาการรวบรวมขอมูลไมไดทําทุกกรณีที่เปนไปได   กรณีที่ละเวนไมไดนําขอมูลมาพิจารณาอาจเปน
ขอมูลที่ช้ีใหเห็นวาขอสรุปน้ีผิด 

2. การใหเหตุผลเชิงนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนกระบวนการสรุปอยาง
สมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของขอตกลงหรือกฎ   ซ่ึงยอมรับวาเปนจริงแลวหรือที่เรียกวาเหตุ 
 ตัวอยางการใหเหตุผลเชิงนิรนัย 
 เหตุ 1. จํานวนเต็มคู หมายถึง จํานวนที่หารดวย 2 ลงตัว 
   2. 32   หารดวย 2 ลงตัว 
 ผล  32  เปนจํานวนเต็มคู 
 จากการที่นักการศึกษาไดแบงรูปแบบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  สามารถสรุปรูปแบบ
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ การใหเหตุผลเชิงอุปนัยและการให
เหตุผลเชิงนิรนัย 

2.4 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล 
การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเปนการสอนที่เนนใหนักเรียนเกิดทักษะ

การคิด   ใชเหตุผลเพ่ือแสวงหาความรูและคนหาคําตอบตางๆดวยตนเอง  โดยที่ผูสอนเปนผูที่มี
หนาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูและสภาพแวดลอมตางๆใหเปนไปในทิศทางที่สงเสริมและเอื้อให
นักเรียนเกิดทักษะดังกลาว 

แบรนด (Brandt.  1984: 3) ไดกลาววา การคิดกับการใหเหตุผลมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดและเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรูและการแกปญหา ดวยเหตุน้ี นักการศึกษาจึงใหความ
สนใจเกี่ยวกับการสอนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีระบบเหตุผลมากขึ้น ไดพยายาม
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ศึกษาทดลองเพ่ือหาวาทักษะการคิดอะไรที่จําเปนและเปนพื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผล สอน
อยางไรจึงจะทําใหเกิดทักษะที่ตองการเหลาน้ัน ไดมีการกลาวถึงการสอนไว 3 ทาง คือ 

1. แนวการสอนเพ่ือใหคิด (Teaching for Thinking)    การสอนตามแนวทางนี้เนนในดาน
การสอนเน้ือหาวิชา โดยมีการปรับเปล่ียนกระบวนการสอนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในดานการคิดของ
นักเรียน 

2. แนวทางการสอนการคิด (Teaching of Thinking)    การสอนตามแนวทางน้ีมีจุดเนน
เกี่ยวกับกระบวนการทางสมองที่นําไปใชในการคิดโดยเฉพาะ  โดยเนนไปที่ทักษะการคิดหรือเปน
แนวทางที่สอนทักษะการคิดโดยตรง แนวทางในการสอนน้ันจะมีลักษณะที่แตกตางกันหลาย
แนวทาง ตามความเชื่อพ้ืนฐานของผูจัดสรางแนวทางการสอน 

3. แนวทางการสอนเก่ียวกับการคิด  (Teaching about Thinking)  การสอนตามแนวทางน้ี
เปนแนวทางที่ใชการคิดเปนเน้ือหาสาระการสอน   โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรูถึงส่ิงที่เปนความคิด
ของตนเอง   โดยรูวาตนกําลังทําอะไร ตองการรูอะไร และในขณะที่กําลังคิดอยูน้ันตนเองรูอะไรและ
ไมรูอะไร   ซ่ึงส่ิงดังกลาวนี้จะชวยใหผูเรียนไดเขาใจถึงกระบวนการคิดของตนเอง อันกอใหเกิด
ทักษะที่เรียกวา การสังเคราะหความคิด (Metacognition) ของตนเอง    

แนวทางการสอนเกี่ยวกับการคิดน้ีเริ่มเปนที่สนใจของนักการศึกษาเพ่ิมขึ้น  โดยเชื่อวา
เปนแนวทางที่ทําใหผูเรียนสามารถคนหาขอบกพรองของตนเพ่ือเปนแนวทางแกไขไดตรงจุด 

อัครยา    สังขจันทร (2543: 95-96) ไดกลาววา การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผล   เปนกระบวนการที่มุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาการคิดใชเหตุผล วิเคราะหแสดงความ
คิดเห็น และแสวงหาความรูดวยตนเอง ดังนั้นบทบาทของผูสอนจึงไมใชการจัดบทเรียน โดยคํานึง
วา “ จะสอนอะไร” แตเปนการจัดบทเรียนตางๆ โดยคํานึงวา “ จะใหนักเรียนเรียนรูอะไร ” 

นภเนตร   ธรรมบวร (2544: 69)  ไดกลาววา การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล
ของนักเรียน ครูผูสอนตองเริ่มจากการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กซ่ึงเปนส่ิงที่สามารถทําได อีก
ทั้งยังมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการคิดของเด็กอยางตอเน่ือง 
ครูผูสอนถือเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทางดานความคิดของเด็ก   
ในการเรียนคณิตศาสตรมีความจําเปนตองมีความหมายกับตัวเด็ก กลาวคือ ครูควรสงเสริมใหเด็กได
สํารวจ ใหเหตุผล และคิดแกปญหามากกวาการเรียนโดยการจํากฎเกณฑตางๆทางคณิตศาสตร
เทาน้ัน   เด็กจําเปนตองสราง (Construct) ความเขาใจทางคณิตศาสตรโดยการคิดดวยตนเอง   และ
คนหาคําตอบซ่ึงมีความหมายสําหรับตัวเขา 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 18) ไดใหหลักการในการ
พัฒนาการใหเหตุผลวามีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ควรจัดประสบการณใหสมํ่าเสมอทุกระดับชั้น 
2. การใหเหตุผลสามารถพัฒนาได   โดยสอดแทรกทุกหนวยการเรียนรูตามความ 

เหมาะสม 
3.  ระดับการใหเหตุผล ควรใหสอดคลองกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน 
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4. การใหเหตุผล ควรจัดใหไดมีประสบการณอยางสมํ่าเสมอ ตั้งแตวัยกอนอนุบาล 
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย   ซ่ึงควรจะปลูกฝงใหเกิดเปนนิสัย 

5. ควรใหนักเรียนไดตระหนักวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล 
6. ควรจัดบรรยากาศในหองเรียนใหสงเสริมการฝกการใหเหตุผล 

 นอกจากจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆแลว   ส่ิงที่ครูควรดําเนินการมีดังน้ี 
 1. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน   ครูควรพิจารณาในรายละเอียดวาระดับช้ันน้ันตองการให
นักเรียนมีความสามารถอะไรบาง เชน  การใหเหตุผล การมีทักษะ การนําไปใช   การตัดสินใจ และ
สรุปผลไดมากนอยเพียงใด   ครูควรตระหนักวาเปาหมายน้ันมีความสําคัญ มีคุณคาในชีวิตของ
นักเรียน   และตองกําหนดการประเมินใหบรรลุเปาหมาย 
 2. ปรับแนวคิดในการสอน    การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผล   สามารถทํา
ควบคูไปกับการสอนไดทุกเรื่องโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดเองมากขึ้น เชน จัดใหมีการ
อภิปราย ถามใหนักเรียนเลาความคิด ช้ีแจงเหตุผลประกอบ ซ่ึงเปนการแสดงเหตุผลอยางงายๆ
เพ่ือใหนักเรียนไดเคยชินกับการคิดอยางมีเหตุผล   และการชี้แจงน้ีจะเปนโอกาสใหนักเรียนได
ยอนกลับมาพิจารณาแนวคิดของตนเอง   ทําความเขาใจใหแจมชัดขึ้น   และปรับแตงแนวคิดได
อยางมีเหตุผล   ตลอดจนประเมินเหตุผลของผูอื่นวาควรเช่ือถือหรือไม   เม่ือนักเรียนแสดงเหตุผล
ครูควรอาศัยการสรุปเหตุผลของนักเรียน   ปรับแตงเหตุผลน้ันใหรัดกุม   เพ่ือใหนักเรียนไดซึมซับ
วิธีการใหเหตุผลที่ดี 
 3. จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม   ครูควรเพ่ิมเติมกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนปกติ เชน จัดใหมี
การแกปญหาที่แปลกใหม ไมใชเฉพาะโจทยปญหาในหนังสือเรียนเทาน้ัน    ใหมีการสรางแบบรูป
เอง  หรือการพิจารณาแบบรูปที่กําหนดให   ใหนักเรียนไดนําคณิตศาสตรไปใชเช่ือมโยงกับวิชา
อื่นๆเปนตน 

2.5 บทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการให
เหตุผล 
 โรแวน  และมอรโรว (Rowan; &  Morrow.  1993: 16-18) ไดกลาววานอกจากการเตรียม
กิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมและแสดงพฤติกรรมที่เปนการฝกทักษะและพัฒนาความสามารถใน
การใหเหตุผลแลว  ยังไดใหขอคิดเกี่ยวกับบรรยากาศในช้ันเรียนวาเปนส่ิงสําคัญมาก   ครูตองจัด
บรรยากาศใหนักเรียนเห็นวา   การใหเหตุผลเปนส่ิงที่สําคัญมากกวาการไดมาซ่ึงคําตอบที่ถูกตอง   
ซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนตองไมทําใหนักเรียนรูสึกหวาดกลัว   แตเปนบรรยากาศที่สนับสนุนและ
สงเสริมใหนักเรียนไดพูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการ
ยืนยันขอสรุปของแนวคิดนั้นๆ 
 อัครยา   สังขจันทร (2543: 102) ไดกลาวถึง หลักการสําคัญของกระบวนการเรียนการ
สอน เปนสิ่งที่ผูสอนจําเปนตองตระหนักอยูเสมอ   เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงคของความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียน ซ่ึงการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาความสามารถทางการให
เหตุผล ดังตอไปน้ี 

 วิธีการสอน 
1. กิจกรรมที่เลือกนํามาใชตองเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ 

พัฒนาการใหเหตุผล 
2. ผูสอนมีหนาที่เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและผูสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
3. กระบวนการเรียนการสอนตองเปนกระบวนการแบบมีสวนรวม คือ ระหวางผูสอน 

กับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับนักเรียนดวยกันเอง 
4. เนนใหผูเรียนไดใชศักยภาพของตนใหมากที่สุด 
5. ผูเรียนเปนผูคนพบสิ่งตางๆดวยตนเอง 
6. การส่ือสารในกระบวนการเรียนการสอนตองเปนการส่ือสารแบบสองทาง 
7. วิธีการสอน สภาพแวดลอมของการเรียน ระบบการใหคําปรึกษาและระบบการวัด 

และประเมินผล   ลวนเปนส่ิงที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการให
เหตุผล 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 15-18) ไดกลาวถึง 
บทบาทของครูในการพัฒนาดานการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ดังน้ี 
 1. ครูตองสรางบรรยากาศใหนักเรียนตระหนักในส่ิงตอไปน้ี 
  1.1 การเรียนคณิตศาสตรใหเรียนดวยความเขาใจ กอนอื่นครูจะตองทําใหนักเรียนเกิด
ความคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่นักเรียนสามารถเขาใจไดและตองเรียนดวยความเขาใจ นักเรียน
หรือบุคคลทั่วไปมักจะมีความคิดวา   คณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากเรียนไมรูเรื่อง ไมมีความสามารถ
เพียงพอที่จะเขาใจได วิธีการเรียนตองใชการจดจําขั้นตอนวิธีการ จําสูตรเพ่ือหาคําตอบโดยไมรูวา
ทําไมจึงทําเชนน้ัน ความคิดเชนน้ีจึงทําใหเบ่ือวิชาคณิตศาสตร เห็นวาคณิตศาสตรมีไวสําหรับคน
เกงเทานั้น แนวคิดเชนน้ีสกัดกั้นการเรียนคณิตศาสตรอยางมีความสุขและเห็นคุณคา ครูมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการสรางบรรยากาศใหนักเรียนรูสึกวาวิชาน้ีไมยาก 

  1.2 ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีเหตุผล   นักเรียนจะตองรูวาทําไม เพราะอะไร และ
สามารถแสดงเหตุผลได 

  1.3 ครูตองทําใหนักเรียนรูวาครูใหความสําคัญตอความเขาใจและการใหเหตุผล   โดย
ครูจะตองประเมินสิ่งเหลาน้ีอยางสม่ําเสมอ   ที่สําคัญเม่ือเด็กสามารถหรือมีการใหเหตุผลที่ดีครูควร
ใหการเสริมแรงทันที 
 2. ใหนักเรียนอธิบายแนวคิดและใหเหตุผลยืนยันแนวคิดน้ันๆ   การใหเหตุผลอาจทําดวย
วาจา   ดวยการเขียน   โดยใชภาษางายๆ หรือใชอุปกรณแสดงใหเห็นจริง 
 3. ควรถามบอยๆและใชคําถามอยางตอเน่ือง   คําถามที่ใชควรเปนคําถามที่กระตุนให
นักเรียนคิดและแสดงเหตุผล  
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- นักเรียนคิดวาตอไปจะเปนอยางไร เพราะอะไร 
- แบบรูปจะเปนอยางไร เพราะอะไร 
- นักเรียนเช่ือไหม เพราะอะไร 
- นักเรียนคิดวาวิธีไหนดีกวา เพราะอะไร 
- มีคําตอบอื่นอีกไหม มีวิธีอื่นอกีไหม 
- ทําไมคิดวาถูกตอง 
- ทําไมคิดวาจะเปนจริง 
- ที่สรุปนี้จะเปนจริงเสมอไปไหม หรือเปนจริงเพียงบางกรณี 
- สัมพันธกันอยางไร 

 4.  สนับสนุนใหนักเรียนสรางขอคาดเดา บนพ้ืนฐานของการคิดอยางมีเหตุผล 
 5. เปดโอกาสใหทดสอบและปรับแตงขอคาดเดาโดยอาศัยเหตุผล เชน ขอคาดเดาที่วาผล
คูณของจํานวนบวกสองจํานวนจะมากกวาตัวตั้งและตัวคูณ   อาจปรับแตงเปนการคูณจํานวนหน่ึง
ดวยตัวคูณที่เปนจํานวนที่มากกวา 1   ผลคูณจะมากกวาจํานวนน้ัน   แตถาตัวคูณเปนจํานวนบวกที่
นอยกวา 1   ผลคูณจะนอยกวาจํานวนนั้น   โดยนักเรียนตัดสินใจปรับเองดวยเหตผุลไมใชจากครู
บอก 
 6. ใหนักเรียนไดวิเคราะหแบบรูป   รวมทั้งสรางแบบรูปเอง เชน 2,4,6,8, … 
  7. ใชวิธีแสดงส่ิงที่เปนตัวอยาง    ส่ิงที่ไมเปนตัวอยางใหนักเรียนไดสรุปแนวคิดน้ันอยาง
มีเหตุผล เชน 
 
 ตัวอยาง    
 
 ไมเปนตัวอยาง  
 
 สรุป สิ่งที่กลาวถึง คือ วงกลม 
 
 8. ใชปญหาปลายเปด เชน แกวตองการซ้ือหนังสือเลมละ 30 บาท ปากกาดามละ 10 
บาท ทอฟฟเม็ดละ 2 บาท   ถาแกวมีเงิน   50   บาท   จะมีเงินพอซ้ือของเหลาน้ีไดทั้งหมดหรือได
มากนอยเพียงใด 
 9.  ใหมีการอภิปรายหนาช้ันเรียน เพ่ือหากรณีทั่วไป 
 10. ทาทายใหนักเรียนคิดและทํากิจกรรม 
 11. ใหความสําคัญในการฟงความคิดเห็นของนักเรียนและใหนักเรียนไดฝกการรับฟงทํา
ความเขาใจเหตุผลผูอื่นและประเมินวาเหตุผลเชื่อถือไดหรือไม 
 12. มีความยืดหยุน   สามารถปรับแนวการอภิปรายใหเขากับวิธีคิดของนักเรียน 
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 13. มีความอดทน ใหเวลา ใหโอกาสแกนักเรียน 
 14. เนนความเปนเหตุเปนผลมากกวากฎเกณฑหรือการอาศัยคําที่ใชเปนกุญแจไปสูการ
บอกวิธีการ เชน มีคํา “รวม” ใหทําวิธีบวก 
 15. ครูควรใชภาษาที่เหมาะสมรัดกุม   เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู   ครูไมควรตําหนิ
เมื่อนักเรียนใชภาษาไมถูกตอง ไมเหมาะสม ไมรัดกุม ครูไมควรติติง แตควรชวยสรุปอีกครั้ง 
 16. ครูควรใชภาษาทางตรรกศาสตรในเหตุการณทั่วไป ใหนักเรียนคุนเคย เชน 
   -   ใหนักเรียนหยิบทั้งดินสอและปากกา 
   -   ถานักเรียนดื่มนมหมดแลวนักเรียนมีเวลาไปว่ิงเลน 
   -   มีนักเรียนบางคนชอบเลนฟุตบอล 
   -   นักเรียนทุกคนออกไปเขาแถว 
 17. ครูจะตองสรางความเขาใจวาครูใหความสําคัญกับการใหเหตุผล   ในการประเมิน
จะตองมีคะแนนจากการประเมินการใหเหตุผลจากงานที่ใหทําหรือในขอสอบจะตองมีสวนที่ให
นักเรียนแสดงเหตุผล 
 การพัฒนาดานการใหเหตุผลจะบรรลุผลไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับครู   และการจัดการ
ของครูเปนสําคัญ   รวมทั้งการจัดบรรยากาศ    กิจกรรม   พฤติกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

2.6 การประเมินทักษะการใหเหตุผล  
 อัครยา   สังขจันทร (2543: 102) ไดกลาวถึง หลักการสําคัญของกระบวนการเรียนการ

สอน เปนส่ิงที่ผูสอนจําเปนตองตระหนักอยูเสมอ เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงคของความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียน ซ่ึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาความสามารถทางการให
เหตุผล โดยไดกลาวถึงวิธีการประเมินความสามารถในการใหเหตุผล ดังตอไปน้ี 

 วิธีการประเมิน 
1. การสอบไมสําคัญเทากับการกระตุน ใหนักเรียนใฝรูและคิดเปน 
2. มีวิธีการวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดใหเหตุผลที่เหมาะสมกับรูปแบบการ 

เรียนการสอน 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 50-52) ไดกลาววา การ
ประเมินความสามารถในการใหเหตุผล   นอกจากจะพิจารณาความสามารถในการใหเหตุผล  ผู
ประเมินควรคํานึงถึงความสามารถในดานตอไปน้ีดวย 

1. การใชพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรในการใหเหตุผล 
2. การใชวิธีการทางคณิตศาสตรสรางขอคาดเดาส่ิงที่จะเกิดขึ้น 
3. การประเมินขอโตแยงทางคณิตศาสตรและการพิสูจน 
4. การเลือกใชรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลายในการใหเหตุผลหรือพิสูจน 
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 ในการประเมินผลควรจะคํานึงถึงจุดมุงหมายในการประเมินวาประเมินเพ่ืออะไร เชน 
 - ประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ เพ่ือใหรูวานักเรียนพรอม
ที่จะเรียนคณิตศาสตรเรื่องน้ันๆหรือไม   เพ่ือนํามาใชคาดการณเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน   
แลวนํามาออกแบบกิจกรรม   การประเมินเพ่ือจุดประสงคในลักษณะนี้   จะประเมินดวยการ
วิเคราะห  เก็บขอมูลเปนรายละเอียดในแงมุมตางๆตามที่ตองการทราบ 
 - ประเมินเพ่ือวัดความสามารถในการใหเหตุผล   การประเมินเพ่ือจุดประสงคน้ี   อาจใช
การใหคะแนนทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดานการใหเหตุผล ซ่ึงครูอาจใชการประเมินแบบ
องครวม   โดยใชเกณฑที่มีผูพัฒนาไวแลวหรืออาจจะตั้งเกณฑขึ้นเองจากประสบการณจริงที่พบได
จากนักเรียน 
 การประเมินความสามารถในการใหเหตุผล    ใชวิธีการใหคะแนนแบบกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนน (Rubric) เพ่ือมุงหวังที่จะขจัดปญหาที่จะเกิดจากการใหคะแนน ปองกันความลําเอียงและ
เสริมสรางความเปนธรรม   ตลอดจนสรางระบบการประเมินที่จะนําไปสูการพัฒนา    
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 แลนนิน (Lannin.  2001: Online) ไดศึกษาพัฒนาความรูความเขาใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนในการใหเหตุผลที่มีความชัดเจนและการใหเหตุผลที่ตอเน่ืองเพ่ือตรวจสอบผลที่
เกิดขึ้นจากการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถในการพัฒนา
และอธิบายสถานการณในรูปทั่วๆไปของตัวเลข และชี้ใหเห็นวานักเรียนมีความเขาใจที่ถูกตองและ
บกพรองในการใหเหตุผลที่ชัดเจนและการใหเหตุผลที่ตอเน่ือง 

 ทูล (Toole.  2001: Online) ไดทําการวิจัยเรื่อง การอธิบายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชการตรวจสอบความสัมพันธในเร่ือง พ้ืนฐานทางจริยธรรม เพศ และระดับของการ
ใหเหตุผลที่เปนทางการ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในเกรด 7 จํานวน 106 คน   ผลการวิจัยพบวา มี
คาสหสัมพันธระหวางระดับการใหเหตุผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเปน .556 มีคา
สหสัมพันธระหวางพ้ืนฐานทางจริยธรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเปน .549   และมี
คาสหสัมพันธระหวางเพศกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเปน .057   สวนการใหเหตุผล
อยางเปนทางการและพ้ืนฐานทางจริยธรรมสามารถเปนตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 
( 646.46;000.  Fp ) และระดับการใหเหตุผลและพ้ืนฐานทางจริยธรรมสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรแตเพศไมมีผลตอสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร 

 คริสตู   และปาปาจิออจิโอ (Christou; &  Papageorgiou.  2006: 55-56) ไดศึกษาเรื่อง 
โครงสรางของการใหเหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร  ไดกลาวถึงพ้ืนฐานบทวรรณกรรมในการให
เหตุผลเชิงอุปนัย โดยไดทําการศึกษาโครงสรางสําหรับการแนะนําและการประเมินการใหเหตุผลเชิง
อุปนัยทางคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับประถมศึกษาเปนการชี้แจงและทําใหสมบูรณทามกลาง
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คุณสมบัติและความสัมพันธของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ใชขอมูลจากนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาที่ 5 จํานวน 135 คนในประเทศไซปรัส   ไดใชประโยชนจากการวิเคราะหปจจัย  
ปจจัยที่นํามายืนยันและพิสูจนความสอดคลองกับขอมูลแลวนํามาสรุปใหเปนกระบวนการเฉพาะที่มุง
ตรวจสอบความเหมือนและแตกตางในคุณสมบัติหรือและความสัมพันธซ่ึงเปนการนํามาใชสําหรับผล
เฉลยของปญหาคณิตศาสตรเชิงอุปนัยที่ควบคุมดวยคุณสมบัติหรือความสัมพันธ   ผลจากการวิจัย
โครงสรางของการใหเหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตรไดใหประโยชนในการกําหนดพ้ืนฐานทาง
ทฤษฎีสําหรับการออกแบบหลักสูตรและการกําหนดโปรแกรมในการใหเหตุผลเชิงอุปนัยทาง
คณิตศาสตร 

 ฮาลเพิรน  และพูเซลลา (Halpern; &  Pucella.  2007: Abstract) ไดศึกษาเรื่อง การแสดง
ถึงลักษณะพิเศษและการใหเหตุผลเก่ียวกับการคาดหมายความนาจะเปนและความไมนาจะเปน โดย
ไดนําขอแนะนําทางตรรกศาสตรสําหรับการใหเหตุผลเก่ียวกับการคาดหมายกลาววาเปนวิชาที่วา
ดวยความหมายของคําขึ้นอยูกับการเปนตัวแทนที่เปนพ้ืนฐานของความไมแนนอน  โดยไดให
สัจพจนที่สมบูรณสําหรับตรรกศาสตรในรายกรณีที่การเปนตัวแทนที่เปนพ้ืนฐานเปนความนาจะเปน   
จัดใหเปนขอบเขตของความนาจะเปน   ความคิดเห็นเกี่ยวกับฟงกชัน   และขอบเขตที่เปนไปได     
พวกเขาไดแสดงการหาเหตุผลวาเปนการแสดงออกมามากกวาการหาเหตุผลที่สอดคลองกันสําหรับ
การใหเหตุผลเก่ียวกับความนาจะเปนไปไดในรายกรณีของกลุมของขอบเขตความนาจะเปน  แต
เฉพาะในรายกรณีของความนาจะเปน ความเช่ือและความเปนไปได   อยางไรก็ตามพวกเขาได
แสดงส่ิงที่สอดคลองกับความสามารถในหลายๆดานสําหรับการหาเหตุผลเหลาน้ีในสวนที่สมบูรณ 

 งานวิจัยในประเทศ 
 ชัยรัตน  สุลํานาจ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรที่มี

ตอทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรและความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากผลการวิจัยพบวาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงกวากอนปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียน
ที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรอยูในระดับดี 

 อารีย   ศรีเดือน (2547: 83) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เร่ือง การ
ประยุกต 1 เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต 1 เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80    ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับการสอนดวยการใชชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต 1 เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยาง
มีเหตุผลสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   ภายหลังไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรม
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คณิตศาสตรแบบปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต 1 เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จิณัฐตา   เจียรพันธุ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุของคุณลักษณะการ
เรียนรูเชิงประสบการณ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  การรับรูความสามารถของตนเองดาน
คณิตศาสตร และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยกับความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร   และหาคานํ้าหนักความสําคัญของลักษณะการเรียนรูเชิงประสบการณ   เจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร การรับรูความสามารถของตนเองดานคณิตศาสตร และการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตยที่สงผลตอความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ผลการวิจัยพบวา   ตวัแปร
ลักษณะประสบการณเชิงรูปธรรม ลักษณะการทดลองปฏิบัติ  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  การรับรู
ความสามารถของตนเองดานคณิตศาสตรและการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร    สวนตัวแปรลักษณะการสังเกตอยาง
ไตรตรองและลักษณะการสรางมโนทัศนเชิงนามธรรม   ไมพบวามีความสัมพันธกับความสามารถใน
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรแตอยางใด   และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .305   
โดยตัวแปรทั้ง 7 ตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรไดรอยละ 9.50   และน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   การ
รับรูความสามารถของตนเองดานคณิตศาสตรและการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสงผลทางบวก
ตอความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
และตัวแปรลักษณะการสรางมโนทัศนเชิงนามธรรม   สงผลทางลบตอความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สวนตัวแปรลักษณะประสบการณเชิง
รูปธรรม    ลักษณะการสังเกตอยางไตรตรองและลักษณะการทดลองปฏิบัติ   ไมสงผลตอ
ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรแตประการใด 

  อิทธิเทพ   นวาระสุจิตร (2548: บทคัดยอ) ไดสรางชุดการเรียนการเรียนการสอนที่เนน
การคิดเชิงคณิตศาสตรดานกระบวนการ การใหเหตุผล ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และศึกษาผลการ
เรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการคิดเชิงคณิตศาสตรดาน
กระบวนการ การใหเหตุผล   ผลการวิจัยพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดการ
เรียนการเรียนการสอนที่เนนการคิดเชิงคณิตศาสตรดานกระบวนการ การใหเหตุผล   มีผลการเรียน
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม  เปนจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 จะเห็นไดวา การสอนเพ่ือสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดในทุกระดับการเรียนและรูปแบบการสอนที่สรางขึ้นชวยใหนักเรียนที่มีระดับความสามารถ
แตกตางกันน้ัน มีความสามารถในการใหเหตุผลสูงขึ้น รวมถึงยังมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่มุงใหนักเรียนแสดง
ความสามารถในการใหเหตุผลจากการแกปญหาหรือสถานการณตางๆที่ผูสอนสรางขึ้น จะสามารถ
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พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น
ดวย 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 3.1 ความหมายการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 สําหรับความหมายของการสื่อสารทางคณิตศาสตรน้ันไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของการส่ือสารทางคณิตศาสตร ดังน้ี 
 เทอรเบอร (Thurber.  1976: 513) กลาวถึงการส่ือสารทางคณิตศาสตรวาเปนการตั้ง
สถานการณในกิจกรรมการเขียนหรือการพูดในเรื่องประสบการณทางคณิตศาสตรของผูเรียน   ซ่ึง
จะมีผลการปรับปรุงที่ดีขึ้นตอตนเอง  เมื่อผูเรียนไดฝกหัดเพ่ิมมากขึ้นจะสงผลใหผูเรียนมีพลังในการ
คิดดวยตนเอง 
 เคนเนดี้  และทิปส (Kennedy; &  Tipps.  1994: 181) กลาววาการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรเปนเปาหมายที่สําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนสรางความ
เชื่อมโยงระหวางขอมูลความรูที่เปนนามธรรมไปสูสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
 ทัศนีย กระตายอินทร  และสุภิตร อนุศาสตร (2542: 3) ไดใหความหมายของการส่ือสารวา
การส่ือสารหมายถึงกระบวนการถายทอดสารผานสื่อตางๆที่อาจเปนการพูด การเขียน   การแสดง   
การจัดกิจกรรม ฯลฯ ไปยังผูรับสารอยางมีวัตถุประสงค ทําใหเ กิดการรับรูรวมกัน มีปฏิกิริยา
ตอบสนองกัน สามารถปรับเปล่ียนวิธีการใหเหมาะสมกับบริบททางการส่ือสาร   เพ่ือใหการส่ือสาร
สัมฤทธิ์ผล 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 6) ไดใหความหมายของการส่ือสารวาหมายถึง   
กระบวนการในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางมนุษยภายใตสภาพแวดลอม  ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงไปไดตามสภาวการณ 

 กิดานันท   มลิทอง (2543: 21) กลาววา การส่ือสารหรือการสื่อความหมาย หมายถึง การ
ถายทอดเรื่องราว การแลกเปล่ียนความคิด การแสดงออกของขอความคิดและความรูสึก   
นอกจากน้ีการส่ือสารยังเปนการที่บุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธโตตอบกันโดยผานทางขอมูลขาวสาร 
สัญลักษณและเครื่องหมายตางๆดวย 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2543: 286) ไดกลาววากระบวนการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรทักษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง การใหหรือ
แลกเปล่ียนความรูและแนวคิดหลักทางคณิตศาสตรที่ไดจากการอาน การฟง การสังเกต และการ
ตรวจสอบในรูปแบบที่ชัดเจนและมีเหตุผลโดยการพูดและการเขียน 
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 เนตรชนก คงทน (2545: 2) ไดใหความหมายของการสื่อสารวาคือกระบวนการถายทอด
ขอมูล ขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางการส่ือสาร  เพ่ือมีอิทธิพลตอผูรับไมทาง
ใดก็ทางหน่ึง 

 คมเพชร   ฉัตรศุภกุล (2546: 130) กลาววา การส่ือสาร หมายถึง การที่บุคคลหน่ึงทําการ
ติดตอบุคคลอีกหน่ึงคนหรือบุคคลมากกวาหน่ึงคน หรือเปนกลุมก็ได  ทั้งน้ีเพ่ือจะสงขาวสาร
ขอเท็จจริง รายละเอียด ขอมูลบางอยาง โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหบุคคลหรือกลุมคนที่ไดรับการ
ติดตอกันโดยรับรูส่ิงตางๆและเขาใจความหมายตรงกับผูทําการสื่อสาร 

 นิรมล   ศตวุฒิ (2547: 72) กลาววาการสื่อสารเปนระบบการสงและรับขอมูล   โดยการ
สื่อสารที่ใชคําพูด ไดแก การพูด การบรรยาย การเขียน และการใชสัญลักษณ   การส่ือสารที่ไมใช
คําพูด ไดแก การใชทาทางรางกายและการสัมผัส  
 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทานสรุปไดวา   การส่ือสารทางคณิตศาสตรน้ันเปนการ
ใชการพูดและการเขียน   การใชคําศัพท สัญลักษณ รูปภาพและโครงสรางทางคณิตศาสตร   เพ่ือ
แสดงแนวคิดและอธิบายแนวความคิด   ซ่ึงแสดงความหมายและความสัมพันธของแนวคิดทาง
คณิตศาสตรของตนใหผูอื่นเขาใจไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรัดกุม    

3.2 ความสําคัญของการสื่อสาร 
 การสื่อสารมีสวนสําคัญในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ดังที่นักวิชาการไดกลาวถึง
ความสําคัญของการสื่อสารไวดังนี้ 

 มัมม่ี  และเชพเพอรด (Mumme; &  Shepherd.  1993: 7-9) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
ทักษะการสื่อสาร ดังน้ี 

 1. ทักษะการส่ือสารชวยสงเสริมใหนักเรียนทําความเขาใจเน้ือหาคณิตศาสตร   โดยการ
แสดงความคิด การอภิปราย และการฟงความคิดเห็นของนักเรียนคนอื่นๆ   จะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีผูเรียนสรางความเขาใจบนพ้ืนฐานประสบการณ
ตางๆของพวกเขา 

 2. ทักษะการส่ือสารชวยในการแลกเปลี่ยน (Share) ในการทําความเขาใจในคณิตศาสตร 
นั้นคือ นักเรียนเกิดความชวยเหลือกัน การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นนักเรียนก็สามารถ
พัฒนาภาษาทางคณิตศาสตร และมีความเขาใจในกฎและนิยามตางๆ 

 3. ทักษะการส่ือสารจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเปนผูเรียนรู  เม่ือครูตั้งคําถาม โดยให
นักเรียนตอบคําถามในรูปของการพูด หรือการเขียนในส่ิงที่เขาคิด หรือการพูดกันเองก็จะทําให
นักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในความสามารถเก่ียวกับความคิดทางคณิตศาสตร   จากการนําเสนอในส่ิง
ที่นักเรียนคิดวาสําคัญ เพราะวานักเรียนจะตองใชศักยภาพและควบคุมการเรียนรูในการคนควา
เพ่ิมเติม และในที่สุดพวกเขาจะเปนผูเสริมสรางความรู (Empowerment) ดวยตนเอง 
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 4. ทกัษะการส่ือสารเปนการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเรียนรู น่ันคือ การพูด 
และการฟงในกลุม   โดยการเรียนรวมกันเปนกลุมยอย   โดยปราศจากการวิตกกังวลที่จะแสดง
ความคิดใหมๆการมีปฏิสัมพันธ เปนสิ่งที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเต็มใจที่จะรวมกันคิด 

 5. ทักษะการส่ือสารชวยใหครูไดหยั่งรู (Insight) ในความคิดของนักเรียนในขณะที่ครูเรียนรู
เกี่ยวกับความคิดของนักเรียน   โดยการมุงส่ิงที่นักเรียนไดอธิบายการใหเหตุผลของพวกเขา   ซ่ึง
ความสามารถในการอธิบายเกิดจากการฝกการใชภาษาที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  

 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 52) ไดกลาวไวในมาตรฐาน
ของทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรวาโปรแกรมการเรียนรูคณิตศาสตร    ควรจัดกิจกรรมที่ให
นักเรียนไดใชการสื่อสารและสื่อความหมายเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรและเพ่ือให
ทุกคนสามารถ 

1. จัดระเบียบทางความคิดและเพ่ิมพูนความสามารถความคิดทางคณิตศาสตรให 
แข็งแกรงม่ันคงยิ่งขึ้น 
 2. แสดงความคิดทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง แมนยํา ชัดเจน แกเพ่ือนๆ ครู และ
บุคคลอื่นได 
 3. ขยายความรูทางคณิตศาสตรไปใชไดตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไป
ชวยพิจารณายุทธวิธีตางๆได 
 4. สามารถที่จะใชภาษาคณิตศาสตร เพ่ือแสดงความหมายที่ชัดเจนถูกตองและรัดกุม 

 ดังน้ันการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร   ควรใหสอดคลองกับโปรแกรมการเรียนรูคณิตศาสตร   
เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสเรียนคณิตศาสตรและสามารถนําคณิตศาสตรไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 รีส และคนอื่นๆ (Reys;  et al.  2001: 83) กลาววา การสื่อสารเปนเครื่องมือที่มีศักยภาพ
สําหรับการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตรทั้งโดยการพูดและการเขียน    เพ่ือแสดงและอธิบาย
แนวคิดโดยเฉพาะการส่ือสารสองทางชวยใหนักเรียนสามารถอธิบาย  รวบรวม และขยายแนวคิด 
แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูอื่น   ซ่ึงนักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีการการส่ือสารแนวคิดทาง
คณิตศาสตรอยางหลากหลาย เชน การส่ือสารดวยภาพ การแสดงทาทาง การเขียนกราฟ การเขียน
แผนภูมิ และการใชสัญลักษณไปพรอมกับการใชคํา ทั้งการพูดและการเขียน 

 มณฑล   ใบบัว (2536: 3-4) ไดกลาวถึงความสําคัญของการส่ือสารวา   มีความสําคัญตอ
มนุษยใน 5 ดานคือ 

 1. ความสําคัญตอความเปนสังคม   มนุษยรวมตัวกันเปนกลุมสังคมไดตั้งแตสังคมเล็ก
ระดับครอบครัว   จนกระทั่งถึงสังคมที่ใหญระดับประเทศก็ได   เพราะอาศัยการส่ือสารเปนพื้นฐาน
เมื่อมนุษยรวมกันอยูดําเนินชีวิตรวมกัน ก็ยอมตกลงในระเบียบกติกา เพ่ือใชเปนเกณฑตางๆของ
สังคม   เพ่ือใหสังคมน้ันๆดํารงอยูได   และมนุษยใชการส่ือสารซ่ึงกันและกันเพ่ือจะทําความเขาใจ   
การที่สังคมมนุษยไดรับการพัฒนาโดยตลอดไมมีการขาดตอนก็เพราะใชการส่ือสารเปนสายใยแหง
การถายทอดประเพณี วัฒนธรรม ความรูสึกนึกคิดของคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหนึ่ง 
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 2. ความสําคัญตอชีวิตประจําวัน   การส่ือสารมีบทบาทสําคัญยิ่งตอชีวิตประจําวัน   ในวัน
หนึ่งๆตลอดเวลาที่เราตื่น   เราส่ือสารตลอดเวลา   อาจจะสื่อสารกับตนเอง   ส่ือสารกับผูอื่น   ทั้งน้ี
อาจเปนคนในครอบครัว   ผูรวมงานกิจกรรมตางๆในการดํารงชีวิตตางๆก็ตองอาศัยการสื่อสารเปน
เคร่ืองมือทั้งน้ัน 

 3. ความสําคัญตออุตสาหกรรมและธุรกิจ   การดําเนินอุตสาหกรรมและธุรกิจไมวาจะเปน
ขั้นตอนในการผลิต การจัดจําหนายตางๆก็ตองอาศัยการส่ือสารทุกขั้นตอน   นับตั้งแตการส่ือสารกัน
ระหวางบุคคล  จนกระทั่งถึงการส่ือสารกับมวลชน เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ  ทั้งนี้จะตอง
อาศัยวิธีการส่ือสารโดยเฉพาะในปจจุบันก็ไดมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ   มาใชในการสื่อสารมากมาย 

 4. ความสําคัญตอการปกครอง   ในการปกครองไมวาจะเปนการปกครองระดับใดหรือการ
ปกครองระบอบใด   ทั้งผูปกครองและผูถูกปกครอง   จะตองมีการตกลงรวมกันในกฎเกณฑหรือ
ระเบียบตางๆ   ผูปกครองตองเผยแพรขอมูลขาวสารเหลาน้ี   ใหผูถูกปกครองทราบทั้งทางตรงและ
ทางออมรวมทั้งประชาชนหรือผูปกครองก็ตองสื่อสารเรื่องตางๆไปยังผูปกครองดวย    ซึ่งเปนการ
สื่อสารทั้งแบบจากบนสูลางและแบบลางขึ้นสูบน 

 5. ความสําคัญตอการเมืองระหวางประเทศ   ประเทศตางๆตองมีการติดตอส่ือสารกันทั้ง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ  การทหาร   ปจจุบันเรามีทั้งองคการในการที่จะทําหนาที่ติดตอส่ือสาร
ขาวการเมืองระหวางประเทศและการส่ือสารมวลชนเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตของเรามาก 

 บุญศรี   ปราบศักดิ์   และศิริพร   จิรวัฒนกุล (2538: 13) ไดเสนอทรรศนะเก่ียวกับ
ความสําคัญของการส่ือสารดังน้ี  การส่ือสารมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงหมายถึง 
ระดับสภาพการดํารงชีพของมนุษย  ตามองคประกอบแหงชีวิตไดแก รางกาย  อารมณ สังคม 
ความคิดและจิตใจ   สถาบันทางสังคมที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต  ไดแก  ครอบครัว เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข นันทนาการ วัฒนธรรม การปกครอง การศึกษาและศาสนา   สังคมโลกโดยองคการ
ระหวางประเทศตางๆไดพยายามเผยแพรแนวคิด  เพ่ือใหทุกๆประเทศเห็นความสําคัญของการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหไดมาตรฐาน 

 ทัศนีย กระตายอินทร  และสุภิตร อนุศาสตร (2542: 3-4) ไดกลาววา   มนุษยจําเปนตองใช
การส่ือสารตลอดชีวิต   เริ่มจากการสื่อสารภายในตนเอง   คิดวาจะทําอยางไร เมื่อไร จะตองสัมพันธ
กับผูอื่นและจะเกิดผลอยางไร   การส่ือสารจะขยายความกวางขึ้นและมนุษยจะใชการส่ือสารเพ่ือทํา
กิจกรรมรวมกันตลอดเวลา การสื่อสารจึงมีความสําคัญ ดังน้ี 

 1. การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต  ไมมีใครที่จะดํารงชีวิตไดโดยปราศจากการ
สื่อสาร   โดยเฉพาะสังคมมนุษยที่มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา   พัฒนาการทางสังคมจึง
ดําเนินการไปพรอมๆกับพัฒนาการทางการส่ือสาร 

 2. การส่ือสารชวยธํารงสังคมใหอยูรวมกันเปนปกติสุข   เพ่ือหาสาระที่เก่ียวของกับระเบียบ 
ประเพณี กฎเกณฑทางสังคมและความรูตางๆจําเปนตองรับการถายทอดเพ่ือใหเปนมรดกทางสังคม   
ตกลงใชรวมกันเพ่ือใหอยูรวมกันอยางสันติ 
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 3. การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา    การพัฒนาสังคมในดานคุณธรรม จริยธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ   รวมทั้งศาสตรในการส่ือสาร   จําเปนตองพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
และตองใชการส่ือสารเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานตางๆ  เชน  การใชโสตทัศนหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในงานสาธารณสุข เปนตน 

 จะเห็นไดวา   การสื่อสารนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับคนเราไมวาจะเปนดาน
สังคม การดํารงชีวิต ความเปนอยู หรือการพัฒนาประเทศรวมถึงการจัดการเรียนการสอนดวย   
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะใหไดประสิทธิภาพน้ัน  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน   หรือควรที่จะใหนักเรียนน้ันสะทอนความคิดของนักเรียน
มายังครูดวย 

3.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
 นักวชิาการหลายทานไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการส่ือสารดังน้ี 
 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 4-5) กลาวถึง ทักษะการ

สื่อสารทางคณิตศาสตรวา   ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนน้ัน   
ตลอดจนการจัดการศึกษาควรจะตองใหนักเรียนมีความสามารถดังตอไปน้ี 
 1. จัดระบบและรวบรวมความคิดที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรเขาดวยกันและส่ือสารได
ถูกตอง 
 2. สื่อสารความคิดที่เก่ียวกับคณิตศาสตรของพวกเขาแกครูอาจารยและผูอื่นไดอยาง
สมเหตุสมผลและแจมแจงชัดเจน  
 3. วิเคราะหและประเมินคาแนวความคิดเก่ียวกับคณิตศาสตรดวยกลยุทธตางๆได 

4. ใชภาษาของคณิตศาสตรเพ่ือการส่ือความหมายไดอยางกระชับ    ชัดเจน   ได 
ใจความที่ถูกตองแนนอน 
 เนตรชนก คงทน (2545: 20-21) กลาวถึงวัตถุประสงคในการสื่อสารวามีลักษณะดังน้ี 
 ดานผูรับสาร   มีวัตถุประสงคดังน้ี 
 1. เพ่ือแจงใหทราบ (To inform) ซ่ึงหมายความวา ในการส่ือสารน้ันผูสงสารมีความ
ตองการจะบอกเร่ืองราว ขอมูล หรือเหตุการณตางๆใหผูอื่นทราบและเขาใจ 
 2. เพ่ือการสอนหรือใหการศึกษา (To teach to educate) ซึ่งหมายความวา ผูสงสารมี
ความตองการที่จะถายทอดความรู หรือเรื่องราวที่มีลักษณะเปนวิชาการเพ่ือใหผูรับสารไดรับความรู
จากเดิม 
 3.  เพ่ือสรางความพึงพอใจหรือความบันเทิง (To entertain) ซ่ึงหมายความวา การสื่อสาร
นั้นตองการใหสารที่ตนสงออกไปสรางความสุข สนุกเพลิดเพลินไมวาในรูปของการพูด การเขียน
หรือการแสดงกิริยาทาทาง 
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 4. เพ่ือชักจูง(To propose or to persuade) ซ่ึงหมายความวา ผูสงสารไดเสนอแนะสิ่งใด
สิ่งหน่ึงตอผูรับสาร เชน ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติหรือพฤติกรรม และมีความตองการชักจูงใจใหผูรับ
สารมีความคิดคลอยตามหรือยอมรับปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 
 ดานผูรับสาร   มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือทราบ (To understand) ซ่ึงหมายความวา ผูรับสารมีความตองการที่จะทราบ 
เรื่องราวหรือติดตามขอมูล เหตุการณ ขาวสารตางๆที่เกิดขึ้น 

2. เพ่ือเรียนรู (To learn) ซ่ึงหมายความวา การแสวงหาความรูของผูรับสารจากการ 
สื่อสาร   ลักษณะของสารในกรณีน้ีมักเปนสารที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับวิชาความรูและวิชาการ   เปน
การหาความรูเพ่ิมเติมและเปนการทําความเขาใจกับเน้ือหาสาระในการสอนของผูรับสาร 

3. เพ่ือหาความพอใจ (To enjoy) ซ่ึงหมายความวา คนเราจําเปนตองมีโอกาสได 
พักผอนหยอนใจไดรับความเพลิดเพลินเปนสุขใจ   ซึ่งอาจจะแสวงหาส่ิงเหลาน้ีโดยการส่ือสาร เชน 
การฟงเพลง ชมภาพยนต การแสดง หรือการละเลนตาง  ๆ

4. เพ่ือการตัดสินใจ (To decide) บางครั้งคนเราอาจจําเปนตองตัดสินใจเลือกหรือทํา 
อะไรบางอยางจากหลายๆอยาง   ในกรณีเชนนี้เราตองการขอมูล แงคิด คําแนะนํา ที่จะชวยใหเรา
ตัดสินใจไดถูก   ดังน้ันเราจึงแสวงหาขาวสารเพ่ือการตัดสินใจ 
 จากการศึกษาวัตถุประสงคของการส่ือสารจะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการสื่อสารสําหรับ
ผูสงสารก็คือการแจงใหทราบ การใหการศึกษา ความบันเทิงและเพ่ือการชักจูง   สวนทางดานผูรับ
สารก็มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบเรื่องราวตาง  ๆเพ่ือเรียนรูและเพ่ือการตัดสินใจ 

3.4 องคประกอบของการสื่อสาร 
 การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ  ดังที่

นักวิชาการไดกลาวไวดังน้ี 
 บุญศรี   ปราบศักดิ์  และศิริพร   จิรวัฒนกุล (2538: 13) ไดกลาวถึง องคประกอบพ้ืนฐาน

ของการสื่อสารไวดังนี้ 
 1. ผูสงสารและผูรับสาร   พฤติกรรมการสื่อสารน้ีจะตองมีผูรับสารหรือผูสงสารจะโดยตั้งใจ

หรือไมก็ตาม    การโตตอบส่ือสารกันทั้งสองฝายจะดําเนินไปดวยดี    เม่ือทั้งสองฝายอยูใน
สภาพแวดลอมทางสังคมรวมกัน   มีประสบการณบางสวนรวมกันหรือมีความรูความเขาใจซ่ึงกันละ
กัน 

 2. สาร หมายถึง สิ่งที่ผู ส่ือสารสงไปใหสูผูรับสาร   เปนเร่ืองราวตางๆในรูปของขอมูล   
ความรูสึก ความคิดเห็น   ที่จะแสดงใหอีกฝายหน่ึงเขาใจวัตถุประสงคของตน   สาร (Message) น้ัน
โดยทั่วไปเราหมายถึงสิ่งเรา สาระ หรือเร่ืองราวที่ผูสงสารออกไป   สวนสารสนเทศ สารนิเทศหรือ
ขาวสาร (Information) มุงถึงเน้ือหาของสารซ่ึงสําคัญและจําเปนสําหรับการติดตอเรื่องส่ือสารใน
สังคม   เพราะยิ่งสารสนเทศมากเพียงใดยิ่งจะทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ถูกตองและเหมาะสม
มากขึ้น 
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 3. ส่ือหรือชองทางการสื่อสารคือ   ตัวกลางนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร   โดยสารน้ัน
ตองครอบคลุมถึง 

 3.1 กลไกการรับรูสาร ไดแก การเขารหัส (Encode) ซ่ึงหมายถึงผูสงสาร นําสารแปลง
เปนสัญญาณ (Signal) สัญลักษณ (Symbol) สงไปยังผูรับ   สวนการถอดรหัส (Decode) หมายถึง
การที่ผูรับสารถอดความหมายของสัญญาณ สัญลักษณที่สงมาน้ัน 

 3.2  พาหนะที่นําสารน้ันใหเคล่ือนไป เชน อากาศ คล่ืนแสง เสียง 
  3.3 ตัวที่จะพยุงพาหนะที่นําสาร   กลไกการรับรูสารของเราจะไดรับโดยมีชองทาง

สําหรับนําสาร นําไปสูประสาทสัมผัสทั้งหาคือ การเห็น การไดยิน การไดกลิ่น  สัมผัส และการลิ้มรส   
นอกจากน้ีส่ือหรือชองทางยังมีความหมายอยางกวางๆ   รวมถึงชองทางที่เปนตัวกลางนําสารจากผู
สงไปถึงผูรับ เชน คล่ืนเสียง โทรเลข ฯลฯ 

 วรพล   พรหมมิกบุตร (2534: 20) ไดแบงองคประกอบของการสื่อสารไวดังน้ี 
 1. องคประกอบที่เปนบุคคลในกระบวนการสื่อสารยังอาจแยกไดเปน 2 ฝายที่สําคัญ ไดแก   

ผูสงสาร (Transmitter) และผูรับสาร (Receiver) 
 2. องคประกอบที่เปนผลผลิตเชิงวัฒนธรรม ก็อาจแยกออกไดเปน 2 สวน ไดแก ขาวสาร 

(Message) และเทคนิควิธีการส่ือสาร (Communication Technique) 
 กรมวิชาการ  (2545ค: 56-57) ไดแบงองคประกอบที่เก่ียวของกับการรับรูขาวสาร  

ดังตอไปน้ี 
องคประกอบที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสาร 

 
 
 ภาพประกอบ 4 องคประกอบที่เก่ียวของกับการรับรูขาวสาร 

       ที่มา : กรมวิชาการ.  (2545ค).  การอธิบายแนวคิด .หนา 57. 

องคประกอบที่เกี่ยวกับการรับรูสาร 

ชองทางการรับรูสาร ลักษณะและสภาพ 
ของบุคคลขณะรับรูสาร 

ความใสใจ 
ประสบการณเดิม 
ความไวตอความรูสึก 

ทัศนคติ 
ความตองการ 

ตา - ประสาทตา 

ห ู- ประสาทรับเสียง 

ภาษาพูด 

ภาษาเขียน 

ความรู 
เทคนิค 
การถายทอด 

สิ่งเราที่เก่ียวกับการรับรูสาร 

ตัวสาร 

ชองทางการส่ือสาร 

บุคคลที่สงสาร 

บุคลิกภาพ 
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 กิติมา   สุรสนธิ (2541: 6-17) ไดกลาวถึงการสื่อสารวาประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน ดังน้ี 
 1. ผูสงสาร (Sender) เปนองคประกอบที่สําคัญในการส่ือสารและมีความสัมพันธกับ

องคประกอบอื่นๆ   ทั้งการเลือกขอมูลขาวสารที่จะสงถายทอดไป   การเลือกวิธีการ   และชองทางที่
จะทําใหสารไปถึงผูรับสาร   รวมทั้งการเลือก   และกําหนดผูรับสารที่จะเปนผูรับขอมูลขาวสารโดยมี
วัตถุประสงค   เพ่ือตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับใดระดับหน่ึงหรือในดานใดดานหน่ึงกับ
บุคคลที่ตนส่ือสารดวย เชน การเปลี่ยนแปลง การรับรู การเปล่ียนแปลงความเช่ือ  ทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคล กลุมหรือสังคม เปนตน 

 2. สาร (Message) เปนองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการส่ือสาร ซ่ึงสาร หมายถึง 
เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณใดๆก็ตามที่สามารถทําให
เกิดการรับรูรวมกันไดระหวางผูสงสารและผูรับสาร   สารจะเปนตัวเราใหผูรับสารเกิดการรับรู
ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองซ่ึงโดยทั่วไปแลว   สารจะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 
  2.1 รหัสของสาร (Message code) คือ ภาษา สัญลักษณหรือสัญญาณที่มนุษยคิดขึ้น   
เพ่ือแสดงออกแทนความคิด ความรูสึก ความเช่ือ คานิยม วัตถุประสงคตางๆของผูสงสาร 
  2.2 เนื้อหาของสาร (Message content) คือ เร่ืองราวส่ิงตางๆที่ผูสงสารตองการจะ
ถายทอดหรือสงไปยังผูรับสาร 
  2.3 การจัดเรียงลําดับสาร (Message treatment) คือ รูปแบบวิธีการในการนํารหัสสาร
มาเรียบเรียง   เพ่ือใหไดใจความตามเน้ือหาที่ตองการ 
 3. ชองทางการส่ือสารหรือสื่อ (Media or Channel) หมายถึง พาหนะที่นําหรือพาขาวสาร
จากผูสงสารไปยังผูรับสารหรือกลาวไดวา ชองทางการสื่อสาร หมายถึง การมองเห็น การไดยิน การ
ดมกลิ่น การสัมผัส การล้ิมรส เปนตน 
 4. ผูรับสาร (Receiver)    การสื่อสารจะมีความหมายอยางไร จะประสบผลสําเร็จหรือไม 
ขึ้นอยูกับผูรับสารวาจะเลือกรับสารหรือเลือกที่จะตีความตอขาวสารอยางไร ดังน้ัน จะเห็นไดวา แม
การส่ือสารจะเริ่มตนจากผูสงสาร แตบุคคลที่จะทําใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จไดน้ันขึ้นอยูกับผูรับ
สาร 
 ทัศนีย   กระตายอินทร  และสุภิตร  อนุศาสตร (2542: 4-10) ไดจัดองคประกอบของการ
สื่อสารดังน้ี 
 1. ผูสงสาร (Sender) คือ บุคคลที่เร่ิมตนสรางสารและสงสารไปยังผูอื่นโดยใชภาษาเปน
เคร่ืองมือ   ผูสงสารในฐานะผูเริ่มตนการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล    เพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
คุณสมบัติดังนี้ 
  1.1   เปนผูที่มีเจตนาแนชัดที่จะใหผูอื่นรับรูความประสงคของตน 

 1.2 เปนผูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่จะสื่อสารเพียงพอ   ผูส่ือสารอาจสํารวจ 
ระดับความรูความเขาใจของตนเองตามลําดับขั้น คือ 
   1.2.1 บอกไดวาเคยผานพบหรือไดยินไดฟงเร่ืองน้ันๆมา 
   1.2.2 นํามาบอกกลาวดวยถอยคําของตนเองได 
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            1.2.3  ใชความรู ความชํานาญ แกไขสถานการณตางๆได 
            1.2.4 วิเคราะหปญหาได 
            1.2.5 ประมาณคาได 

  1.3 เปนผูที่ มีความเช่ือถือ    ความเช่ือถือของผูสงสารเปนผลรวมของความรู 
ความสามารถ บุคลิกลักษณะ การเปนคนที่สังคมยอมรับ การเปนคนคลองแคลวเปดเผยในการ
ติดตอส่ือสาร 
  1.4 เปนผูที่มีความพยายามจะเขาใจความสามารถและความพรอมของผูรับสาร 
  1.5 เปนผูรูจักใชกลวิธีที่เหมาะสม ในการนําเสนอสาร   อาศัยการเตรียมการทักษะ
ทางดานภาษา   การใชอุปกรณ   ตลอดจนเทคโนโลยีในการส่ือสารอยางเหมาะสม 
 2. สาร (Message) คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกโดยอาศัยภาษาหรือ
สัญลักษณที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได   สารประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 
  2.1 รหัสของสาร คือ ภาษาสัญลักษณหรือสัญญาณที่มนุษยคิดขึ้นเพ่ือแทนความคิด 
  2.2 เนื้อหาของสาระจะครอบคลุมความรู ความคิดและประสบการณที่มนุษยตองการ
ถายทอด   แลกเปล่ียนเพ่ือความเขาใจรวมกัน   โดยเน้ือหาของสารดังกลาวแบงออกเปน 3 ประเภท 
คือ เนื้อหาสารที่แสดงขอเท็จจริง เนื้อหาสารที่แสดงขอคิดเห็น และเน้ือหาสารที่แสดงความรูสึก 
  2.3 การจัดสาร หมายถึง รูปแบบวิธีการในการนํารหัสสารมาเรียบเรียง   เพ่ือใหได
ใจความตามเน้ือหาที่ตองการ   สารที่ไดรับการจัดอยางดีทั้งในดานการเรียบเรียง การลําดับความ 
การลําดับความยากงายตลอดจนรูปแบบและการใชภาษาที่ดี 
 3. ส่ือหรือชองทาง (Media or Channel) สื่อหรือชองทางเปนองคประกอบสําคัญอีก
ประการหน่ึงในการส่ือสาร   ผูสงสารตองอาศัยสื่อหรือชองทาง ทําหนาที่นําสารไปสูผูรับสาร
โดยทั่วไปสารจะถายทอดเขาสูระบบการรับรู 
 4. ผูรับสาร (Receiver)   ผูรับสารเปนองคประกอบสําคัญในการสื่อสาร   มีบทบาทในการ
กําหนดความรูเร่ืองราวที่ผูสงสารสงผานส่ือมาถึงตนและมีปฏิกิริยาตอบสนอง   ผูรับสารที่ดีควรทํา
หนาที่ตามบทบาทของตนและควรพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  4.1 เปนผูที่มีเจตนาแจมชัดและกระตือรือรนที่จะรับสาร 
  4.2 เปนผูพยายามรับรูขาวสารตางๆอยางสม่ําเสมอ 
  4.3  เปนผูที่มีความไว   รูสึกรวดเร็วและถูกตอง 
  4.4 เปนผูที่มีสมาธิ   สามารถบังคับใจใหอยูที่เรื่องราวที่กําลังส่ือสาร 
 5. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ในการส่ือสารแตละครั้งผูสงสารและผูรับสาร   ซ่ึงเรา
เรียกวาคูสื่อสารตางมีวัตถุประสงคในการส่ือสารของตนเองและจะแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ   เพ่ือให
อีกฝายหนึ่งรับรูความรู สึกนึกคิดของตน    ตางตองประเมินผลและบรรยากาศในการสื่อสาร
ตลอดเวลา   การส่ือสารอาจเกิดผลตรงตามเปาหมาย   ปฏิกิริยาตอบกลับจะชวยใหผูสงสารสามารถ
ปรับเปล่ียนขอมูล ทาท ีหรือวิธีการสื่อสารเพ่ือใหการสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค 
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 กิดานันท   มลิทอง (2543: 23-24) กลาววา การถายทอดการขาวสารหรือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือขอมูลในการส่ือสาร   จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีตนทางของการถายทอดหรือเรียกวา “ 
ผูสง ”  ไดรับทราบขาวสารตางๆในการผานส่ือไปยังจุดหมายปลายทางหรือเรียกวา “ ผูรับ ” ไดรับ
ทราบขาวสารตางๆ ในการผานสื่อไปยังจุดหมายปลายทางหรือเรียกวา “ ผูรับ ”  ไดรับทราบขาวสาร
นั้นรวมกัน   จากหลักการน้ีจึงเปนองคประกอบตางๆเพ่ือใหการส่ือสารเกิดขึ้นได ดังตอไปน้ี 
 1. ผูสง   ผูส่ือสาร   หรือตนแหลงของการสง (Sender, Communicator or Source) เปน
แหลงหรือผูที่นําขาวสารเรื่องราว   แนวความคิด ความรู  ตลอดจนเหตุการณตางๆ เพ่ือสงไปยังผูรับ
ซึ่งอาจเปนบุคคลเดียว   เปนกลุมบุคคลหรือสถาบัน   โดยอยูในลักษณะตางๆไดหลายอยาง   เชน   
ผูอานขาว   ครู   นักรอง   นักเขียน   จิตรกร ฯลฯ   เปนผูนําเน้ือหาเรื่องราวของขาว บทความ ภาพ 
มาเสนอแกผูรับ เรียกวา “ การเขารหัส ” 
 2. เน้ือหาเรื่องราว   ไดแก   เน้ือหาของสารหรือเร่ืองราวที่สงออกมา เชน ความรู ความคิด 
ขาวสาร บทเพลง ขอเขียน เพ่ือใหผูรับรับขาวสารเหลาน้ัน 
 3. ส่ือหรือชองทางในการนําสาร   หมายถึง   ตัวกลางที่ถายทอดแนวความคิด เหตุการณ 
เรื่องราวตางๆ ที่ผูสงตองการใหไปถึงผูรับ   ส่ือที่ใชกันมากที่สุดคือ “ ภาษาพูด ” ซ่ึงใชเสียงเปนสื่อ   
เวลาเขียนหรืออานหนังสือสื่อที่ใชก็คือ   “ ภาษาเขียน ”  หรือถามีการสื่อความหมายกับคนใบก็ใชส่ือ
ที่เปนภาษามือ   กิริยาทาทางหรือการแสดงออกทางทาทางหรือหนาตา 
 4. ผูรับหรือกลุมเปาหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแก ผูรับเน้ือหาเรื่องราวจาก
แหลงหรือที่ผูสงสงมา  ผูรับน้ีอาจเปนบุคคล กลุมชนหรือสถาบันก็ได เม่ือรับเรื่องราวแลวผูรับก็ตองมี
การถอดรหัส (Decode) คือ การแปลขาวสารน้ันใหเขาใจ 
 5. ผล (Effect) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผูสงสารสงเร่ืองราวไปยังผูรับ   ผลที่เกิดขึ้นก็
คือ   การที่ผูรับอาจมีความเขาใจหรือไมรูเรื่อง   ยอมรับหรือปฏิเสธ   พอใจหรือโกรธ   สิ่งเหลาน้ีเปน
ผลของการส่ือสาร    และจะเปนผลสืบเน่ืองตอไปวาการสื่อสารน้ันจะสามารถบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายหรือไมทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับทัศนคติของผูรับ ส่ือที่ใช และสถานการณในการสื่อสารเปน
สําคัญดวย 
 6. ผลปอนกลับ (Feedback) เปนส่ิงที่เก่ียวเน่ืองจากผลซ่ึงผูรับสงกลับมายังผูสงโดยผูรับ
อาจแสดงอาการใหเห็น เชน งวงนอน ปรบมือ ยิ้ม พยักหนา สายหนา การพูดโตตอบหรือการแสดง
ความคิดเห็น   เพ่ือเปนขอมูลใหผูสงทราบวา   ผูรับมีความพอใจหรือมีความเขาใจในความหมายที่
สงไปหรือไม   ผลปอนกลับน้ีก็คือขอมูลยอนกลับอันเกิดจากการตอบสนองของผูรับที่สงกลับไปยังผู
สงคนอื่นน้ันเอง 
 ทิศนา   แขมมณี (2545: 44) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการส่ือสารมีดังนี้ 

1. ผูสงสาร   หมายถึง ผูที่สงสารที่ตองการใหผูอื่นไดรับทราบโดยวาจา ทางสัญญาณหรือ
ทาทาง 
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2. ผูรับสาร   หมายถึง   ผูที่รับสารที่ผูสงสารมาใหไมวาจะเปนโดยวาจา ทางสัญญาณหรือ
ทาทาง 

3. สารหรือขาวสาร หมายถึง เน้ือหาหรือเรื่องราวที่ผูสงสารสงไปใหผูรับสาร 
4. สื่อ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชติดตอส่ือสาร เพ่ือชวยในการสงหรือรับสารเปนไปอยาง

สะดวกและชัดเจน 
5. สภาพแวดลอมภายนอกขณะส่ือสารความหมาย   หมายถึง   สภาพแวดลอมรอบตัว

ของผูสงสารและผูรับสารขณะส่ือความหมายกันอยู เชน เสียง แสง กลิ่น กิจกรรมตางๆ เปนตน 
6. สภาพแวดลอมภายในขณะส่ือความหมาย หมายถึง สภาพแวดลอมรอบตัวของผูสง

สาร   และผูรับสารขณะส่ือความหมาย เชน สภาวะทางอารมณ จิตใจ ความกังวล ความกลัว ประหมา 
ความเครียด หรือสภาวะรางกาย เชน ความเจ็บปวย ความลา เปนตน 
 ปราณี   รามสูตร  และจํารัส   ดวงสุวรรณ (2545: 155-156) กลาวถึงองคประกอบของการ
ติดตอส่ือสารมีอยู   4   ประการ ดังน้ี 

1. ผูสง (Sender) หรือแหลงที่มาของสาร 
2. ผูรับ (Receiver) หรือจุดหมายปลายทางที่ตองการใหสารน้ันไปถึง 
3. สารหรือขอมูลที่สง (Message) ซ่ึงอาจเปนขอมูลเร่ืองราวตางๆ ไดแก ความคิด ความ

ตองการ อารมณ เจตคติ ฯลฯ 
4. สื่อสําหรับสง (Media) โดยอาจเปนคําพูด โทรศัพท เพลง กลอน ภาษาเขียนเปนคําส่ัง 

ประกาศ แจงความ ภาษากาย ที่อาจจะเปนกิริยาทาทาง สายตา สีหนา หรืออาจจะเปนสัญลักษณ 
รูปภาพ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ฯลฯ 

คมเพชร   ฉัตรศุภกุล (2546: 132-133) กลาวถึง องคประกอบของการส่ือสาร ไดแก 
1. ผูพูด (Speaker) หรือผูสงขาวสาร (Transmitter) หมายถึง บุคคลที่ถายทอดขาวสารใน

การพูด การเขียน หรือดวยวิธีการอื่นๆ 
2. ผูฟง (Audience) หรือผูรับ (Receiver) หมายถึง ผูที่อยูในสถานภาพที่ตองรับขอมูล

ตางๆไมวาจะดวยการฟง การอาน 
3. ขาวสาร(Message) หมายถึง ขาวสาร เรื่องราวตางๆ ขอมูลตางๆ ที่ผูถายทอดตองการ

จะสง 
4. วิธีการสื่อสาร บางตําราเรียกวา ชองทางการสื่อสาร (Chanel) เชน ส่ือสารโดยการพูด 

ผูรับก็จะใชการฟง ส่ือสารโดยทาทาง ผูรับก็จะใชการสังเกต ถาสื่อสารโดยการเขียนก็จะตองรับ
ขอมูลโดยการอาน เปนตน 
 องคประกอบของการส่ือสารไมวาจะเปนผูสงสาร ผูรับสาร สาร ส่ือ ผลและผลปอนกลับตาง
ก็เปนสวนที่มีความสําคัญเทาๆกัน   ไมไดมีสวนหน่ึงสวนใดที่จะมีความสําคัญไปมากกวาน้ัน   ถา
หากมีองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงบกพรองไปก็จะทําใหการสื่อสารระหวางคูส่ือสารจะไมเกิด
ประสิทธิภาพในการส่ือสารไดเลย 
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3.5 ประเภทของการสื่อสาร 
 มณฑล   ใบบัว (2536: 14-22) ไดกลาววาในการแบงประเภทของการส่ือสาร   มีเกณฑใน

การจําแนกประเภทของการสื่อสาร ดังตอไปน้ี 
1. การจําแนกประเภทโดยถือเกณฑจํานวนผูส่ือสาร แบงเปน 

  1.1 การส่ือสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) คือ บุคคลเดียวกันที่
ทําหนาที่เปนทั้งผูสงสารและรับสาร เชน การคิด การพูดกับตนเอง การรองเพลงคนเดียว การบันทึก
ประจําวันสําหรับตนเอง 
  1.2 การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) คือ   การที่บุคคลสอง
คนขึ้นไปสื่อสารกันเปนทั้งผูสงสารและผูส่ือสารสลับกันไป   ประกอบดวย   การส่ือสารวัจนภาษาโดย
ใชภาษา   ถอยคําและการสื่อสารอวัจนภาษาโดยใชภาษาที่ไมใชถอยคํา 
  1.3 การส่ือสารกลุม (Group  Communication) เปนการสื่อสารกับคนจํานวนมากซึ่งอยู
ในที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน การบรรยายในที่ประชุม การสอนในหองเรียน การปราศรัย การ
หาเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ 
  1.4 การสื่อสารองคการ (Organizational Communication) คือ การสื่อสารระหวาง
สมาชิกขององคการหรือหนวยงาน เชน การส่ือสารในบริษัท ในหนวยงานราชการ เปนตน 
  1.5 การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) เปนการส่ือสารไปยังประชาชนจํานวน
มากพรอมกันหรือในเวลาใกลเคียงกันโดยประชาชนเปาหมาย อาจอยูหางไกลกัน อยูกระจัดกระจาย
ในที่ตางๆ   สื่อมวลชนแบงออกเปน  4   ประเภท คือ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร 

2. การจําแนกประเภทการสื่อสารโดยถือเกณฑการใชภาษา   แบงเปน 
  2.1 การส่ือสารโดยภาษาที่ใชถอยคํา (Verbal Communication) เปนการส่ือสารโดยใช
ภาษาพูด   ภาษาเขียน   เรียกวาวัจนภาษา 
  2.2 การส่ือสารโดยภาษาที่ไมใชถอยคํา (Non-Verbal Communication) เรียกวา  
อวัจนภาษา คือ การสื่อสารดวยอากัปกิริยาทาทางหรือสัญลักษณตางๆ  เชน เวลา เน้ือที่หรือ
ระยะทาง กิริยา ส่ิงของ รางกายและปริภาษา ซึ่งหมายถึงส่ิงที่เกิดขึ้นสืบเน่ืองจากภาษา เชน เมื่อพูด
ปริภาษา คือ ระดับเสียงสูง-ต่ํา นํ้าเสียง การหัวเราะ 
 3. การจําแนกประเภทการสื่อสารโดยถือเกณฑการเห็นหนาคาตากัน 
  3.1 การส่ือสารแบบเผชิญหนา (Face to Face  Communication) คือ ผูสงสารและผูรับ
สารเผชิญหนากัน   สามารถโตตอบ    ซักถาม    สังเกตอากัปกิริยาทาทางซึ่งกันและกันได เชน การ
สนทนา การประชุมสัมมนา การเรียนในหองเรียน 
  3.2 การส่ือสารแบบไมเห็นหนาคาตากัน (Interposed Communication) คือ   ผูสงสาร
ทั้งสองฝายอยูหางไกลกัน ไมสามารถสังเกตกิริยาทาทางของฝายตรงขามได   ตองใชเคร่ืองมือชวย
ในการสื่อสาร เชน ส่ือโทรคมนาคม ส่ือมวลชนตางๆ 
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 4. การจําแนกประเภทของการส่ือสาร    โดยถือเกณฑความแตกตางระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร เชน 
  4.1 การส่ือสารระหวางเช้ือชาติ (Interracial Communication) เปนการสื่อสารระหวาง
ชาติซ่ึงมีความแตกตางกันดานความเปนอยู ความคิด ประเพณีตางๆ 
  4.2  การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม(Cross-Cultural Communication) เปนการส่ือสาร
ของคนที่ตางวัฒนธรรมกันแมในประเทศเดียวกัน   ก็อาจตางวัฒนธรรมได เชน ประเทศไทยมี
วัฒนธรรมภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต ซ่ึงแตกตางกันไป 
  4.3 การส่ือสารระหวางประเทศ (International Communication) เปนการส่ือสาร
ระดับชาติ    ระหวางประชาชนของประเทศตางๆ มักเปนการส่ือสารที่เปนทางการ 
 5. การจําแนกประเภทของการส่ือสาร   โดยถือเกณฑลักษณะทางดานวิชาการ การกําหนด
ประเภทของการสื่อสารน้ี   ถือเปนเน้ือหาวิชาการเปนสิ่งสําคัญ เชน การสื่อสารการเมือง การส่ือสาร
การสอน   และการส่ือสารสาธารณสุข เปนตน 

การส่ือสารน้ันสามารถแบงออกเปนหลายประเภทขึ้นอยูกับขนาดและวัตถุประสงคของการ
สื่อสารน้ันๆ   แตในการจัดการเรียนการสอน   การส่ือสารมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพ่ือจะเปนสื่อที่
จะทําใหครูและนักเรียนมีความเขาใจไดตรงกัน 

3.6 อุปสรรคในการสื่อสาร 
 บุญศรี   ปราบศักดิ์  และศิริพร   จิรวัฒนกุล (2538: 52-62) ไดแยกประเภทหรือส่ิงที่เปน

อุปสรรคขัดขวางการสื่อสาร หลายประการ ดังนี้ 
1. กรอบแหงการอางอิง (Frame Of Reference) กลาวคือ เม่ือไดรับสารอยางใดอยางหน่ึง

เราจะเอาประสบการณของตนเองเปนเคร่ืองชวยสรางภาพ   สรางความนึกคิด   ตีความและตัดสินใจ
กระทําอยางใดอยางหน่ึง 

2. กระบวนการเลือกทางจิตวิทยา (Psychology Selective Process) ลักษณะการเลือกที่มี
ผลตอการสื่อสาร จําแนกเปน 4 ระดับ คือ 
  2.1 การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) หมายถึง การมีโอกาสเปดรับสารไดหลาย
สื่อหรือหลายชองทาง เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ แตละสื่อจะมีชนิดและจํานวน
ใหเลือกมาก วิทยุก็มีหลายคล่ืน โทรทัศนมีหลายชอง หนังสือพิมพมีหลายหัว(ช่ือ) ผูสงสารจึงพบ
อุปสรรคในการส่ือสารตองพิจารณาเลือกสื่อใหตรงกับทางเลือกของผูรับสาร 
  2.2 การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) เม่ือผูรับสารเลือกส่ือจากขอ 1 ได
แลวก็ตองเลือกเฉพาะที่ตนสนใจเทาน้ัน   การสื่อสารจึงพบอุปสรรคมากขึ้น 
  2.3 การเลือกรับรูและเลือกตีความ  (Selective Perception And Interpretation ) เมื่อ
ผูรับสารเลือกรับสารที่ตนสนใจแลว จะเลือกรับรูและตีความตามประสบการณและความรูของตน 
อาจตีความผิดก็ได   จึงเปนอุปสรรคของการส่ือสรอีกประการหน่ึง 
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  2.4 การเลือกจดจํา (Selective Retention) สารที่เราและตีความมีมากมาย เราจึงเลือก
จะจดจําเฉพาะที่เราสนใจ มีประโยชน และสรางความสุขแกเราได การส่ือสารจึงอาจมีอุปสรรคดวย
เหตุน้ีได 
 3. ลักษณะความหมายของภาษา   ความหมายคือผลที่เกิดขึ้นในการรับรูจากการที่คนเรามี
ปฏิกิริยาตอสิ่งเราหรือส่ิงแวดลอม   ความหมายเปนผลจากองคประกอบของคนกับองคประกอบของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือ สมองของเราสัมผัสส่ิงเราอยางเปนรูปธรรม   ลักษณะของความหมาย
ในภาษาที่เราใชส่ือสารกันมีผลกระทบตอการสื่อสาร   บางคร้ังอาจทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกันได    
ลักษณะความหมายของภาษาแบงไดเปน 4 ลักษณะ คือ 
  3.1 ความหมายนัยตรง  (Denotative meaning) คือ  ความหมายที่ปรากฎใน
พจนานุกรม    เปนความหมายเชิงวัตถุวิสัยสามารถผูกโยงเขากับปรากฎการณวัตถุส่ิงของที่ปรากฏ
มีจริงได 
  3.2 ความหมายนัยประหวัด (Connotative meaning) คือ ความหมายที่มิไดปรากฏใน
พจนานุกรม   เปนความหมายในเชิงอัตวิสัยเกิดขึ้นในความรูสึกหรืออารมณสะเทือนใจของแตละ
บุคคล จึงไมจําเปนตองเหมือนกัน 
  3.3 ความหมายเชิงโครงสราง (Structural meaning) ภาษาพูด ภาษาเขียนของคนชาติ
ตางๆ จะมีรูปแบบการจัดเรียงประโยค เปนขอความรูปแบบดังกลาวกําหนดโดยหลักไวยากรณของ
ภาษาน้ันๆ เชน ประโยคตองประกอบดวยประธาน กริยา กรรม มีคําวิเศษณ สันธาน บุพบท ฉะน้ัน
บอยคร้ังที่เราไมตองทราบความหมายของคําทุกคํา 
  3.4 ความหมายเชิงอรรถาธิบาย (Contextual meaning) เปนความหมายที่เกิดจากการ
พรรณาหรืออธิบายเนื้อหาของเรื่องราวที่ทําการส่ือสาร 
 4. การมีความหมายไมตรงกัน 
  4.1 ความหมายเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
  4.2 ความหมายเปล่ียนแปลงไปตามพ้ืนที่ 
  4.3 ความหมายทั่วไปกับความหมายทางเทคนิค 
  4.4 ความหมายในความรูสึกกับความเปนจริง 
 5. การไมเปล่ียนแปลงความคิดเห็น   เปนอุปสรรคอยางหน่ึงในการส่ือสาร    เพราะใน
ความเปนจริงแลวชีวิต   สังคม   และสิ่งแวดลอมตางๆ มีการเปล่ียนแปลงไป   การที่บุคคลไมยอม
เปล่ียนแปลงความคิดก็เปนปญหาในการส่ือสารได 
 6. การมองขามความแตกตาง   คนเรานิยมที่จะจําแนกส่ิงตางๆออกเปนหมวดหมูเพ่ือ
สะดวกในการจํา   ทําใหเราเนนความเหมือนกันจนมองขามความแตกตางซ่ึงมีผลตอเจตคติ อคติ 
คานิยม และความเช่ือซ่ึงมีผลกระทบตอการส่ือสาร 
 7. การมีความคิดแบบทวินาม   หมายถึง   การพิจารณาหรือตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยาง
เด็ดขาด 
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 กิดานันท   มลิทอง (2543: 41-42) ไดกลาววา   ในบางคร้ังการส่ือสารหรือการสื่อ
ความหมายและการเรียนรูอาจจะไมไดบรรลุตามวัตถุประสงค   ทั้งน้ีเพราะอาจเกิดอุปสรรคระหวางผู
สงและผูรับ (ผูสอนหรือผูเรียน) ในดานตางๆ เชน 

1. คําพูด (Verbalism) การใชภาษาหรือคําพูดยากเกินไปในการทําความเขาใจ 
2. ฝนกลางวัน (Day Dreaming) ผูรับมีจิตใจเลื่อนลอย ไมมีสมาธิก็ทําใหไมรับรูได 
3. ขออางถึงที่ขัดแยง (Referrent Confusion) ขาวสารหรือบทเรียนที่สงมานั้นอาจ 

ขัดแยงกับประสบการณเดิมของผูรับ ทําใหเกิดความขัดแยงได 
4. การรับรูที่จํากัด (Limited  Perception) ผูรับอาจมีขอจํากัดของการรับรูซ่ึงเก่ียวกับ 

ประสาทสัมผัสเฉพาะแตละบุคคล 
5. สภาพแวดลอมทางกายภาพไมเอื้ออํานวย (Physical Discomfort) 
6. การไมยอมรับ (Interception) ผูสงอาจเปนที่ไมยอมรับของผูรับทําใหเกิดการ 

ตอตานหรือไมสนใจที่จะรับขอมูลที่สงมา 
 อุปสรรคของการสื่อสารนั้นมีหลายประการดวยกัน    ซึ่งแตละอยางลวนแลวแตมาจาก
องคประกอบของการสื่อสาร   ดังน้ัน เม่ือตองการที่จะทําใหการสื่อสารเปนไปไดดวยดี   จึงตองมีการ
ใหความรวมมือกันและมีการเตรียมการมาเปนอยางดี 

3.7 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 เทอรเบอร (Thurber.  1976: 514-534) ไดกลาวถึง กิจกรรมดานทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรที่ควรจัดดังนี้ 
 1. ศัพททางคณิตศาสตร (The Vocabulary of Mathematics) ซ่ึงใหผูเรียนไดเขาใจที่มา
และความหมายของคําศัพททางคณิตศาสตรหรือการสรางคําศัพท 
 2. การนําเสนอดวยปากเปลา (Oral Presentations) ไดแก การใหนักเรียนไดมีกิจกรรม 
ดังนี้ 
  2.1 การสรุปรายงานในหองเรียนหรือการรายงานสั้นๆที่ใหนักเรียนไดออกมาพูดหนา
ชั้นและมีคําถามถามตอบจากเพ่ือนในชั้น 
  2.2 พูดนําเสนอเม่ือไดรับฟงหรือการอานหนังสือหรือการดูภาพยนตร  ครูมอบหมายให
นักเรียนไปอาน   หรือใหชมภาพยนตรเรื่องที่เก่ียวกับคณิตศาสตร   แลวนํามาพูดรายงาน   โดยมี
วัตถุประสงคของการพูดและการรายงาน 
  2.3 การนําเสนอเปนกลุม   การทํางานเปนทีมของนักเรียนโดยใหเตรียมเรื่องที่สนใจที่
ตองการพูด   และนําเสนอการอภิปราย 
  2.4 เกมทางคณิตศาสตร   อาจจะใหเลนเกมในเวลาสั้นๆ   โดยการเขียนที่ใหแสดง
จินตนาการ   หรือกําหนดสถานการณมาและใหคิดแกปญหาน้ัน 
  2.5 รายการโทรทัศนและวิทยุ   ใหดูรายการที่เก่ียวกับคณิตศาสตร   อาจจัดกิจกรรม
กําหนดเวลาส้ันๆให   และใหมีการนําเสนอความคิดจากการดูรายการโทรทัศนหรือวิทยุ 
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 3. การเขียนที่ดีและเพ่ิมการเขียนใหมากกวาเดิม   โดยสนับสนุนการเขียนของนักเรียน
อาจใหนักเรียนไดมีการสรุปจากบทเรียนที่ไดเรียนมา    หรือในการใหนักเรียนไดเขียนจาก
ประสบการณโดยไมตองจํากัดหนาในการเขียน 

 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 4-5) กลาวถึง   การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรไววา   การเปดโอกาสให
นักเรียนไดถามน้ัน   ถือเปนการสงเสริมทักษะสื่อสารทางคณิตศาสตร   ควรใหนักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับการแสดงเหตุผล   โดยการเปดโอกาสใหอธิบายเหตุผลกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรือการคิด
คนหาคําตอบจากคําถามเกี่ยวกับบางส่ิง เชน ปริศนาตางๆที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรเพ่ือเปนการ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขาใจอันลึกซึ้งในความคิดของพวกเขา   การจัดลําดับที่จะติดตอส่ือสาร
ระหวางนักเรียนกับแนวคิดของคนอื่นๆ   ใหนักเรียนหลายคนตอบสนองอยางเปดเผยตรงไปตรงมา
ในการเรียนรู   และการจัดระบบ   และรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับของพวกเขาเขาดวยกัน 
 นักเรียนควรจะไดรับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของพวกเขาเองอยาง
ชัดเจนและตอเน่ืองตลอดเวลา   เมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นรูปแบบที่ตกลงกันของพวกเขาและการพูด
อภิปราย   ควรจะไมยึดติดกฎเกณฑแตควรมีการพิสูจนเพ่ือใหไดแบบแผน   และนักเรียนควรจะ
ทราบมากขึ้นเก่ียวกับการสํานึกถึง   และการตอบสนอง   การรับฟงของนักเรียน   การสงเสริม
ความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการเขียนคณิตศาสตรที่ควรมีโดยเฉพาะในแตละระดับที่กําหนดใน
หลักสูตร 
 การทํางานเพ่ือที่จะแกปญหารวมกับเพ่ือนในช้ันเรียน    นักเรียนจะไดมีโอกาสในการแสดง
ทัศนคติ และวิธีอื่นๆ    นักเรียนสามารถเรียนรูและประเมินคาแนวความคิดอื่นๆรู จักสราง
แนวความคิดใหมๆ   ยกตัวอยางเชน   ใหนักเรียนลองแกโจทยปญหาที่มีคําถามลักษณะพีชคณิตที่
ไดแสดงไวดังตอไปน้ี 
 “ มีกระตายอยูจํานวนหนึ่งและมีกรงใสกระตายอยูอีกจํานวนหน่ึง   ถาเรานํากระตายใสใน
กรง กรงละ 1 ตัว   จะมีกระตายเหลือ 1 ตัวที่ตองอยูนอกกรง   และถาเราใสกระตายไวกรงละ 2 ตัว 
จะมีกรงเหลือ 1 กรงที่วางอยู   ถามวามีกระตายทั้งหมดกี่ตัว   และมีกรงใสกระตายกี่กรง ” 
 นักเรียนอาจจะชวยเหลือและอาศัยความเขาใจของนักเรียนผูที่สามารถมองเห็นปญหาและ
สามารถอธิบายใหเพ่ือนเขาใจได   นักเรียนจําเปนตองเรียนรูถึงจุดเดนและจุดดอย   หรือขีดจํากัด
ของตนเองที่แตกตางกันของนักเรียนในแตละคนที่จะใชวิธีในการแกปญหา   ดวยเหตุน้ีการส่ือสารจึง
เปนส่ิงจําเปนของนักคิดทางคณิตศาสตร 
 กรมวิชาการ (2542: 57-58) กลาวถึง รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทักษะการ
สื่อสาร   ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการส่ือสารของเด็กใหหลากหลาย   
และนําไปสูการปฏิบัติจริงทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนในการวางแผนการสอน   ครูจะตอง
กําหนดกิจกรรมในขั้นตอนการสอนทั้งขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นวัดและประเมินผลใหชัดเจน
และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว ดังแสดงในภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5  ขั้นตอนของรูปแบบการสอนเพ่ือฝกทักษะการส่ือสาร 
 
       ที่มา : กรมวิชาการ.  (2542).  การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ดาน
ทักษะการสื่อสาร.  หนา 58. 
 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2543: 286-287) ไดกลาวถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรวาความสามารถในการสื่อสารเปนคุณลักษณะที่ตอง
ฝกซํ้าๆ   และสามารถฝกทักษะในการส่ือสารไดดังนี้ 
 1. การเลาหรือพูดทางคณิตศาสตรเปนการใหขอมูลขาวสารและแนวคิดสําคัญทาง
คณิตศาสตรที่มีเหตุผล   การเลาหรือการเขียนสรุปเรื่องราวทางคณิตศาสตรที่อานจากวารสาร 
หนังสือพิมพ หนังสือตางๆ จากการดูโทรทัศนหรือการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต    โดยครู

- แจงจุดประสงคการส่ือสาร (การ               
เรียนรู) และกิจกรรมที่จะใชในหองเรียน   
รวมทั้งทบทวนคุณสมบัติที่ดีในการสื่อสาร 

ขั้นนํา 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 
- ครูและนักเรียนชวยกันสรุป 
- คุณลักษณะที่จําเปนในการสื่อสาร 
- ขอมูลหรือเน้ือหาที่ใชในการส่ือสาร 

- ขั้นนําเสนอขอมูลหรือเน้ือหาโดยใชส่ือ
ประกอบและวิธีการที่หลากหลาย 

- ขั้นฝกปฏิบัติภายในกลุมยอย 
- ขั้นฝกปฏิบัติในสถานการณจริง 

ข้ันเตรียมคุณลักษณะ 

- นักเรียนประเมินคุณลักษณะในการส่ือสาร
ของตนเองและครูผูสอน 

-  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียน 

- กําหนดคุณลักษณะหรือทักษะที่จําเปนใน
การสื่อสารของนักเรียน 

- ฝกคุณลักษณะหรือทักษะที่จําเปนในการ
ส่ือสารของนักเรียน 

ขั้นนําคุณสมบัติที่
ดีในการส่ือสาร 

ไปใชในการเรียน
การสอน 

ขั้นวัดและ
ประเมินผล 
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มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาคนควา   แลวนํามาเลาหรือเขียนใหผูอื่นรับรู   เปนการฝกทักษะใน
การส่ือสารอีกวิธีหนึ่ง 
 2. การเขียนบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษาหรือการศึกษาภาคสนาม   ในโอกาสที่นักเรียน
กลับมาจากทัศนศึกษาหรือศึกษาภาคสนามแลวใหเขียนรายงานสรุปถึงความรูความคิดในบางเร่ืองที่
ไดรับจากการไปทัศนศึกษาแตละครั้ง  เชน เม่ือพาไปสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนในโรงเรียน
ใกลเคียง   นักเรียนควรจะสามารถเขียนบรรยายสรุปเก่ียวกับสภาพแวดลอมทั่วไปในบริเวณ
โรงเรียน  ลักษณะนิสัยของนักเรียนที่พบเห็น   รวมทั้งขอคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียน   ซ่ึงผลสุดทายอาจใหนักเรียนแสดงขอมูลนักเรียนออกมาในรูปแผนภูมิรูปวงกลม แผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิเสน เปนตน 
 3. การเลนหรือบันทึกส่ิงที่สังเกตในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง   กิจกรรมในสวนน้ีอาจทําไดดัง
ตัวอยางเชน   ครูอาจใหนักเรียนบันทึกสิ่งที่สังเกตไดจากขอแตกตางของการนําเสนอขอมูลใน
ลักษณะตางๆ 
 4. การจัดแสดงผลงานหรือการนําเสนอผลงานทางคณิตศาสตรที่ไดจากการศึกษาคนควา
หรือการสังเกตที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรในการนําเสนอควรใหมีการนําเสนอดวยวาจาและ
ผลงาน   นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรสามารถใชฝกทักษะในการนําเสนอผลงาน
ทางคณิตศาสตร   โดยใหนักเรียนเขียนสรุปผลการศึกษาแลวนํามาเลาใหเพ่ือนฟงกอนที่จะเรียนครั้ง
ตอไปและถือวาเปนการนําเขาสูบทเรียนไปดวย   ทั้งน้ีอาจมอบหมายใหกลุมใดกลุมหน่ึงเปนผูเลา 
 5. การพูดหรือการอภิปรายทางคณิตศาสตรเปนกิจกรรมที่ใชฝกทักษะในการส่ือสารไดวิธี
หนึ่งใหโดยนักเรียนชวยกันระบุเรื่องที่จะพูดหรืออภิปรายกําหนดใหนักเรียนขึ้นมาพูดหรืออภิปราย
เปนกลุม   มีการปรึกษาหารือกันในประเด็นที่จะพูด แบงกันไปอาน และคนควาหาขอมูลมาประกอบ
ในการพูดหรืออภิปราย  ตัวอยางเชน   การพูดหรือการอภิปรายเรื่องราวในการนําเสนอขอมูลที่
เหมาะสมที่มีอยูตามหนังสือ   ส่ิงตีพิมพตางๆ หรือประโยชนในการนําเสนอขอมูลในแตละรูปแบบ   
ประโยชนในการนําเสนอขอมูลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 6. การส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรซ่ึงพัฒนาใหนักเรียนมี
ความสามารถในการส่ือสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทั้งในดานรูจักขอมูลที่ตรงตามจุดประสงค   
รูจักเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เหมาะสม   รูจักประมวลขอมูลใหเปนสารสนเทศ   รูจักใช
การส่ือสารดานเครือขายคอมพิวเตอรทั้งในดานคนควาหาขอมูล และหาความรู 
 จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรน้ัน
ประกอบดวยทักษะการพูดและการเขียน  ใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนความสามารถในการใชภาษาในการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและมีการนําเสนอขอมูลซ่ึงแสดงออกดวยการปฏิบัติอยางชัดเจน 
จากการส่ือสารดานการพูดและการเขียน  ทําใหครูสามารถตรวจสอบความรูและความคิดจากส่ิงที่
แสดงออกมาไดอยางแมนยํา  
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3.8 การสงเสริมการสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร 
 มีนักการศึกษาไดกลาวถึงการสงเสริมการส่ือสารในการเรียนคณิตศาสตรไวดังนี ้
 โรวาน  และมอรโรว (Rowan; &  Morrow.  1993: 9-11) ไดนําเสนอแนวทางในการ
สงเสริมการใชคณิตศาสตรในการสื่อสาร ดังน้ี 
 1. นําเสนอสื่อรูปธรรม   แลวใหนักเรียนไดพรรณนาถึงสิ่งที่พบ 
 2. ใชเน้ือหา   เรื่องราวหรืองานที่เกี่ยวของและใกลตัวของนักเรียน   เชน   โครงงานที่มี
กิจกรรมการสืบคนเปนสื่อที่สงเสริมใหนักเรียนไดส่ือสารโดยตรง   กิจกรรมเชนน้ีชวยใหนักเรียนเห็น
คุณคาของคณิตศาสตรวาเปนวิชาที่มีประโยชนในการดําเนินชีวิตและเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของและ
ใกลตัวนักเรียน   จะทําใหการใชคณิตศาสตรสื่อสารเปนไปไดอยางสมบูรณ 
 3. การใชคําถาม   โดยเฉพาะคําถามปลายเปดจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนไดคิดและ
แสดงการตอบสนองออกมา   คําถามปลายเปดเปนคําถามที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยาง
หลากหลายและคิดอยางสรางสรรค   การสงเสริมการใชคณิตศาสตรในการสื่อสารรวมไปถึงการให
นักเรียนไดตั้งคําถามใหกับตนเอง   ซ่ึงจะนําไปสูการคนพบตามที่เคาสนใจ 
 4. ใหโอกาสนักเรียนไดเขียนส่ือสารแนวคิด   การเขียนส่ือสารแนวคิดเปนส่ิงสําคัญและ
ควรใหนักเรียนไดฝกเขียนแสดงแนวคิดของตนเอง   เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นวาการเขียนเปนสวน
สําคัญของการดําเนินการทางคณิตศาสตร   นักเรียนตองเขาใจวาทําไมจึงตองเขียนอธิบาย   น่ันคือ
เปาหมายของการเขียนตองชัดเจนกับนักเรียน 
 5. ใชกลุมแบบรวมมือและชวยเหลือกัน   การใหนักเรียนน่ังเรียนเปนแถวและน่ังประจํา
โตะของตนเอง   ไมไดสงเสริมใหเกิดการอภิปราย การจัดกลุมใหนักเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกัน
ในการเรียนรู    เปนการใหโอกาสนักเรียนไดสํารวจแนวคิด   อธิบายแนวคิดกันในกลุมเปนการ
สงเสริมการส่ือสารโดยตรง 
 6. ใชการชี้แนะโดยตรงและช้ีแนะทางออม    การตอบสนองตอคําถามของนักเรียนการ
บริหารและจัดระบบช้ันเรียน   เปนการช้ีแนะใหนักเรียนไดทราบถึงส่ิงที่คาดหวังและมาตรฐานของ
การเรียนรู   เพ่ือที่นักเรียนจะไดแสดงแนวคิดเหลาน้ันไดอยางไมตองกังวล 
 สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM.  2000: 270-272 ) ไดกลาวถึง บทบาท
ของครูในการสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด  6-8 วา   ครูจะตองจัดสภาพ
หองเรียนที่เอื้อตอการสงเสริมใหนักเรียนมีการอธิบาย การถกเถียง การอภิปราย และการใชเหตุผล   
เปนวิธีที่ทําใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น   คนหาปญหารวมกัน   
รวมถึงการใหคําแนะนําจากครู   การใหนักเรียนมีการอธิบาย การถกเถียง การอภิปราย และการใช
เหตุผล   เปนวิธีที่ทําใหนักเรียนมีการส่ือสารทําใหเกิดการเรียนรู   โดยครูจะตองกําหนดช้ินงานที่
ประกอบดวย 
 1.  ความสัมพันธเก่ียวกับความสําคัญของแนวคิดทางคณิตศาสตร 
 2.  มีแนวทางในการหาคําตอบไดหลายวิธ ี
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 3.  อนุญาตใหนักเรียนไดแสดงแนวคิดไดอยางหลากหลาย 
 4.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดอธิบาย   แสดงเหตุผล   การคาดเดาในการแกปญหา 
 การอํานวยความสะดวกในการเรียนรูทางคณิตศาสตรของนักเรียน   ครูจะมีบทบาทในการ
ใหคําแนะนํา   โดยที่ครูเดินไปตามกลุมและรับฟงคําตอบที่แตกตางกันของนักเรียน 
 การพูดและการเขียนเปนการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่สําคัญที่ชวยใหนักเรียน 
 1.  คิดวิธีการแกปญหา 
 2.  มีกฎเกณฑในการอธิบาย 
 3.  ทดสอบความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการใชคําศัพธและสัญลักษณใหม  ๆ

 4.  ตรวจสอบการใชรูปแบบของการใหเหตุผล 
 5.  การใหเหตุผลของการคาดเดา 
 6.  การวิเคราะหขอแกตัว 
 กรมวิชาการ  (2542: 56-57) กลาววา หลักการพัฒนาทักษะการส่ือสารมีขั้นตอนสําคัญ 2 

ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมคุณสมบัติและขั้นการนําคุณสมบัติที่ดีในการส่ือสารไปใชในการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

 1. ขั้นเตรียมคุณสมบัติ   การเตรียมคุณสมบัติที่ดีในการส่ือสารเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับผูที่
ตองการจะส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในหองเรียน   หากครูตองการใหผูเรียนมี
การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ   ครูตองกําหนดคุณลักษณะที่จะใชในการ
สื่อสารและจัดกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะนั้นๆ ใหกับนักเรียนกอนการนําทักษะไปใชในการเรียนการสอน
เนื้อหาวิชาตางๆ 

 2. ขั้นการนําคุณสมบัติที่ดีในการส่ือสารไปใชในการเรียนการสอน   เปนขั้นที่ครูกําหนด
เนื้อหา   จุดประสงคของการเรียนการสอนตามหลักสูตร   แลวนํากระบวนการฝกทักษะการส่ือสาร
และคุณสมบัติที่ดีในการสื่อสารของนักเรียนมาใชใหเปนประโยชน   เพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนของนักเรียนตอไป   ซ่ึงองคประกอบที่เก่ียวของกับการรับรูขาวสารจะเปนพ้ืนฐานที่ สําคัญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชทักษะการส่ือสาร 
 กรมวิชาการ (2545ข: 197-199) กลาววาการจัดการเรียนรูใหเกิดทักษะการส่ือสาร   การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และการนําเสนอ   ทําไดทุกเน้ือหาที่ตองการใหคิดวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือนําไปสูการแกปญหา เชน ในวิชาเรขาคณิตมีเน้ือหาที่ตองการฝกวิเคราะห   การให
เหตุผลและการพิสูจน    ผูเรียนตองฝกทักษะในการสังเกต    การนําเสนอรูปภาพตางๆเพ่ือสื่อ
ความหมายแลวนําความรูทางเรขาคณิตไปอธิบายปรากฎการณและส่ิงแวดลอมตางๆที่เก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน    โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 

1. กําหนดโจทยปญหาที่นาสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 
2. ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง   โดยผูสอนชวยชี้แนะ

แนวทางในการส่ือสาร   สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  
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 การฝกทักษะกระบวนการน้ีตองทําอยางตอเน่ืองโดยสอดแทรกในทุกขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร    ใหผูเรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปญหาวา   ทําไมจึงเปนเชนน้ัน   จะมี
วิธีการแกปญหาอยางไร    เขียนรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรเปนอยางไร จะใชภาพ ตารางหรือ
กราฟใดชวยในการสื่อสารความหมาย 
 กําหนดสถานการณดังน้ี 

 รานคาแหงหน่ึงมีลูกจาง 3 คน คือ แดง นอยและจิต   โดยแตละคนเสนอคาจางทํางาน
ชั่วโมงละ 100   110   120    ตามลําดับ   และมีงาน   3   อยาง คือ ก,ข และ ค 

 จํานวนช่ัวโมงที่แดงทํางาน ก,ข และ ค คือ 7.5 , 8 และ 4.5 ช่ัวโมง ตามลําดับ 
 จํานวนช่ัวโมงทีน่อยทํางาน ก,ข และ ค คือ 6 , 8.5 และ 5 ช่ัวโมง ตามลําดับ 
 จํานวนช่ัวโมงที่จิตทํางาน ก,ข และ ค คือ 6.5 , 7 และ 3.5 ช่ัวโมง ตามลําดับ 
 อยากทราบวานายจางควรใหลูกจางคนใดทํางานอยางใดที่สามารถทํางานน้ันเสร็จและ

จายเงินนอยที่สุด   และถานายจางตองการรับลูกจางเพ่ือเขาทํางานทั้งสามอยางเพียงหน่ึงคน   เขา
ควรรับลูกจางคนใดเขาทํางานจึงจะจายนอยที่สุด 

 ในการแกปญหาน้ีผูเรียนจะวิเคราะหปญหาและใชตารางในการสื่อสาร  ส่ือความหมาย
ขอมูลที่กําหนดให 
 

จํานวนช่ัวโมงการทํางาน งาน 
แดง นอย จิต 

ก 
ข 
ค 

7.5 
8 

4.5 

6 
8.5 
5 

6.5 
7 

3.5 
  

 ที่มา : กรมวิชาการ. (2545ข). คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร. 
หนา 201-203. 
 

 จากน้ันผูเรียนชวยกันหาคําตอบและสรางตารางใหมเพ่ือแสดงจํานวนเงินที่นายจางตอง
จายจากการทํางานทั้ง   3    อยาง 
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จํานวนช่ัวโมงการทํางาน งาน 
แดง นอย จิต 

ก 
ข 
ค 

750 
800 
450 

660 
935 
550 

780 
840 
420 

รวม 2,000 2,145 2,040 
 
       ที่มา : กรมวิชาการ. (2545ข). คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร. หนา 
201-203. 

 
 ผูเรียนสามารถใชตาราง 2    นําเสนอคําตอบดังนี้ 
 ควรจางนอยทํางาน    ก   เพราะจายคาจางนอยที่สุด 
 ควรจางแดงทํางาน    ข   เพราะจายคาจางนอยที่สุด 
 ควรจางจิตทํางาน    ค   เพราะจายคาจางนอยที่สุด 
 และควรจางแดงทํางาน 3 อยาง   เพราะจายคาจางในการทํางานรวมทั้ง    3   อยางนอย
ที่สุด 
 การสงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรนั้นสามารถทําไดหลากหลายวิธี   แตโดย
สวนใหญแลวการสงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรน้ันจะเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและ
คิดวิเคราะหปญหาตางๆดวยตนเอง    จึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนอยางแทจริง 

3.9 ประโยชนของการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการสื่อสาร 
 มัมม่ี  และเชพเพอรต (Mumme; &  Shepherd.  1993: 7-11) ไดเสนอประโยชนของการ

เรียนคณิตศาสตรที่เกิดจากการสงเสริมการสื่อสาร ดังน้ี 
 1. การส่ือสารจะชวยสงเสริมความเขาใจคณิตศาสตรแกนักเรียน    โดยใหนักเรียนได
อธิบายความคิดของเขา มีความสนใจที่จะอภิปราย และการฟงก็จะชวยใหนักเรียนคนอื่นเขาใจได
อยางลึกซ้ึงดวย   การฟงจะชวยใหนักเรียนไดพิจารณาความคิดของคนอื่นจะเปนการชวยนักเรียนให
เห็นคุณคาของความคิดที่แตกตางกันออกไปของนักเรียน    แมจะอยูในสถานการณเดียวกันก็ตาม    
นักเรียนจะสรางความเขาใจจากรากฐานของประสบการณเดิมของนักเรียนน่ันเอง    การส่ือสารจะ
ชวยสนับสนุนการสรางความรูแกนักเรียน   โดยการสื่อสารจะขยายความคิดของนักเรียนใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น   แตในบางคร้ังการส่ือสารอาจสรางความไมสมดุลใหเกิดขึ้นไดจนกลายเปนอคติได 
 2. การศึกษาจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความเขาใจทางคณิตศาสตรแกนักเรียน   
นักเรียนสวนมากมักจะลมเหลวในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร     เม่ือนักเรียนไดนําเสนอ
กฎเกณฑและกระบวนการตางๆทางคณิตศาสตร    โดยการจํามากกวาการคิดแบบคนพบดวย
ตนเองและการแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกันและกัน   ครูจําเปนตองใหเกิดการสื่อสารมากขึ้น   เพ่ือให



 64 

บุคคลหน่ึงไดเช่ือมตอความคิดทางคณิตศาสตรไปยังอีกบุคคลหน่ึง    โดยการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดกัน    ครูตองใหนักเรียนมีการพัฒนาทางภาษาคณิตศาสตร   ในการทําความ
เขาใจในบทบาทและคํานิยามและกระบวนการในการอภิปรายและขยายสมมติฐานใหชัดเจนขึ้น 
 3. การสื่อสารจะชวยสรางใหนักเรียนเปนผูเรียนรู    เมื่อครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูด
หรือเขียนความคิดของนักเรียนเอง   ครูควรที่จะบอกนักเรียนวาจะประเมินอะไรจากการพูดของ
นักเรียน    เพ่ือใหครูแนใจในความสามารถทางการส่ือสารความคิดของนักเรียนอยางแทจริง    
นักเรียนควรฝกการใชศักยภาพและควบคุมการเรียนรูของพวกเขาใหมาก    เพ่ือที่นักเรียนจะได
กลายเปนผูเสริมสรางความรูไดดวยตนเอง 
 4. การสื่อสารเปนการสงเสริมสภาพแวดลอมที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรู การพูด
และการฟงบุคคลอื่นในการทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ    เปนวิธีการที่จะทําใหเราหลุดพนจาก
ความวิตกกังวลในการที่จะแสดงความคิด   การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนจะเปนการใหความสนุกสนาน
ในการเรียนใหแกนักเรียน   การอํานวยความสะดวกและสังคมจะมีอิทธิพลตอความเต็มที่จะพูด   
เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียน 
 5. การสื่อสารจะชวยใหครูผูสอนไดรับประโยชนในการหยั่งรูถึงความคิดของนักเรียน   ครู
จะไดเรียนรูเก่ียวกับวิธีการคิดของนักเรียนเปนอยางมากโดยการฟงการอธิบาย   และการใหเหตุผล
ของนักเรียน   ความสามารถที่เปนทักษะการส่ือสารจะเปนการอธิบายโดยใชภาษาคณิตศาสตร
ทั้งหมดอยางคลองแคลว   โดยนักเรียนจะตองนําไปใชและมีการฝกปฏิบัติบอยๆ 
 จะเห็นไดวาการสื่อสารทางคณิตศาสตรเปนทักษะหน่ึงที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนน้ันได
รูจักการคิดวิเคราะห และใหเหตุผลและยังชวยใหครูสามารถที่จะทราบไดวานักเรียนน้ันมีความรู 
ความเขาใจเน้ือหาคณิตศาสตรมากเพียงไร   ทําใหครูสามารถที่จะสงเสริมและแกไขใหนักเรียนได
เรียนรูคณิตศาสตรดวยความเขาใจอยางแทจริง 
 3.10 การประเมินการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 เคนเนดี ้และทิปส (Kennedy; &  Tipps.  1994: 112) ไดแบงการประเมินความสามารถใน
การส่ือสารทางคณิตศาสตรออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

1. ภาษาทางคณิตศาสตร 
1.1 ไมใชหรือใชภาษาทางคณิตศาสตรที่ไมเหมาะสม 
1.2 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมเปนบางครั้ง 
1.3 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมเกือบทุกคร้ัง 
1.4 ใชภาษาทางคณิตศาสตรไดเหมาะสม ถูกตอง สละสลวย 

2. การแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร 
2.1 ไมใชแนวคิดทางคณิตศาสตร 
2.2 มีการใชแนวคิดทางคณิตศาสตร 
2.3 ใชแนวคิดทางคณิตศาสตรไดถูกตองและเหมาะสม 
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2.4 ใชแนวคิดทางคณิตศาสตรไดเขาใจ ชัดเจน 
3. ความชัดเจนของการนําเสนอ 

3.1 การนําเสนอไมชัดเจน 
3.2 การนําเสนอมีความชัดเจนในบางสวน 
3.3 การนําเสนอมีความชัดเจนเกือบสมบูรณ 
3.4 การนําเสนอชัดเจนสมบูรณ (เปนระบบ สมบูรณ มีรายละเอียดระบุ) 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2546: 18 -19) ไดกลาวถึงการ
ประเมินความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร ดังน้ี 
 1. เลือกรูปแบบของการส่ือสาร    การสื่อความหมายและการนําเสนอดวยวิธีการที่
เหมาะสม 
 2. ใชขอความศัพท สูตร สมการ หรือแผนภูมิที่เปนสากล 
 3. บันทึกผลงานในทุกขั้นตอนอยางสมเหตุสมผล 
 4. สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรู 
 5. เสนอความคิดที่เหมาะสมกันกับปญหา 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจะวัดทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรตามแนวคิดหลักการทาง
คณิตศาสตรใน 2 ดานคือ ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูด โดยอธิบายแนวทางการคิด
ของนักเรียน ซ่ึงผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยจะทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนโดยใช
ปญหาปลายเปดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรดานการเขียน โดยประเมินจากผลงานในการเขียนอธิบายขั้นตอนในการแกปญหาของ
นักเรียนที่ไดเรียนจากใบงานที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น 
 3.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 โรดิเฮฟเวอร (Rodeheaver.  2000: Online) ไดทําการศึกษากรณีศึกษาระหวางนักเรียน
และครูและความรวมมือของครูที่สอนคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เพ่ือศึกษาวาการส่ือสาร
อะไรบางที่จะมีผลตอการเรียนการสอน    และทําการประเมินขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาครู   ผล
ปรากฏวา    ขอมูลยอนกลับของนักศึกษาน้ีแสดงถึงครูไดใหความสําคัญกับการส่ือสารเปนอยาง
มาก   โดยมีการจัดการส่ือสารเขาไปในกระบวนการเรียนการสอนแตวาคุณภาพของการสื่อสารน้ัน
จะเปนการเนนเพียงใหบรรลุจุดมุงหมายเทานั้น   ไมไดเนนในดานการปฏิบัติ   ซ่ึงในการใชการ
สื่อสารในการทดลองน้ีไมไดรับความเปนอิสระจากครูเลย 
 โคริงตัน (Corington .  2001: Online) ไดทําการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนโครงการ Connected Mathematics Project (CMP) ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา   จุดมุงหมายของการศึกษาเพ่ือพิจารณาผลของโครงการ 
CMP ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยม   ซึ่งโรงเรียนตั้งอยูใน
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ตัวเมือง   โดยมีจุดมุงหมายอยูขอหน่ึง คือ การเปรียบเทียบรูปแบบหองเรียนของทั้งสองกลุม
ตัวอยางที่ใชในการทดลอง   คือ   หองเรียนที่เรียนจากโครงการ CMP   และหองเรียนที่เรียนจาก
หลักสูตรปกติ   รูปแบบของการวิจัยเปนทั้งดานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   การวิจัยเชิงปริมาณจะ
ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเกรด 8 จํานวน 700 คน   ที่เรียนอยูในระดับป
การศึกษา 1999-2000  โดยใชคะแนนมาตรฐานของรัฐเปนเกณฑ (State Basic Standards : BST )   
ผลการศึกษาคนควาพบวา   รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งสอง
กลุม คือ นักเรียนในโครงการ CMP เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธและการส่ือสารในการเรียน
คณิตศาสตรมากกวาหองเรียนในหลักสูตรปกติ   สวนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนทั้งสอง
กลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เลวิสัน เกรฟส  และซานเชส (Lewison;  Graves; &  Sanchez.  2006: Abstract) ได
ศึกษาเร่ือง การสนทนาเสริมในการเรียนคณิตศาสตรในชั้นเรียนประถมศึกษา   โดยศึกษาการใช
ประโยชนจากการสรางกิจวัตรในการสนทนาระหวางนักเรียน   จุดเดนในการศึกษาในครั้งนี้อยูที่การ
ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง ไดฝกปฏิบัติการสนทนาทางคณิตศาสตร   การ
พิจารณาจากการวิเคราะหสภาพงานที่เปนเอกลักษณของนักเรียนในการฝกฝนความรู ผลการวิจัย
พบวาการใหความเอาใจใสในรายละเอียดเฉพาะเปนการทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญในการพูด
ภาษาทางการสื่อสารทางคณิตศาสตรและกอใหเกิดความสัมพันธที่เปนเอกลักษณของนักเรียน
ภายในกลุม 
 ฮาวิล  และลุดวิส  (Havill;&  Ludwis.  2007: Abstract) ไดจัดใหมีการสงเสริมทักษะการ
สื่อสารของนักเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและนักเรียนสาขาคณิตศาสตรโดยเริ่มตนนํามาใชใน
ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเดนิสัน เปนการนําองคประกอบ
ดานการสื่อสารการพูดแนวใหมที่มีความสําคัญมาใชกับทั้งสองภาควิชา   โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนในหองทดลองรวมกันระหวางนักเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและนักเรียนในสาขา
คณิตศาสตร    ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 3  ประการคือ การปรับปรุงทักษะการส่ือสารดานการ
พูดเพ่ือเตรียมพรอมนักเรียนสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการทํางาน การอบรมนักวิจัยในอนาคต
ในทั้งสองสาขาใหแสดงความสามารถในการเริ่มตนการวิจัยไดเปนอยางดีในขณะที่เปนยังเปน
นักศึกษาฝกหัด  และการเปดรับนักเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้นเพ่ือเขาสูการเรียนใน
วิชาคณิตศาสตร  โดยในการวิจัยไดทําการศึกษาจากความตองการในช้ันเรียน การอธิบายวิธีการ
แกปญหาซ่ึงจากการวิจัยผลสอดคลองกับจุดมุงหมายในสามและผลการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้น 

 งานวิจัยในประเทศ 
 วัชรี   ขันเชื้อ (2545: 119) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรเรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน 
โดยใชกระบวนการกลุม   เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4    ผล
การศึกษาพบวาชุดการเรียนคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองตรรกศาสตรเบ้ืองตนสูงกวา
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กอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และความสามารถในการส่ือสาร
แนวความคิดโดยใชทักษะการพูดและการเขียนของนักเรียนภายหลังจากการเรียนดวยชุดการเรียน
สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 70 
 ศิริพร มาวรรณา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชทักษะการส่ือสารและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ืองการ
นําเสนอขอมูล   ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรภายหลังไดรับการสอนตาม
คูมือครูโดยแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชทักษะการส่ือสารและการประเมินผลตามสภาพจริง
สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พรสวรรค   จรัสรุงชัยสกุล (2547: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนเรื่อง  เมตริกซและ 
ดิเทอรมินันต   โดยใชหลักการเรียนเพื่อรอบรูเพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   ผลการศึกษาพบวาชุดการเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ   80/80   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรภายหลังการใชชุดการเรียนสูงกวากอนใชชุดการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และมีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยรอยละ 79.94 
 ศิริพรรณ   ศรีอุทธา (2548: บทคัดยอ) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร เรื่อง เซต สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4) ผลการวิจับพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เซต 
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4) สูงกวารอยละ 70 ของคะแนนทั้งหมดและมีทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรสูงกวารอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด 
 ชานนท   ศรีผองงาม (2549: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ 
(Student Teams Achievement Division : STAD) เรื่อง จํานวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
4    เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร โดยผลจากการวิจัย
พบวาชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   โดยมีประสิทธิภาพ 
86.04/82.16    ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังการใชชุดการเรียน
แบบแบงกลุมสัมฤทธิ์สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความกาวหนาของทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภายหลังการเรียนดวยชุดการเรียนแบบ
แบงกลุมสัมฤทธิ์มีคาเฉล่ียตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป   โดยมีคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 81.02 
 ทินรัตน   กาญจนกุญชร (2550: 112) ได ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรเรื่อง แคลคูลัสเบ้ืองตน โดยใชหลัก “ สุ จิ ปุ ลิ ” ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและทักษะ/กระบวนการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนเตรียมทหาร  ผลการวิจัย
พบวากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง แคลคูลัสเบื้องตน โดยใชหลัก “ สุ จิ ปุ ลิ ” มีประสิทธิภาพ 
80.88/82.57 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80   สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง แคลคูลัสเบ้ืองตน โดยใชหลัก “ สุ จิ ปุ 
ลิ ” สูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะ/กระบวนการสื่อสารทาง
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คณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ือง แคลคูลัสเบื้องตน 
โดยใชหลัก “ สุ จิ ปุ ลิ ” สูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการส่ือสารทางคณิตศาสตร  จะพบวาการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรเปนอีกทักษะหน่ึงที่จะชวยใหนักเรียนน้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรสูงขึ้นและยังชวยใหเกิดการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนหรือระหวางนักเรียน
กับนักเรียน   นอกจากน้ีการส่ือสารยังชวยใหนักเรียนน้ันไดฝกการคิดวิเคราะห    ซ่ึงจะชวยให
นักเรียนไดรับการเรียนรูจากกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นอยางแทจริง 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจัยเรื่อง การใชปญหาปลายเปดเพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผลและทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 นั้น   ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย   ไดแก   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1   โรงเรียน 

ศรีบุณยานนท   จังหวัดนนทบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  จํานวน 12 
หอง รวม 540 คน 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1   โรงเรียน 

ศรีบุณยานนท   จังหวัดนนทบุรีที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  ซ่ึงไดจากการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยจับฉลากมา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน   
จากทั้งหมด 12 หองเรียน เน่ืองจากโรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถ 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดแก   
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยการใชปญหาปลายเปด  เร่ือง การประยุกต 2 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     
2. แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
3. แบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยการใชปญหาปลายเปด  เร่ือง การประยุกต 2 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    มีขั้นตอนการสรางมีดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544   มาตรฐานการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู คูมือการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงช้ันที่ 3 (ม.1-ม.3) และเอกสารประกอบอื่นๆที่
เกี่ยวกับการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
  1.2 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับการแกปญหาปลายเปดทาง
คณิตศาสตร  ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัยแบงปญหาปลายเปดออกเปน 3  ประเภท คือ    
   1.2.1 กระบวนการเปด เปนปญหาที่มีแนวทางในการแกปญหาไดอยาง
หลากหลาย 
 ตัวอยางปญหาประเภทกระบวนการเปด 
 จงหาผลบวกของจํานวนตอไปน้ี พรอมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบดวยวิธีการที่แตกตางกัน
อยางนอย 2 วิธ ี

1 +  2  +  3  +  4  +  5  +  6  +  7  +  8  +  9  +  10  +  11  +  12 
   1.2.2 ผลลัพธเปด   เปนปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตองมากกวาหน่ึงคําตอบ 
 ตัวอยางปญหาประเภทผลลัพธเปด 
 กําหนดใหดีกรีของจุดยอด A เทากับ 6 , ดีกรีของจุดยอด B เทากับ 3 , ดีกรีของจุดยอด C 
เทากับ 2 , ดีกรีของจุดยอด D เทากับ 1 ใหนักเรียนสรางขายงานเดียวใหไดมากที่สุด   โดยใชดีกรี
ของจุดยอดที่กําหนดให    

  1.2.3 แนวทางการพัฒนาปญหาเปด หลังจากที่นักเรียนไดแกปญหาไปแลว   
นักเรียนสามารถพัฒนาไปเปนปญหาใหมดวยการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือองคประกอบของปญหา
เดิม   
 ตัวอยางแนวทางการพัฒนาปญหาเปด 
 ปญหาเดิม เชน   จงหาผลบวกของ  12  +  14  +  16  +  18  +  20  ดังน้ันนักเรียน
สามารถพัฒนาไปเปนปญหาใหม  เชน   ถาผลบวกของจํานวนคู 5 จํานวนเรียงกันเปน 80  จงหา
จํานวนที่มากที่สุด 
 ซ่ึงในการจัดการเรียนรูน้ัน   ผูวิจัยเลือกใชปญหาปลายเปดทั้งสามแบบคละกันไป   โดย
พิจารณาจากเน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนรูวาเหมาะสมกับการใชปญหาปลายเปดชนิดใด ดังตาราง
วิเคราะหการใชปญหาปลายเปด โดยครอบคลุมหัวขอและเน้ือหาดังตาราง 1 
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ตาราง 1  วิเคราะหการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนรู 
 

คาบที ่ เร่ือง ชนิดของปญหาปลายเปด 
1-2 
3-4 
5 
6 

7-9 
10 

11-12 
13-15 

แบบรูปของจํานวน 
พาลินโดรม 
ลําดับฟโบนักช ี
ปญหาชวนคิด 
ขายงาน 
โจทยปญหาเก่ียวกับขายงาน 
การประยุกตเศษสวนและทศนิยม 
โจทยปญหาการประยุกตเศษสวน
และทศนิยม 

กระบวนการเปด 
ผลลัพธเปด 

กระบวนการเปด 
กระบวนการเปด,แนวทางการพัฒนาปญหาเปด 

ผลลัพธเปด 
ผลลัพธเปด,แนวทางการพัฒนาปญหาเปด 

กระบวนการเปด 
กระบวนการเปด 
กระบวนการเปด 

 
  1.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  
การประยุกต 2   
  1.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
เรื่อง การประยุกต 2 โดยการใชปญหาปลายเปด  ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ขั้นตอนการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนรู 
 

ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน   เปนการจัดกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยพิจารณาเน้ือหาวาเหมาะสม

กับกิจกรรมลักษณะใด เพ่ือเราความสนใจและการเตรียมความพรอม
แกผูเรียน 

ขั้นสอน    ประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 
1. สอนเน้ือหาตามแนวของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

โดยเนนใหผูเรียนไดรับความรูพ้ืนฐานที่จําเปน 
2. ผูสอนยกตัวอยางปญหาปลายเปด   โดยใชกระบวนการ 

แกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา โดยดําเนินการสอนดังน้ี 
            ขั้นทําความเขาใจปญหา   เปนขั้นการนําเสนอปญหาแก
ช้ันเรียนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายทําความเขาใจโดยพยายาม
กระตุนใหนักเรียนทําความเขาใจกับปญหา ระบุไดวาโจทยกําหนดสิ่ง 
ใดมาให    
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ตาราง 2 (ตอ)  
 

ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู 
               ขั้นวางแผนการแกปญหา ผูสอนแนะนํายุทธวิธีตางๆใน

การแกปญหาใหแกนักเรียน   พรอมทั้งกระตุนใหนักเรียนชวยกัน 
เสนอแผนการแกปญหาที่เปนของตนเอง   และพยายามสรางแผนการ
แกปญหาใหไดมากที่สุด     
              ขั้นดําเนินการตามแผน โดยผูสอนใหนักเรียนตอบคําถาม
ในใบงานเพ่ือดําเนินการแกปญหาตามแผนการแกปญหาที่วางไว    
               ขั้นตรวจสอบวิธีการและคําตอบ    เปนขั้นตรวจสอบวา
คําตอบที่ไดน้ันสอดคลองกับส่ิงที่โจทยกําหนดมาหรือไม 
       3.  ผูสอนใหนักเรียนแกปญหาปลายเปดดวยตนเอง   โดย
ผูสอนใหอิสระแกผูเรียนในการหาคําตอบดวยวิธีการตางๆแตผูสอน
เนนใหนักเรียนอธิบายวิธีการหาคําตอบของตนเองอยางละเอียด 
       4. หลังจากผูเรียนแกปญหาปลายเปดเสร็จแลว   ผูสอนให
นักเรียนเขากลุมยอยเพ่ือตรวจสอบคําตอบและวิธีการหาคําตอบของ
ตนเองวาเหมือนหรือแตกตางจากเพ่ือนอยางไร จากนั้น ภายในกลุม
รวมกันสรุป บันทึกผลและนําเสนอหนาชั้นเรียน 

ขั้นสรุป    ผูสอนและผูเรียนทั้งช้ันรวมกันอภิปรายถึงความแตกตาง ความ
เหมาะสม ขอดี ขอดอยของวิธีการหรือคําตอบที่ไดทั้งหมด   ทั้งนี้
ผูสอนอาจเสนอแนวคิดในการหาคําตอบในลักษณะที่ตางไปอีกใน
กรณีที่สามารถใชแนวคิดน้ันไดแตผูเรียนไมไดเลือกใช 

 
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสร็จเรียบรอยแลว  นําไปใหประธาน

กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนคณิตศาสตรจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความถูกตอง ภาษาที่
ใช และกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือนําผลจากการตรวจไปแกไขปรับปรุง 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผู วิจัยสรางขึ้น ซ่ึงผานการปรับปรุงมาแลวตาม
คําแนะนําของประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตรแลว    นําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
15 คน เพ่ือหาขอบกพรองในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณสําหรับ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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 2. แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  มีขั้นตอนการสราง ดังน้ี 
 แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัด

ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร   โดยศึกษาแนวคิดการพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตรและเกณฑการใหคะแนนของกรมวิชาการ (2546:133-148) ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี   
ผูวิจัยไดนําหลักการวัดและเกณฑตางๆ มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของผูวิจัย  
ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
  2.1 ศึกษาหลักการและวิธีการในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ                                                                                                                               
  2.2 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  โดยสรางแบบทดสอบ
ชนิดอัตนัย จํานวน 20 ขอ  
  2.3 กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  
ซึ่งผูวิจัยเปนผูตรวจใหคะแนนพรอมพิจารณาคําตอบและเหตุผลที่นักเรียนแสดงออกมามีความ
สอดคลองมากนอยเพียงใด  ซ่ึงมีเกณฑวิธีการใหคะแนนแบบกําหนดเกณฑการใหคะแนน (Rubric) 
เปน 4,3,2,1,0 
  2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรพรอมเกณฑการใหคะแนน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยดานการสอนคณิตศาสตรจํานวน 3 ทานและดานการวัดผล   
2   ทาน    ตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาและความเที่ยงตรงในการประเมิน    โดยคาดัชนีความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบเทากับ 1 แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําช้ีแนะจากประธาน
กรรมการ และผูเช่ียวชาญ 

2.5 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่แกไขเรียบรอยแลวไปให
ประธานกรรมการ และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง   แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ใหเรียบรอย 

2.6 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีบุณยานนท จ.นนทบุรี ซ่ึงไดผานการเรียนเรื่อง 
บทประยุกต 2 มาแลวจํานวน 100 คนเพ่ือหาคุณภาพแบบทดสอบ 

2.7 นําคะแนนที่ไดจากการตรวจสอบแบบทดสอบชนิดอัตนัยมาวิเคราะหขอสอบ
เปนรายขอเพ่ือหาคาความยาก ( EP ) และคาอํานาจจําแนก (D) โดยใชการวิเคราะหขอสอบอัตนัย
ของวิทนียและซาเบอรส ( ลวน สายยศ และอังคณา   สายยศ. 2543 : 248-249 ) 

2.8 เลือกแบบทดสอบที่มีคาความยาก ( EP ) ระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนก 
(D) ตั้งแต .20 ขึ้นไป   พบวาแบบทดสอบมีคาความยาก ( EP ) ตั้งแต .21-.68 และคาอํานาจจําแนก 
(D) ตั้งแต .25 -.67   จํานวน 10 ขอ ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 
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2.9 นําแบบทดสอบที่คัดเลือก ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรี
บุณยานนทจํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( tCoefficien ) โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ.  2543:218)   ไดคาความเช่ือม่ัน 0.83 แลวนําเสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

2.10 นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
ตัวอยาง แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
ขอ 0.   จํานวนคูบวก 5 จํานวนเรียงกัน มีผลรวมได 230 จงหาผลบวกของจํานวนที่มีคามากเปน
ลําดับที่สอง และลําดับที่ส่ี   
เฉลยคําตอบ  

วิธีที่ 1 การหาคําตอบโดยการแกสมการ 
    สมมติจํานวนคูลําดับแรก คือ X    
       จะไดวา จํานวนคูลําดับที่สอง คือ X + 2    
     จํานวนคูลําดับที่สาม คือ X + 4      
     จํานวนคูลําดับที่ส่ี คือ X + 6      
     จํานวนคูลําดับที่หา คือ X + 8      

X  +  (X + 2) + (X+4) + (X+6) + (X+8)   =   230 
   5X + 20      =   230 

        5X            =    230 - 20 
          5X              =    210 

      X              =    
5

210  

      X       =    42 
 จํานวนคูที่หน่ึงถึงหา คือ 42 , 44 , 46 ,48 และ 50 ตามลําดับ 
 ดังนั้น   ผลบวกของเลขที่มีคามากเปนลําดับที่สอง และลําดับที่สี ่ คือ 48 + 44 = 92 
  

วิธีที่ 2 โดยการหาคาเฉล่ียของจํานวนกลาง 
   จํานวนคูลําดับที่ 3 คือ 46     
   จะไดวา จํานวนคูที่หน่ึงถึงหา คือ 42 , 44 , 46 ,48 และ 50 ตามลําดับ 
           ดังนั้น   ผลบวกของจํานวนที่มีคามากเปนลําดับที่สองและลําดับที่สี่คือ 48 + 44 = 
92 
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ตาราง 3  ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 
4  / ดีมาก เมื่อนําการใหเหตุผลมาชวยในการหาขอสรุป   และทําใหไดขอสรุปท่ีถูกตองและ

ชัดเจน   มีการอธิบายข้ันตอนการใหเหตุผลท่ีชัดเจนและทําใหไดคําตอบท่ีถูกตอง 
3  / ดี เมื่อนําการใหเหตุผลมาชวยในการหาขอสรุป   และทําใหไดขอสรุปท่ีถูกตอง   แต

ไมไดอธิบายข้ันตอนการใหเหตุผลท่ีชัดเจน 
2  / พอใช เมื่อนําการใหเหตุผลมาชวยในการหาขอสรุป   แตขอสรุปท่ีไดยังไมถูกตอง 
1 / ตองปรับปรุง เมื่อแสดงความพยายามในการใหเหตุผลชวยในการหาขอสรุปบาง   แตยังไมได

หาขอสรุป 
0  / ไมพยายาม เมื่อไมไดแสดงความพยายามในการใหเหตุผลเลย 
 

 3. แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือวัด
ทักษะการสื่อสารดานการพูดและดานการเขียน  โดยศึกษาแนวคิดการพัฒนาทักษะ/กระบวนการ
สื่อสารทางคณิตศาสตรและเกณฑการใหคะแนนของกรมวิชาการ (2546: 133-148) โดยปรับปรุงมา
จากแนวคิดและเกณฑการประเมินผลการเรียนรูทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของทินรัตน   
กาญจนกุญชร.(2550: 97-99) โดยนําหลักการวัดและเกณฑตางๆ มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสม
กับลักษณะงานของผูวิจัย  ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
  3.1 ศึกษาหลักการและวิธีการในการสรางแบบประเมินทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตร   จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ 
  3.2 สรางแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน   
โดยมีวิธีการประเมินดังน้ี 
 
ตาราง 4 วิธีการประเมินแบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน   
    

แบบสังเกต 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 

วิธีการประเมิน 

ดานการพูด ผูสอนสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนลงในแบบ
สังเกตการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดที่แสดงถึง
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดของ
นักเรียน จากการปฏิบัติกิจกรรมทางการส่ือสาร ใน
กิจกรรมชวงการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายและ
การนําเสนอ(ขั้นสรุป)   โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยเปนผู
สังเกตและประเมินผลรวมกัน 
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

แบบสังเกต 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 

วิธีการประเมิน 

ดานการเขียน ผูสอนประเมินและบันทึกคะแนนลงในแบบสังเกตการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการเขียนจากการปฏิบัติ
กิจกรรมทางการสื่อสารโดยการปฏิบัติและผลงานการ
เขียนขั้นตอนการทํางานที่เก่ียวของกับเน้ือหาทาง
คณิตศาสตรและกระบวนการส่ือสารของนักเรียนที่
เกิดขึ้นจากการทําใบงาน โดยผูวิจัยเปนผูสังเกตและ
ประเมินผล 

 
 โดยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นจะมีเกณฑในการวัดเก่ียวกับระดับการปฏิบัติกิจกรรม
ทางการส่ือสารจากการปฏิบัติของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จากน้ัน
นําคะแนนดิบ (ผลรวมคะแนนดานการพูดและการเขียน) มาวิเคราะหโดยใชคาสถิติพ้ืนฐานรอยละ     
ตามเกณฑการประเมินทักษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตร  โดยปรับปรุงมาจากเกณฑที่ใช
ในการประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของกรมวิชาการ ดังน้ี 
 คะแนนชวงรอยละ   80-100 หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรอยู
ในระดับดีมาก 
 คะแนนชวงรอยละ   70-79 หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรอยู
ในระดับดี 
 คะแนนชวงรอยละ   60-69 หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรอยู
ในระดับปานกลาง 
 คะแนนชวงรอยละ   50-59 หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรอยู
ในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา 
 คะแนนชวงรอยละ   0-49 หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรอยู
ในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา 
  3.3 นําแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน 
พรอมทั้งเกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสารดานการพูดและดานการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นให
ประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน
ประกอบดวยดานการสอนคณิตศาสตรจํานวน 3 ทานและดานการวัดผลจํานวน   2   ทาน        
ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงในการประเมิน    แลวนําไปปรับปรุงแกไขตาม
คําชี้แนะจากประธานกรรมการ และผูเช่ียวชาญ 
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  3.4 นําแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน 
พรอมทั้งเกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสารดานการพูดและดานการเขียนที่ผานการแกไข
เรียบรอยแลวเสนอตอประธานกรรมการ และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง   แลวนําไปปรับปรุง
แกไข 
  3.5 นําแบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียน 
พรอมทั้งเกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสารดานการพูดและดานการเขียนที่ผานการแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชประเมินทักษะการส่ือสารกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูโดยการใชปญหาปลายเปด เพ่ือปรับปรุงดานภาษาและใหเปนแบบสังเกต
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่สมบูรณสําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
  3.6 นําแบบสังเกตพฤติกรรรมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูดและดาน
การเขียน พรอมทั้งเกณฑการใหคะแนนทักษะการส่ือสารดานการพูดและดานการเขียนไปใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป 
 
 ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 

 
คร้ังที่...........วันที.่.................................. 

ชื่อ...........................................นามสกุล......................................   ช้ัน..............เลขที่.............. 
 

เกณฑคะแนน พฤติกรรมที่สงัเกต 
3 2 1 0 

พูดอธิบายแนวคิดของตนเองใหบุคคลอื่นเขาใจอยางถูกตอง     
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตรที่
ถูกตอง 

    

พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจได 

    

พูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดไดชัดเจน     
 

                ผูสังเกต .......................................................... 
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เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
 

1. พูดอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยาง
ถูกตองทั้งหมด ตามลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
พูดอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยาง
ถูกตองทั้งหมดตามลําดับขั้นตอนชัดเจนเปนบางสวน 
พูดอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบถูกตอง
เปนบางสวนตามลําดับขั้นตอนชัดเจนบางสวน    
ไมสามารถพูดอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

 
2. พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตร 
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตรเปนบางสวน 
ไมมีการใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร 

 
3. พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่นเขาใจได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผล 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนบางสวน 
ไมสามารถพูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิด
ของตนใหผูอื่นเขาใจได 
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4. ความชัดเจนในการพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
2 / ด ี

 
1 / พอใช 

 
0 / ควรปรับปรุง 

พูดสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนตามสถานการณที่กําหนด 
พูดสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
พูดสรุปไดอยางถูกตองเปนบางสวนและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
ไมสามารถพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนด 

 
 
 2. แบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 

 
คร้ังที่...........วันที.่.................................. 

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................ชั้น..............เลขที.่............. 
 

เกณฑคะแนน พฤติกรรมที่สังเกต 
3 2 1 0 

เขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ     
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร
ที่ถูกตอง 

    

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตน
ใหผูอื่นเขาใจได 

    

เขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดไดชัดเจน     
 

              ผูสังเกต .............................................................. 
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เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 

1. เขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบได
อยางถูกตองทั้งหมด ตามลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
เขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบได
อยางถูกตองทั้งหมดตามลําดับขั้นตอนชัดเจนเปนบางสวน 
เขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบถูกตอง
เปนบางสวนตามลําดับขั้นตอนชัดเจนบางสวน    
ไมสามารถเขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหา
คําตอบ 

 
2. เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง
ตามหลักคณิตศาสตร 
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง
ตามหลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง
ตามหลักคณิตศาสตรเปนบางสวน 
ไมมีการใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร 

 
3. เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่นเขาใจได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผล 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคดิของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนบางสวน 
ไมสามารถเขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิด
ของตนใหผูอื่นเขาใจได 
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4. ความชัดเจนในการเขยีนสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนตามสถานการณที่
กําหนด 
เขียนสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
เขียนสรุปไดอยางถูกตองเปนบางสวนและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
ไมสามารถเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนด 

 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest 
Design  ซึ่งมีแผนภาพดังนี ้
 
ตาราง 5  แบบแผนการทดลอง 
  
              สอบกอน                            ตัวแปรอิสระ                                   สอบหลัง 
                   1T                                    X                                                2T  

 
 เม่ือ  X  แทน การจัดกระทํา (Treatment) 

   1T  แทน การสอบกอนการจัดกระทํา (Pretest) 
   2T  แทน การสอบหลังการจัดกระทํา (Posttest) 

(ชูศรี วงศรัตนะ.2546 : 383) 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. ขอความรวมมือกับทางโรงเรียนที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาการ
ใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. ชี้แจงใหนักเรียนกลุมทดลองทราบถึงการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต 2  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกัน และปฏิบัติกิจกรรมได
อยางถูกตอง 
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 3. นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับ
กลุมทดลอง เพ่ือทดสอบกอนเรียน (Pre-test) แลวบันทึกไวเปนคะแนน  โดยใชเวลา 90 นาท ี
 4. ดําเนินการทดลอง โดยทําการสอนกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการใช
ปญหาปลายเปด  เรื่อง การประยุกต 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1    โดยผูวิจัยทําการสอน
ดวยตนเองและทําการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนที่แสดงถึงทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียนของนักเรียน  
 5. เม่ือดําเนินการทดลอง โดยดําเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการใช
ปญหาปลายเปด  เรื่อง การประยุกต 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1    ครบเรียบรอยแลว   ทํา
การวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรดวยแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนในกลุมทดลองเพ่ือทดสอบหลังเรียน(Post-test)  แลว
บันทึกคะแนน  โดยใชเวลา 90 นาท ี
 6. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและแบบวัด
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี   ผูวิจัยมีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 1 กอนและหลังที่ไดจากการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใช
คาสถิติ t-test dependent 
 2. วิเคราะหคะแนนทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่
ไดจากการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชคาสถิติ t-test one 
sample 
 3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 สถิติพ้ืนฐาน (Mean)  
3.1.1 หาคาเฉล่ีย(Mean)  คํานวณจากสูตร 

N
X

X   

  เม่ือ  X   แทน คะแนนเฉล่ีย 
    X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N   แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
          (ชูศรี วงศรัตนะ.2546 : 35) 
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    3.1.2    คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณไดจากสูตร 

 
 

22

1
N X X

S
N N





   

  เม่ือ  S   แทน สวนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนน   
    X   แทน คะแนนแตละตัว 
    X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
   1N   แทน จํานวนตัวแปรอิสระ (Degrees of freedom) 

 (ชูศรี วงศรัตนะ.2546 : 35) 
3.2 สถิติเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 

    3.2.1 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสูตร 

n
R

IOC   

  เม่ือ     IOC     แทน    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะ     
พฤติกรรม 

    R    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
    n       แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

      ( ลวน สายยศ และอังคณา   สายยศ. 2543 : 306 ) 
    3.2.2  หาคาความยาก  EP  และคาอํานาจจําแนก  D  ของแบบทดสอบ
โดยใชการวิเคราะหขอสอบแบบอัตนัยของวิทนียและซาเบอรส  
 

     minmax

min

2
)2(

XXN
NXSSP Lu

E 


  

  เม่ือ  EP   แทน คาดัชนีความยาก 
    uS   แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
    LS   แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
    maxX  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
    minX  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
    N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน 
 

     
 max min

u LS SD
N X X





 

  เม่ือ  D   แทน คาอํานาจจําแนก 
    uS   แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
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    LS   แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
    maxX  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
    minX  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
    N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน 

     ( ลวน สายยศ และอังคณา   สายยศ. 2543 : 248-249 ) 
    3.2.3  หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ   โดยใชการคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา  tCoefficien โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) 















 

2

2

1
1 s

s
k

k i  

  เม่ือ     แทน สัมประสิทธิ์ของความเช่ือม่ัน 
    k   แทน จํานวนขอสอบ 
    2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
    2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 

  โดยที ่   
2

22
2

N
XXN

s ii
i

 
  

  เม่ือ  2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

     iX  แทน ผลทั้งหมดของคะแนนในขอที ่i 
     2

iX  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังในขอที่ i 
    N   แทน จํานวนคนเขาสอบ 

( ลวน สายยศ และอังคณา   สายยศ. 2543 : 218 ) 
3.3 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 

    3.3.1 ใชคาสถิติ t-test dependent   เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังที่ใชปญหาปลายเปดในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยคํานวณจากสูตร 

 
1

22






 


n
DDn

D
t  

  เม่ือ        t   แทน   คาที่พิจารณาใน t-Distribution  
   D        แทน ผลรวมของความแตกตางรายคูระหวางคะแนนการ 
        สอนกอนและหลังการใชปญหาปลายเปด 

    2D   แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางรายคู 
   ระหวางคะแนนกอนและหลังการใชปญหา 
   ปลายเปด 
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       n    แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง   
         ( ชูศรี  วงศรัตนะ, 2546 : 193 ) 

    3.3.2 ใชสถิติ t-test one sample เพ่ือวิเคราะหคะแนนทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดจากการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร   โดยคํานวณจากสูตร 

n
s

xt o  

  เม่ือ  t   แทน คาที่พิจารณาใน t-Distribution 
    x   แทน คาเฉล่ียของคะแนน 
    o   แทน คาเฉล่ียมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ ( %70o ) 
    s  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    n       แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

      ( ลวน สายยศ และอังคณา   สายยศ. 2540 : 28 ) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย   ผูวิจัยใชสัญลักษณตางๆใน
การวิเคราะหขอมูล   ดังน้ี 
 N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 k   แทน คะแนนเต็ม 
 X   แทน คะแนนเฉล่ีย 
 s   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t   แทน คาที่พิจารณาใน t-Distribution 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งน้ี   
ผูวิจัยเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชปญหาปลายเปด 
 2. ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1  หลังการใชปญหาปลายเปด  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชปญหาปลายเปด   โดยนําคะแนนกอนและหลังการทดลองมา
เปรียบเทียบโดยใช t-test Dependent    ปรากฎในตาราง 6   
 
 
 
 
 
 
 



 87 

ตาราง 6  ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน   
     มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังที่ไดจากการใชปญหาปลายเปด 
 
      การทดสอบ               N              k              X                s                t                                               
กอนทดลอง (Pre-test)       45              40            10.77          1.99 
หลังทดลอง (Post-test)      45              40             27.80         2.27 

 
**    มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 6    พบวาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 ภายหลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต 2   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวาการใชปญหา
ปลายเปดทําใหคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงขึ้น 
 
 2. ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1  ที่ไดจากการใชปญหาปลายเปด ปรากฎในตาราง 7-8 
 
ตาราง 7  สรุปคะแนนทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ได    
      จากการใชปญหาปลายเปด   ซึ่งจัดระดับความสามารถออกเปน 5 ระดับตามชวงคะแนนรอยละ 
 
ชวงคะแนนรอยละ          N            k             X            s         จํานวน          รอยละ 
                                                                                       นักเรียน 
   80 – 100                 45           100          80.67       6.00         26           57.78          
   70 – 79                                                                             19           42.22 
   60 – 69                                                                               0            0.00 
   50 – 59                                                                               0            0.00 
     0 – 49                                                                               0            0.00 
 
 จากตาราง 7  พบวาคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1  ที่ไดจากการใชปญหาปลายเปดโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก (รอยละ 80.67)  ซ่ึงนักเรียนที่
ไดคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรอยูในระดับดีมากมีจํานวนมากที่สุด   นอกนั้นไดคะแนน
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรอยูในระดับด ีโดยไมมีนักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 
 
 

20.28** 
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ตาราง 8  ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
    ปที่ 1  ที่ไดจากการใชปญหาปลายเปด  
 
        การทดสอบ               N            k            X             s           0             t                
           ทักษะ                   45          100        80.67         6.00         70         11.93** 
การส่ือสารทางคณิตศาสตร 
   

**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 8   พบวาทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
ภายหลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แสดงวาการใชปญหาปลายเปดทําใหคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ
70   โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 80.67    
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
กอนและหลังการใชปญหาปลายเปด  
 2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1  หลังจากการใชปญหาปลายเปดกับเกณฑ 
 
ความสําคัญจากการวิจัย 

ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้  ทําใหไดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยการใช
ปญหาปลายเปดและเปนแนวทางหน่ึงสําหรับครูคณิตศาสตรหรือผูสนใจ  มุงเนนใหนักเรียนไดมี
โอกาสแสดงความคิดไดอยางอิสระ รวมถึงสามารถสรางแนวทางการแกปญหาที่เปนของตนเอง  ให
นักเรียนเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตร  อีกทั้งเปนแนวทางใหครูผูสอนและผูเกี่ยวของในการพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1.  ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปด 

2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  หลังการใชปญหา
ปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1   โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท   จังหวัดนนทบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  จํานวน 12 
หอง รวม 540 คน 
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 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1   โรงเรียน 

ศรีบุณยานนท   จังหวัดนนทบุรีที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  ซ่ึงไดจากการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยจับฉลากมา 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน   
จากทั้งหมด 5 หองเรียน เน่ืองจากโรงเรียนจัดหองเรียนโดยคละความสามารถ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ   ไดแก   การใชปญหาปลายเปด 
2. ตัวแปรตาม  ไดแก   

2.1 ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
2.2 ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย   
เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม   ชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง  การประยุกต 2  ซึ่งมีเน้ือหายอยตามหัวขอตอไปนี้ 

1. แบบรูปของจํานวน    จํานวน   6    คาบ 
2. ขายงาน      จํานวน   4 คาบ 
3. การประยุกตของเศษสวนและทศนิยม จํานวน   5 คาบ 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย   
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550   ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมการ

เรียนรูตามเน้ือหา 15 คาบ   คาบละ 50 นาที ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  90 นาที และทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) 90   นาที  รวม 18 คาบ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก   
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยการใชปญหาปลายเปด  เร่ือง การประยุกต 2 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1     
2. แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
3. แบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 

 วิธีดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. ขอความรวมมือกับทางโรงเรียนที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาการ
ใชปญหาปลายเปดเพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและทักษะการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. ชี้แจงใหนักเรียนกลุมทดลองทราบถึงการใชปญหาปลายเปด เรื่อง การประยุกต 2  
เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกัน และปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตอง 



 91 

 3. นําแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับ
กลุมทดลอง เพ่ือทดสอบกอนเรียน (Pre-test) แลวบันทึกไวเปนคะแนน  โดยใชเวลา 90 นาท ี
 4. ดําเนินการทดลอง โดยทําการสอนกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการใช
ปญหาปลายเปด  เรื่อง การประยุกต 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยผูวิจัยทําการสอน
ดวยตนเองและทําการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกคะแนนที่แสดงถึงทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรดานการพูดและดานการเขียนของนักเรียน  
 5. เม่ือดําเนินการทดลอง โดยดําเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการใช
ปญหาปลายเปด  เรื่อง การประยุกต 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ครบเรียบรอยแลว   ทํา
การวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรดวยแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนในกลุมทดลองเพ่ือทดสอบหลังเรียน (Post-test)  
แลวบันทึกคะแนน  โดยใชเวลา 90 นาท ี
 6. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและแบบวัด
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี   ผูวิจัยมีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1.  เปรียบเทียบคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 1 กอนและหลังที่ไดจากการใชปญหาปลายเปด โดยใชคาสถิติ t-test dependent 
 2. วิเคราะหคะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดจากการใชปญหาปลายเปด โดยใชคาสถิติ t-test one sample 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภายหลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวาเกณฑรอยละ 70   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนเฉล่ีย
คิดเปนรอยละ 80.67 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ี   อภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก 
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  1.1 การที่นักเรียนไดเรียนโดยการใชปญหาปลายเปดน้ัน   ทําใหนักเรียนไดเรียน
คณิตศาสตรดวยความเขาใจ   เนื่องจากการแกปญหาปลายเปดน้ัน   นักเรียนตองเปนผูทําความ
เขาใจปญหาและตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคําตอบ  จากน้ันทดสอบวาวิธีการดังกลาวใชได
หรือไม   ถาวิธีการน้ันใชไดนักเรียนจะตองใหเหตุผลวาเพราะเหตุใด   แตถาวิธีการดังกลาวไม
ประสบความสําเร็จ   นักเรียนจะตองเปล่ียนเปนวิธีอื่นตอไปจนกวาจะไดคําตอบที่ถูกตอง   ดังน้ัน
นักเรียนจึงไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การใหเหตุผล และเปนสวนหน่ึงที่ทําใหนักเรียนเรียน
คณิตศาสตรดวยความเขาใจ   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรีชา เนาวเย็นผล (2544: บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหาปลายเปดสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   หลังจากการทดลองพบวานักเรียนสวนใหญสามารถวางแผนกําหนด
แนวคิดในการแกปญหาไดอยางอิสระตามแนวคิดของตนเองและพฤติกรรมการแกปญหาทุกดาน
ของนักเรียนอยูในระดับดีและดีมาก 
  1.2  ในการตอบคําถามของปญหาปลายเปดน้ัน   นักเรียนจะตองอธิบายเหตุผล
สนับสนุนวิธีการหาคําตอบของตนเอง   ซ่ึงทําใหผูสอนทราบวานักเรียนมีความเขาใจในเรื่องที่เรียน
ไปมากนอยเพียงใด   และทําใหผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองของความคิดของนักเรียน  หากเกิด
ความเขาใจที่ผิดพลาดจึงสามารถแกไขไดอยางรวดเร็ว   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของคูน่ีย 
(Cooney. n.d.:Online) ไดกลาวถึงการประเมินปญหาปลายเปดวาจะชวยในการวิเคราะหปญหาของ
นักเรียน   เน่ืองจากการประเมินโดยใชปญหาปลายเปดน้ันจะชวยใหผูสอนสามารถประเมินนักเรียน
วามีความรูอะไรบาง นอกจากน้ีปญหาปลายเปดที่มีลักษณะใหนักเรียนอธิบาย แสดงเหตุผล การ
แจงเกณฑการประเมินใหนักเรียนไดทราบน้ัน  จะเปนการชวยใหนักเรียนสามารถปรับปรุง
ขอผิดพลาดของนักเรียนใหไดตามเกณฑที่กําหนด 

  1.3 การใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   ไดผาน
การปรับปรุงแกไขและตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทางดานคณิตศาสตร   ดานการวัดผลและ
ประเมินผล  และในชวงของการวิจัย  ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมจากใบกิจกรรม ใบงานและแบบฝกหัด
ที่มีลักษณะเปนปญหาปลายเปด   ซึ่งนักเรียนจะตองอธิบายเหตุผลสนับสนุนวิธีการหาคําตอบของ
ตนเอง  สงผลใหคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ภายหลังการใชปญหาปลายเปดสูงกวากอนการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของฟูน (Foon.  2002: Online) ไดทําการศึกษาเร่ืองการใช
คําถามปลายเปดแบบส้ันๆในการสงเสริมการคิดและการเขาใจในวิชาคณิตศาสตร   พบวาการใช
คําถามปลายเปดชวยใหนักเรียนสามารถสาธิตหรือแสดงความคิดเห็นของเขาไดอยางเต็มที่   ทั้งยัง
เปนการแสดงถึงความเขาใจอยางถองแทของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งที่ไดเรียนไปในหลายรูปแบบมาก
ขึ้น 
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 2. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ภายหลังการใช
ปญหาปลายเปดสูงกวาสูงกวาเกณฑรอยละ 70   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลอง
กับงานวิจัยของชานนท   ศรีผองงาม (2549: บทคัดยอ) ซ่ึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาชุด
การเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Division : STAD) เรื่อง จํานวนจริง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  เพ่ือศึกษาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร พบวาความกาวหนา
ของทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภายหลังการเรียนดวยชุด
การเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มีคาเฉล่ียตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป   โดยมีคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 81.02  
และทินรัตน   กาญจนกุญชร (2550: 112) ซึ่งไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง แคลคูลัสเบื้องตน โดยใชหลัก “ สุ จิ ปุ ลิ ” ที่มีตอทักษะ/กระบวนการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนเตรียมทหาร  พบวาทักษะ/กระบวนการส่ือสารทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง แคลคูลัสเบ้ืองตน โดยใชหลัก “ สุ จิ ปุ 
ลิ ” สูงกวาเกณฑรอยละ 70 โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 83.69   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก     
  2.1 การใชปญหาแบบปลายเปดในการจัดการเรียนรูจะเปดโอกาสใหนักเรียนแตละคน
ไดดึงหรือเลือกเอาวิธีการที่ตนเองถนัดออกมาใชในการแกปญหา   นักเรียนแตละคนมีโอกาสที่จะได
คําตอบที่อาจไมเหมือนใครเปนคําตอบเฉพาะของตนเองและดวยสถานการณอยางนี้จะชวยสราง
แรงจูงใจใหนักเรียนอยากที่จะแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบคําตอบของตนกับเพ่ือน   เปนการเรียนรู
รวมกันและจะนํามาซ่ึงการพูดคุยสื่อสาร การยกเหตุผลเพื่อยืนยันและสนับสนุนคําตอบ ซ่ึงอาจได
ความรูใหมและปญหาใหมเม่ือมีการปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนดวยกันเอง การเรียนรูก็จะไม
นาเบื่อ ดูมีชีวิตชีวาและนักเรียนจะรูสึกดีวาเขามีเสรีภาพในการคิด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเบก
เกอรและชิมาดะ (Becker;  & Shimada.  1997: 23)  ที่กลาวถึงปญหาปลายเปดวาเปนวิธีการที่ทํา
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนักเรียนดวยกันวิธีหนึ่ง จากการที่นักเรียนแตละ
คนหาคําตอบที่เปนของตนเองและนํามาอภิปรายรวมกัน นักเรียนจึงสามารถเรียนรูแนวคิดอื่นๆได
จากเพ่ือนรวมช้ันได ซ่ึงนับเปนขอดีของปญหาปลายเปดวาเปนการชวยพัฒนาทักษะการใหเหตุผล
และการส่ือสารของนักเรียน  
  2.2 การจัดการเรียนรูโดยการใชปญหาปลายเปด   เนนใหนักเรียนไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการสื่อสารที่นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไดใชทักษะการสื่อสารในการ
แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ตามความสามารถโดยไมตองกลัวผิด   มีอิสระที่จะคิด  สามารถทํา
ความเขาใจกับเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้นจากความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
เพ่ือนรวมชั้นเรียน  และจากการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเปนกันเองระหวางครูกับ
นักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูและสามารถ
แสดงความคิดเห็นออกมาไดอยางเต็มที่และมีความสุขที่จะเรียนรู   กลาแสดงออกและกลาที่จะถาม
เมื่อเกิดขอสงสัยในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น  ซึ่งตองใชทักษะการส่ือสารเพ่ือถายทอดเรื่องราวตางๆที่
เปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น   เปนการฝกทักษะกระบวนการส่ือสารทางคณิตศาสตรของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังการใชปญหา
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ปลายเปดสูงกวาเกณฑที่กําหนด   ซ่ึงสอดคลองกับทินรัตน  กาญจนกุญชร (2550: 114) ซ่ึงได
จัดการเรียนการสอนโดยใชหลัก “ สุ จิ ปุ ลิ ”    โดยผูเรียนจะตองศึกษาความรูและอภิปรายความรู
รวมกันซึ่งตองใชทักษะการส่ือสารเพื่อถายทอดเรื่องราวที่เปนขอเท็จจริง   ขอคิดเห็น  หรือความรูสึก
ผานการพูด การอาน การฟง การเขียน  ซึ่งเปนการฝกทักษะกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตร
เชนกันและจากผลการวิจัยพบวาทักษะ/กระบวนการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง แคลคูลัสเบื้องตน โดยใชหลัก “ สุ จิ ปุ ลิ ” สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 
  2.3 ลักษณะของปญหาปลายเปดเปนสถานการณปญหาที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห จนสามารถประมวลความรูทั้งหมดที่เรียน  เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา มีทั้งคําตอบที่
หลากหลาย มีกระบวนการแกปญหาที่หลากหลายและสามารถพัฒนาไปเปนปญหาอื่นได   ซ่ึง
ลักษณะเดนดังกลาวน้ีทําใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันในช้ันเรียนสามารถใหเหตุผลตามระดับ
ความสามารถและความถนัดของแตละบุคคลได ดวยเหตุนี้ทําใหผูเรียนเกิดการส่ือสาร แลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณระหวางผูเรียนดวยกันวิธีหน่ึงและจากการที่ผูเรียนแตละคนหาคําตอบที่เปน
ของตนเองและนํามาอภิปรายรวมกัน  ผูเรียนจึงสามารถเรียนรูแนวคิดอื่นๆไดจากเพ่ือนรวมชั้น  ซ่ึง
จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูเหตุผลที่แตกตางจากแนวคิดของตนเอง  ทําใหเอื้อตอนักเรียนที่มี
ความสามารถตางกัน   โดยที่นักเรียนแตละคนสามารถใชความรูทางคณิตศาสตรที่ตนเองมีมาชวย
แกปญหาน้ันๆ (ไมตรี  อินทรประสิทธิ์.  2549: 1) 
 
ขอสังเกตจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการใชปญหาปลายเปดเพ่ือสงเสริมทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
และทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบาง
ประการ   สรุปไดดังน้ี 
 1. ในการชี้แจงการทํากิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหา
ปลายเปดแตละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูอยางละเอียด ชัดเจนและมีการแจงจุดมุงหมายในการ
จัดการเรียนการสอนน้ัน   ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจเรียนมากขึ้น   สังเกตจากการ
รวมมือในการทํากิจกรรมและการซักถามกันเองหรือครูระหวางการเรียน 
 2. บรรยากาศของการเรียนในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาปลายเปด
นั้น   ครูตองสรางบรรยากาศใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น   ไมรูสึกกลัวเม่ือมีการพูดผิดหรือ
เขียนในส่ิงที่ไมถูกตอง โดยผูวิจัยไดสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง  ทําใหนักเรียนลดความกังวล   
และจากการสังเกตนักเรียนมีความพอใจมากเม่ือไดแสดงความคิดเห็นของตนใหเพ่ือนและครูไดรับรู
ตามความเขาใจของนักเรียนเอง   อีกประการหน่ึงผูวิจัยสังเกตวา   เม่ือผูวิจัยไดใหคําชมเชยกับ
นักเรียนที่ตอบคําถามไดถูกตอง   แสดงความคิดเห็นตามความเขาใจของนักเรียนหรือมีสวนรวมใน
การสรางและแสดงผลงานในแตละเรื่องที่นักเรียนสามารถทําไดแลวนักเรียนเกิดความภูมิใจและเกิด
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แรงจูงใจในการทํางานตางๆใหสําเร็จ   ดังน้ันคําชมเชยหรือการใหกําลังใจแกนักเรียนจึงเปนส่ิง
สําคัญที่ควรนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. ในชวงที่นักเรียนทําความเขาใจกับปญหาและตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคําตอบน้ัน   
ผูสอนตองใหเวลาในการคิด  เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสทดสอบวาวิธีการที่เลือก  ใชไดหรือไม  ถา
วิธีน้ันใชไดนักเรียนจะตองใหเหตุผลวาเพราะเหตุใด  แตถาวิธีดังกลาวไมประสบความสําเร็จ   
นักเรียนจะตองเลือกวิธีอื่นตอไปและทดสอบอีกครั้งจนกวาจะไดคําตอบที่ถูกตองและเพ่ือใหนักเรียน
สามารถนําความรู   ความสามารถดานทักษะมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   รวมถึงนักเรียนที่มี
ความสามารถตางกันในชั้นเรียนยังสามารถใหเหตุผลตามระดับความสามารถและความถนัดของแต
ละบุคคลได   โดยครูใชคําถามกระตุนยั่วยุใหนักเรียนไดคิดแสดงความสามารถออกมา 
 4. ในการตอบคําถามของปญหาปลายเปดน้ัน    นักเรียนจะตองอธิบายเหตุผลสนับสนุน
วิธีการหาคําตอบของตนเอง   ซ่ึงทําใหผูสอนทราบวานักเรียนมีความเขาใจในเรื่องที่เรียนไปมาก
นอยเพียงใด   และทําใหผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองของความคิดของนักเรียน   หากเกิดความ
เขาใจที่ผิดพลาดจึงสามารถแกไขขอบกพรองไดอยางรวดเร็ว 
 5. ในระยะแรกของการวิจัยพบวานักเรียนตองการคําแนะนําจากครูเพ่ือใชเปนแนวทาง   
แตเม่ือผานไประยะเวลาหน่ึง   นักเรียนจะเกิดความคิดเปนของตนเองในการแกปญหาซ่ึงสังเกตได
จากการที่นักเรียนกลุมเกงจะมีความกระตือรือรนและพยายามทดลองหาวิธีการแกปญหา   และ
ประสบความสําเร็จในการคนพบคําตอบดวยตนเอง   จึงทําใหนักเรียนในกลุมนี้มีความเขาใจเน้ือหา
ที่เรียนไดลึกซ้ึง   ในขณะที่นักเรียนในกลุมปานกลางและต่ําน้ันยังไมสามารถปรับตัวกับการเรียนที่
ไมมีครูเปนผูบอกแนวทางในการแกปญหา  แตพฤติกรรมดังกลาวเริ่มลดลงเม่ือระยะเวลาผานไป
ประมาณ 3 - 4 คาบ นักเรียนในกลุมนี้จะเร่ิมสรางแนวทางแกปญหาของตนเองได ทํากิจกรรม
รวมกับเพ่ือนๆไดมากขึ้นและกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
 6. เน่ืองจากครูผูสอนเพียงคนเดียวอาจไมสามารถสังเกตและดูแลนักเรียนไดทั่วถึง
เทาที่ควร    ผูวิจัยจึงมีการจัดครูผูชวยสอนอีก 1 คน   เพ่ือชวยในการควบคุมช้ันเรียน   แนะนําและ
ใหคําปรึกษาในการเรียนและทําแบบฝกหัด รวมทั้งสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในขณะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู    
 7. ในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน   ชวงเวลา 1 คาบอาจไมเพียงกับการ
บันทึกคะแนนสําหรับหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมาก   ผูวิจัยจึงทําการบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนในคาบเรียนที่ติดกันจํานวน 2 คาบ   เพ่ือใหการบันทึกคะแนนเสร็จสิ้นในครั้งเดียว 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1  ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชปญหาปลายเปด   ควรมีการช้ีแจง
การทํากิจกรรมแตละขั้นตอนอยางละเอียดและแจงจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนอยาง
ชัดเจน 

1.2  ควรมีการเผยแพรความรูเรื่อง การใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรใหครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    เน่ืองจากการใชปญหาปลายเปดเปนวิธี
หนึ่งที่สามารถชวยพัฒนาใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการตางๆทางคณิตศาสตร 

1.3  ควรมีการสรางปญหาปลายเปดที่สามารถใชไดจริงในเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่อง
อื่นๆ   เพ่ือใหผูเรียนไดเช่ือมโยงความรูทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ   รวมถึงผูสนใจจะได
นําไปใชประกอบการสอน 

1.4  ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาใหสอดคลองกัน   เพ่ือใหเปนไปตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่เตรียมไว 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
2.1 ควรมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร   เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในดานอื่นๆ เชน ทักษะการแกปญหา 
ทักษะการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร   เปนตน 

2.2  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรวาสงผลตอทักษะกระบวนการดานตางๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดอยางไตรตรอง เปนตน 

2.3  ควรจะพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใชวิธีการสอน
แบบอื่นๆ เชน การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน    การสอนแบบแกปญหา   การสอนแบบการสราง
องคความรูดวยตนเอง   เปนตน   เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะของนักเรียน 
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ภาคผนวก ก 

 
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1. ตารางคาความยาก  EP  คาอํานาจจําแนก  D และคาความเชื่อม่ัน ( -Coefficient) 
ของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. คะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอน
และหลังที่ไดจากการใชปญหาปลายเปด   จํานวน   45    คน 
 3. คะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดจาก
การใชปญหาปลายเปด    จํานวน   45   คน 
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ตาราง 9  คาความยาก  EP    คาอํานาจจําแนก  D  และคาความเช่ือมั่น( -Coefficient) 
   ของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ขอที ่ EP  D  
1 0.64 0.55 
2 0.67 0.67 
3 0.68 0.52 
4 0.21 0.29 
5 0.32 0.40 
6 0.42 0.54 
7 0.29 0.25 
8 0.50 0.54 
9 0.41 0.35 
10 0.52 0.34 

  
 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ คือ 0.83 
 
 การคํานวณหาคาความยาก  EP  และคาอํานาจจําแนก  D  ของแบบทดสอบโดยใชการ
วิเคราะหขอสอบแบบอัตนัยของวิทนียและซาเบอรส 
 
       minmax

min

2
)2(

XXN
NXSSP Lu

E 


  

 

      
 

45 25 (2 12 1)
2 12 4 1EP    


 

 

      46
72EP   

      0.64EP   
   
  เม่ือ  EP   แทน คาดัชนีความยาก 
    uS   แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
    LS   แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
    maxX  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
    minX  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
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    N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน  

      
 max min

u LS SD
N X X





 

      
 

45 25
12 4 1

D 



 

      20
36

D   

      0.55D   
 
  เม่ือ  D   แทน คาอํานาจจําแนก 
    uS   แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
    LS   แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
    maxX  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
    minX  แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
    N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน 
  
 การคํานวณคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร   ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) 
โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) 
 เน่ืองจาก 210; 25.25k s   
       

      














 

2

2

1
1 s

s
k

k i  

      10 6.351
10 1 25.25

    
  

 

      0.83   
 

  เม่ือ     แทน สัมประสิทธิ์ของความเช่ือม่ัน 
    k   แทน จํานวนขอสอบ 
    2

is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
    2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 

  โดยที ่   
2

22
2

N
XXN

s ii
i

 
  

  เม่ือ  2
is   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

     iX  แทน ผลทั้งหมดของคะแนนในขอที ่i 
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     2
iX  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังในขอที่ i 

    N   แทน จํานวนคนเขาสอบ 
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ตาราง 10 คะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอน   
   และหลังที่ไดจากการใชปญหาปลายเปด   จํานวน   45    คน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 

ผลตาง ผลตาง ที ่ คะแนน 
กอนเรียน 

คะแนน 
หลังเรียน D  2D  

ที ่ คะแนน 
กอนเรียน 

คะแนน 
หลังเรียน D  2D  

1 15 31 16 256 24 16 36 20 400 
2 14 20 6 36 25 7 30 23 529 
3 16 35 19 361 26 8 34 26 676 
4 4 27 23 529 27 13 32 19 361 
5 9 20 11 121 28 9 30 21 441 
6 17 32 15 225 29 20 30 10 100 
7 7 33 26 676 30 5 22 17 289 
8 11 26 15 225 31 11 24 13 169 
9 10 32 22 484 32 5 25 20 400 
10 12 22 10 100 33 10 28 18 324 
11 10 28 18 324 34 12 22 10 100 
12 10 28 18 324 35 9 31 22 484 
13 7 24 17 289 36 11 36 25 625 
14 14 30 16 256 37 6 24 18 324 
15 18 25 7 49 38 12 31 19 361 
16 13 22 9 81 39 10 31 21 441 
17 16 34 18 324 40 9 24 15 225 
18 14 25 11 121 41 8 21 13 169 
19 16 40 24 576 42 8 24 16 256 
20 5 36 31 961 43 2 25 23 529 
21 10 20 10 100 44 12 30 18 324 
22 13 26 13 169 45 9 25 16 256 
23 12 20 8 64      
 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน คือ คาสถิติ t-test dependent   เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังที่ใช
ปญหาปลายเปดโดยคํานวณจากสูตร 
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1

22






 


n
DDn

D
t             ; df = n - 1    

 
 เม่ือ        t   แทน   คาที่พิจารณาใน t-Distribution  
  D        แทน ผลรวมของความแตกตางรายคูระหวางคะแนนการ 
       สอนกอนและหลังการใชปญหาปลายเปด 
   2D   แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางรายคู 

  ระหวางคะแนนกอนและหลังการใชปญหา 
  ปลายเปด 

  n    แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง   
  

 เน่ืองจาก   766D   ;  2
586756D   ;  2D =14434   ;   45n   

 

 ดังน้ัน   
 
1

22






 


n
DDn

D
t  

     
 

766
45 14434 586756

45 1

t 



   

     20.28t   
 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤติของ t จากการแจกแจงแบบ t , t เทากับ 2.704   ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .01 เม่ือ df = 45-1 =44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

ตาราง 11 คะแนนทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดจาก  
   การใชปญหาปลายเปด   
 
ที ่ ดาน 

การเขียน 
ดาน 

การพูด 
รอยละ ที ่ ดาน 

การเขียน 
ดาน 

การพูด 
รอยละ 

1 87.5 86.11 86.81 24 90.28 91.67 90.97 
2 86.11 80.56 83.33 25 83.33 87.50 85.42 
3 69.44 73.61 71.53 26 77.78 83.33 80.56 
4 75.00 79.17 77.08 27 75.00 77.78 76.39 
5 72.22 77.78 75.00 28 84.72 79.17 81.94 
6 84.72 86.11 85.42 29 70.83 80.56 75.69 
7 84.72 86.11 85.42 30 75.00 73.61 73.31 
8 69.44 79.17 74.31 31 75.00 81.94 78.47 
9 69.44 77.78 73.61 32 73.61 72.22 72.92 
10 72.22 77.78 75.00 33 83.33 84.72 84.03 
11 75.00 73.61 74.31 34 84.72 80.56 82.64 
12 68.06 75.00 71.53 35 84.72 86.11 85.42 
13 86.11 87.50 86.81 36 79.17 86.11 82.64 
14 79.17 84.72 81.94 37 79.17 84.72 81.94 
15 68.06 76.38 72.22 38 86.11 87.50 86.81 
16 83.33 87.50 85.42 39 84.72 86.11 85.42 
17 87.50 86.11 86.81 40 70.83 79.17 75.00 
18 94.44 86.11 90.28 41 84.72 64 86.81 
19 69.44 75.00 72.22 42 79.17 70.83 75.00 
20 69.44 75.00 72.22 43 84.72 86.11 85.42 
21 83.33 84.72 84.03 44 86.11 88.89 87.50 
22 86.11 90.28 88.19 45 72.22 77.78 75.00 
23 86.11 88.89 87.50     
 

สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน คือ สถิติ t-test one sample เพ่ือวิเคราะหคะแนน
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดจากการใชปญหา
ปลายเปด   โดยคํานวณจากสูตร 
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n
s

xt o  

  เม่ือ  t   แทน คาที่พิจารณาใน t-Distribution 
    x   แทน คาเฉล่ียของคะแนน 
    o   แทน คาเฉล่ียมาตรฐานที่ใชเกณฑ ( %70o ) 
    s  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    df       แทน n-1 

        
 เน่ืองจาก   80.67x   ; 70o   ; 6.00s   ; n = 45 

 ดังน้ัน    
n
s

xt o  

80.67 70
6.00

45

t 
  

11.93t   
 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤติของ t จากการแจกแจงแบบ t , t เทากับ 2.423   ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .01 เม่ือ df = 45-1 = 44) 
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ภาคผนวก ข 

 
แผนการจัดการเรียนรูโดยการใชปญหาปลายเปด เรื่อง การประยุกต 2 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
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แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง   การประยุกต 2 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
นางสาวจิตติมา   ชอบเอียด 

นิสิตปริญญาโท   สาขาวิชาการมัธยมศึกษา   
(กลุมการสอนคณิตศาสตร) 
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13 
13 
13 
13 
13 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรู : คณิตศาสตรเพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
หนวยการเรียนรูที่ 6 : การประยุกต 2    เวลา 2 คาบ 
เร่ือง : แบบรูปของจํานวน     วันที่ ........................ 
 
 

จุดประสงคการเรียนรู : เม่ือนักเรียนเรียนหนวยนี้จบแลว   นักเรียนสามารถทําส่ิงตอไปน้ีได 
 ดานความรู : 

 เขียนจํานวนจากแบบรูปที่กําหนดใหได 
 บอกความสัมพันธของแบบรูปที่กําหนดใหได 
 ใชแบบรูปแกปญหาที่กําหนดใหได 

 ดานทักษะ / กระบวนการ : 
 แกปญหาทางคณิตศาสตร 
 ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 ส่ือสารทางคณิตศาสตร 

 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค : 
 มีความรับผิดชอบ 
 ทํางานดวยความรอบคอบและเปนขั้นตอน 
 ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

สาระการเรียนรู : 
 แบบรูปของจํานวน 
 ในชีวิตประจําวัน   เราจะพบจํานวนในรูปแบบตางๆ เชน จํานวนเต็ม จํานวนนับ จํานวน
เฉพาะ จํานวนคู จํานวนค่ี ซึ่งในจํานวนเหลาน้ีมีแบบรูปที่นาสนใจ ดังนี ้

1. ผลบวกของจํานวนนับตั้งแต 1 ถึง n 
 พิจารณาผลบวกของจํานวนนับตั้งแต 1 ถึง 12 

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

 
 
 
 
 
 

13 
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 จากแผนภาพพบวา   มี 13 อยู 6 จํานวน ดังน้ัน 

  1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  …  +  12   =  6   13  = 
2

1312  

 
 จากตารางสรุปไดวา 
 
 
 
 
 
 2. ผลบวกของจํานวนคู ตั้งแต   2   ถึง   n   เม่ือ   n   เปนจํานวนคู 
 พิจารณาผลบวกตอไปน้ี 

 2     = 2 =   1   2 =   





  1

2
2

2
2  

 2 + 4    = 6 =   2   3 =   





  1

2
4

2
4  

 2  + 4 + 6   = 12 =   3   4 =   





  1

2
6

2
6  

 2  +  4  +  6  +  8 = 20 =   4   5 =   





  1

2
8

2
8  

           
 2  +  4  +  6  +  8  +  …  +  n =   






  1

22
nn  

 
 สรุปไดวา 
 
 
 
 
 
 3. ผลบวกของจํานวนค่ี   ตั้งแต   1   ถึง   n   เม่ือ   n   เปนจํานวนคี่ 
 พิจารณาผลบวกของจํานวนตอไปน้ี 

 1    = 1 =   21  =   
2

2
11






   

 1  +  3   = 4 =   22  =   
2

2
31






   

ผลบวกของจํานวนนับตั้งแต 1 ถึง n   เทากับ    
2

1nn  

       เม่ือ  n    เปนจํานวนสุดทาย 

ผลบวกของจํานวนคู ตั้งแต 2 ถึง n   เทากับ   





  1

22
nn  

เมื่อ  n       เปนจํานวนคูจํานวนสุดทาย 
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13 
13 
13 
13 
13 

 1  +  3  +  5  = 9 =   23  =   
2

2
51






   

 1  +  3  +  5  +  7 = 16 =   24  =   
2

2
71






   

          
 1  +  3  +  5  +  7  +  …  +  n = 

2

2
1






 n  

 
 สรุปไดวา 
  
 
 
 
 
ปญหาที่ 1 จงแสดงวิธีการหาผลบวก 

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

 วิธีที่ 1 นําจํานวนทั้งหมดมาบวกกัน ดังนี ้
1+  2  +  3  +  4  +  5  +  6  +  7  +  8  +  9  +  10  +  11  +  12 =  78 
ดังนั้นผลบวกของจํานวนน้ี คือ 78 
 

 วิธีที่ 2 โดยใชแผนภาพ 
1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  6  +  7  +  8  +  9  +  10  +  11  +  12 
 

 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพพบวา   มี 13 อยู 6 จํานวน ดังน้ัน 
  1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  …  +  12   =  6   13 = 78  
 ดังน้ันผลบวก คือ 78 
 

ผลบวกของจํานวนค่ี   ตั้งแต   1   ถึง   n   เทากับ  
2

2
1






 n  

เม่ือ    n      เปนจํานวนคี่จํานวนสุดทาย 

13 
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61 

61 
61 

 วิธีที่ 3 โดยการใชสูตร 
   
 
  
 จะได  

1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  6  +  7  +  8  +  9  +  10  +  11  +  12  =  
2

11212   

                =  
2
1312  

               = 78  
 

ปญหาที่ 2 จงหาผลบวกของจํานวนนับตั้งแต 1 ถึง 60  
 วิธีที่ 1 นําจํานวนทั้งหมดมาบวกกัน จะไดวา 

1+  2  +  3  +  4  +  5  +  ... +58 + 59 +  60  = 1,830 
 

 วิธีที่ 2 โดยใชแผนภาพ 
  1+  2  +  3  +  4  +  5  +  ... +58 + 59 +  60 
  
 
 
 
 
 จากแผนภาพพบวา   มี 61 อยู 30 จํานวน ดังน้ัน 
 1+  2  +  3  +  4  +  5  +  ... +58 + 59 +  60  = 30   61  =1,830 
 
 วิธีที่ 3 โดยการใชสูตร 
   
 
  

 จะได 1+  2  +  3  +  4  +  5  +  ... +58 + 59 +  60  =  
2

16060   

          =  
2
6160  

          = 830,1  
 

ผลบวกของจํานวนนับต้ังแต 1 ถึง n   เทากับ    
2

1nn  

ผลบวกของจํานวนนับต้ังแต 1 ถึง n  เทากับ    
2

1nn  
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266 

266 
266 

292 
292 

292 

ปญหาที่ 3 จงหาผลบวกของ 2   +  4  +  6  +  8  +  …  +  264  
 วิธีที่ 1  นําจํานวนทั้งหมดมาบวกกัน จะไดวา 

  2   +  4  +  6  +  8  +  …  +  264  = 17,556 
 
 วิธีที่ 2 โดยใชแผนภาพ 
  2   +  4  +  6  +  8  +  …  +  260  +  262  +  264 
  
 
 
 
 
 จากแผนภาพพบวา   มี 266 อยู 66 จํานวน ดังน้ัน 
 2   +  4  +  6  +  8  +  …  +  264  =  66   266   =  17,556 
   
 วิธีที่ 3 โดยการใชสูตร 
 
 
 
  

 จะได 2   +  4  +  6  +  8  +  …  +  264   = 





  1

2
264

2
264  

                    =  132    133 
                   = 17,556 
  
ปญหาที่ 4 จงหาผลบวกของ 1  +  3  +  5  +  7  +  …  +  291  
 วิธีที่ 1 โดยใชแผนภาพ 

1  +  3  +  5  +  …  +  287  +  289  +  291 
    
 
 
 
 
 

ผลบวกของจํานวนคู ต้ังแต 2 ถึง n เม่ือ n เปนจํานวนคู เทากับ   





  1

22
nn  
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จากแผนภาพพบวา   มี 292  อยู 73 จํานวน ดังน้ัน 
 1  +  3  +  5  +  7  +  …  +  291  =  73   292   =  21,316 
  
 วิธีที่ 2  
     1  +      3  +     5  +      7  +  …  +  287 + 289 + 291   
  291  +  289  +  287  +  285   +  …  +     5 +     3 +    1   
  292  +  292  +  292  +  292   +  …  +  292 +  292 + 292    =   146 292  
 

ดังนั้น     1  +      3  +     5  +      7  +  …  +  287 + 289 + 291 =   146 292
2
  

                       =   21,316 
 

 วิธีที่ 3   
 ผลบวกของจํานวนคี่   1   จํานวนแรก คือ 1        = 1 =   1 1  
 ผลบวกของจํานวนคี่   2   จํานวนแรก คือ 1+3        = 4 =   2 2  
 ผลบวกของจํานวนคี่   3   จํานวนแรก คือ 1+3+5     = 9 =   3 3  
 ผลบวกของจํานวนคี่   4   จํานวนแรก คือ 1+3+5+7  = 16 =   4 4  
 ผลบวกของจํานวนคี่   5   จํานวนแรก คือ 1+3+5+7+9 = 25 =   5 5  
            
 ผลบวกของจํานวนคี่   n   จํานวนแรก คือ  n n     
ดังน้ัน ผลบวกของจํานวนคี่   146   จํานวนแรก คือ  
 1+3+5+7+…+291= 146146=21,316 
 
สื่อการเรียนรู : 

 ใบกิจกรรม “ฉันเปนใคร”  
 บัตรโจทยแบบรูปของจํานวน 
 เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง แบบรูปของจํานวน   ชุดที่ 1 
 เอกสารประกอบการเรียนเร่ือง แบบรูปของจํานวน   ชุดที่ 2 
 ใบงานที ่1/1 
 ใบงานที่ 1/2 
 แบบฝกหัดที่ 1 

 
 

+ 
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กิจกรรมการเรียนรู : 

 คาบที่ 1 
  ขั้นนํา (10 นาท)ี 

1. ครูอธิบายวิธีการเลนกิจกรรม “ ฉันเปนใคร ” ใหนักเรียนทั้งหอง จากน้ันครูแจก  
บัตรโจทยตัวเลข (แบบรูปของจํานวน)ใหกับนักเรียน 2 คนตอ 1 ใบ  แลวใหนักเรียนหาคําตอบจาก
บัตรโจทยตัวเลข (แบบรูปของจํานวน) 
  2.   ครูสุมเรียกนักเรียนตอบ 2-3 คน โดยใหนักเรียนนําบัตรโจทยตัวเลขมาติดบน
กระดานใหเพ่ือนในชั้นเรียนเห็นและอธิบายวิธีการในการหาคําตอบของตนเองบนกระดาน   
  3. ครูถามนักเรียนวานักเรียนคนใดมีวิธีการหาคําตอบที่แตกตางจากเพ่ือน แลวให
ออกมาแสดงวิธีการใหเหตุผลในการหาคําตอบบนกระดาน 
  ขั้นสอน (40 นาท)ี 
  1. จากกิจกรรมในขั้นนํา   ครูชี้ใหนักเรียนเห็นวาโจทยที่ครูกําหนดใหน้ัน   นักเรียน
สามารถแสดงวิธีใหเหตุผลของการหาคําตอบไดมากกวา 1 วิธี 
  2. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แบบรูปของจํานวน และเร่ิมตนปญหาที่ 1  
ในเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แบบรูปของจํานวน   ชุดที่ 1    โดยใชกระบวนการ แกปญหา 4 
ขั้นตอนของโพลยา โดยดําเนินการสอนดังน้ี 
   2.1 ขั้นทําความเขาใจปญหา   ครูเปนผูอธิบายโจทยใหนักเรียนเขาใจ  ซ่ึงครู
อาจถามกระตุนนักเรียนวานักเรียนเคยพบโจทยในลักษณะนี้มากอนหรือไม   นอกจากน้ีพยายามตั้ง
คําถามเพ่ือใหนักเรียนไดทราบวาโจทยกําหนดเง่ือนไขอะไรที่สําคัญ และโจทยถามหาอะไร 
   2.2 ขั้นวางแผนการแกปญหา   ครูใหนักเรียนคิดวางแผนเพ่ือแกปญหาโจทย  
โดยใชวิธีการใหนักเรียนแสดงความคิดวานักเรียนจะใชวิธีการใดในการแกปญหา โดยครูเปนผูดูแล
การทํางานของนักเรียนอยางใกลชิด 
   2.3 ขั้นดําเนินการตามแผน   ครูใหนักเรียนตอบคําถามในเอกสารประกอบการ
เรียนเร่ือง แบบรูปของจํานวน  ในปญหาที่ 1  เพ่ือดําเนินการแกปญหาตามแผนการแกปญหาที่วาง
ไว    
   2.4  ขั้นตรวจสอบวิธีการและคําตอบ   เม่ือนักเรียนหาคําตอบไดแลว   ครูให
นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ  โดยครูสุมนักเรียนใหออกมาหาคําตอบดวยวิธีการ
ตางๆที่นักเรียนใชและครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบอีกครั้ง 
  3. จากน้ันครูตั้งคําถามกระตุนนักเรียนใหคิดตอวา   นอกจากวิธีการแรกที่นักเรียน 
นําเสนอไปแลวยังมีวิธีการอื่นอีกหรือไม   ที่สามารถหาคําตอบที่ถูกตองได  ใหนักเรียนชวยกันเสนอ
ความคิดวามีวิธีการใดอีกบาง โดยครูเปนผูแนะนํา 

4. สําหรับในปญหาแรกนักเรียนอาจจะยังไมคุนเคยกับวิธีการอื่นๆ   ดังน้ันถา 
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นักเรียนระบุวิธีการไดไมครบตามจํานวนที่คาดไว   หรือไมสามารถนําเสนอวิธีการอื่นไดอีก   ครูจะ
เปนผูนําเสนอใหนักเรียนไดเห็นวิธีการอื่นๆที่นาสนใจ   และใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบที่ไดจาก
วิธีการอื่นๆ   วาเปนคําตอบที่ถูกตองเชนเดียวกับการหาคําตอบดวยวิธีการแรก   เพ่ือใหนักเรยีนได
เห็นวาในการหาคําตอบที่ถูกตองน้ันไมไดมีวิธีการหาคําตอบเพียงวิธีการเดียว   นักเรียนสามารถหา
วิธีการที่หลากหลายในการหาคําตอบที่ถูกตอง 

5. ครูใหนักเรียนแกปญหาที่ 2  ในเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แบบรูปของ 
จํานวน ชุดที่ 1   ดวยวิธีการเดียวกับที่กลาวมา 

6. ครูแจกใบงานที่ 1   ใหนักเรียนทุกคน จากน้ันครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ   4    
คน  เพ่ือรวมกันทํากิจกรรม  เร่ิมตนดวยขอที่ 1 ในใบงานที่ 1/1  โดยที่ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจ
วา   ปญหาในใบงานที่ 1 เปนปญหาปลายเปดที่มีวิธีการหาคําตอบที่ถูกตองไดหลายวิธี    ให
นักเรียนพยายามหาคําตอบดวยวิธีการตางๆใหไดมากที่สุด  โดยครูใหอิสระกับนักเรียนในการคิด
วางแผน  แสดงวิธีการใหเหตุผลในการหาคําตอบปญหาแตละขอ  ใหเวลาเฉลี่ยขอละ 10-15 นาที 
  7.   เม่ือนักเรียนแสดงวิธีการใหเหตุผลในการหาคําตอบปญหาเรียบรอยแลว   ครูให
นักเรียนในกลุมชวยกันตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและวิธีการใหเหตุผลในการหาคําตอบ
ปญหาในแตละขอเพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน   โดยมีครูและเพ่ือนรวมช้ันเรียนคนอื่นๆ   ตรวจสอบ
ความถูกตองของคําตอบและกระบวนการอีกครั้งหน่ึงและผูชวยผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมทักษะ
การส่ือสารดานการพูดและบันทึกคะแนน ในชวงที่มีการนําเสนอหนาช้ันเรียน 
  ขั้นสรุป (5 นาที) 
  1. เมื่อนักเรียนทําขอที่ 1 ในใบงานที่ 1/1 และนําเสนอหนาช้ันเรียนเรียบรอยแลว   
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการในการใหเหตุผลในการหาคําตอบทั้งหมดอีกครั้งพรอมทั้งอภิปราย
ขอดีของแตละวิธี     
   
 คาบที่ 2 
  ขั้นนํา (5 นาท)ี 

 1.ครูทบทวนเร่ือง แบบรูปของจํานวน ในกรณีที่เปนผลบวกของจํานวนนับตั้งแต 1 
ถึง n  โดยครูใชวิธีการถาม – ตอบ เพ่ือเปนการทบทวนความรูในคาบที่ 1 ของนักเรียน 

 ขั้นสอน (45 นาท)ี 
  1. ครูเริ่มตนปญหาที่ 3  ในเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง แบบรูปของจํานวน   ชุด
ที่ 2 โดยใชกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา โดยดําเนินการสอนดังนี้ 
   1.1 ขั้นทําความเขาใจปญหา   ครูเปนผูอธิบายโจทยใหนักเรียนเขาใจนอกจากน้ี
พยายามตั้งคําถามเพ่ือใหนักเรียนไดทราบวาโจทยกําหนดเง่ือนไขอะไรที่สําคัญ และโจทยถามหา
อะไร 
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   1.2 ขั้นวางแผนการแกปญหา   ครูใหนักเรียนคิดวางแผนเพ่ือแกปญหาโจทย  
โดยใชวิธีการใหนักเรียนแสดงความคิดวานักเรียนจะใชวิธีการใดในการแกปญหา โดยครูเปนผูดูแล
การทํางานของนักเรียนอยางใกลชิด 
   1.3 ขั้นดําเนินการตามแผน   โดยครูให นักเรียนตอบคําถามในเอกสาร
ประกอบการเรียนเรื่อง แบบรูปของจํานวน ชุดที่ 2 ในปญหาที่ 3  เพ่ือดําเนินการแกปญหาตาม
แผนการแกปญหาที่วางไว    
   1.4  ขั้นตรวจสอบวิธีการและคําตอบ   เม่ือนักเรียนหาคําตอบไดแลว   ครูให
นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ  โดยครูสุมนักเรียนใหออกมานําเสนอการหาคําตอบ
ดวยวิธีการตางๆที่นักเรียนใชและครูตรวจสอบความถูกตองของคําตอบอีกครั้ง 

2. จากน้ันครูตั้งคําถามกระตุนนักเรียนใหคิดตอวา   นอกจากวิธีการแรกที่นักเรียน 
นําเสนอไปแลวยังมีวิธีการอื่นอีกหรือไม   ที่สามารถหาคําตอบที่ถูกตองได  ใหนักเรียนชวยกันเสนอ
ความคิดวามีวิธีการใดอีกบาง โดยครูเปนผูแนะนํา 

3. ครูใหนักเรียนแกปญหาที่ 4 ในเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง แบบรูปของจํานวน    
ชุดที่ 2 ดวยวิธีการเดียวกับที่กลาวมา 

4. จากน้ันครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ   4   คน  เพ่ือรวมกันทํากิจกรรม   เริ่มตน 
ดวยขอที่ 1 และขอที่ 2 ในใบงานที่ 1/2 ตามลําดับ โดยครูใหอิสระกับนักเรียนในการคิดวางแผน  
แสดงวิธีการใหเหตุผลในการหาคําตอบปญหา  ใหเวลาเฉล่ีย 10-15 นาท ี
  5. เมื่อนักเรียนแสดงวิธีการใหเหตุผลในการหาคําตอบปญหาเรียบรอยแลว   ครูให 
นักเรียนในกลุมชวยกันตรวจสอบความถูกตองของคําตอบและวิธีการใหเหตุผลในการหาคําตอบ
ปญหาในแตละขอเพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน   โดยมีครูและเพ่ือนรวมช้ันเรียนคนอื่นๆ   ตรวจสอบ
ความถูกตองของคําตอบและกระบวนการอีกครั้งหน่ึงและผูชวยผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมทักษะ
การส่ือสารดานการพูดและบันทึกคะแนน ในชวงที่มีการนําเสนอหนาช้ันเรียน 
  ขั้นสรุป (5 นาที) 
  1. เมื่อนักเรียนทําใบงานที่ 1/2 และนําเสนอหนาช้ันเรียนเรียบรอยแลว   ครูและ
นักเรียนรวมกันสรุปวิธีการในการใหเหตุผลในการหาคําตอบทั้งหมดอีกครั้ง  โดยครูจะเปนผูนําเสนอ
ใหนักเรียนไดเห็นวิธีการอื่นๆที่นาสนใจ     เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นวาในการหาคําตอบที่ถูกตองน้ัน
ไมไดมีวิธีการหาคําตอบเพียงวิธีการเดียว   นักเรียนสามารถหาวิธีการที่หลากหลายในการหา
คําตอบที่ถูกตอง 
  2. จากน้ันครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 1  แลวนํามาสงในคาบถัดไป 
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การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู :  
การวัดผล เกณฑการประเมินผล เคร่ืองมือ 

ดานความรู 
- ความถูกตองในการทําแบบฝกหัด
ที่ 1  
ดานทักษะ/กระบวนการ 
- ตรวจจากการทํากิจกรรมใน
เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองแบบ
รูป  ใบงานที ่1/1-1/2 
- สังเกตจากการนําเสนอหนาช้ัน 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- สังเกตจากการตอบคําถามและ
การรวมอภิปราย 
- ตรวจจากการทํากิจกรรมใน
เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองแบบ
รูป  แบบฝกหัดที ่1และใบงานที่ 
1/1-1/2 
- สังเกตจากการรวมกิจกรรม 

- ทําเอกสารประกอบการเรียน
เร่ือง แบบรูป   แบบฝกหัดที่ 1และ
ใบงานที่ 1 ถูกตองไมต่ํากวา 70% 
- เกณฑขั้นต่ําจากแบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียนและแบบสังเกตทักษะการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตรระดับ
คุณภาพเฉล่ียไมต่ํากวา 70% 
 

1.เอกสารประกอบ 
การเรียนเร่ือง แบบรูป
ของจํานวน 
2.ใบงานที่ 1/1-1/2 
3.แบบฝกหัดที่ 1 
4. แบบสังเกตทักษะ
การส่ือสารทาง
คณิตศาสตร 
5. แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

 
บันทึกหลังการสอน : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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คําชี้แจง : จากบัตรโจทยตัวเลข (แบบรูปของจํานวน)  ใหนักเรียนหาวาจํานวนที่หายไปคือจํานวน  
   อะไร พรอมทั้งอธิบายเหตุผล 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 , 31 , 27 , 23 , 19 ,  ...... , 11 , …... , 3 

11 , 14 , 17 , 20 , 23 , ......  , ...... ,  32 , 35 

7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 ,  ...... , ...... , 23 , 25 

ใบกิจกรรม 
“ ฉันเปนใคร ” 

 

56 , 50 , 44 , 38 , 32 , ....... , 20 

27 , 15 , 32 , 12 , 37 , 9 , 42 , 6 , ...... , 3 

10 ,32 , 20 , 28 , 30 , 24  , 40 , 20 , ......,16 

10 , 11 , 13 , 16 ,  20 , 25 , .….. , ....... ,46 

ถาพรอมแลวก็ลุยกันเลย…. 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนหาคําตอบที่ถูกตองดวยวิธีการที่แตกตางกันใหไดจํานวนวิธีการมากที่สุด 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แบบรูปของจํานวน  ชุดที่ 1 

ปญหาที่ 1 จงแสดงวิธีการหาผลบวก 
1 +  2  +  3  +  4  +  5  +  6  +  7  +  8  +  9  +  10  +  11  +  12 
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………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหาที่ 2 จงหาผลบวกของจํานวนนับตั้งแต 1 ถึง 60 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนหาคําตอบที่ถูกตองดวยวิธีการที่แตกตางกันใหไดจํานวนวิธีการมากที่สุด 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
. 
 

ปญหาที่ 3 จงหาผลบวก 2   +  4  +  6  +  8  +  …  +  264 
 

เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แบบรูปของจํานวน  ชุดที่ 2 
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ปญหาที่ 4 จงหาผลบวก 1  +  3  +  5  +  7  +  …  +  291 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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คําชี้แจง :   ใหนักเรียนพยายามหาคําตอบดวยวิธีการที่แตกตางกันใหไดจํานวนวิธีมากที่สุด   
เพราะปญหาแตละขอน้ันถึงแมจะมีเพียงคําตอบเดียวที่ถูกตอง แตนักเรียนสามารถใชวิธีการหา
คําตอบไดมากกวาหน่ึงวิธ ี
 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ใบงานที่ 1/1 
 

1.)   จงหาผลบวกของจํานวนเต็มตั้งแต 1 ถึง 113  
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คําชี้แจง :   ใหนักเรียนพยายามหาคําตอบดวยวิธีการที่แตกตางกันใหไดจํานวนวิธีมากที่สุด    
เพราะปญหาแตละขอน้ันถึงแมจะมีเพียงคําตอบเดียวที่ถูกตอง แตนักเรียนสามารถใชวิธีการหา
คําตอบไดมากกวาหน่ึงวิธ ี
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1)   จงหาผลบวกของจํานวนค่ี   25  จํานวนแรก  

ใบงานที่ 1/2 
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………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………. 

2)   จํานวนคูบวก 5 จํานวนเรียงกัน จากนอยไปมาก ถาผลรวมของทั้ง 5 จํานวน คือ 230 จง
หาผลบวกของจํานวนในลําดับที่สอง และลําดับที่ส่ี 
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คําชี้แจง : จงแสดงวิธีการหาคําตอบ 

1) จงหาผลบวกของจํานวนนับตั้งแต 1 ถึง 40 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

2) จงหาผลบวกของจํานวนคี่   ตั้งแต 1 ถึง 99 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

แบบฝกหัดที่ 1 
เร่ือง   แบบรูปของจํานวน 
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3) จงหาผลบวก 2 + 4 + 6 + 8 + … + 100 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) จงหาผลบวก 26 + 27 + 28 + … + 51 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ความรับผิดชอบ ทํางานเปนระบบ การรวมงานกับผูอื่น 

ชื่อ-นามสกุล 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              

รวม             
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เกณฑการใหคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

1. ความรับผิดชอบ 
คะแนน/

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สงงานกอนหรือตรงเวลานัดหมาย 
- รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัยและ    
       แนะนําชักชวนผูอื่นได 

2 
ด ี

- สงงานชากวาที่กําหนด  แตมีการติดตอชี้แจงกับผูสอน  มีเหตุผล 
  ที่รับฟงได 

-      รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเปนนิสัย 
1 

พอใช 
- สงงานชากวาที่กําหนด 
- ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการช้ีแนะ แนะนํา ตักเตือนหรือให 
       กําลังใจ  

0 
ควรปรับปรุง 

- ไมสงงาน 
- ไมรับผิดชอบงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2. ทํางานเปนระบบ รอบคอบ 
คะแนน/

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
- การทํางานมีครบทุกขั้นตอน 

2 
ด ี

- มีการวางแผนการดําเนินงาน 
- การทํางานมีครบทุกขั้นตอน  แตผิดพลาดบาง 

1 
พอใช 

- ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน 
- การทํางานไมมีขั้นตอน  มีความผิดพลาดตองแกไข 

0 
ควรปรับปรุง 

- ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน 
- ไมพบการทํางานอยางเปนขั้นตอน 
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3. การรวมงานกับผูอื่น 
คะแนน/

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

3 
ดีมาก 

- สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
- ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางเต็มที ่

2 
ด ี

- สามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
- ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น 

1 
พอใช 

- ทํางานรวมกับผูอื่นบาง เปนบางคร้ัง 
- ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นเปนบางครั้ง 

0 
ควรปรับปรุง 

- ไมสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
- ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 
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แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
 

คร้ังที่...........วันที.่.................................. 
ชื่อ...........................................นามสกุล......................................   ช้ัน..............เลขที่.............. 
 

เกณฑคะแนน พฤติกรรมที่สังเกต 
3 2 1 0 

พูดอธิบายแนวคิดของตนเองใหบุคคลอื่นเขาใจอยางถูกตอง     
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตรที่
ถูกตอง 

    

พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจได 

    

ความชัดเจนในการพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดได     
 

                ผูสังเกต ............................................................ 
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เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
1. พูดอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

คะแนน/
ความหมาย 

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตอง
ทั้งหมด ตามลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
พูดอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยางถูกตอง
ทั้งหมดตามลําดับขั้นตอนชัดเจนเปนบางสวน 
พูดอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบถูกตองเปน
บางสวนตามลําดับขั้นตอนชัดเจนบางสวน    
ไมสามารถพูดอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

2. พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
คะแนน/

ความหมาย 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตามหลัก
คณิตศาสตร 
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตามหลัก
คณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตามหลัก
คณิตศาสตรเปนบางสวน 
ไมมีการใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร 

3. พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่นเขาใจได 
คะแนน/

ความหมาย 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผล 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมลูมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนบางสวน 
ไมสามารถพูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตน
ใหผูอื่นเขาใจได 
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4. ความชัดเจนในการพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 
คะแนน/

ความหมาย 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
2 / ด ี

1 / พอใช 
0 / ควรปรับปรุง 

พูดสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนตามสถานการณที่กําหนด 
พูดสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนเปนบางสวนตามสถานการณที่
กําหนด 
พูดสรุปไดอยางถูกตองเปนบางสวนและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
ไมสามารถพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนด 
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แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 

คร้ังที่...........วันที.่.................................. 
ชื่อ...........................................นามสกุล........................................ชั้น..............เลขที.่............. 
 

เกณฑคะแนน พฤติกรรมที่สังเกต 
3 2 1 0 

เขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ     
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร
ที่ถูกตอง 

    

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตน
ใหผูอื่นเขาใจได 

    

ความชัดเจนในการเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดได     
 

     ผูสังเกต  ........................................................................ 
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เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
1. เขียนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

คะแนน/
ความหมาย 

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยาง
ถูกตองทั้งหมด ตามลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
เขียนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยาง
ถูกตองทั้งหมดตามลําดับขั้นตอนชัดเจนเปนบางสวน 
เขียนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบถกูตองเปน
บางสวนตามลําดับขั้นตอนชัดเจนบางสวน    
ไมสามารถเขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 

2. เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
คะแนน/

ความหมาย 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตามหลัก
คณิตศาสตร 
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตามหลัก
คณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตามหลัก
คณิตศาสตรเปนบางสวน 
ไมมีการใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร 

3. เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่นเขาใจได 
คะแนน/

ความหมาย 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผล 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่น
เขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนบางสวน 
ไมสามารถเขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของ
ตนใหผูอื่นเขาใจได 
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4. ความชัดเจนในการเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 
คะแนน/

ความหมาย 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
2 / ด ี

 
1 / พอใช 

 
0 / ควรปรับปรุง 

เขียนสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนตามสถานการณที่กําหนด 
เขียนสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนเปนบางสวนตามสถานการณที่
กําหนด 
เขียนสรุปไดอยางถูกตองเปนบางสวนและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
ไมสามารถเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนด 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
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คําช้ีแจง 

1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต 2  
2. แบบทดสอบฉบับนี้   ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือวัดความสามารถในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรจากการใชปญหาปลายเปดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1  โดยใชเวลา 90 นาที 
3. ใหนักเรียนแสดงวิธีการคิดในการแกปญหาอยางละเอียด 
4. ใหนักเรียนแสดงขั้นตอนการคํานวณเพ่ือใหไดคําตอบที่ถูกตองเหมาะสมกับปญหา 
5. ในการแสดงเหตุผลอาศัยการคิดในรูปแบบตางๆ อาทิ   เชน   การเขียนบรรยาย การ

เขียนรูปภาพ กราฟ ตาราง หรือสัญลักษณทางคณิตศาสตร   เปนตน 
เพ่ือใหเห็นแนวความคิดและขั้นตอนการคํานวณ   เพราะทุกสวนมีผลตอการใหคะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอใหทุกคนโชคดีในการสอบนะครับ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
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จงตอบคําถามตอไปน้ี   พรอมทั้งสรุปและใหเหตุผลอยางละเอียดชัดเจนทุกขอ 
1) จากลําดับ   3 , 7 , 10 , 17 , 27 , x  , 71 , y , …  คาของ x y เทากับเทาไร  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) จงพิจารณาหาคําตอบที่ถูกตองจากแบบรูปที่กําหนดให 
  
 
 
 
 
 
 
 A , B และ C   คือจํานวนใด   และ  C  เปนพาลินโดรมหรือไม (อธิบายความสัมพันธของ
แบบรูปดังกลาว) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
37,037        3  = 111,111  
37,037        6  = 222,222  
37,037        9  = 333,333  
37,037        ......... = 444,444  
37,037        ......... = 555,555  
37,037        18  = ...................  

 

( A ) 
( B ) 

( C ) 
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3) พิจารณาแบบรูปตอไปน้ี 
0   1  1 2 3 5 8 … 

จงหาความสัมพันธของแบบรูปแลวหาวาลําดับที่ 15 ของแบบรูปคือจํานวนใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) ในงานเล้ียงแหงหน่ึงมีคนมารวมงานทั้งหมด   14   คน   ถาทุกคนตองจับมือทักทายกัน   
จะมีการจับมือเกิดขึ้นทั้งหมดก่ีครั้ง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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หองรับแขก หองอาหาร 

หองทํางาน หองครัว ลานซักลาง 

หองนั่งเลน 

ลานจอดรถ 

5) พิจารณาขายงานที่กําหนดใหตอไปนี้  วาเปนขายงานที่ผานไดหรือไม   พรอมทั้งให
เหตุผลประกอบ 
 รูปที่ 1     รูปที่ 2  
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) จากแผนภาพขายงานแสดงทางเขาออกรวมกันของหองตางๆในบานของเมตตา    
 
 
 
 
 

 
อยากทราบวามีจุดยอดคี่และจุดยอดคูในแผนภาพกี่จุด   จุดใดบางและเมตตาสามารถเดิน

ผานประตูทุกประตูโดยผานแตละประตูเพียงหน่ึงครั้งไดหรือไม (แสดงเหตุผลประกอบ) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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7) วิศวกรคนหน่ึงตองการออกแบบเพ่ือสรางถนนเช่ือมระหวางที่ตางๆ ดังน้ี   โรงภาพยนต 
วัด โรงเรียน หางสรรพสินคา สวนสาธารณะ และตลาด  โดยถนนที่สรางตองเช่ือมระหวางสถานที่
ทุกๆสองแหง   เพ่ือใหไปมาหากันโดยตรงและไมตองผานสถานที่อีกแหงหนึ่งจะตองสรางถนน
ทั้งหมดก่ีเสนทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

วัด 

ตลาด 
โรงภาพยนต 

โรงเรียน 

หางสรรพสินคา 

สวนสาธารณะ 
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8). แมคาตองการทํานํ้าสมค้ัน   โดยในการทํานํ้าสมค้ันประกอบดวยสวนผสมคือ นํ้าสม   
น้ําเชื่อมและเกลือเล็กนอย   ซึ่งแมคาคิดสูตรการทํา   3   สูตร  ดังนี ้
 สูตรที่ 1  ใชนํ้าสม 4 ถวย ตอนํ้าเช่ือม 5 ถวย 
 สูตรที่ 2  ใชนํ้าสม 5 ถวย ตอนํ้าเช่ือม 8 ถวย 

 สูตรที่ 3  ใชนํ้าสม 3 ถวย ตอนํ้าเช่ือม 4 ถวย 
 อยากทราบวาแมคาควรเลือกสูตรใด   จึงจะไดน้ําสมค้ันที่เขมขนที่สุด   เพราะเหตุใด   
พรอมทั้งอธิบายคําตอบของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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9) นักธุรกิจคนหน่ึงมีกระดาษแผนหน่ึงกวาง   3
4

 เมตร   ยาว   11
4

  เมตร   ตองการนํามา

ตัดใหเปนนามบัตรขนาดกวาง  6   เซนติเมตร   ยาว   9   เซนติเมตร   แจกใหกับลูกคา 200 คน
ในงานแนะนําสินคา    นักเรียนคิดวานามบัตรที่ไดจะเพียงพอกับจํานวนลูกคาหรือไม   เพราะเหตุ
ใด 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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10). ตนตองการทาสีผนังหองนอน   ซ่ึงตองใชสีทั้งหมด   9.5   ลิตร   เม่ือตนไปถามราคาสี
จากรานคาแหงหน่ึง   เจาของรานบอกราคาสี   ดังน้ี 
 สีกระปองขนาดบรรจุ  1 ลิตร ราคา 243 บาท 
 สีกระปองขนาดบรรจุ  2.5 ลิตร ราคา 537 บาท 
 สีกระปองขนาดบรรจุ  5 ลิตร ราคา 911 บาท 
 อยากทราบวา   ตนควรจะใชสีขนาดใดและจํานวนเทาไร   ในการทาสีผนังหองนอนจึงจะ
คุมคามากที่สุด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

 
แบบสังเกตทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร 
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แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
 

คร้ังที่...........วันที.่.................................. 
ชื่อ...........................................นามสกุล......................................   ช้ัน..............เลขที่.............. 
 

เกณฑคะแนน พฤติกรรมที่สังเกต 
3 2 1 0 

พูดอธิบายแนวคิดของตนเองใหบุคคลอื่นเขาใจอยางถูกตอง     
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตรที่
ถูกตอง 

    

พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจได 

    

ความชัดเจนในการพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดได     
 

                ผูสังเกต ....................................................... 
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เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการพูด 
1. พูดอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยาง
ถูกตองทั้งหมด ตามลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยาง
ถูกตองทั้งหมดตามลําดับขั้นตอนชัดเจนเปนบางสวน 
พูดอธิบายเพื่อส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบถูกตอง
เปนบางสวนตามลําดับขั้นตอนชัดเจนบางสวน    
ไมสามารถพูดอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหา
คําตอบ 

 
2. พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตร 
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
พูดอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตรเปนบางสวน 
ไมมีการใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร 

 
3. พูดแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่นเขาใจได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผล 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ 
พูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนบางสวน 
ไมสามารถพูดแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิด
ของตนใหผูอื่นเขาใจได 
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4. ความชัดเจนในการพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
2 / ด ี

 
1 / พอใช 

 
0 / ควรปรับปรุง 

พูดสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนตามสถานการณที่กําหนด 
พูดสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
พูดสรุปไดอยางถูกตองเปนบางสวนและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
ไมสามารถพูดสรุปตามสถานการณที่กําหนด 
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แบบสังเกตทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
 

คร้ังที่...........วันที.่.................................. 
ชื่อ...........................................นามสกุล........................................ชั้น..............เลขที.่............. 
 

เกณฑคะแนน พฤติกรรมที่สังเกต 
3 2 1 0 

เขียนอธิบายเพ่ือส่ือความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ     
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร
ที่ถูกตอง 

    

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตน
ใหผูอื่นเขาใจได 

    

ความชัดเจนในการเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดได     
 

     ผูสังเกต  ........................................................................ 
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เกณฑการวัดทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดานการเขียน 
1. เขยีนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบ 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยาง
ถูกตองทั้งหมด ตามลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
เขียนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบไดอยาง
ถูกตองทั้งหมดตามลําดับขั้นตอนชัดเจนเปนบางสวน 
เขียนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหาคําตอบถูกตอง
เปนบางสวนตามลําดับขั้นตอนชัดเจนบางสวน    
ไมสามารถเขียนอธิบายเพ่ือสื่อความหมายแนวความคิดในการหา
คําตอบ 

 
2. เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตร 
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตรเปนสวนใหญ 
เขียนอธิบาย โดยใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรที่ถูกตองตาม
หลักคณิตศาสตรเปนบางสวน 
ไมมีการใชภาษาและสัญลักษณ(เครื่องหมาย)ทางคณิตศาสตร 

 
3. เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามาประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่นเขาใจได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
 

2 / ด ี
 

1 / พอใช 
 

0 / ควรปรับปรุง 

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผล 
เขียนแสดงความสมัพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ 
เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิดของตนให
ผูอื่นเขาใจไดอยางสมเหตุสมผลเปนบางสวน 
ไมสามารถเขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลมาประกอบเปนแนวคิด
ของตนใหผูอืน่เขาใจได 
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4. ความชัดเจนในการเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนดได 
คะแนน/ความหมาย ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรที่ปรากฎใหเห็น 

3 / ดีมาก 
2 / ด ี

 
1 / พอใช 

 
0 / ควรปรับปรุง 

เขียนสรุปไดอยางถูกตองทั้งหมดและชัดเจนตามสถานการณที่กําหนด 
เขียนสรุปไดอยางถูกตองทัง้หมดและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
เขียนสรุปไดอยางถูกตองเปนบางสวนและชัดเจนเปนบางสวนตาม
สถานการณที่กําหนด 
ไมสามารถเขียนสรุปตามสถานการณที่กําหนด 
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เขียนอธิบายเพื่อสื่อความหมาย 
แนวความคิดในการหาคําตอบ 

 (3 คะแนน) 

ตัวอยางการใหคะแนนทักษะการสื่อสารดานการเขียน 
0) มานะตองการซ้ือซองจดหมาย  70  ซอง   เม่ือมานะไปถามราคาซองจดหมายจากรานคา
แหงหน่ึง   เจาของรานบอกราคา   ดังน้ี 
 ชุดที่ 1  ซองจดหมาย   1 ซอง ราคา   2.50  บาท 
 ชุดที่ 2  ซองจดหมาย 12 ซอง ราคา      25  บาท 

ชุดที่ 3  ซองจดหมาย 50 ซอง ราคา  120  บาท 
อยากทราบวา   มานะควรเลือกซ้ือซองจดหมายอยางไรจึงจะคุมคามากที่สุด 

วิธีทํา  
วิธีที่ 1 ซ้ือชุดที่ 1   จํานวน 70 ชุด    
เสียเงินทั้งส้ิน 2.50 70 = 175  บาท 
 
วิธีที่ 2 ซ้ือชุดที่ 2 จํานวน 5  ชุดและชุดที่ 1 จํานวน 10 ชุด 
เสียเงินทั้งส้ิน    25 5 10 25    = 150  บาท 
 
วิธีที่ 3 ซ้ือชุดที่ 2 จํานวน 6  ชุด    
เสียเงินทั้งส้ิน  25 6  = 150  บาท เหลือซองจดหมาย 2 ซอง 
 
วิธีที่ 4 ซ้ือชุดที่ 3 จํานวน 1 ชุดและชุดที่ 1 จํานวน 20 ชุด    
เสียเงินทั้งส้ิน    1 120 20 2.50    = 170  บาท 
 
วิธีที่ 5 ซ้ือชุดที่ 3 จํานวน 1 ชุดและชุดที่ 2 จํานวน 1 ชุด  
เสียเงินทั้งส้ิน    1 120 2 25    = 170  เหลือซองจดหมาย 4 ซอง 

 
 
 
 
 
ดังนั้น มานะควรเลือกซ้ือซองจดหมายในวิธีที3่   จึงจะคุมคามากที่สุด โดยจะเสียเงิน

เพียง150 บาทและยังเหลือซองจดหมายอีก 2 ซอง 
 
 

 
 

 

เขียนอธิบาย โดยใชสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 

(3 คะแนน) 

ความชัดเจนในการเขียนสรุป
ตามสถานการณที่กําหนดได 

(3 คะแนน) 
 

เขียนแสดงความสัมพันธของขอมูล นํามา
ประกอบเปนแนวคิดของตนใหผูอื่นเขาใจได 

(3 คะแนน) 
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ภาคผนวก จ 
 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

 1. อาจารยประสาท   สอานวงศ 
  ขาราชการบํานาญ   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย    ดําสุวรรณ 
  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 3. ดร.สุวพร  เซมเฮง 
  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา    
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   ประสานมิตร    
 4. ดร.ชานนท   จันทรา 
  ภาควิชาการศึกษา   สาขาการสอนคณิตศาสตร    
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 5. อาจารยวิมล   พงษปาลิต 
  หัวหนาหมวดคณิตศาสตร   โรงเรียนศรีบุณยานนท จ.นนทบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ช่ือ ชื่อสกุล   จิตติมา   ชอบเอียด 
วันเดือนปเกิด   10   กุมภาพันธ   2527 
สถานที่เกิด   อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
สถานที่อยูปจจุบัน  52   หมู 5   ตําบลไพรวัน   อําเภอตากใบ    

จังหวดันราธิวาส 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน - 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  - 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2545  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    วิชาเอกวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   
    จากโรงเรียนนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 
 พ.ศ. 2549  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 

สาขาการสอนคณิตศาสตร 
    จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 พ.ศ. 2551  การศึกษามหาบัณฑิต 
    สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร) 
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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