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 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์ 
เรื่อง อสมการ และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั 
การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถ 
ในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงั
ได้ร ับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กับการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ กบัเกณฑ ์
   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2553  โรงเรยีนวดัแสมด า จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่เรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้จาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 2 ห้อง ห้องเรยีนละ 39 คน แล้วสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งทีไ่ดม้าโดยการจบัสลาก (Random Selection) เพื่อเลอืกกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่
2 โดยกลุ่มทดลองที ่1 ไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และกลุ่มทดลองที่ 2 ได้รบัการสอนโดย
ใชเ้ทคนิค KWDL ใช้เวลาในการทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาท ีเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ และแบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แบบแผนการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control-Group 
Pretest-Posttest Design วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิต ิt – test  for Independent Samples ใช้สถิต ิt 
– test  for Dependent Samples และใชส้ถติ ิt – test for One Sample 
  

 ผลการวจิยัพบวา่  
       1. นักเรียนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL      
มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สูงกว่าก่อนได้รบัการสอนโดยใช้
รปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค  KWDL อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL   
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ หลงัได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ 
SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั .01 



 
  3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค  KWDL  

มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ไม่แตกต่างกนั 
 4. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL   
มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์สูงกว่าก่อนได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอน
โดยใชเ้ทคนิค  KWDL อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั 
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 The purposes of this research were to compare mathematical problem solving ability 
in inequality and attitude towards mathematics  learning of mathayomsuksa III students by 
using SSCS model and KWDL technique, to compare their mathematical problem solving 
ability in inequality and attitude towards mathematics  learning before and after using SSCS 
model and KWDL technique, and to compare their mathematical problem solving ability in 
inequality with a criterion. 
 The subjects of this study were 78 Mathayomsuksa III students in the second 
semester of 2010 academic year from Watsamaedam school, Bangkok. They were selected 
by using cluster random sampling technique for 2 classrooms, and random selection was 
used to separate students into 2 groups with 39 students in each group. The first 
experimental group was taught by using SSCS model, and the second experimental group 
was taught by using KWDL technique. The experiment lasted for 18 fifty minute periods. 
The experimental instruments were lesson plans based on SSCS model and KWDL 
technique, the mathematics problem solving ability test and the attitude towards 
mathematics checklist. Randomized control-group pretest-posttest design was used for this 
study. The data were analyzed by using t - test for Independent Samples, t – test for 
Dependent Samples and t – test for One Sample . 
 The findings were as follows: 

1. The mathematical problem solving ability in inequality of students after being  
taught by using the SSCS model and the KWDL technique was statistically higher than 
before being taught at .01 level of significance. 

2. The mathematical problem solving ability in inequality of students after being  
taught by using the SSCS model and the KWDL technique was statistically higher than the 
70 percent criterion at the .01 level of significance. 

3. The mathematical problem solving ability in inequality of students who were  
taught by using the SSCS model and the KWDL technique was not different.  



4. The attitude towards mathematics learning of students after being taught  
by using the SSCS model and the KWDL technique was statistically higher than before 
learning at the .01 level of significance. 

5. The attitude towards mathematics of students being taught by using  
the SSCS model and the KWDL technique was not different. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ   
และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 

ของ 
สุภาพร  ป่ินทอง 

 
ไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยัใหน้บัเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการมธัยมศกึษา 
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 ..............................................................คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สนัตวิฒันกุล) 

             วนัที ่     เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2554 

 
คณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ คณะกรรมการสอบปากเปล่า 

 
...............................................ประธาน ..................................................ประธาน 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ฉววีรรณ เศวตมาลย)์ (รองศาสตราจารยน์ิภา  ศรไีพโรจน์) 

 
..............................................กรรมการ ..................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ์ดร.สมสรร วงษ์อยูน้่อย) (รองศาสตราจารย ์ดร.ฉววีรรณ เศวตมาลย)์ 

 
 ...................................................กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.สมสรร วงษ์อยูน้่อย) 

 
 ...................................................กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ชชูาต)ิ 
 
 



 
ประกาศคณูุปการ 

 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดดีว้ยความกรุณาและการใหค้ าปรกึษาแนะแนว 
ทางในการท าวจิยัจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฉววีรรณ เศวตมาลย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ปรญิญานิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร.สมสรร วงษ์อยูน้่อย กรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์       
รองศาสตราจารย์นิภา  ศรีไพโรจน์ ประธานกรรมการสอบปากเปล่า และรองศาสตราจารย ์        
ดร.สมชาย ชูชาติ กรรมการสอบปากเปล่า ซึ่งท่านได้สละเวลาอนัมีค่า เพื่อให้ค าปรึกษาชี้แนะ
แนวทางและปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการท าวจิยันี้แก่ผู้วจิยัเป็นอย่างดี ท าให้งานวจิยั
สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยท์รงวทิย ์สุวรรณธาดา อาจารยป์าจรยี ์วชัชวลัคุ และอาจารย์
สุพร คงถาวร ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ โดยได้ให้
ค าปรกึษา แนะน า และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เป็นอยา่งด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัแสมด า กรุงเทพมหานคร และคณะครู
โรงเรียนวดัแสมด า กรุงเทพมหานคร ทุกท่านที่ได้อ านวยความสะดวก เป็นก าลงัใจให้ความ
ช่วยเหลอืและใหก้ารสนับสนุนให้ผู้วจิยัท าการวจิยัในครัง้นี้จนส าเรจ็ รวมทัง้ขอขอบใจนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3  โรงเรยีนวดัแสมด า กรุงเทพมหานคร และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
โรงเรยีนบางเสดจ็วทิยา อ าเภอปา่โมก จ.อ่างทอง ทุกคนที่ให้ความร่วมมอืในการท าวจิยัครัง้นี้เป็น
อยา่งด ี
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกในครอบครวัทุกท่าน ที่ให้ความ
อนุเคราะหส์นบัสนุนดา้นการศกึษาและเป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา และขอบคุณเพื่อนๆนิสติปรญิญาโท 
สาขาการมธัยมศกึษา (การสอนคณิตศาสตร)์ ทีค่อยช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าและใหก้ าลงัใจ และ 
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยนามมา ณ ที่นี้ ที่คอยช่วยเหลอืให้ค าแนะน าและให้ก าลงัใจ
ตลอดเวลาท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัจกัร าลกึถึงพระคุณของทุกท่าน
ตลอดไป 
 คุณค่าและประโยชน์ของปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิามารดา 
และครอูาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทความรูท้ ัง้ปวงแก่ผูว้จิยั 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภมิูหลงั 
     การศกึษาเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามสามารถในดา้นต่างๆ 
เพื่อการปรบัตวัให้เขา้กบัสงัคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งถอืได้ว่าการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ คอืการพฒันาสงัคมและการพฒันาประเทศ จุดประสงค์หลกัของแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ.2545 – 2559) จงึมุ่งเน้นในการพฒันาคนให้เป็นคนด ีคนเก่ง และมคีวามสุขสมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จติใจ สติปญัญา ความรู้คุณธรรม จรยิธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้
อยา่งมคีวามสุข  ดงันัน้ การจดัการศกึษาจงึควรเป็นไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 ทีร่ะบุว่า “ในการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์เพราะคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีฝึ่กกระบวนการคดิ ฝึกการแก้ปญัหา ส่งเสรมิความมี
เหตุผล มคีวามคดิรเิริม่ มรีะบบระเบยีบในการคดิ และช่วยพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลใหเ้ ป็น
คนที่สมบูรณ์ ดังเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ที่ได้สะท้อนถึง
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรยีนมคีวามรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ตลอดจนการจดั
กระบวนการการเรยีนรูโ้ดยเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหา (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 
2545: 12-16) 
    แต่จากผลการประเมนิที่ผ่านมา พบว่า นักเรยีนส่วนมากมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ใน
ระดบัทีไ่มน่่าพอใจ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากรายงานของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(2553:  
Online) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
มธัยมศกึษาในปีการศกึษา 2552 พบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มคีะแนนเฉลีย่ 26.05 และ
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 มคีะแนนเฉลี่ย 28.56 จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน เมื่อ
วเิคราะห์ภาพรวมวชิาคณิตศาสตร์ยงัอยู่ในเกณฑท์ี่ต ่ามาก และต้องได้รบัการปรบัปรุงอย่างมาก 
เพราะยงัไม่ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 50 ทัง้นี้อาจเป็นผลมาจากการที่นักเรยีนคดิว่าวชิาคณิตศาสตรเ์ป็น
วชิาที่ยาก ท าให้เกดิการเบื่อหน่าย ขาดความสนใจและความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนนัน้ ซึง่แสดง
ใหเ้หน็ว่านกัเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตรใ์นทางลบ จงึท าใหน้กัเรยีนรูส้กึไม่อยากเรยีน
คณิตศาสตร ์แต่ถ้านักเรยีนมเีจตคตทิางบวกก็จะสนใจและมคีวามกระตอืรอืร้นในการเรยีน  เมื่อ
นักเรยีนไม่สนใจเรยีนคณิตศาสตรแ์ล้วผลทีเ่กดิขึน้คอื นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า ซึง่ไม่
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีต่ ัง้ไว้ (สุรางค ์โคว้ตระกูล. 2536: 246) นอกจากนี้อาจมสีาเหตุ
เนื่องมาจากการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีผ่่านมาในชัน้เรยีนปกตทิัว่ ๆ ไป  
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ไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรยีนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านทกัษะ ความสามารถ 
ความเขา้ใจ ในการแก้ปญัหา การที่จะใหน้ักเรยีนทุกคนเรยีนในสิง่ทีย่ากและมลีกัษณะนามธรรมให้
ได้ประสบผลส าเร็จเท่ากันในเวลาจ ากัดนัน้ย่อมมีความเป็นไปได้ยาก ซึ่งทุกคนทราบดีว่าการ
แก้ปญัหาเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นส าหรบัผู้เรียนทุกคนที่จะต้องเรยีนรู้ เข้าใจ สามารถคิดเป็น 
แก้ปญัหาได้ เพื่อจะน ากระบวนการแก้ปญัหาไปใช้แก้ปญัหาในชีวิตประจ าวนัต่อไป การได้ฝึก
แก้ปญัหาจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จกัคิด มีระเบียบขัน้ตอนในการคิด รู้จกัคิดอย่างมเีหตุผลและรู้จกั
ตดัสนิใจอย่างชาญฉลาด (สริพิร ทพิยค์ง. 2536: 157)  เพราะฉะนัน้ การแก้ปญัหาคณิตศาสตรเ์รา
จ าเป็นต้องอาศยัเทคนิคการสอนหรอืรปูแบบการสอนเขา้มาช่วยเป็นเครื่องมอืใหค้รดู าเนินการสอน
ไปตามขัน้ ซึ่งเมื่อครูคนหน่ึงสามารถสอนนักเรยีนได้มากขึ้นและช่วยแก้ปญัหาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้เรยีนจะเรยีนไปตามความสามารถของตน (ประภาพรรณ เกตุศร. 2539: 2) การ
จดัการเรยีนการสอนโดยให้นักเรยีนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเพยีงคนเดยีวอาจเกิดปญัหาในการ
เรยีนได้เนื่องจากขาดที่ปรกึษา ดงันัน้ ครูควรดดัแปลงรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนที่
เหมาะสมกับนวัตกรรมที่สร้างขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรยีนท ากิจกรรมทางการเรียนอย่างจรงิจงั 
ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ค้นพบหลกัการ กฎเกณฑม์โนมตดิ้วยตวัเอง ซึ่งครูเป็นเพยีงผู้ให้ค าแนะน า 
ดงันัน้ การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เป็นอกีสองทางเลอืกทีเ่อื้อ
ต่อสถานการณ์ดงักล่าว เพื่อทีจ่ะช่วยใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
    การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS (Pizzini; Sheparson; & Abell. 1989: 523-532) เป็นวธิสีอน
อย่างหน่ึงที่เน้นทกัษะการแก้ปญัหาและให้นักเรยีนใช้กระบวนการคดิอย่างมเีหตุผล มุ่งให้ผู้เรยีน
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  โดยครเูป็นเพยีงผูแ้นะน าเสนอปญัหาและเป็นผูก้ระตุ้นใหน้ักเรยีนคดิและคน้ควา้
ดว้ยตนเอง ซึง่ม ี4 ขัน้ตอนดงันี้ ข ัน้ที ่1 Search: S เป็นขัน้ตอนของการคน้หาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ปญัหาและการแยกแยะประเดน็ของปญัหา ขัน้ที่ 2 Solve: S เป็นขัน้ตอนของการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปญัหาด้วยวธิกีารต่าง ๆ ขัน้ที่ 3 Create: C เป็นขัน้ตอนของการน าผลทีไ่ด้มาจดั
กระท าเป็นขัน้ตอนเพื่อให้ง่ายต่อความเขา้ใจและเพื่อสื่อสารกบัคนอื่นได ้ขัน้ที่ 4 Share: S เป็น
ขัน้ตอนของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้มูลและวธิกีารแก้ปญัหา จะเหน็ได้ว่าการสอน
โดยใชร้ปูแบบ SSCS มแีนวคดิสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 หมวด 4 
แนวการจดัการศึกษามาตรา 22 ที่ให้จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและเนื่องจาก
การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS เป็นการสอนทีเ่น้นทกัษะการแก้ปญัหา ซึง่การแก้ปญัหาคณิตศาสตร์
จดัเป็นเป้าหมายหน่ึงของการสอนคณิตศาสตร ์ซึ่งเป็นหวัใจหลกัของการเรยีนคณิตศาสตร ์ดงันัน้ 
การจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS จงึเป็นทางเลอืกหน่ึงในการสอนการแก้ปญัหาในวชิา
คณติศาสตร ์ 
 นอกจากนี้ การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL (Shaw; Others. 1997: 482-486) ซึง่พฒันาจาก
แนวคดิ KWL ของโอเกลิ (Ogle) ยงัเป็นอกีรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถน ามาใช้ในการจดัการเรยีนรู้
เพื่อแก้ปญัหาการเรยีนรู ้เน่ืองจากการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL เป็นการสอนที่ฝึกให้นักเรยีนคดิ
วิเคราะห์โจทย์ปญัหาอย่างหลากหลาย อันจะเป็นผลให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
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สถานการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนัของตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล  ซึ่ง
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 K: (What we know) นักเรยีนรูอ้ะไรบา้งในเรื่องทีจ่ะเรยีนหรอื
สิง่ทีโ่จทยบ์อกใหท้ราบมอีะไรบา้ง ขัน้ที ่2 W: (What we want to know) นักเรยีนหาสิง่ทีโ่จทย์
ต้องการทราบหรอืสิง่ทีน่ักเรยีนต้องการรูแ้ละจะแก้ปญัหาอย่างไร ขัน้ที ่3 D: (What we do to find 
out) นักเรยีนจะต้องท าอะไรบ้าง มวีธิใีดบ้าง เพื่อหาค าตอบตามที่โจทยต์้องการ หรอืสิง่ที่ตนเอง
ต้องการรูโ้ดยด าเนินการแก้ปญัหาตามแผนและขัน้ตอนที่วางไว ้ขัน้ที ่4 L: (What we learned) 
นกัเรยีนสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูโ้จทยต์อ้งการทราบอะไร จากขอ้มลูทีไ่ดใ้นขัน้ตอนแรกจากการแกโ้จทย ์
ปญัหาตามขัน้ตอนดังกล่าว จะเห็นได้ว่านักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่าง
หลากหลาย รู้จ ักการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปญัหาได้อย่างถูกต้อง
หลากหลายวธิมีากยิง่ขึน้ 
 จากความส าคญัดงักล่าวทีก่ล่าวมาขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึไดเ้ปรยีบเทยีบการสอนแบบ SSCS กบั
การสอนโดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อทดสอบว่าการสอนสองวธินีี้วธิใีดส่งผลต่อความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์กีว่ากนั เพราะทัง้สองวธิน้ีีเหมาะ
ส าหรบัการประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ซึง่มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น และแก้ปญัหาเป็นโดยทดลองกบั
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตรแ์ละเจตคติต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนส่งเสริมให้
นกัเรยีนไดม้โีอกาสพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรใ์หด้ยีิง่ขึน้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
    ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 

 1. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดย
ใชเ้ทคนิค KWDL 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
KWDL กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชรู้ปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
KWDL 
 4. เพื่อเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่3  ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
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 5. เพื่อเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
 

ความส าคญัของการวิจยั 
         ผลการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ช่วยให้ได้แนวคดิและรูปแบบการสอนคณิตศาสตร ์ที่ได้รบั
การสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ที่มต่ีอความสามารถในการ
แกป้ญัหาคณิตศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปจดัการ
เรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร ์ และเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนคณิตศาสตรไ์ดน้ าไปใชใ้นการ
พจิารณาวธิกีารสอนใหเ้หมาะ สอดคลอ้งกบัเนื้อหาและสามารถพฒันาคุณภาพทางดา้นการเรยีนการ
สอนวชิาคณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัแสมด า  
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรงุเทพมหานคร ทีเ่รยีนวชิาคณติศาสตร ์ในภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2553 จ านวน 3 หอ้งเรยีน ซึง่ทางโรงเรยีนไดจ้ดัผูเ้รยีนของแต่ละหอ้งเรยีน        
แบบคละความสามารถ 
 

   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
          กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดั
แสมด า แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรงุเทพมหานคร ทีเ่รยีนวชิาคณติศาสตร ์ในภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553  ซึง่ไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่มดว้ยการจบัสลากมา 2 หอ้งเรยีน จากหอ้งเรยีนทัง้หมดซึง่นกัเรยีนแต่
ละหอ้งเรยีนมผีลการเรยีนไม่แตกต่างกนั เนื่องจากทางโรงเรยีนไดจ้ดัหอ้งเรยีนโดยคละความ 
สามารถของนกัเรยีนจ านวนหอ้งละ 39 คน แลว้สุ่มกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดม้าจากการจบัสลาก 
(Random Selection) เพื่อเลอืกกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 โดยกลุ่มทดลองที ่1 ไดร้บัการ
สอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และกลุ่มทดลองที ่2 ไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL  
 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
         เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเน้ือหาสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่3  

(ม.1-ม.3) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนวดัแสมด า 
 เรือ่ง อสมการ มเีนื้อหาดงันี้ 

1. ค าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  
2. การแกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
3. การแกโ้จทยป์ญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
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 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
    การด าเนินการวจิยัภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลาในการทดลองรวม 18 

คาบ คาบละ 50 นาท ี  โดยท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) 1
2

1  คาบ ด าเนินกจิกรรมการเรยีน

การสอน 15 คาบและท าการทดสอบหลงัเรยีน (Post –test)  1
2

1  คาบ 
 

    ตวัแปรท่ีศึกษา 
        1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ รปูแบบการสอน 2 รปูแบบ ประกอบดว้ย 
   1.1 การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS  

1.2 การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
       2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  

 2.1 ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตร ์
 2.2 เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์

 

   นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. การสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS หมายถึง วธิกีารเรยีนรูท้ี่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนมี
ทกัษะการแก้ปญัหาและใหน้ักเรยีนใชก้ระบวนการคดิอย่างมเีหตุผล มุ่งใหผู้้เรยีนเรยีนรูด้้วยตนเอง  
โดยครูเป็นเพยีงผู้แนะน าเสนอปญัหาและเป็นผู้กระตุ้นใหน้ักเรยีนคดิและคน้คว้าดว้ยตนเอง  ซึ่งมี
ข ัน้ตอนในการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอนคอื 
  ขัน้ที ่1 Search: S  เป็นขัน้ตอนของการคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาและการ 
แยกแยะประเดน็ของปญัหา  ซึง่เป็นขัน้ตอนทีน่กัเรยีนจะต้องระดมสมองเพื่อคน้หาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัปญัหาและแยกแยะประเดน็ของปญัหา รวมถงึการแสวงหาขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัปญัหาเพื่อให้
นกัเรยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องมโนมตต่ิาง ๆ ทีอ่ยูใ่นปญัหานัน้ โดยครคูอยช่วยเหลอืและแนะน า 
     ขัน้ที่  2 Solve: S เป็นขัน้ตอนของการวางแผนและด าเนินการแก้ปญัหา  ด้วย
วธิกีารต่าง ๆ ซึง่เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนใชค้วามคดิวางแผนทีห่ลากหลายและด าเนินการแกป้ญัหา 
ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ โดยครจูะใหน้กัเรยีนวางแผนการแกป้ญัหา วางแผนการใชเ้ครือ่งมอื วธิกีารใน 
การแกป้ญัหาและลงมอืแกป้ญัหาตามแผน เพื่อหาค าตอบของปญัหาทีต่้องการ ซึง่นักเรยีนแต่ละคน
อาจจะใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างกนั 
     ขัน้ที ่3 Create: C เป็นขัน้ตอนของการน าผลทีไ่ดม้าจดักระท าเป็นขัน้ตอนเพื่อให้
งา่ยต่อความเขา้ใจและเพื่อสื่อสารกบัคนอื่นได ้ ซึง่เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนน าผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินการใน
ขัน้ที ่2 มาจดักระท าเป็นขัน้ตอน เพื่อใหง้า่ยต่อความเขา้ใจและเป็นขัน้ตอนมากขึน้ตามความคดิเหน็ 
ตามความเขา้ใจของนักเรยีนเอง เพื่อที่จะสื่อสารกบัคนอื่นได ้โดยครูอาจใช้ค าถามซกัถามนักเรยีน
ถงึทีม่าของค าตอบ นกัเรยีนมวีธิกีารหาค าตอบมาไดอ้ยา่งไร 

ขัน้ที ่4 Share: S เป็นขัน้ตอนของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูและ 
วธิกีารแกป้ญัหา ซึง่เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัค าตอบและขัน้ตอนหรอื 



                                                                                                                        6 

วธิกีารที่ใช้ในการแก้ปญัหาที่ได้ทัง้ของตนเองและของเพื่อน ครูให้ตวัแทนนักเรยีนน าเสนอผลงาน
หน้าชัน้ รายงานผลให้เพื่อนฟงั นักเรยีนอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค าตอบและ
ขอ้ผดิพลาดทัง้ของตนเองและของเพื่อน ถา้มปีญัหาสงสยัหรอืไมเ่ขา้ใจใหถ้าม 
 2. การสอนโดยใช้เทคนิค KWDL หมายถงึ วธิกีารเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ 
กระบวนการอ่าน การคดิวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาอย่างหลากหลาย ซึง่สอดคลอ้งกบัทกัษะการคดิอย่าง
รูว้่าตนคดิอะไร มวีธิคีดิอย่างไร สามารถตรวจสอบความคดิของตนเองได้ อนัจะเป็นผลใหน้ักเรยีน
สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนัของตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิล ซึง่มขี ัน้ตอนในการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอนคอื 
     ขัน้ที ่1 K (What we know) เป็นขัน้ทีน่ักเรยีนรูอ้ะไรบา้งในเรื่องทีจ่ะเรยีนหรอืสิง่
ทีโ่จทยบ์อกใหท้ราบมอีะไรบา้ง ซึง่เป็นขัน้ทีน่ักเรยีนต้องอ่านอย่างวเิคราะห ์โดยอาจต้องใชค้วามรู้
เดมิทีเ่รยีนไปแลว้ เพื่อหาสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหว้่ามอีะไรบา้ง 
     ขัน้ที ่ 2 W (What we want to know) เป็นขัน้ทีน่ักเรยีนหาสิง่ทีโ่จทยต์้องการ
ทราบหรอืสิง่ทีน่ักเรยีนต้องการรูแ้ละจะมกีารแก้ปญัหาอย่างไร ซึง่เป็นขัน้ที่นักเรยีนต้องหาว่าสิง่ที่
โจทยต์อ้งการทราบหรอืสิง่ทีน่กัเรยีนตอ้งการรูค้อือะไร และจะมกีารแก้ปญัหาอย่างไร ใชว้ธิกีารอะไร
ไดบ้า้งใหน้กัเรยีนสรปุถงึวธิกีารแกป้ญัหา 
                      ขัน้ที ่3 D (What we do to find out) เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนจะตอ้งท าอะไรบา้ง มวีธิใีด 
บา้ง เพื่อหาค าตอบตามทีโ่จทยต์อ้งการหรอืสิง่ทีต่นเองตอ้งการรู ้ซึง่เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนด าเนินการแก ้
ปญัหาตามแผนและขัน้ตอนทีว่างไว้เป็นขัน้ที่นักเรยีนลงมอืแก้ปญัหาโดยให้บอกประโยคญลกัษณ์
และวธิที าในการแกป้ญัหาอยา่งกระจา่งชดั 
                       ขัน้ที ่4 L (What we learned) เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการแก้ปญัหา
และมขีัน้ตอนการแกป้ญัหาอยา่งไร ซึง่เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูโ้จทยว์่าสิง่ทีโ่จทยต์อ้ง 
การทราบคอือะไร นักเรยีนต้องตอบค าถามได้ว่าโจทย์ต้องการอะไร ค าตอบที่ได้คืออะไร ได้มา
อยา่งไร โดยเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ใหไ้ดร้วมถงึขัน้การวางแผนการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารต่างๆ  

     3. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์หมายถงึ เป็นกระบวนการคดิ
แกป้ญัหาวชิาคณติศาสตร ์และการคน้หาค าตอบของปญัหาโดยใชค้วามรู ้ความคดิ ทกัษะ หลกัการ 
และการด าเนินการทางคณิตศาสตรใ์นการแก้ปญัหาคณิตศาสตร ์ตลอดจนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมเหตุสมผลของการแก้ปญัหาได้  คณิตศาสตร์ทีเ่ป็นแบบอตันัย (Essay Test) 
จ านวน 5 ขอ้ โดยวดัความสามารถใน 4 ดา้น ดงันี้ 

3.1  ความสามารถในการท าความเขา้ใจปญัหา หมายถงึ ความสามารถในการ 
หาว่าปญัหาคณติศาสตรก์ าหนดอะไรใหบ้า้ง ตอ้งการใหห้าอะไร เพยีงพอต่อการหาค าตอบหรอืไม่ 
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3.2  ความสามารถในการวางแผนแกป้ญัหา หมายถงึ ความสามารถในการ 
วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูทีม่อียูใ่นปญัหาคณติศาสตรร์วบรวมขอ้มลู พจิารณาว่าสิง่ทีก่ าหนดให ้
เพยีงพอต่อการหาค าตอบหรอืไม่ เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิ โดยนึกถงึปญัหาทีค่ลา้ย ๆ กนัแลว้น ามา
ออกแบบวธิทีีจ่ะแกป้ญัหา 

3.3  ความสามารถในการด าเนินการตามแผน หมายถงึ ความสามารถในการ 
ด าเนินการตามวธิแีกป้ญัหาคณติศาสตรท์ีเ่ลอืกค านวณหาค าตอบและใหเ้หตุผล 

3.4  ความสามารถในการตรวจสอบผล หมายถงึ ความสามารถในการตรวจสอบ 
ดวู่าค าตอบทีไ่ดส้มเหตุสมผลหรอืไม ่ถูกตอ้งหรอืไม ่หาวธิกีารแกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีเ่ขา้ใจง่ายกว่า 
สัน้กว่า 
 4. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์หมายถงึ  ความคคิเหน็ ความรูส้กึทาง
จติใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นวชิา
คณติศาสตรแ์ละดา้นการเรยีนคณติศาสตร ์โดยอาจเป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบในทางใดทาง
หนึ่ง เช่น  ชอบ ไมช่อบ  สนใจ ไมส่นใจ เป็นต้น ทัง้นี้เจตคตขิองนกัเรยีนแต่ละคนนัน้อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืสรา้งขึน้ใหมไ่ดข้ึน้อยูก่บัประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหมท่ีเ่กดิขึน้ วดัโดยใช้
แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์บบลเิคริท์สเกล (Likert’s Scale) ชนิด 5 ระดบั 
  5. เกณฑ ์(Criteria) หมายถงึ เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิความสามารถในการแก ้
ปญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอน
โดยใชเ้ทคนิค โดยน าคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงัเรยีนแลว้น ามาวเิคราะหท์างสถติเิพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน แลว้น าคะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละเทยีบกบัเกณฑ ์โดยใช้เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547: 15) โดยมแีนวการใหร้ะดบัผลการเรยีน
ดงันี้ 
   ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 80 - 100 หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรด์เียีย่ม    

ระดบัผลการเรยีน 4 
   ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 75 - 79   หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรด์มีาก    

ระดบัผลการเรยีน 3.5 
   ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 70 - 74 หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรด์ ี           
                                                          ระดบัผลการเรยีน 3 
   ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 65 - 69 หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรค์่อนขา้งด ี
             ระดบัผลการเรยีน 2.5 
   ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 60 - 64   หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรน่์าพอใจ 
       ระดบัผลการเรยีน 2 
   ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 55 - 59 หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรพ์อใช ้
             ระดบัผลการเรยีน 1.5 
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   ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 50 - 54   หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรต์ ่า  
                     ระดบัผลการเรยีน 1 
   ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 0 - 49     หมายถงึ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรต์ ่ากว่า 
               เกณฑ ์ระดบัผลการเรยีน 0 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชเ้กณฑร์อ้ยละ 70 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS (Pizzini; Sheparson; & Abell. 1989: 523-532) เป็นวธิี
สอนอย่างหน่ึงที่เน้นทกัษะการแก้ปญัหาและให้นักเรยีนใช้กระบวนการคิดอย่างมเีหตุผล มุ่งให้
ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  โดยครเูป็นเพยีงผูแ้นะน าเสนอปญัหาและเป็นผูก้ระตุ้นใหน้ักเรยีนคดิและ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL (Shaw; Others. 1997: 482-486) เป็นอกี
รปูแบบหน่ึงทีค่รสูามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อแก้ปญัหาการเรยีนรู ้เน่ืองจากวธิกีารสอน
แบบ KWDL เป็นเทคนิคทีฝึ่กใหน้ักเรยีนคดิวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาอย่างหลากหลาย อนัจะเป็นผลให้
นักเรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของตนเองได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะเปรยีบเทยีบการสอนแบบ SSCS กบัการ
สอนโดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อทีจ่ะศกึษาเกี่ยวกบัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตรแ์ละ
เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน ดงัภาพประกอบ 1 
 

 ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
     1. นักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL           
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ สงูกว่าก่อนไดร้บัการสอน 

 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL   
มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลงัได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ 
SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไป 

    3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค  KWDL  
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตร ์เรือ่ง อสมการ แตกต่างกนั  

รปูแบบการสอน 2 วธิ ีไดแ้ก่ 
1. การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
2. การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
 
 

 

ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตร ์
เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
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 4. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL   
 มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์สงูกว่าก่อนไดร้บัการสอน 
 5. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ตกต่างกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
          ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และได้น าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ 
    1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS 
   1.1  ความเป็นมาของการสอนแบบโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
   1.2  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
   1.3  แนวทางการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS 
    1.3.1  หลกัการสอนตามโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
    1.3.2  กระบวนการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
    1.3.3  การจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
   1.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้โดยใชร้ปูแบบ SSCS 
   2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 
  2.1  ความเป็นมาของการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
  2.2  ข ัน้ตอนการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
  2.3  ความส าคญัและประโยชน์ของเทคนิค KWDL 
  2.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
  3.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
      3.1  ความหมายของปญัหาคณิตศาสตร ์
      3.2  ความหมายของการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
       3.3  ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
       3.4  ประเภทของปญัหาคณิตศาสตร ์
      3.5  กระบวนการและขัน้ตอนในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
      3.6  ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
       3.7  แนวทางการส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
       3.8  ปจัจยัทีส่่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
      3.9  การวดัและประเมนิความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์

     3.10  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
      4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
     4.1  ความหมายของเจตคต ิ
          4.2  ลกัษณะของเจตคต ิ
     4.3  การเกดิเจตคตแิละการเปลีย่นแปลงเจตคต ิ
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     4.4  องคป์ระกอบของเจตคต ิ
     4.5  อทิธพิลของสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการสรา้งเจตคต ิ
     4.6  เจตคตต่ิอการเรยีน 
     4.7  หลกัการสรา้งเจตคตทิีด่แีก่ผูเ้รยีน 
     4.8  การวดัเจตคต ิ
     4.9  มาตรวดัเจตคตติามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Scale) 
    4.10 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์

   

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS 
 1.1 ความเป็นมาของการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS 
  การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS ยอ่มาจากค าวา่ Search(S), Solve(S), Create(C) และ 
Share(S) ซึง่การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS เป็นการสอนทีพ่ฒันาขึน้เพื่อใชใ้นการสอนเกี่ยวกบัการ
แก้ปญัหาโดยการน ากระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบัการแก้ปญัหา ดงันัน้จงึได้มี
นกัวชิาการนกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึแนวคดิ หรอืทฤษฎ ีพอสรุปไดด้งันี้ 
  ดวิอี้ (Pizzini; Shepardson; & Abell. 1989: 526; Citing Dewey. 1938) กล่าวว่า 
การประยกุต์กระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาปรบัใช้กบัการแก้ปญัหาโดยใช้กลยุทธ์ของการเรยีน
แบบการแกป้ญัหา ท าใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารแกป้ญัหาและกระบวนการแกป้ญัหา   
       รคิเคิร์ท (Rickert. 1967: 24-27) กล่าวว่า ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรยีนจะน าไปสู่การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เมื่อการเรยีนการสอนนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนได้ 
มกีารวเิคราะห ์และการแกป้ญัหา  
      ฟรอนดล์ชิ (Freundlich. 1978: 19-22) กล่าววา่ การเรยีนรูก้ารแกป้ญัหาจะมคีวาม 
หมายมากถ้ารูจ้กัการประยกุตใ์ชค้วามคดิทางวทิยาศาสตรก์บัปญัหาต่างๆ เพราะเป็นการเชื่อมโยง
กนัระหวา่งความคดิทางวทิยาศาสตรก์บัข ัน้ตอนทางความคดิของผูเ้รยีน 
  เชยีเพทต้า และ รสัเซลล ์(Chiappetta and Russell. 1982: 85-93) ได้กล่าวโดย
สรุปวา่ การสอนแกป้ญัหาดว้ยกระบวนการแกป้ญัหานัน้ นอกจากนกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูก้ารแก้ปญัหา
นัน้ๆ แลว้ นกัเรยีนยงัไดเ้รยีนรูก้ระบวนการในการแกป้ญัหาอกีดว้ย  
  จากแนวคดิและทฤษฎทีีน่กัวชิาการ นกัการศกึษาไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จงึท าให ้พซิซนิี่   
เชพพาร์ดสนั และเอเบล (Pizzini; Shepardson; & Abell. 1989: 523-532) ได้พฒันาแนวทางการ
เรยีนการสอนการแกป้ญัหาโดยมพีืน้ฐานมาจากการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์และไดศ้กึษาค้นควา้
รายงานการวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหามากมายที่ศูนยก์ลางการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัไอโอวา ซึ่งการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS นี้ได้รวมการสอนการแก้ปญัหาในรูปแบบ 
CPS และรปูแบบ IDEAL ดว้ยกนั ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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 1. การสอนการแก้ปญัหาในรูปแบบ CPS ย่อมาจาก Creative Problem Solving ได้รบั
การพฒันาขึน้โดย พารน์ส ์(Parnes. 1967 citing Pizzini; Shepardson; & Abell. 
1989: 526) ประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
   1.1 การคน้หาขอ้เทจ็จรงิ (fact-finding) เป็นขัน้การหาขอ้มูลต่างๆ ที่ปรากฏจาก
สถานการณ์หรอืขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดป้ระสบ 
   1.2 การคน้หาปญัหา (problem-finding) เป็นข ัน้การหาปญัหาที่เกดิขึน้โดยอาศยั
ขอ้มลูจากสถานการณ์จรงิทีป่ระสบ 
   1.3 การคน้หาแนวคดิในการแกป้ญัหา (idea-finding) เป็นขัน้การหาขอบเขตของ
ปญัหาโดยอาศยัขอ้มลูและปญัหาหลายๆ อยา่งจากสถานการณ์จรงิทีป่ระสบ 
   1.4 การคน้หาทางเลอืกในการแก้ปญัหา (solution-finding) เป็นขัน้การหาวธิกีาร
และขัน้ตอนในการแกป้ญัหาหลงัจากทีก่ าหนดขอบเขตของปญัหาเรยีบรอ้ยแลว้ 
   1.5 การคน้หาแนวทางทีย่อมรบัได ้(acceptance-finding) เป็นข ัน้การหาเหตุผลที่
จะมาช่วยสนบัสนุนค าตอบของปญัหาทีไ่ดจ้ากการด าเนินการแกไ้ขแลว้ 
  2. การสอนการแกป้ญัหาโดยใชร้ปูแบบ IDEAL (Identify: I, Define: D, Explore:  
E, Act: A and Look: L) ได้รบัการพฒันาขึน้โดย แบร็นส์ฟอร์ด และสไตน์ (Bransford; & Stein:  
1984 citing Pizzini, Shepardson; & Abell. 1989: 526) ประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
   2.1 การระบุปญัหา (Identifying the problem) เป็นขัน้การค้นหาขอ้มูลจาก
ขอ้เทจ็จรงิ จากสถานการณ์ต่างๆ ทีม่อียูเ่พื่อระบุตวัปญัหา 
    2.2 การตคีวามหมายและน าเสนอปญัหา (Defining and representing the  
problem) เป็นข ัน้การตคีวามหมายของปญัหาเพื่อก าหนดรายละเอยีดของปญัหา 

  2.3 คน้หากลยทุธท์ีห่ลากหลายในการแกป้ญัหา (Exploring alternative  
strategies) เป็นขัน้การคดิค้นหาแนวทางที่หลากหลายเพื่อหาแนวทางและวธิทีี่เหมาะสมในการ
แกป้ญัหา 
   2.4 การลงมอืปฏบิตัติามกลยทุธใ์นการแกป้ญัหา (Acting on the strategies)  
เป็นข ัน้การลงมอืแกป้ญัหาตามแนวทางและวธิกีารทีเ่ลอืกไวเ้พื่อแกป้ญัหาทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 
   2.5 การมองยอ้นกลบัและมองผลกระทบในดา้นต่าง ๆ (Looking back and  
evaluating) เป็นข ัน้ตอนการตรวจสอบค าตอบและประเมนิผลกระทบของค าตอบทีไ่ด้ 
  จากรปูแบบการแกป้ญัหาทัง้สองรปูแบบนี้ พซิซนิี่และคณะไดม้คีวามเหน็ร่วมกนัวา่
น่าจะปรบัใหม้ขี ัน้ตอนในการแกป้ญัหานัน้ชดัเจนมากขึน้และเหมาะสมกบันกัเรยีนระดบัประถม 
ศกึษาตอนปลายและนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โดยการปรบัใหเ้หลอืเพยีง 4 ขัน้ตอน และใหช้ื่อวา่
การสอนแกป้ญัหาโดยใชร้ปูแบบ SSCS (Search: S, Solve: S, Create: C and Share: S)  
(Pizzini, Shepardson; & Abell.  1989: 526) ซึง่เปรยีบเทยีบการสอนการแกป้ญัหาทัง้ 3 รปูแบบ 
คอื รปูแบบ CPS (Creative Problem Solving) รปูแบบ IDEAL (Identify, Define, Explore, Act 
and Look) ดงัตาราง 1  
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ตาราง 1  ความสมัพนัธข์องการสอนการแกป้ญัหาระหวา่งรปูแบบ SSCS รปูแบบ IDEAL และ 
 รปูแบบ CPS  
 

รปูแบบการแก้ปัญหา แนวทาง 
(approaches) 

กระบวนการ 
(processes) SSCS IDEAL CPS 

การคน้หาปญัหา 
(Search: S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแกป้ญัหา 
(Solve: S) 
 

การระบปุญัหา 
(Identify: I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตีความหมาย
และการน าเสนอ
ปญัหา 
(Define: D) 
 
 
 
การคน้ควา้ 
(Explore: E) 
 
 
 
 
การลงมอืปฏบิตัิ
ตามกลยุทธ์ใน
การแกป้ญัหา 
(Acting on the 
strategies : A) 
 

สถานการณ์ 
(Situation) 
 
 
 
 
 
คน้หาขอ้เทจ็จรงิ 
(Fact Finding) 
 
 
 
คน้หาปญัหา 
(Problem  
Finding) 
 
 
 
 
คน้หาความคดิ 
(Idea Finding) 
 
 
 
 
คน้หาทางเลอืก
ในการแกป้ญัหา 
(Solution  
Finding) 
 

การระลึกถึงและยอมรบั
ปญัหา โดยตัง้เป็น 
ค าถาม อะไร? ใคร?  
เมือ่ไร? ทีไ่หน?  
อย่างไร? 
 
 
การคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
มอีะไรบา้งทีจ่ าเป็นตอ้ง
ทราบอกี? และจะหาสิง่
นัน้ไดจ้ากทีไ่หน? 
 
การท ารายการปญัหา/ 
ความคดิเหน็จาก 
สถานการณ์การหา 
แนวทางใดบา้งทีเ่ราจะ
สามารถแกป้ญัหาและ
ชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาได ้
 
การแจกแจงกระบวนการ
ของวธิกีารทีจ่ะแกป้ญัหา  
หรอืความคดิทีใ่ชใ้นการ
แกป้ญัหา 
 
 
การวางแผนวา่จะท า
อย่างไร 
ปฏบิตัติามแผน 
 

ระดมความคดิ 
สงัเกตการณ์ 
วเิคราะห์ 
ท าความเขา้ใจ 
การวดัคา่ 
อภปิราย, บรรยาย 
 
ตัง้ค าถาม 
คน้ควา้บทความ 
สอบถาม 
 
 
ระดมความคดิ 
ตัง้สมมตฐิาน 
พยากรณ์  
ประเมนิคา่ 
ทดสอบ ตัง้ค าถาม 
 
 
ระดมความคดิ 
มุง่เน้น, เพ่งเลง็ 
สอบถาม 
เปรยีบเทยีบ 
รวบรวม วเิคราะห์ 
 
การตดัสนิใจ 
การแปลความหมาย 
คดิรเิริม่ ออกแบบ 
ประยุกต์ใช ้
การสงัเคราะห์ 
การทดสอบ 
การแกไ้ข 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รปูแบบการแก้ปัญหา แนวทาง 
(approaches) 

กระบวนการ 
(processes) SSCS IDEAL CPS 

การสรา้งค าตอบ 
(Create: C) 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความ
คดิเหน็ 
(Share: S) 
 
 
 
 

การมองยอ้นกลบั
และมองผล 
กระทบในดา้น 
ต่าง ๆ (Looking 
back  and     
evaluating the  
effect: L) 

การคน้หา 
แนวทางที่ยอมรบั
ได ้(Acceptance  
finding) 

การสรา้งกระบวนการ  
หรอืความคดิประเมนิ
ตวัเองในกระบวนต่าง ๆ 
หรอืประเมนิค าตอบที่
ไดร้บั 
 
 
 
 

การสือ่สารกนั รวบรวม
ความคดิเขา้ดว้ยกนั 
มขีอ้มลูยอ้นกลบัซึง่กนั
และกนั ประเมนิค าตอบ
หรอืแนวทางแกไ้ข 
เชือ่มโยงการคน้ควา้ในสิง่
ทีเ่ป็นไปไดไ้ปสูก่ารตัง้
ค าถาม 

การยอมรบั 
การลดทอนออก 
ปรบัปรงุ 
การปรบัเปลีย่น 
การท าใหส้มบรูณ์ 
การสือ่สาร  
การแสดงออก 
การประเมนิ 
 

การบอกกล่าว 
ใหท้ราบ 
การแสดงผล 
การรายงานผล 
การพูดคยุกนั 
การตัง้ค าถาม 
การทบทวน 
การแกไ้ข 

   

 จากตาราง 1 แสดงความสมัพนัธข์องการสอนการแกป้ญัหาระหวา่งรปูแบบ SSCS 
รปูแบบ IDEAL และรปูแบบ CPS สามารถสรุปไดว้า่ การเรยีนการสอนทีเ่น้นการแกป้ญัหาของ
ผูเ้รยีนทัง้ 3 รปูแบบ มคีวามเหมอืนและแตกต่างกนั ดงันี้ 
 สิง่ทีเ่หมอืนกนั คอื 
  1. เป็นการพฒันาใหผู้เ้รยีนไดค้น้หาขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิเพื่อสามารถระบุปญัหาต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง หลงัจากนัน้ใหผู้เ้รยีนพจิารณาปญัหาวา่ปญัหาใดเป็นปญัหาทีส่ าคญั จากนัน้ผู้เรยีนต้อง
ตคีวามหมายของปญัหา ระบุขอบเขตของปญัหา เพื่อหาแนวทางและวธิกีารที่หลากหลายในการ
แกไ้ขปญัหาหรอืการคน้หาค าตอบของปญัหาทีร่ะบุขอบเขตของปญัหา 
  2. เป็นการพฒันาใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืแกไ้ขปญัหาตามแนวทางและวธิกีารแกไ้ขปญัหาที่
ไดก้ าหนดไวเ้พื่อแกป้ญัหาหรอืหาค าตอบของปญัหาทีร่ะบุขอบเขตไว ้
 สิง่ทีแ่ตกต่างกนั คอื 
  1. การเรยีนการสอนรปูแบบ CPS เป็นการพฒันาให้ผู้เรยีนสามารถค้นหาแนวทางที่
ยอมรบัได้ คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เหตุผลในการอธิบายผลของการ
แกป้ญัหาหรอือธบิายค าตอบของปญัหาใหม้เีหตุผลเพยีงพอใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืได ้
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 2. การเรยีนการสอนรปูแบบ IDEAL เป็นการพฒันาใหผู้เ้รยีนไดม้องยอ้นกลบัไปด ู
ผลกระทบของการแกป้ญัหา คอื หลงัจากการแกป้ญัหาแลว้ผูเ้รยีนตอ้งพจิารณาถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ 
หลงัจากการด าเนินการแกป้ญัหาไปแลว้ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นปญัหาวา่ไดร้บัการพฒันาหรอืแกไ้ขใหด้ขี ึน้ 
หรอืไม่ แลว้ผลลพัธอ์ื่น ๆ ทีจ่ะตามมามอีะไรบา้ง 
  3.  การเรยีนการสอนรปูแบบ SSCS เป็นการพฒันาใหผู้้เรยีนสร้างสรรค์ค าตอบที่ได้
จากการแกป้ญัหา รวมทัง้ยงัเป็นการพฒันาให้ผู้เรยีนมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และยงัครอบคลุมถึง
การคน้หาแนวทางทีย่อมรบัไดข้องการสอนรปูแบบ CPS และยงัครอบคลุมการมองยอ้นกลบัไปมอง
ผลกระทบที่เกิดขึน้ในด้านต่าง ๆ จากผลการแก้ปญัหาของการสอนรูปแบบ IDEAL โดยผู้เรยีน
จะตอ้งสรา้งสรรคค์ าตอบและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารแกป้ญัหา ข ัน้ตอนการแกป้ญัหา หรอื
วธิกีารใหม่ ๆ ทีห่ลากหลายในการคน้หาค าตอบของปญัหา หรอืการน าเสนอช่องทางใหม่ ๆ ในการ
น าค าตอบของปญัหาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกดิขึน้ในชวีติประจ าวนั 
หรอืการน าเสนอขอ้คน้พบใหม่ ๆ นอกเหนือจากขอ้คน้พบเดมิทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหาภายในขอบเขต
เดยีวกนัซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเตรยีมไวใ้นขัน้ทีผ่่านมา และนอกจากนี้ในข ัน้การสรา้งสรรคค์ าตอบผูเ้รยีน
จะตอ้งมองกลบัไปดผูลทีเ่กดิจากการแกป้ญัหาทัง้ส่วนทีเ่ป็นจุดดแีละจุดด้อยของตนเอง เพื่อใช้เป็น
ขอ้มลูในการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัเพื่อนร่วมชัน้ แล้วครูและนักเรยีนจงึร่วมกนัอภปิรายสรุป
ปญัหาแนวทางในการแก้ปญัหาและค าตอบของการแก้ปญัหาในช่วงสุดท้ายของการเรยีนการสอน
ต่อไป 
  กล่าวโดยสรุป จากการพจิารณาสิง่ทีเ่หมอืนกนัและสิง่ทีแ่ตกต่างกนัของการสอนทัง้ 
3 รูปแบบ คอื CPS, IDEAL และ SSCS พบว่า การเรยีนการสอนด้วยรูปแบบ SSCS มจีุดเด่นที่
ครอบคลุมเป้าหมายการพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาเพื่อพฒันาให้ผู้เรยีนได้
แกป้ญัหาอยา่งสมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพอนัจะสามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน
ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปข ัน้ตอนและวธิกีารจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS เป็นวธิีการ
เรยีนรูท้ ีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการแกป้ญัหาและใหน้กัเรยีนใชก้ระบวนการคดิอยา่งมเีหตุผล มุ่งให้
ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยครเูป็นเพยีงผู้แนะน าเสนอปญัหาและเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรยีนคดิและ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง  ซึง่มขี ัน้ตอนในการเรยีนรู้ 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ที ่1 Search: S เป็นข ัน้ตอนของการค้นหาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหา และการ
แยกแยะประเดน็ของปญัหา  ซึง่เป็นข ัน้ตอนทีน่กัเรยีนจะตอ้งระดมสมองเพื่อคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัปญัหาและแยกแยะประเดน็ของปญัหารวมถงึการแสวงหาขอ้มลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัปญัหา เพื่อให้
นกัเรยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องมโนมตต่ิาง ๆ ทีอ่ยูใ่นปญัหานัน้ โดยครคูอยช่วยเหลอืและแนะน า 
    ขัน้ที ่ 2 Solve: S เป็นข ัน้ตอนของการวางแผนและด าเนินการแกป้ญัหา ดว้ยวธิ ี
การต่าง ๆ ซึ่งเป็นขัน้ที่นักเรียนใช้ความคดิวางแผนที่หลากหลายและด าเนินการแก้ปญัหาด้วย
วธิกีารต่าง ๆ โดยครูจะให้นักเรยีนวางแผนการแก้ปญัหา วางแผนการใช้เครื่องมอื วธิกีารในการ
แก้ปญัหาและลงมอืแก้ปญัหาตามแผน เพื่อหาค าตอบของปญัหาที่ต้องการ ซึ่งนักเรยีนแต่ละคน
อาจจะใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างกนั 
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    ขัน้ที ่3 Create: C เป็นขัน้ตอนของการน าผลที่ได้มาจดักระท าเป็นขัน้ตอนเพื่อให้
ง่ายต่อความเขา้ใจและเพื่อสื่อสารกบัคนอื่นได ้ ซึง่เป็นข ัน้ทีน่กัเรยีนน าผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินการใน
ขัน้ที ่2 มาจดักระท าเป็นขัน้ตอนเพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจและเป็นขัน้ตอนมากขึน้ตามความคดิเหน็
ตามความเขา้ใจของนกัเรยีนเอง เพื่อทีจ่ะสื่อสารกบัคนอื่นไดโ้ดยครอูาจใชค้ าถามซกัถามนกัเรียนถงึ
ทีม่าของค าตอบ นกัเรยีนมวีธิกีารหาค าตอบมาไดอ้ยา่งไร 

 ขัน้ที ่4 Share: S  เป็นข ัน้ตอนของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้มูลและ
วธิกีารแก้ปญัหา ซึ่งเป็นขัน้ที่นักเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัค าตอบและขัน้ตอนหรอื
วธิกีารทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาทีไ่ดท้ ัง้ของตนเองและของเพื่อน ครูให้ตวัแทนนักเรยีนน าเสนอผลงาน
หน้าชัน้ รายงานผลให้เพื่อนฟงั นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัค าตอบและ
ขอ้ผดิพลาดทัง้ของตนเองและของเพื่อน ถ้ามปีญัหาสงสยัหรอืไม่เขา้ใจใหถ้าม 
 นอกจากนี้ พซิซนิี่ เชพพารด์สนั และเอเบล (Pizzini; Shepardson; & Abell.  1989: 526) 
ยงัไดเ้สนอวฏัจกัรของรปูแบบการสอน SSCS ดงัภาพประกอบ 2 ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 วฏัจกัรของรปูแบบการสอน SSCS (Pizzini; Shepardson; & Abell. 1989: 527) 
 

SEARCH 
(การคน้หา) 

SOLVE 
(การแกป้ญัหา) 

SHARE 
(การแลกเปลีย่นความคดิเหน็) 

 (การจดักระท าตอบใหง้า่ยขึน้) 
 

CREATE 
 

Skill Learning 
(ทกัษะการเรยีนรู)้ 

Fact Finding 
(การหาขอ้เทจ็จรงิ) 
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 ในขัน้ตอนการสอนแบบ SSCS มกีารก าหนดวธิกีารสอนที่เป็นข ัน้ตอนอย่างชดัเจนโดย
ขัน้ตอนแรกของการเรยีนนัน้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนท าความรู้จกักบัปญัหา แล้วค่อยท าการตดัสนิใจ
แกป้ญัหา และขัน้สุดทา้ยคอืการแสวงหาขอ้มลูเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค าตอบทีต่อ้งการ  ซึง่มนีักวชิาการได้
แสดงความคดิเหน็ไวเ้กีย่วกบัข ัน้ตอนการสอนแบบ SSCS หลายท่าน เช่น เพรสซเิซน็(Presseisen.  
1985: 34-48) ย า้วา่สิง่ส าคญัคอื นกัเรยีนสามารถค้นหาแนวคดิหรอืความคดิรวบยอดที่มต่ีอปญัหา
ไดอ้ยา่งไร เพราะจะท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจในปญัหา อกีทัง้ แกลทธอนและบารอน (Glatthorn; &  
Baron. 1985: 49-53) เน้นถึงความส าคญัของกระบวนการค้นหา การตัง้จุดมุ่งหมาย การค้นหา
ความเป็นไปได้ และการตดิตามประเมนิผล นอกจากนี้ โซลเลอร ์(Zoller. 1987: 510-512) ยงัได้
แนะน าว่าลกัษณะการตัง้ค าถามของนักเรียนเป็นพื้นฐานของแนวทางการแก้ปญัหา นักเรียน
จ าเป็นต้องตัง้ค าถามครู เพื่อนนักเรยีนด้วยกนั ถามตวัเอง จากกระบวนการดงักล่าวนักเรยีนจะ
ไดร้บับางสิง่บางอยา่งจากปญัหานัน้ รวมถงึ วนิเนและมารค์ (Winne; & Mark. 1977: 668-678)  
ไดพ้บวา่ ปญัหาทีน่กัเรยีนตัง้ขึน้ไดเ้องจะเป็นตวัแปรส าคญัที่จะเป็นพื้นฐานให้เกดิผลส าเรจ็ในการ
แกป้ญัหา จะช่วยเพิม่โอกาสแก่นกัเรยีนในการเลอืกและตดิตามปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสนใจของ
นักเรียน ท าให้เกิดแรงจูงใจแก่ตัวนักเรียนให้เกิดความพยายามและตัง้ใจที่จะเรียน โดยที่
สถานการณ์การเรยีนรู้ได้รบัจากการที่ครูเป็นศูนยก์ลาง บทบาทของนักเรยีนในชัน้จะเป็นไปตาม
แนวทางทีค่รกู าหนด 
    จากภาพประกอบ 2 ทีแ่สดงวฏัจกัรรปูแบบการสอน SSCS สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ
การสอน SSCS ในแต่ละขัน้ตอนนัน้มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกนัอยา่งเหน็ได้ชดั โดยเริม่จากการที่
นกัเรยีนท าความรูจ้กักบัปญัหา แลว้มาวางแผนการแกไ้ขปญัหา น าแผนทีไ่ดไ้ปด าเนินการแกป้ญัหา
เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่โจทยต์้องการ หลงัจากนัน้ก็ร่วมกนัสรุปผลการแก้ปญัหา รวมทัง้เสนอ
แนวคดิร่วมกนั ท าใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

 1.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS 
      จากแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS ได้มนีักวชิาการ
หลายท่านไดก้ล่าวไว ้ดงันี้ 
  บทัส์ และ โจนส์ (Butts; & Jones. 1966: 21-27) กล่าวว่า การสอนแบบ SSCS 
พฒันาขึน้จากสมมตฐิานที่ว่า นักเรียนเรยีนรู้การใช้ทกัษะการแก้ปญัหาได้สมบูรณ์ที่สุดโดยผ่าน
ประสบการณ์การแกป้ญัหาและในการทีจ่ะแกป้ญัหาใหส้ าเรจ็นัน้จะตอ้งมอีงค์ประกอบในด้านทกัษะ
การคดิทีไ่ดร้บัจากประสบการณ์การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ 
  เพรสซเิซน (Presseisen. 1985: 34-48) กล่าวไวโ้ดยสรุปว่า ทกัษะทางความคดิที่มี
ความจ าเป็นส าหรบัการแก้ปญัหา คอื ทกัษะในการจดัระบบขอ้มูล และตดัสนิใจว่าขอ้มูลที่มคีวาม
จ าเป็นอะไรบา้งทีต่อ้งการหาเพิม่เตมิ หาทางเลอืกของวธิกีารแกป้ญัหาและท าการทดสอบทางเลอืก
เหล่านัน้พยายามบรูณาการขอ้มลูใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่ามารถอธบิายใหเ้ขา้ใจไดม้ากทีสุ่ด ขจดัความ 
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ขดัแยง้ต่าง ๆ ออกไปใหห้มด และตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิกีารแกป้ญัหาทีเ่ลอืกเพื่อใช ้
ด าเนินการต่อไป 
  สเตริน์เบริก์ (Sternberg. 1985: 99-107) ไดแ้ยกกลุ่มทกัษะทางความคดิส าหรบัใช้ใน
การแกป้ญัหาเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้  
  1. ส่วนทีเ่ป็นส่วนประกอบส่วนเกนิ (Meta Components) คอื ส่วนเกนิทีใ่ชใ้นการ 
วางแผน สงัเกต ควบคุม และประเมนิค่า ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย การจ าแนกหรอืการท าความ
เขา้ใจปญัหา ตคีวามปญัหา ตดัสนิกระบวนการทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา ระบุระยะเวลาและเครื่องมอืทีใ่ช ้
ควบคุมดูแลวธิีการแก้ปญัหาให้สอดคล้องกบัปญัหา น าข้อมูลที่ใช้ประเมินค่ากลบัมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์และจดัเป็นรปูแบบการแกป้ญัหาในความคดิ   
  2. ส่วนทีเ่ป็นส่วนด าเนินการ (Performance components) คอื ส่วนทีใ่ช้ในการปฏบิตัิ
กบัส่วนประกอบส่วนเกนิและน าขอ้มูลมาประเมินค่าต่อไป และมคีวามแตกต่างกนัไปตามความ
ช านาญของแต่ละบุคคล โดยทัว่ไปในส่วนของการด าเนินการจะประกอบไปด้วยเหตุผลที่มอีทิธพิล
หรอืเป็นตวัชกัน า เหตุผลทีไ่ม่มอีทิธพิล และการมองเหน็ล าดบัข ัน้ตอนในการแกป้ญัหา   
  3. ส่วนทีเ่ป็นความรูท้ ีไ่ดม้า (Knowledge acquisition components) เป็นกระบวนการ
น าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางความคดิและขัน้ตอนต่างๆ การเลอืกใช้
สญัลกัษณ์ การเลอืกสิง่ต่างๆ ที่เหมาะสมรวมเขา้ด้วยกนั การเลอืกวธิกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูล การ
เลอืกรปูแบบในการตรวจสอบขอ้มลู การประกอบและการจดัการขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัความรู้ที่มอียู่
และขอ้มลูใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
  นอกจากนี้ สเตริ์นเบอร์ก (Sternberg. 1985: 41-78) ยงัได้เสนอกระบวนการคดิที่
น าไปสู่การแกป้ญัหาตามทฤษฎกีารประมวลผลขอ้มลูไว ้6 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  ขัน้ที่ 1 การนิยามธรรมชาตขิองปญัหา เป็นการทบทวนปญัหาเพื่อท าความเขา้ใจ 
ต่อจากนัน้เป็นการตัง้เป้าหมาย และนิยามปญัหา เพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
  ขัน้ที ่2 การเลอืกองค์ประกอบ หรอืข ัน้ตอนที่จะใช้ในการแก้ปญัหา เป็นการก าหนด
ขัน้ตอนใหแ้ต่ละข ัน้ตอนมขีนาดทีเ่หมาะสม ไม่กวา้งเกนิไปหรอืไม่แคบเกนิไป ข ัน้แรกควรเป็นขัน้ที่
ง่ายไวก้่อน เพื่อเป็นการเริม่ต้นที่ดีก่อนจะก าหนดขัน้ตอนต่อๆ ไป ควรพจิารณารายละเอยีดแต่ละ
ขัน้ตอนใหถ้ี่ถ้วนก่อน 
  ขัน้ที่ 3 การเลอืกกลวธิใีนการจดัล าดบัองค์ประกอบในการแก้ปญัหา ต้องแน่ใจว่ามี
การพจิารณาปญัหาอยา่งทัว่ถงึแลว้ ไม่ด่วนสรุปในสิง่ที่เกดิขึน้ เพราะอาจเกดิการผดิพลาดได้ ต้อง
แน่ใจว่าการเรยีงล าดบัข ัน้ตอนเป็นไปตามลกัษณะธรรมชาติหรอืหลกัเหตุผลที่น าไปสู่เป้าหมายที่
ตอ้งการ 
  ขัน้ที ่4 การเลอืกตวัแทนทางความคดิเกีย่วกบัขอ้มูลของปญัหา ซึ่งต้องทราบรูปแบบ
ความสามารถของตน ใชต้วัแทนทางความคดิในรปูแบบต่างๆ จากความสามารถที่ตนมอียู่ตลอดจน
ใชต้วัแทนจากภายนอกมาเพิม่เตมิ 
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  ขัน้ที่ 5 การก าหนดแหล่งขอ้มูลที่เป็นประโยชน์จะต้องมีการทุ่มเทเวลาให้กบัการ
วางแผนอยา่งรอบคอบ ใชค้วามรูท้ ีม่อียูอ่ยา่งเตม็ทีใ่นการวางแผน และการก าหนดแหล่งขอ้มูลที่จะ
น ามาใชป้ระโยชน์ มคีวามยดืหยุน่ในการเปลีย่นแปลงแผนและแหล่งขอ้มลูเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
สภาพการณ์ในการแกป้ญัหา และแสวงหาแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แหล่งใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
  ขัน้ที ่6 การตรวจสอบวธิกีารแกป้ญัหาวา่เป็นวธิทีีน่ าไปสู่เป้าหมายทีว่างไวห้รอืไม่ 
   ทองหล่อ วงษ์อนิทร์ (2537: 36) กล่าวว่า กระบวนการคดิแก้ปญัหาตามทฤษฎีการ
ประมวลผลขอ้มลูสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนไดด้งันี้  
  1. การสรา้งตวัแทนปญัหา อาจใชก้ารสรา้งสญัลกัษณ์ วาดรปู ท าแผนผงั หรอืแผนภมู ิ
เพื่อท าใหเ้ขา้ใจปญัหาไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
  2. การคดิวธิกีารแก้ปญัหา เป็นการรวบรวมวธิกีารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาเพื่อ
น าไปสู่ค าตอบ รวมไปถงึการวางแผน และจดัล าดบัข ัน้ตอนในการด าเนินการแกป้ญัหา 
  3. การลงมอืแกป้ญัหา เป็นการปฏบิตัติามแผน และขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้
  4. การประเมนิผลการด าเนินการแก้ปญัหา ว่ามุ่งไปสู่ค าตอบหรอืเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่ ถ้าไม่อาจทบทวนวธิีการคิดตัง้แต่ต้นใหม่ว่าผิดพลาดหรือบกพร่องในจุดใด เพื่อจะได้
ปรบัปรุงกระบวนการแกป้ญัหาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 จากแนวคดิและทฤษฎดีงักล่าวขา้งต้นท าให้มองเหน็แนวทางและขัน้ตอนที่จะน าไปใช้ใน
การสอนแก้ปญัหา ดงันัน้ การสอนแก้ปญัหาโดยใช้รูปแบบ SSCS จึงน าหลกัการทฤษฎีการ
ประมวลผลขอ้มูลที่สเตริ์นเบอร์ก (Sternberg. 1986: 41-78)  ได้สรุปไว ้6 ขัน้ตอน ดงักล่าวมาใช้
เป็นกระบวนการในการสอนการแกป้ญัหาได ้โดยขัน้ที ่1  คอื การนิยามธรรมชาตขิองปญัหา  
ขัน้ที ่2 คอืการเลอืกองคป์ระกอบหรอืข ัน้ตอนทีจ่ะใชใ้นการแก้ปญัหา ข ัน้ที่ 3 คอื การเลอืกกลวธิใีน
การจดัล าดบัองคป์ระกอบในการแกป้ญัหา ข ัน้ที ่4 คอื การเลอืกตวัแทนทางความคดิเกี่ยวกบัขอ้มูล
ของปญัหา และขัน้ที ่5 คอื การก าหนดแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการวางแผนการแกป้ญัหาลว้น
เป็นการคน้หาขอ้มลูต่างๆ ทีจ่ะใชใ้นการแกป้ญัหาทัง้สิน้ ข ัน้ที ่6 คอื การตรวจสอบวธิกีารแก้ปญัหา 
ซึง่ทัง้ 6 ขัน้ตอนนี้สามารถน ามาประยกุตเ์ป็นส่วนหนึ่งในการสอนรปูแบบ SSCS 
 

 1.3 แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้รปูแบบ SSCS 
  1.3.1 หลกัการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS 
       พซิซนิี่ เชพพารด์สนั และเอเบล (Pizzini; Shepardson; & Abell. 1989: 528-529) ได้
กล่าวถงึหลกัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS ดงันี้ 
     1. การเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้น
พฒันาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล โดยเชื่อว่าผู้เรยีนแต่ละคนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการ
แกป้ญัหาทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ผูส้อนควรค านึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นส าคญั  
    2. ผู้สอนควรให้นักเรียนได้ด าเนินการแก้ปญัหาด้วยตนเอง โดยให้นักเรียน
เผชญิสถานการณ์ปญัหาแล้วให้นักเรยีนวเิคราะห์ปญัหาเพื่อระบุปญัหา ค้นหาสาเหตุของปญัหา 
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ทดลองเพื่อแกป้ญัหาและหาค าตอบหลงัจากการแกป้ญัหา เพื่อใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาความสามารถใน
การแกป้ญัหา โดยทีผู่ส้อนเป็นเพยีงผูค้อยใหค้วามช่วยเหลอืในทุกข ัน้ตอนในการสอนการแกป้ญัหา 
    3. ผูส้อนจะตอ้งช่วยเหลอืผูเ้รยีนในการพฒันากลยทุธท์ีใ่ชใ้นการรบัและด าเนิน 
การกบัขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
   4. ผูส้อนจะตอ้งชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ผดิพลาดในการแกป้ญัหาของผูเ้รยีนในขัน้ตอน 
ทีผู่เ้รยีนท าการแกป้ญัหาผดิพลาด 
     5. ผูส้อนจะตอ้งแสดงใหผู้เ้รยีนเหน็วา่ผูเ้รยีนมสีมมตฐิานทีเ่พยีงพอใน 
การแกป้ญัหาหรอืไม่ 
     6. ผูส้อนจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งเตม็ 
ความสามารถ 
  1.3.2 กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS 
          พซิซนิี่ เชพพาร์ดสนั และเอเบล (Pizzini; Shepardson; & Abell. 1989: 532) 
กล่าวว่า การสอนแบบ SSCS จะเกดิขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อได้รบัการสอนที่มีความเกี่ยวข้องกบัการ
คน้ควา้วธิกีารแกป้ญัหา ซึง่ม ี4 ขัน้ตอนดงันี้  
     ข ัน้ที่ 1 Search: S หมายถึง การค้นหาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหา และการ
แยกแยะประเดน็ของปญัหา การแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัปญัหาซึ่งประกอบด้วย การระดม
สมองเพื่อท าใหเ้กดิการแยกแยะประเดน็ปญัหาต่าง ๆ  ช่วยผูเ้รยีนในดา้นการมองเหน็ความสมัพนัธ์
ของมโนมติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปญัหานัน้ ๆ ผู้เรียนจะต้องอธิบายและให้ขอบเขตของปญัหาด้วย
ค าอธบิายจากความเขา้ใจของผู้เรยีนเองซึ่งจะต้องตรงกบัจุดมุ่งหมายของบทเรยีนที่ตัง้ไว ้ในขัน้นี้
ผูเ้รยีนจะตอ้งหาขอ้มลูของปญัหาเพิม่เตมิโดยอาจหาไดจ้ากการทีผู่เ้รยีนตัง้ค าถาม ถามครหูรอืเพื่อน
นักเรียนเอง การอ่านบทความในวารสารหรือหนังสือคู่มือต่าง  ๆ การส ารวจและอาจได้มาจาก
งานวจิยัหรอืตามต าราต่าง ๆ  
     ข ัน้ที ่2 Solve: S หมายถงึ การวางแผนและการด าเนินการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ หรอืการหาค าตอบของปญัหาทีเ่ราต้องการ ในขัน้นี้ผู้เรยีนต้องวางแผนการแก้ปญัหารวมไป
ถึงการวางแผนการใช้เครื่องมือในการแก้ปญัหาด้วยตนเอง การหาวิธีการในการแก้ปญัหาที่
หลากหลายเพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาทีถู่กตอ้งโดยการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ที ่1 มาใชป้ระกอบในการ
แกป้ญัหา ขณะทีผู่เ้รยีนก าลงัด าเนินการแกป้ญัหาถ้าพบปญัหาผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะยอ้นกลบัไปขัน้ที ่
1 ไดอ้กี หรอืผูเ้รยีนอาจจะปรบัปรุงแผนของตนทีว่างไวโ้ดยการประยกุตว์ธิกีารต่าง ๆ มาใชร้วมกนั 
     ข ัน้ที ่3 Create: C หมายถงึ การน าผลทีไ่ด้มาจดักระท าเป็นขัน้ตอนเพื่อให้ง่าย
ต่อความเขา้ใจเพื่อสื่อสารกบัคนอื่นได ้การน าเอาขอ้มูลที่ได้จากการแก้ปญัหา หรอืวธิกีารที่ได้จาก
การแกป้ญัหามาจดักระท าใหอ้ยูใ่นรปูของค าตอบ หรอืวธิกีารที่สามารถอธบิายให้เขา้ใจได้ง่ายโดย
อาจท าได้โดยการใช้ภาษาที่ง่าย สละสลวย มาขยายความหรอืตดัทอนค าตอบที่ได้ให้อยู่ในรูปที่
สามารถอธบิายหรอืสื่อสารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดง้่าย 
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     ข ัน้ที่ 4 Share: S หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้มูลและ
วธิกีารแกป้ญัหา การทีใ่หผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัข ัน้ตอน หรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา
ทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น โดยที่ผู้เรยีนแต่ละคนอาจจะได้วธิกีารที่แตกต่างกนัหรอืค าตอบที่ได้อาจจะ
ไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่ไดร้บัการยอมรบักไ็ด้ ค าตอบที่ได้รบัการยอมรบัและถูกต้องผู้เรยีนกจ็ะมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวธิีการที่ใช้ในการหาค าตอบ ส่วนค าตอบหรือวธิีการที่ไม่ได้รบัการ
ยอมรบัผูเ้รยีนจะต้องร่วมกนัพจิารณาว่าเกดิการผดิพลาดที่ใดบ้าง อาจจะผดิพลาดในขัน้ตอนการ
วางแผนการแกป้ญัหาหรอืการแกป้ญัหาผดิพลาด 
   เพญ็พรรณ จ าปา (2536: 6) และ ฐติพิร บรพินัธ์ (2548: 4)ได้น ารูปแบบการสอน
แบบ SSCS มาใชใ้นการสอนทีป่ระกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื 
     ข ัน้ที ่1 Search หมายถงึ การคน้หาปญัหา แยกแยะสาเหตุของปญัหา 
     ข ัน้ที ่2 Solve หมายถงึ วธิกีารแกป้ญัหาหรอืการหาค าตอบทีต่อ้งการ 
     ข ัน้ที ่3 Create หมายถงึ การจดักระท ากบัค าตอบทีไ่ดม้าใหอ้ยูใ่นรปูทีเ่ขา้ใจง่าย 
หรอืสามารถอธบิายค าตอบทีไ่ดม้าใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีง่่ายขึน้ 
     ข ัน้ที ่4 Share หมายถงึ การทีน่กัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัค าตอบ
ของปญัหาทีไ่ด ้ทัง้ของตนเอง และผูอ้ื่น  
     จากการศกึษากระบวนการเรียนการสอนแบบ SSCS ที่นักวชิาการได้กล่าวไว้
ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ ีมุ่่งเน้นให้ผู้เรยีนมทีกัษะการแก้ปญัหาและให้นักเรยีน
ใชก้ระบวนการคดิอยา่งมเีหตุผล มุ่งใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยครเูป็นเพยีงผูแ้นะน าเสนอปญัหา
และเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิและคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซึง่มขี ัน้ตอนในการเรยีนรู้ 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
       ข ัน้ที ่1 Search: S  เป็นข ัน้ตอนของการคน้หาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาและการ
แยกแยะประเดน็ของปญัหา  ซึง่เป็นข ัน้ตอนทีน่กัเรยีนจะตอ้งระดมสมองเพื่อคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัปญัหาและแยกแยะประเดน็ของปญัหา รวมถึงการแสวงหาขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกบัปญัหาเพื่อให้
นกัเรยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องมโนมตต่ิาง ๆ ทีอ่ยูใ่นปญัหานัน้ โดยครคูอยช่วยเหลอืและแนะน า 
  ขัน้ที่  2  Solve: S เป็นขัน้ตอนของการวางแผนและด าเนินการแก้ปญัหาด้วย
วธิกีารต่าง ๆ ซึ่งเป็นข ัน้ที่นักเรยีนใช้ความคดิวางแผนที่หลากหลายและด าเนินการแก้ปญัหาด้วย
วธิกีารต่างๆ โดยครูจะให้นักเรยีนวางแผนการแก้ปญัหา วางแผนการใช้เครื่องมอื วธิกีารในการ
แก้ปญัหาและลงมือแก้ปญัหาตามแผนเพื่อหาค าตอบของปญัหาที่ต้องการ ซึ่งนักเรยีนแต่ละคน
อาจจะใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างกนั 
     ขัน้ที ่3 Create: C เป็นขัน้ตอนของการน าผลที่ได้มาจดักระท าเป็นขัน้ตอนเพื่อให้
ง่ายต่อความเขา้ใจและเพื่อสื่อสารกบัคนอื่นได้  ซึง่เป็นข ัน้ทีน่กัเรยีนน าผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินการใน
ขัน้ที ่2 มาจดักระท าเป็นขัน้ตอน เพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจและเป็นขัน้ตอนมากขึน้ตามความคดิเหน็ 
ตามความเขา้ใจของนกัเรยีนเอง เพื่อทีจ่ะสื่อสารกบัคนอื่นไดโ้ดยครอูาจใชค้ าถามซกัถามนกัเรยีนถงึ
ทีม่าของค าตอบ นกัเรยีนมวีธิกีารหาค าตอบมาไดอ้ยา่งไร 
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 ขัน้ที ่4 Share: S เป็นขัน้ตอนของการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้มูลและ
วธิกีารแก้ปญัหา ซึ่งเป็นขัน้ที่นักเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัค าตอบและขัน้ตอนหรอื
วธิกีารทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาทีไ่ดท้ ัง้ของตนเองและของเพื่อน ครูให้ตวัแทนนักเรยีนน าเสนอผลงาน
หน้าชัน้ รายงานผลใหเ้พื่อนฟงั นกัเรยีนอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัค าตอบและขอ้ 
ผดิพลาดทัง้ของตนเองและของเพื่อน ถ้ามปีญัหาสงสยัหรอืไม่เขา้ใจใหถ้าม 
  1.3.3 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS 
      พซิซนิี่ เชพพารด์สนั และเอเบล (Pizzini; Shepardson; & Abell. 1989: 528)  
ไดก้ล่าวถงึการจดัการเรยีนการสอนแบบ SSCS มกีระบวนการเรยีนการสอน และบทบาทของครดูงั 
ตาราง 2 
 

ตาราง 2  กระบวนการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
 

ขัน้ตอน แนวทาง (approaches) กระบวนการ (process) 
1. การคน้หา  
   (Search: S) 
 
 
 
 
 
 
 

2. การแกป้ญัหา  
   (Solve: S) 
 
 
 
 
 
 
 

3. การสรา้งค าตอบ 
   (Create: C) 
 
 
 
 
 

-  นึกถงึปญัหาโดยใชค้ าถาม อะไร ใคร เมือ่ไร  
  ทีไ่หน อย่างไร 
- หาขอ้มลูเพิม่เตมิ โดยการตัง้ค าถามวา่อะไร 
  เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งรูแ้ละจะตอ้งคน้หาสิง่ 
  เหล่านัน้ไดจ้ากทีไ่หน  
   
 
 
 
 
 

- แยกแยะประเดน็ของปญัหาและความคดิจาก 
  สถานการณ์ เชน่ มทีางใดบา้งทีส่ามารถ 
  แกป้ญัหาได ้หรอืข ัน้ตอนในการแกป้ญัหาและ 
  มทีางเลอืกใดบา้งทีเ่ราควรเลอืกท า 
- เขยีนวธิกีารหรอืแนวความคดิทีจ่ะใชใ้นการ 
  แกป้ญัหา 
- วางแผนการแกป้ญัหา 
- วางแผนการใชเ้ครือ่งมอื 
 

3. การสรา้งค าตอบ 
   (Create: C) 
 
 
 
 
 

การระดมสมอง 
การสงัเกต 
การวเิคราะห์ 
การจ าแนกแยกแยะ 
การบรรยาย อธบิาย 
การตัง้ค าถาม 
การคน้หาจากวรรณกรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้ง, การสบืเสาะหา 
 

การระดมสมอง 
การตัง้สมมตฐิาน 
การคาดคะเน 
การประเมนิ 
การทดสอบ 
การตัง้ค าถาม 
 
 
 

การยอมรบั 
การปฏเิสธ 
การเปลีย่นแปลง 
การปรบัปรงุ 
การท าใหส้มบรูณ์ 
การสือ่สาร 
การแสดงผล 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

ขัน้ตอน แนวทาง (approaches) กระบวนการ (process) 
4. การแลกเปลีย่น  
   ความคดิเหน็ 
   (Share: S) 
 

4. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Share : S) การแสดงผล 
การรายงานผล 
การใหค้ าบรรยาย 
การตัง้ค าถาม การอา้งองิ 

 
  จากตาราง 2 การจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS นัน้ นกัเรยีนจะได้เรยีนรู้
ดว้ยตวัเองมากทีสุ่ด การจดัการเรยีนการสอนจะเปลีย่นไปจากเดมิที่ครูเป็นศูนยก์ลางมาเป็นผู้เรยีน
เป็นศนูยก์ลาง ซึง่ช่วยใหก้ารสอนการแกป้ญัหาในหอ้งเรยีนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ นกัเรยีนมโีอกาส
แสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นความคดิ ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน หรอื ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ส่งผลให้
ครแูละนกัเรยีนคนอื่นๆ ได้เรยีนรู้วธิกีารที่หลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนอย่าง
มาก 
         การจดัการเรียนรู้การแก้ปญัหาโดยใช้รูปแบบ SSCS นัน้ บทบาทของผู้สอนจะ
เปลีย่นไป ซึง่หน้าทีข่องผูส้อนจะเป็นเพยีงผูใ้หค้วามช่วยเหลอืในกระบวนการเรยีนการสอนเท่านัน้ 
ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รูปแบบ SSCS พซิซนิี่ เชพพาร์ดสนั และเอเบล (Pizzini; Shepardson; 
& Abell. 1989: 531)  ไดใ้หบ้ทบาทของผูส้อนและบทบาทผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรู้การแก้ปญัหา
ในขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3  บทบาทของครแูละบทบาทนกัเรยีนในการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
 

การเรียนการสอน
ด้วยรปูแบบ SSCS 

บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

1. ขัน้คน้หาปญัหา  
   (Search: S) 

 ก าหนดสถานการณ์ปญัหา 
 ใชค้ าถามกระตุน้ใหน้กัเรยีน 
      วเิคราะห์ปญัหาเพื่อระบปุญัหา 
 แนะน าใหน้กัเรยีนเกบ็ขอ้มลู 
      เพิม่เตมิหากยงัไมส่ามารถ 
      วเิคราะห์ปญัหาเพื่อระบปุญัหาได ้
 ใหน้กัเรยีนระบปุญัหา 

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 
       สถานการณ์ปญัหา 
 ตัง้วเิคราะห์ประเดน็ปญัหา 
      เพื่อระบปุญัหา 
 เกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิหากยงัไม ่
       สามารถวเิคราะห์ปญัหาเพื่อ  
       ระบปุญัหา 
 ระบปุญัหา 

2. ขัน้แกป้ญัหา  
   (Solve: S) 

 ชว่ยนกัเรยีนในการแยกประเดน็ 
       การแกป้ญัหา 
 ชีป้ระเดน็ทีผ่ดิในความคดิของ     
       นกัเรยีน 

 แยกแยะประเดน็ปญัหา 
 ออกแบบวธิกีารแกป้ญัหา 
       ดว้ยวธิกีารต่างๆ ที ่
       หลากหลาย 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

การเรียนการสอน
ด้วยรปูแบบ SSCS 

บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

 

 กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิแกป้ญัหา 
       ในความเป็นไป ไดท้างอื่น 
       หลายๆ ทาง 
  แยกนกัเรยีนทีม่คีวามคดิและ 
     ไมม่คีวามคดิในการแกป้ญัหา 
     ออกจากกนั 
 ชว่ยนกัเรยีนใหเ้ชือ่มโยง 
       ประสบการณ์ เพื่อใหเ้กดิ 
       ความคดิของเขาเอง 
 ไมต่ดัสนิใจเรว็เกนิไป 
 พจิารณาเหตุผลทีน่กัเรยีนใชใ้น 
       การออกแบบวธิกีารแกป้ญัหา 
       และการตรวจสอบ 
 ใหน้กัเรยีนท าสิง่ทีไ่ดจ้ากขอ้มลู 
       น าไปใชไ้ดส้ะดวก 
 ชว่ยแนะนกัเรยีนในการแก ้    
       ปญัหาในแต่ละข ัน้ตอนการแก ้
       ปญัหาทีค่ดิขึน้เองของเขา  
 ไมค่วรใชอ้ทิธพิลจากนกัเรยีน 
      คนใดคนหนึ่งตดัสนิ ระบอุธบิาย   
      หรอืแกป้ญัหา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขัน้สรา้งความรูท้ีไ่ด ้
    จากการแกป้ญัหา   
    (Create) 

 กระตุน้ใหน้กัเรยีนแยกแยะวธิกีาร 
       แกป้ญัหาและค าตอบทีไ่ดจ้ากการ  
       แกป้ญัหาดว้ยวธิกีารต่างๆ  
 กระตุน้ใหน้กัเรยีนสรปุความรูท้ี ่
       ไดจ้ากการแกป้ญัหาเป็น 3  สว่น    
  1. วธิกีารทีห่ลากหลายในการ 
      แกป้ญัหา 
  2. ค าตอบทีค่น้พบจากการแกป้ญัหา 
      ดว้ยวธิกีารต่างๆ  
  3. การน าวธิกีารและค าตอบทีค่น้พบ 
     จากการแกป้ญัหาไปประยุกต์ใช ้

 แยกแยะวธิกีารแกป้ญัหาและ 
      ค าตอบทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหาดว้ย 
      วธิกีารต่างๆ 
 สรปุความรูท้ีไ่ดจ้ากการแกไ้ข 
       ปญัหา แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื 
  1. วธิกีารทีห่ลากหลายในการ  
      แกป้ญัหา     
  2. ค าตอบทีค่น้พบจากการแกป้ญัหา 
      ดว้ยวธิกีารต่างๆ  
  3. การน าวธิกีารและค าตอบทีค่น้พบ 
      จากการแกป้ญัหาไปประยุกต์ใช ้
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

การ เรี ยนการสอน
ด้วยรปูแบบ SSCS 

บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

4. ขัน้แลกเปลีย่นแนว 
    ทางในการแกป้ญัหา 
   (Share: S) 

 ใชค้ าถามเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีน 
     น าเสนอกระบวนการแกป้ญัหา 
 ชว่ยนกัเรยีนเสนอกระบวนการ 
      แกป้ญัหาโดยใชค้ าถามน าให ้
      นกัเรยีนเสนอกระบวนการ 
      แกป้ญัหาทลีะประเดน็ 

 น าเสนอกระบวนการแก ้
     ปญัหา เพื่อ 

     1. ระบปุญัหา แยกแยะประเดน็ปญัหา 
    2. วธิกีารต่างๆ ในการแกป้ญัหา 
    3. ค าตอบทีค่น้พบจากการแกป้ญัหา 
        ดว้ยวธิกีารต่างๆ คน้พบจากการแก ้
       ปญัหาต่อไป  
    4. การน าวธิกีารและค าตอบที ่
       ประยุกต์ใช ้น าขอ้มลูจากการน าเสนอ      
       ของเพื่อนนกัเรยีนมาสรปุเป็น  
       กระบวนการแกป้ญัหาทีถู่กตอ้ง 

 
         นอกจากนี้ วลัลภ มานักฆ้อง (2549: 23-24) ได้กล่าวถึง การจดัการเรยีนการสอน

โดยใช้วธิกีารเรยีนรู้แบบ SSCS เกี่ยวกบักระบวนการเรยีนการสอนและพฤตกิรรมของครู ดงันัน้ 
การเรยีนการสอนโดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบ SSCS ม ี4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ที ่1 Search: S หมายถงึ การคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาและการ 
แยกแยะประเดน็ของปญัหา การแสวงหาขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัปญัหา ซึง่ประกอบดว้ยการ 
ระดมสมอง เพื่อท าใหเ้กดิการแยกแยะปญัหาต่างๆ ทีม่อียูใ่นปญัหานัน้ๆ ผูเ้รยีนจะตอ้งอธบิายและ 
ให้ขอบเขตของปญัหาด้วยค าอธบิายจากความเขา้ใจของผู้เรยีนเอง ซึ่งจะต้องตรงกบัจุดมุ่งหมาย
ของบทเรยีนที่ตัง้ไว้ ในขัน้นี้ผู้เรยีนจะต้องหาข้อมูลของปญัหาเพิม่เตมิ โดยอาจหาได้จากการที่
ผูเ้รยีนตัง้ค าถามถามครูหรอืเพื่อนนักเรยีนเอง การอ่านบทความในวารสารหรอืหนังสอืคู่มอืต่างๆ 
การส ารวจและอาจไดม้าจากงานวจิยัหรอืตามต าราต่างๆ 

ขัน้ที ่2 Solve: S หมายถงึ การวางแผนและการด าเนินการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีาร 
ต่างๆ หรอืการหาค าตอบของปญัหาทีเ่ราต้องการ ในขัน้นี้ผู้เรยีนต้องวางแผนการแก้ปญัหารวมไป
ถึงการวางแผนการใช้เครื่องมอืในการแก้ปญัหาที่ถูกต้องโดยการน าขอ้มูลที่ได้จากขัน้ที่ 1 มาใช้
ประกอบในการแกป้ญัหา ขณะทีผู่เ้รยีนก าลงัด าเนินการแกป้ญัหาถ้าพบปญัหา ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะ 
ยอ้นกลบัไป ขัน้ที ่1 ไดอ้กี หรอืผูเ้รยีนอาจจะปรบัปรุงแผนการของตนทีว่างไวโ้ดยการประยกุต์ 
เอาวธิกีารต่างๆ มาใชร้วมกนั 

ขัน้ที ่3 Create: C หมายถงึ การน าผลทีไ่ดม้าจดักระท าเป็นขัน้ตอน เพื่อใหง้่าย 
ต่อความเขา้ใจและเพื่อสื่อสารกบัคนอื่นได ้การน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหาหรอืวธิกีารทีไ่ด ้
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จากการแกป้ญัหามาจดักระท าให้อยู่ในรูปของค าตอบหรอืวธิกีารที่สามารถอธบิายให้เขา้ใจได้ง่าย 
โดยอาจท าไดด้ว้ยการใชภ้าษาทีง่่าย สละสลวย มาขยายความหรอืตดัทอนค าตอบที่ได้ให้อยู่ในรูปที่
สามารถอธบิายหรอืสื่อสารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดง้่าย 

          ข ัน้ที ่4 Share: S หมายถงึ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัข ัน้ตอนหรอืวธิ ี
การทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น โดยทีผู่เ้รยีนแต่ละคนอาจจะไดว้ธิกีารที่แตกต่างกนั 
หรอืค าตอบทีไ่ดอ้าจจะไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่ไดร้บัการยอมรบักไ็ด้ ค าตอบทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
และถูกตอ้งผู้เรยีนกจ็ะมาแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในวธิกีารที่ใช้ในการหาค าตอบส่วนค าตอบหรอื
วธิกีารที่ไม่ได้รบัการยอมรบั ผู้เรยีนจะต้องร่วมกนัพจิารณาว่าเกดิการผดิพลาดที่ใดบ้าง อาจจะ
ผดิพลาดในขัน้การวางแผนการแกป้ญัหาหรอืการแกป้ญัหาผดิพลาด 

พฤตกิรรมของครใูนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
1. การคน้หา (Search: S) ครชู่วยนกัเรยีนในการแยกแยะประเดน็ของปญัหาไม่ 

ตดัสนิใจเรว็เกนิไป และไม่ควรใชอ้ทิธพิลจากความคดิของนกัเรยีนคนใดคนหนึ่งตดัสนิ ระบุ อธบิาย
หรอืแกป้ญัหา 

2. การแกป้ญัหา (Solve: S) ครชู่วยนกัเรยีนในการแยกประเดน็ การแกป้ญัหา  
ชีป้ระเดน็ทีผ่ดิในความคดิของนกัเรยีน กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิแกป้ญัหาในความเป็นไปไดท้างอื่น 
หลายๆ ทาง แยกนกัเรยีนทีม่คีวามคดิและไม่มคีวามคดิในการแกป้ญัหาออกจากกนัช่วยนักเรยีนให้
เชื่อมโยงประสบการณ์เพื่อใหเ้กดิความคดิของเขาเอง พจิารณาเหตุผลทีน่ักเรยีนใช้ในการออกแบบ
วธิกีารแกป้ญัหาและการตรวจสอบ ไม่ตดัสนิใจเรว็เกนิไป ใหน้กัเรยีนท าสิง่ทีไ่ดจ้ากขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปู
ทีส่ามารถน าไปใชไ้ดส้ะดวก ช่วยแนะนกัเรยีนในการแกป้ญัหาในแต่ละข ัน้ตอนการแกป้ญัหาทีค่ดิขึน้
ของเขาเอง ไม่ควรใช้อิทธิพลจากความคิดของนักเรยีนคนใดคนหนึ่งตดัสนิ ระบุ  อธิบายหรือ
แกป้ญัหา 

1. การสรา้งค าตอบ (Create: C) ครชู่วยนกัเรยีนในการแยกแยะวธิกีารแกป้ญัหา 
กระตุน้ใหน้กัเรยีนเลอืกวธิกีารทีถู่กตอ้ง ช่วยนักเรยีนให้เชื่อมโยงประสบการณ์เพื่อให้เกดิความคดิ
ของเขาเอง ไม่ตดัสนิใจเรว็เกนิไป ใหน้กัเรยีนท าสิง่ที่ได้จากขอ้มูลให้อยู่ในรูปที่เขา้ใจง่ายไม่ควรใช้
อทิธพิลจากความคดิของนกัเรยีนคนใดคนหนึ่งตดัสนิ ระบุ อธบิายหรอืแกป้ญัหา 

2. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Share: S) ครตูัง้ค าถามหรอืช่วยใหน้กัเรยีน 
แยกแยะวธิกีารแกป้ญัหาไม่ตดัสนิใจเรว็เกนิไป ให้นักเรยีนท าสิง่ที่ได้จากขอ้มูลให้อยู่ในรูปที่เขา้ใจ
ง่ายและสามารถสื่อสารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดง้่ายดว้ย ไม่ควรใชอ้ทิธพิลจากความคดิของนกัเรยีนคน 
ใดคนหนึ่งตดัสนิ ระบุ อธบิายหรอืแกป้ญัหา 
    จากการจดัการเรยีนการสอนและบทบาทของครูจากที่กล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าการ
สอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS เป็นการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ผู้เรยีนจะต้องแยกแยะประเดน็
ของปญัหา และหาขอ้มลูทีช่่วยส่งเสรมิใหเ้กดิแนวทางในการแก้ปญัหา โดยผู้สอนเป็นเพยีงผู้ชี้แนะ
แนวทาง และผูเ้รยีนจะตอ้งเชื่อมโยงขอ้มลูใหม่ทีไ่ดร้บักบัขอ้มูลเดมิจากประสบการณ์การแก้ปญัหา
ในลกัษณะทีค่ลา้ยกนัทีผ่่านมา เพื่อประยกุตห์ารปูแบบในการแกป้ญัหาแบบใหม่ๆ นอกจากนี้ในการ
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สอนแต่ละขัน้ตอนของ SSCS ผูเ้รยีนสามารถค้นหาวธิกีารในการแก้ปญัหาได้ตลอดเวลาโดยครูจะ
เป็นผูช้่วยใหก้บัผูเ้รยีน ไม่ใช่เป็นผูบ้อกผูเ้รยีน 
 

 1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รปูแบบ SSCS 
     งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้แบบ SSCS ผู้วจิยัได้ท าการศกึษา
คน้ควา้งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS ไวด้งันี้ 
 

     งานวิจยัต่างประเทศ 
  งานวจิยัทีค่น้พบจากต่างประเทศเป็นงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษาเฉพาะวชิาวทิยาศาสตรด์งันี้ 
  พซิซนิี่ เชพพารด์สนั และเอเบล (Pizzini; Shepardson; & Abell. 1989: 325-532) ได้
ทดลองสอนวชิาวทิยาศาสตรโ์ดยใชร้ปูแบบ SSCS ทีช่่วยส่งเสรมิทกัษะการคดิ โดยใหน้กัเรยีนไดร้บั
ประสบการณ์ตรงจากการแก้ปญัหา ซึ่งนักเรยีนจะได้เรยีนรู้ท ัง้ความคดิรวบยอดทางวทิยาศาสตร์
และทกัษะการแกป้ญัหา จากผลการวจิยัพบวา่ นักเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาการเรยีนรู้
ดา้นความคดิรวบยอดทางวทิยาศาสตรไ์ดด้ขี ึน้มทีกัษะในการคดิและการตัง้ค าถาม และเกดิเจตคตทิี่
ดต่ีอการเรยีนวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในทางทีด่ขี ึน้ 
  พซิซนิี และเชพพาร์ดสนั (Pizzini; & Shepardson. 1991: 348-352) ได้ศกึษาการ
สอนโดยวธิกีารสอนแบบ SSCS กบัการสอนดว้ยวธิทีี่ครูเป็นผู้น าในการทดลองปฏบิัตขิองนักเรยีน
กลุ่มใหญ่จะท าให้นักเรยีนตัง้ค าถามแตกต่างกนัอย่างไร และการสอนโดยวธิสีอนแบบ SSCS กบั
การสอนด้วยวธิีครูเป็นผู้น าการทดลองปฏิบตัิของนักเรียนกลุ่มเล็กจะท าให้นักเรียนตัง้ค าถาม
แตกต่างกนัอยา่งไร 
  วธิกีารศกึษาใชค้ร ู22 คน ทีส่อนวทิยาศาสตร์เขา้ร่วมในโครงการ NSF โดยครูแต่ละ
คนถูกบนัทกึภาพและเสยีงขณะทีท่ าการสอนปกตกิ่อนอบรมวธิกีารสอนแบบ SSCS 1 ปี และหลงั 
จากนัน้กใ็ชก้ารสอนแบบ SSCS พบวา่ การตัง้ค าถามของนักเรยีนกลุ่มใหญ่ ระหว่างการสอนแบบ 
SSCS และแบบครูเป็นผู้น าการทดลองไม่มคีวามแตกต่างกนั และการตัง้ค าถามของนักเรียนกลุ่ม
เลก็ระหวา่งการสอนแบบ SSCS และแบบครูเป็นผู้น าการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยการสอนแบบ SSCS ท าใหน้กัเรยีนถามค าถามมากขึน้ 
  พซิซนิี่ และเชพพารด์สนั กล่าววา่ การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS ท าใหผู้เ้รยีนมแีรง 
จงูใจในการตัง้ค าถามด้วยตนเองท าให้ผู้เรยีนได้พฒันาด้านความคดิแสดงให้เหน็ว่าวธิสีอนโดยใช้
รปูแบบ SSCS สามารถพฒันาการคดิของผูเ้รยีนได้ ผูเ้รยีนจะมปีฏสิมัพนัธก์นัในหอ้งเรยีนต่างกนัซึง่
เนื่องมาจากผูเ้รยีนมบีทบาทในการร่วมกจิกรรม 
  พซิซนิี่ และเชพพารด์สนั (Pizzini; & Shepardson. 1992: 243) ไดศ้กึษาเปรยีบ 
เทยีบกจิกรรมนักเรยีนเกรด 8 วชิาวทิยาศาสตร์ ที่สอนด้วยวธิแีก้ปญัหาและวธิกีารทดลอง เพื่อดู
ธรรมชาตขิองกจิกรรมการเรยีนในหอ้งของการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการทดลองการปฏบิตัิ
แตกต่างกนัหรอืไม่ กลุ่มตวัอย่างที่สอนโดยใช้รูปแบบ SSCS ม ี42 คน และที่สอนด้วยวธิทีดลอง
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ปฏบิตั ิ29 คน สอนดว้ยครคูนเดยีวกนัซึง่ไดร้บัการอบรมการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS นักเรยีนจะ
ถูกสงัเกตในขณะด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้ 2 วธิ ีวธิลีะ 5 กจิกรรม บนัทกึกจิกรรมเป็นรหสั
และสงัเกตจากเทปบนัทกึภาพและเสยีงรหสัจะแสดงการวางแผนผงัหอ้งเรยีน โครงสรา้งของบท 
เรยีน ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนและพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิพ์บวา่ ผลการสอน
แบบทดลองปฏบิตักิารไม่มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมของนกัเรยีนและโครงสร้างของบทเรยีน 
การจดัหอ้งเรยีน สรา้งแผนการสอนรปูโดยใชร้ปูแบบ SSCS ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธ์ดงันี้  ความใน
ใจของนกัเรยีนสมัพนัธก์บัการวเิคราะห์ขอ้มูล การตอบสนองของนักเรยีนสมัพนัธ์กบัการวเิคราะห์
ขอ้มลูและการจดัผงัหอ้งเรยีน พฤตกิรรมการตดิตามของนกัเรยีนสมัพนัธก์บัการออกแบบวจิยับท 
เรยีนมปีฏิสมัพนัธ์กบันักเรยีนด้วยกนั การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูลการประเมนิผล และ
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบัครู พฤตกิรรมการใหข้องนกัเรยีนสมัพนัธก์บัการวเิคราะหข์อ้มลู   
พซิซนิี่ และเชพพารด์สนั อธบิายวา่ วธิกีารสอนแบบทดลองปฏบิตัพิฤตกิรรมแต่ละดา้นของนักเรยีน
ไม่สมัพนัธ์กนั ท าให้พฤตกิรรมด้านการตอบสนองคอื เป้าหมายโครงสร้างของบทเรยีนไม่เพิม่ขึน้ 
ส่วนวธิสีอนแบบ SSCS พฤตกิรรมของนักเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัโครงสร้างของบทเรยีน ท าให้
นกัเรยีนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีนอย่างเตม็ที่ ดงันัน้จงึตรงกบัพฤตกิรรมการแก้ปญัหา
ทางวทิยาศาสตร ์
  เอเบล และพซิซนิี่ (Abell; & Pizzini. 1992: 649) ได้ศกึษาผลการจดัการสอนแบบ
แกป้ญัหาทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในหอ้งเรยีน และทศันคตขิองครูวทิยาศาสตร์ ในโรงเรยีนขนาดกลาง
พบวา่ ทศันคตทิัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั ส่วนพฤตกิรรมของครูซึ่งวเิคราะห์จากเทปทัง้สองกลุ่มมี
ความแตกต่างกนั ซึง่ครไูม่มคีวามแตกต่างในดา้นทศันคตอิาจเป็นเพราะระยะเวลาของการอบรมไม่
เพยีงพอต่อการเปลี่ยนแปลงทศันคตขิองครูด้านพฤตกิรรมหลงัอบรมกลุ่มทดลอง  จะสอนบรรยาย
น้อยลง สงัเกตนกัเรยีนมากขึน้ ดงันัน้ การปรบัปรุงการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ขึน้อยู่กบัครูเป็น
ส าคญัการสรา้งแรงจงูใจมผีลโดยตรง ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
  ลลิ ิ(Li Li. 1996: 25-29) ได้ศกึษาเทคนิคการสอนทางวทิยาศาสตร์ที่ครูใช้สอนใน
ระดบัประถมศึกษา และปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาการเลอืกใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกนัเพื่อ
น ามาใช้การแก้ปญัหาทางวทิยาศาสตร์ ของครูวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา ประเทศสงิคโปร ์
จากการวจิยัพบวา่ ครวูทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษาส่วนใหญ่เลอืกใชร้ปูแบบการสอนแบบ SSCS 
มาใชใ้นการแกป้ญัหาโดยใหเ้หตุผลว่าการสอนแบบ SSCS สามารถช่วยพฒันาทกัษะการคดิ และ
ความสามารถในการแกป้ญัหาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา เนื่องจากการสอนแบบ SSCS สามารถช่วย
ขยายความคิดและกลัน่กรองปญัหาหรือค าถามต่างๆ ฝึกให้นักเรียนได้ระบุปญัหาได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ฝึกใหน้กัเรยีนไดค้น้หาขอ้มลูและจดัขอ้มลูอยา่งเป็นระบบเพื่อเตรยีมพร้อมในการวาง
แผนการแกป้ญัหา และช่วยใหน้กัเรยีนไดอ้อกแบบเครื่องมอืเพื่อสื่อสารถึงปญัหาหรอืค าถามต่างๆ 
รวมถงึข ัน้ตอนและการสรุปผล อกีทัง้ช่วยฝึกการน าเสนอขอ้มลูแก่ผูอ้ื่นดว้ย 
  ชุน เยน็ ชาง (Chun Yen Chang. 1999: 373-388) ได้ศกึษาผลการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัโลกดว้ยรปูแบบ SSCS และการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์โลกด้วยการเรยีน
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การสอนแบบปกตทิีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า นักเรยีนที่
เรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัโลกด้วยการเรยีนการสอนตามรูปแบบ SSCS มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัโลกสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัโลกดว้ยการเรยีนการ
สอนแบบปกต ิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  คสัมาแวน (Kusmawan. 2005: 1-5) ได้ศึกษาคุณค่าของการปฏิบตัิการทาง
วทิยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ SSCS ของนักเรียนในประเทศ
อนิโดนีเซยี จากการวจิยัพบว่า หลงัการใช้รูปแบบ SSCS เจตคตขิองนักเรยีนต่อความรู้และความ
ตระหนกัในสถานการณ์ต่างๆ ของสิง่แวดลอ้มทางวทิยาศาสตร ์รวมทัง้ทกัษะการสื่อสาร และการมี
ปฏสิมัพนัธส์งูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดย คสัมาแวน ไดอ้ธบิายวา่ รปูแบบการสอน SSCS ซึ่ง
มาจาก Search (S), Solve (S), Create (C) และ Share (S) นัน้ เป็นรูปแบบที่ช่วยให้นักเรยีนได้
ด าเนินการคน้หาในสิง่ทีไ่ม่รู ้และไดข้ยายความรูท้ ีผ่่านการประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหา และสิง่ส าคญั
ของการค้นหา คอื ได้ฝึกให้นักเรยีนได้รู้จกัระบุปญัหา การเลอืกประเดน็ปญัหา และการคดักรอง
ปญัหา และยงัได้ส่งเสรมิการคดิของนักเรยีนในแก้ปญัหาได้หลากหลายเพื่อน าไปสู่การแก้ปญัหา
ต่างๆ นกัเรยีนสามารถตดัสนิใจทีจ่ะคน้หาขัน้ตอนและออกแบบ รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์นอกจากนี้
รปูแบบการสอน SSCS ยงัท าใหน้กัเรยีนมทีกัษะการสื่อสารและมปีฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอื่นเกี่ยวกับ
ปญัหา เช่น การวางแผน การค้นพบและการประยุกต์ ดงันัน้จึงท าให้นักเรยีนได้มโีอกาสสะท้อน
ความเป็นตวัของตวัเองในการพฒันาตนเองดว้ยเช่นกนั 
 

  งานวิจยัในประเทศ 
  นวลจนัทร ์ผมอุดทา (2545: 59) ไดท้ าการวจิยัผลการสอนคณิตศาสตรโ์ดยใช้รูปแบบ 
SSCS ทีม่ต่ีอความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดย
ใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ข ัน้ต ่า ร้อยละ 50 ที่ก าหนดไว ้และความสามารถในการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่านักเรยีนที่ได้รบัการ
สอนแบบปกต ิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  ฐติพิร  บรพินัธ ์(2548: 31) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 จากการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนปกติพบว่า 
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS 
สงูวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 และนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS มคีวามสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
.01 
  วลัลภ มานกัฆอ้ง (2549: 90-91) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาชุดกจิกรรมดว้ย
วธิสีอนแบบ SSCS เรื่อง อสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการ 
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วจิยัพบว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัใช้ชุดกจิกรรมด้วยวธิสีอนแบบ SSCS สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และนักเรยีนยงัมเีจตคตทิางคณิตศาสตร์ 
หลงัใชชุ้ดกจิกรรมดว้ยวธิสีอนแบบSSCS สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  อศิราวฒุ สม้ซ่า (2549: 54) ไดศ้กึษาความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาและเจตคติ
ต่อวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบ SSCS พบวา่ ความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรส์ูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของส านักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศกึษาอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และเมื่อพจิารณาแต่ละด้าน
พบวา่ การเขยีนประโยคสญัลกัษณ์และการหาค าตอบของโจทยป์ญัหาการบวกจ านวนทีม่หีลายหลกั
สามจ านวน นักเรยีนท าคะแนนได้แตกต่างจากเกณฑ์ของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษาอยา่งไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิและนกัเรยีนมเีจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์อยูใ่นระดบั
ดที ัง้ในภาพรวมและรายขอ้ โดยดา้นครมูคีวามรูใ้นเรื่องทีส่อนนกัเรยีนมเีจตคตอิยูใ่นระดบัดมีาก 
  นนัทวนั ค าสยีา (2551: 91-92) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารเรยีนรูแ้บบ LT การ
เรยีนรู้แบบ KWL และการเรยีนรู้แบบ SSCS ผลการวจิยัปรากฏดงันี้  นักเรยีนที่เรยีนด้วยวธิกีาร
เรยีนรู้แบบ LT วธิกีารเรยีนรู้แบบ KWL และวธิกีารเรยีนรู้แบบ SSCS มคีวามสามารถในการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 และผลการจ าแนกกลุ่มวธิกีารเรยีนรู้
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบวา่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารเรยีนรู ้
แบบ LT การเรยีนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบ SSCS มคีวามสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์แตกต่างกนัดงันัน้ครผููส้อนจงึควรพฒันารปูแบบวธิกีารเรยีนรู้ เพื่อส่งเสรมิความ 
สามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอการเรยีนของนักเรยีน
ใหส้งูขึน้ต่อไป 
  จากการศกึษางานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนด้วยรูปแบบ 
SSCS สรุปได้ว่า การสอนแบบ SSCS มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่ว่าจะเป็น
นกัเรยีนในระดบัใดกต็าม เช่น ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา หรอือุดมศกึษา เป็นการจดักจิกรรม
ทีช่่วยส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาหาความรูม้อีสิระในการคน้พบดว้ยตนเอง อกีทัง้รปูแบบการสอนนี้
ยงัมขี ัน้ตอนในการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมกีารอภปิรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกนัและกนั ด้วยเหตุนี้ 
ผูว้จิยัจงึสนใจในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS เพื่อศกึษาความสามารถใน
การแกป้ญัหา และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนวา่จะไดรบัผลเป็นเช่นไร จะดขีึน้
หรอืไม่  
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2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 
 2.1 ความเป็นมาของการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 
  การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDLได้พฒันาขึน้โดย โอเกลิ (Ogle) ในปี ค.ศ.1986 ต่อมา 
ชอว ์และคณะ (Shaw; Others. 1997: 482-486)  อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมสิซสีซปิป้ี ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ได้น าเทคนิค KWDL มาใช้สอนในวชิาคณิตศาสตร์ ซึ่งน ารูปแบบการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมอืกนัแก้ปญัหา (Cooperative Problem Solving) มาผสมผสานในกจิกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้การเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ วตัถุประสงค์ของเทคนิค KWDL เพื่อการสอน
ทกัษะภาษาแต่สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนวชิาอื่น ๆ ที่มกีารอ่านเพื่อท าความเขา้ใจ เช่น 
วชิาสงัคมศกึษา วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพราะว่าผู้เรยีนจะได้รบัการฝึกให้ตระหนักใน
กระบวนการการท าความเขา้ใจตนเอง การวางแผนการ ตัง้จุดมุ่งหมายตรวจสอบความเขา้ใจใน
ตนเอง การจดัระบบขอ้มูล เพื่อดงึมาใช้ภายหลงัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ จงึมปีระโยชน์ในการฝึก
ทกัษะการอ่าน คดิวเิคราะห ์เขยีนสรุป และน าเสนอ เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ที่
พฒันาจากเทคนิค KWL ของโอเกลิ (Ogle. 1986: 517) ทีต่อ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นพืน้ฐาน  
นัน่คอื นกัเรยีนตอ้งมคีวามสามารถในการอ่านก่อนจงึจะสามารถพฒันาทกัษะการอ่านให้มคีุณภาพ
มากขึน้ ดว้ยเทคนิค KWL, KWDL, KWL plus วธิกีารจดัการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคหรอืกระบวนการ 
KWDL มขี ัน้ตอนการด าเนินการเช่นเดยีวกนักบั KWL เพยีงแต่เพิม่ข ัน้ D เป็นขัน้ตอนที ่3  ซึง่ 
KWDL มาจากค าถามทีว่า่  
     K: เรารูอ้ะไร (What we know) หรอืโจทยบ์อกอะไรเราบา้ง (ส าหรบัคณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร)์ 
                W: เราตอ้งการรู ้ตอ้งการทราบอะไร (What e want to know) หรอืโจทยใ์หอ้ะไร  
บอกอะไรบา้ง 
     D: เราท าอะไร, อยา่งไร (What we do) และหาค าตอบ หรอืเรามวีธิกีารอยา่งไรบา้ง 
หรอืมวีธิดี าเนินการเพื่อหาค าตอบอยา่งไร  
      L: เราเรยีนรู้อะไรจากการด าเนินข ัน้ที่ 3 (What we learned) ซึ่งคอื ค าตอบสาระ
ความรูแ้ละวธิศีกึษาค าตอบ และขัน้ตอนการคดิค านวณ เป็นตน้   

     ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูท้ ีใ่ชเ้ทคนิค KWDL จะช่วยท าใหผู้เ้รยีนมลี าดบัข ัน้ตอนการคดิ
อยา่งเป็นระบบ จะเป็นแรงเสรมิที่ท าให้ผู้เรยีนมกีารถ่ายทอดแนวความคดิได้อย่างเป็นระบบซึ่งจะ
ส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจในสิง่ทีต่นเองก าลงัท าอยูไ่ดด้ ี  
 การก าหนดขัน้ตอนของเทคนิค KWDL การมคี าถามน าเพื่อให้แสวงหาขอ้มูลและ
บนัทกึตามที่ต้องการในแต่ละขัน้ จะช่วยส่งเสรมิการอ่านมากขึน้ โดยเฉพาะการอ่านเชงิวเิคราะห์ 
การน ากระบวนการหรอืเทคนิค KWDL ไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านโจทยป์ญัหา
ของนกัเรยีนทุกระดบัชัน้จะมปีญัหามากทีสุ่ด เนื่องจากการอ่านโจทยไ์ม่เขา้ใจชดัเจน วเิคราะหโ์จทย์
ไม่เป็น เป็นปจัจยัส าคญัปจัจยัหนึ่ง นอกจากการคดิค านวณไม่เป็น ดงันัน้ทุกข ัน้ตอนของเทคนิค 
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KWDL ครจูงึตอ้งคอยแนะน าชี้แนะแนวทางให้นักเรยีนได้คดิพจิารณาและวเิคราะห์ให้หลากหลาย
มากทีสุ่ด แต่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกบัการร่วมมอืกนัเรยีนรู้ 
นักเรียนที่เก่งกว่ากจ็ะสามารถช่วยนักเรียนที่อ่อนกว่าได้ การใช้เทคนิค KWDL ในการสอน
คณิตศาสตร์ ครูต้องเตรยีมแผนผงั KWDL เช่นเดยีวกบัเทคนิค KWL ในตอนเริม่ต้นบทเรยีนที่ครู
อธิบายโดยครูและนักเรียนร่วมกนัเรียนรู้ท าความเข้าใจวธิีการแต่ละชัน้ตอน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนทีสุ่ด ซึง่ตอ้งมแีผนผงั KWDL ประกอบใหน้กัเรยีนมองเหน็ไดช้ดัเจนทุกคนดว้ย  
(วชัรา เล่าเรยีนด.ี 2547: 97) นอกจากนัน้การฝึกท าแบบฝึกหดัมสี่วนร่วม นักเรยีนจะต้องมแีผนผงั 
KWDL ของตนเองเพื่อเตมิขอ้ความดว้ยเช่นกนั ดงัแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4 แผนผงั KWDL เรื่อง โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
 

K 
โจทย์บอกอะไรบา้ง 

W 
โจทย์ใหห้าอะไร 
มวีธิกีารอย่างไร 
ใชว้ธิอีะไรไดบ้า้ง 

D 
ด าเนินการตาม 
กระบวนการแก ้
โจทย์ปญัหาอย่างไร 

L 
ค าตอบทีไ่ดแ้ละ 
บอกวธิคีดิ 
คดิค าตอบอย่างไร 

1… 
2… 
3… 
4… 

1… 
2… 
3… 
4… 

แสดงวธิที า.... 
วธิทีี ่1…..  
วธิทีี ่2…..  
วธิทีี ่3…..  
 

ค าตอบ.. 
สรปุข ัน้ตอบ.... 

 

 ทีม่า: วชัรา เล่าเรยีนด.ี (2547). เทคนิคการจดัการเรยีนรูส้ าหรบัครมูอือาชพี. หน้า 97. 
 

 จากตาราง 4 จะเหน็ไดว้า่แผนผงั KWDL สามารถล าดบัข ัน้ตอนในการแก้โจทยป์ญัหาได้
อยา่งเป็นระบบ สามารถท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ 
 

   2.2 ขัน้ตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 
จากความหมายของเทคนิค KWDL ทีก่ล่าวมาแล้วผู้วจิยัจงึได้ศกึษาเกี่ยวกบัข ัน้ตอน

การสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ในเรื่องการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์เพื่อที่จะได้ก าหนดขัน้ตอน
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนซึง่มนีกัการศกึษาหลายท่านไดก้ าหนดขัน้ตอนการสอนไวด้งันี้ 
 ชอว ์และคนอื่น ๆ (Shaw Others. 1997: 482-486) อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยั 
มสิซสิซปิป้ี ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้พฒันาเทคนิค KWDL มาใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ซึง่ม ี4 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ที ่1 แบ่งกลุ่มใหน้กัเรยีนช่วยกนัหาสิง่ที่รู้เกี่ยวกบัโจทย์ สิง่ที่โจทยก์ าหนดให้และ
สิง่ทีโ่จทยต์อ้งการทราบ โดยใชบ้ตัรกจิกรรมเทคนิค KWDL 
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ขัน้ที ่2 นกัเรยีนในกลุ่มร่วมกนัอภปิรายเพื่อหาสิง่ที่ต้องการรู้เพิม่เตมิเกี่ยวกบัโจทย์
หาความสมัพนัธข์องโจทย ์และก าหนดวธิกีารในการแกป้ญัหา 

ขัน้ที ่3 นักเรยีนช่วยกนัด าเนินการเพื่อแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ โดยเขยีนโจทย์
ปญัหาคณิตศาสตรใ์หอ้ยูใ่นรปูประโยคสญัลกัษณ์ หาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 

ขัน้ที ่4 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสรุปเป็นความรูท้ ีไ่ดจ้ากการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
โดยใหต้วัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอแนวคดิในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์และสรุปที่ได้จากการ
เรยีน 

วรีะศกัดิ ์เลศิโสภา (2544: 6-7) ได้น าเทคนิค KWDL มาปรบัรูปแบบการเรยีนการ
สอนและกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบักระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่ม ี4 ขัน้ตอน คอื 

1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน 
            ทบทวนความรูเ้ดมิโดยการน าเสนอสถานการณ์ของโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
หรอืเกมคณิตศาสตร ์

2. ขัน้ด าเนินการสอน 
            ใชเ้ทคนิคการสอน KWDL ในการสอนแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่ม ี4 ขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 หาสิง่ทีรู่เ้กีย่วกบัโจทย ์
แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4–5 คน ให้นักเรยีนช่วยกนัระดมสมองช่วยกนัหาสิง่ที่

โจทยก์ าหนดให ้และสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการทราบ 
                    ข ัน้ตอนที ่2 หาสิง่ทีต่อ้งการรูเ้กีย่วกบัโจทย ์

   นกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายเพื่อหาความสมัพนัธ์ของโจทยท์ี่ก าหนดให้ และแนวทาง
วธิกีารแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
                   ข ัน้ตอนที ่3 ด าเนินการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์

   นักเรียนช่วยกนัแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ โดยเขยีนประโยคสญัลกัษณ์หา
ค าตอบและตรวจสอบค าตอบทีไ่ด ้

   ข ัน้ตอนที ่4 สรุปทีไ่ดจ้ากการเรยีน 
   ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอรูปแบบ และแนวทางในการแก้โจทย์ปญัหา

คณิตศาสตร ์นกัเรยีนสรุปเป็นความรูท้ ีไ่ดก้ารเรยีน 
3. ฝึกทกัษะ 
   นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีนคณิตศาสตร์ 
4. ขัน้วดัและประเมนิผล 
   สงัเกตการณ์ร่วมกจิกรรม ตรวจผลงานกลุ่มและแบบฝึกหดั 
นิรนัดร์ แสงกุหลาบ (2547: 52–53)  ได้น าเทคนิค KWDL มาปรบัรูปแบบการเรยีน

การสอน และกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบักระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่ม ี4 ขัน้ตอน คอื 
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 1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน 
   1.1 ทบทวนความรูเ้ดมิโดยการยกสถานการณ์ปญัหาในเรื่องทีเ่รยีนมาแล้วสนทนา

ซกัถามนกัเรยีนใหร้่วมกนัตอบค าถาม 
   1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนทราบ และบทบาทการท างานกลุ่ม 
   1.3 เรา้ความสนใจ โดยใชเ้กมคณิตศาสตร ์
2. ขัน้สอนเนื้อหาใหม่ 
   2.1 ครูน าเสนอโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียนทัง้ช ัน้ แล้วให้นักเรยีน

ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกป้ญัหา ตามแผนผงั KWDL ดงันี้ 
       K: ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัหาสิง่ทีโ่จทยบ์อกใหท้ราบ หรอืสิง่ทีรู่เ้กีย่วกบัโจทย ์

        W: ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัหาสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการทราบและวางแผนแกโ้จทย ์
ปญัหาคณิตศาสตรพ์รอ้มทัง้เลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ดพรอ้มใหเ้หตุผลประกอบ 

        D: ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัด าเนินการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรต์ามแผนที ่
ไดว้างไว ้
         L: ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปการแกป้ญัหา และอธบิายตามแผนทีไ่ดว้างไว ้

   2.2 นักเรยีนฝึกปฏบิตัเิป็นกลุ่มย่อยโดยครูคอยแนะน า ด้วยการแบ่งนักเรยีนเป็น
กลุ่มๆ ละ 4-5 คน ร่วมกนัปฏบิตัติามบตัรกจิกรรม KWDL 

3. ขัน้ฝึกทกัษะโดยอสิระ 
   3.1 แบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน (อาจใชก้ลุ่มเดมิหรอืจดักลุ่มใหม่กไ็ด้) 
   3.2 ใหน้กัเรยีนร่วมกนัท าแบบฝึกทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนโดยตรง และ 

ในสถานการณ์อื่นๆ ทีแ่ตกต่างๆจากตวัอยา่ง เพื่อฝึกทกัษะการน าไปใช ้จากแบบฝึกครสูรา้งขึน้ 
   3.3 ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัประเมินการปฏิบตัิกจิกรรมกลุ่มของสมาชิกใน

กลุ่มตนเอง 
4. ขัน้สรุปบทเรยีนและประเมนิผล 
   4.1 นกัเรยีนและครรู่วมกนัสรุปเนื้อหาสาระส าคญัของการเรยีนรู ้
   4.2 ครปูระเมนิผลการเรยีนรูใ้นดา้นความรูค้วามเขา้ใจ การน าไปใช ้และทกัษะการ

แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรจ์ากแบบทดสอบประจ าหน่วย 
   4.3 นกัเรยีนเสนอแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงกระบวนกระบวนการท า 

งานร่วมกนัเพื่อประสทิธภิาพการพฒันาการท างานกลุ่ม 
 วชัรา เล่าเรยีนด ี(2549: 165) ไดก้ล่าวถงึข ัน้ตอนการสอนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L 

ในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 4 
ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ขัน้น า 
   1.1 ทบทวนความรูเ้ดมิ 
   1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
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   1.3 เรา้ความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร ์
2. ขัน้สอนเนื้อหาใหม่ 
   2.1 ครนู าเสนอโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนทัง้ช ัน้ แลว้ใหน้กัเรยีน 

ร่วมกนัอ่านโจทยแ์ละแกป้ญัหา ตามแผนผงั KWDL ดงันี้ 
K: ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัหาสิง่ทีโ่จทยบ์อกใหท้ราบ 

                            W: ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัหาสิง่ที่โจทยต์อ้งการทราบและวางแผนแก ้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์

D: ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัด าเนินการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
L: ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปการแกป้ญัหา 

   2.2 นักเรยีนฝึกปฏบิตัเิป็นกลุ่มย่อยโดยครูคอยแนะน า ด้วยการแบ่งนักเรยีนเป็น
กลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรม KWDL 

3. ขัน้ฝึกทกัษะโดยอสิระ 
   นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัจากแบบฝึกหดัทีค่รสูรา้งขึน้โดยเป็นโจทยป์ญัหา

คณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีเ่รยีน และสถานการณ์อื่นๆ 
4. ขัน้สรุปบทเรยีนและประเมนิผล 
จากขัน้ตอนการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL ทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่การจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนจะตอ้งประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอนดว้ยกนั 
1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน 
   1.1 ทบทวนความรูเ้ดมิโดยการยกสถานการณ์ปญัหาในเรื่องทีเ่รยีนมาแลว้ 

สนทนาซกัถามนกัเรยีนใหร้่วมกนัตอบค าถาม 
   1.2 แจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนทราบ และบทบาทการท างานกลุ่ม 
2. ขัน้ลงมอืปฎบิตั ิ 
  2.1 ครนู าเสนอโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนทัง้ช ัน้ แลว้ใหน้กัเรยีน 

ร่วมกนัอ่านโจทย ์และแกป้ญัหาตามแผนผงั KWDL ดงันี้ 
   ข ัน้ที ่1 K (What we know) เป็นข ัน้ทีน่กัเรยีนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรยีนหรอืสิง่ที่
โจทยบ์อกให้ทราบมอีะไรบ้าง ซึ่งเป็นขัน้ที่นักเรยีนต้องอ่านอย่างวเิคราะห์ โดยอาจต้องใช้ความรู้
เดมิทีเ่รยีนไปแลว้ เพื่อหาสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหว้า่มอีะไรบา้ง 
  ข ัน้ที ่2 W (What we want to know) เป็นขัน้ที่นักเรยีนหาสิง่ที่โจทยต์้องการทราบ
หรอืสิง่ทีน่กัเรยีนตอ้งการรู ้และจะมกีารแกป้ญัหาอย่างไร ซึ่งเป็นข ัน้ที่นักเรยีนต้องหาว่าสิง่ที่โจทย์
ตอ้งการทราบหรอืสิง่ทีน่กัเรยีนตอ้งการรู ้คอือะไร และจะมกีารแก้ปญัหาอย่างไร ใช้วธิกีารอะไรได้
บา้งใหน้กัเรยีนสรุปถงึวธิกีารแกป้ญัหา 
                   ข ัน้ที่ 3 D (What we do to find out) เป็นขัน้ที่นักเรยีนจะต้องท าอะไรบ้าง มวีธิี
ใดบ้าง เพื่อหาค าตอบตามที่โจทย์ต้องการ หรือสิ่งที่ตนเองต้องการรู้  ซึ่งเป็นขัน้ที่นักเรียน
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ด าเนินการแก้ปญัหาตามแผนและขัน้ตอนที่วางไว้ เป็นข ัน้ที่นักเรยีนลงมือแก้ปญัหาโดยให้บอก
ประโยคสญัลกัษณ์และวธิที าในการแกป้ญัหาอยา่งกระจ่างชดั 
                   ข ัน้ที่ 4 L (What we learned) เป็นข ัน้ที่นักเรยีนได้เรยีนรู้อะไรจากการแก้ปญัหา 
และมีข ัน้ตอนการแก้ปญัหาอย่างไร ซึ่งเป็นข ัน้ที่นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โจทย์ว่าสิ่งที่โจทย์
ตอ้งการทราบคอือะไร นกัเรยีนตอ้งตอบค าถามไดว้า่โจทยต์อ้งการอะไร ค าตอบทีไ่ดค้อือะไร  
ไดม้าอยา่งไร โดยเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ใหไ้ด ้รวมถงึข ัน้การวางแผนการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีาร
ต่าง ๆ  

   2.2 ให้นักเรยีนร่วมกนัท าแบบฝึกทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกบับทเรยีนโดยตรง  และใน
สถานการณ์อื่น ๆ ทีแ่ตกต่าง ๆ จากตวัอยา่ง เพื่อฝึกทกัษะการน าไปใช ้

3. ขัน้สรุปบทเรยีน 
   3.1 ตวัแทนออกมาน าเสนอรปูแบบ และแนวทางในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
   3.2 ครกูบันกัเรยีนร่วมกนัสรุปเป็นความรูท้ ีไ่ดก้ารเรยีน 
4. ขัน้ประเมนิผล 
   4.1 ตรวจแบบฝึกหดั 

 

 2.3 ความส าคญัและประโยชน์ของเทคนิค KWDL 
เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์เทคนิคหนึ่งซึ่งมนีักการ

ศกึษาไดก้ล่าวถงึความส าคญัและประโยชน์ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
   ควิโอโช (Quiocho. 1997: 454) ได้กล่าวว่า เทคนิค KWL  สามารถพฒันาความ
เขา้ใจในการอ่านเรื่องของนกัเรยีนใหด้ขี ึน้ได้ 

ชอว ์และคนอื่นๆ (Shaw; Others. 1997: Abstract) ได้กล่าวว่า เทคนิค KWDL เป็น
การพฒันาความสามารถ และเจตคตใินการการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ 

วรีะศกัดิ ์เลศิโสภา (2544: 5) ไดก้ล่าววา่ เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคในการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถซึง่สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

เทคนิค KWDL จะช่วยให้ผู้เรยีนได้พฒันาสตปิญัญา พฒันาทกัษะทางสงัคมพฒันา
ทกัษะและความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีช่่วยใหเ้กดิผลสะทอ้นหลายรปูแบบทาง
คณิตศาสตร ์ซึง่จะส่งผลใหเ้ป็นนักแก้ปญัหาที่ด ีนอกจากให้นักเรยีนคดัพจิารณาจากขอ้ความหรอื
ค าถามทีก่ าหนดไวใ้หแ้ลว้ ซึง่เป็นการก าหนดกรอบความคดิไม่ให้เบี่ยงเบนไปในทศิทางอื่น ยงัเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ปรยีบเทยีบแยกแยะก่อนหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง และยงัช่วยใหน้กัเรยีนอ่อน  
ปานกลางและเก่งมโีอกาสไดเ้รยีนรูไ้ดร้บัการฝึกวธิคีดิอยา่งมรีะบบและขัน้ตอนร่วมกนั 

นิรนัดร ์แสงกุหลาบ (2547: 7-8) ไดก้ล่าววา่ เทคนิค KWDL จะช่วยให้ผู้เรยีนพฒันา
ความสามารถซึง่สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

1. กระบวนการทางคณิตศาสตรอ์ยา่งหลากหลาย 
2. ช่วยส่งเสรมิพฒันาความสามารถในการคดิเชงิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ 
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3. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 
4. ช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาสตปิญัญา พฒันาการคดิ พฒันาทางสงัคมโดยเฉพาะถ้าจดัให้

ผูเ้รยีนฝึกการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
วชัรา เล่าเรยีนด ี(2549: 149) ไดก้ล่าววา่ เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วย

ส่งเสรมิการอ่านเชงิวเิคราะหใ์หก้บัผูเ้รยีน 
จากที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ สรุปได้ว่าเทคนิค KWDL มคีวามส าคญัและประโยชน์

นอกจากช่วยให้ผู้เรยีนมสีามารถในแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ได้แล้วยงัช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมี
ความสามารถในการอ่าน มทีกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคดิเชงิวเิคราะห์ 
และสงัเคราะห์ และถ้าจดัให้ผู้เรยีนฝึกการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มก็จะช่วยพฒันาทกัษะการอยู่
ร่วมกนัทางสงัคม 
 

 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 
   งานวิจยัต่างประเทศ 
     งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL นัน้เริม่ต้นจาก เทคนิค KWL       
ผูว้จิยัจงึน างานวจิยัของ KWL มาอา้งองิดว้ย ซึง่งานวจิยัเกีย่วกบัเทคนิค KWDLนี้ มผีูว้จิยัสนใจที่จะ
ศกึษาน้อย ดงันัน้ ผูว้จิยัยกตวัอยา่งงานวจิยัต่างประเทศทีค่น้ควา้มาได ้ดงันี้ 
   ควิโอโช (Quiocho. 1997: 450-454) ศกึษากลวธิกีารพฒันาการเรยีนเกี่ยวกบัความ
เขา้ใจในเนื้อหาประเภทวชิาการ ผลปรากฏวา่ การสอนแบบ KWL สามารถพฒันาความเขา้ใจในการ
อ่านเรื่องของนกัเรยีนไดด้ขี ึน้ 

ชอว ์และคนอื่นๆ (Shaw; Others. 1997: Abstract) ได้ท าการศกึษา การร่วมกลุ่ม
แก้ปญัหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL กบันักเรยีนเกรด 4 โดย กลุ่มทดลองใช้การร่วมกลุ่ม
เพื่อโจทยป์ญัหาโดยใชเ้ทคนิค KWDL กลุ่มควบคุมท างานกลุ่มเป็นครัง้คราว ปรากฏผลวา่นกัเรยีนที่
เรยีนร่วมกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค KWDL มเีจตคตดิา้นบวก และผลสมัฤทธิใ์นการแก้โจทยป์ญัหาสูงกว่า
การสอนปกต ิจากนัน้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ การพฒันาความสามารถ และเจตคตใินการการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตรค์วรเน้นกระบวนการมากกวา่การหาค าตอบ 

 ชอว ์แชมเบลส เชสซนิ ไพรส์ และแบร์เดน (Shaw; Chambless; Chessin; Price; 
& Beardain. 1997: Abstract) ได้ท าการอบรมครูผู้สอนเกรด 4 การร่วมกลุ่มแก้โจทยป์ญัหา
คณิตศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนิค KWDL และใหน้ ากบัไปทดลองสอนกบันกัเรยีน แลว้น าผลไปเปรยีบ 
เทยีบกบันักเรยีนที่เรยีนปกติ ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนที่ร่วมกลุ่มแก้ปญัหาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค KWDL สามารถเขยีนค าตอบและละเอยีดมากกวา่ นอกจากนี้นกัเรยีนทีร่่วมกลุ่มแกป้ญัหา 
คณิตศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนิค KWDL มเีจตคตดิา้นบวกกบัคณิตศาสตร ์
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 งานวิจยัในประเทศ 
วรีะศกัดิ ์เลศิโสภา (2544: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลของการใชเ้ทคนิค KWDL 

ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิใ์นการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
 ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนเฉลีย่การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนหลงัเรยีนการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคKWDLสูงกว่านักเรียนที่เรียนการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์
ตามปกตอิยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  และนกัเรยีนพงึพอใจต่อการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL  
ระดบัมาก 

น ้าทพิย ์ชงัเกตุ (2547: 96) ได้ศกึษาผลการเรยีนรู้ เรื่องโจทยป์ญัหาการคูณ ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัเทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค 
 KWDL ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ 
ร่วมมอืกนัเทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  และ พฤตกิรรมท างานกลุ่ม โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 

นิรนัดร ์แสงกุหลาบ (2547: 110) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู้ เรื่อง 
โจทยป์ญัหาทศนิยมและรอ้ยละของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีจ่ดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค 
KWDL และตามแนว สสวท. ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนรู้เรื่องโจทยป์ญัหาทศนิยมและร้อยละ
ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL และตามแนว สสวท. 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั .05 โดยผลการเรยีนรูเ้รื่องโจทยป์ญัหาทศนิยมและรอ้ยละ ของนกัเรยีน
ทีจ่ดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL สงูกวา่ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรูต้ามแนว สสวท.           
และนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 เหน็ด้วยในระดบัมากต่อการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
และนกัเรยีนเหน็ดว้ยในระดบัปานกลางต่อการจดัการเรยีนรูต้ามแนว สสวท. 

พมิพาภรณ์ สุขพ่วง (2548: 114) ได้ศกึษาผลการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์
ปญัหาเศษส่วน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้วธิสีอนแบบร่วมมอืกนัแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสมัฤทธิ(์STAD) ร่วมกบัเทคนิค KWDL ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนรู้ เรื่อง โจทยป์ญัหา
เศษส่วน ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยวธิสีอนแบบร่วมมอืกนัแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ ์
(STAD) ร่วมกบัเทคนิค KWDL หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ .01 โดย
นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูใ้นเรื่องโจทยป์ญัหาการบวกเศษส่วนสูงสุด และโจทยก์ารหารเศษส่วนมผีล
การเรยีนต ่าสุด 
 นิยม เกรยีท่าทราย (2548: 90) ได้ศกึษาการพฒันาผลการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร์
เรื่องโจทย์ปญัหาการหาพื้นที่ผวิและปริมาตร ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โดยการจดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนรู้เรื่องโจทย์ปญัหาการหาพื้นที่ผิวและ
ปรมิาตรของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หลงัเรยีนสูง
กวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และความคดิเหน้ของนกัเรยีนที่มต่ีอการเรยีนรู้
ดว้ยเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑป์านกลาง  
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อดเิรก เฉลยีวฉลาด (2550: 78) ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง โจทยป์ญัหารอ้ยละ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค KWDL กบัการสอนปกต ิ ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องโจทยป์ญัหาร้อยละ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ได้รบัการสอนโดยใช้
เทคนิค KWDL สูงกว่าการสอนปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และเจตคตต่ิอการเรยีน
วชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ได้รบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL สูงกว่า
การสอนปกตอิยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จริากร  ส าเรจ็ (2551: 72) ไดศ้กึษาการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรแ์บบแบ่งกลุ่ม 
ผลสมัฤทธิ(์STAD)โดยเน้นเทคนิค KWDL ทีม่ต่ีอความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์ 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดบัความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกนั 
ผลการวจิยัพบวา่  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ(์STAD)โดยเน้นเทคนิค KWDL สูงกว่านักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้
แบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ(์STAD) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ.01 
 จากการศกึษางานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศเกีย่วกบัการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนิค  
KWDL สรุปไดว้า่ การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ไม่ว่า
จะเป็นนกัเรยีนในระดบัใดกต็าม เป็นการจดักจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ศกึษาหาความรู้ มี
อสิระในการคน้พบดว้ยตนเอง แลว้น าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์มาจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนแบบแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรยีนทีค่ละ
ความสามารถ คอื นักเรยีนที่เรยีนเก่ง นักเรยีนที่เรยีนปานกลาง นักเรยีนที่เรยีนอ่อน ซึ่งการสอน
เช่นนี้จะสามารถช่วยใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ด ้ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยั
จงึสนใจในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อศกึษาความสามารถในการ
แกป้ญัหา และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนวา่จะได้รบัผลเป็นเช่นไร  
 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 3.1 ความหมายของปัญหาคณิตศาสตร ์
    นกัการศกึษาและนกัวชิาการหลายท่านไดน้ิยามของค าวา่ “ปญัหาคณิตศาสตร”์  
ไวด้งันี้ 
 บรูคเนอร์ และกรอสนิเคลิ (Bruckner; & Grossnicle. 1957: 301) กล่าวว่า ปญัหา
คณิตศาสตรเ์ป็นสถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัปรมิาณทีน่กัเรยีนไม่สามารถตอบไดท้นัทโีดยวธิทีีเ่คยชนิและ
สิง่ทีเ่ป็นปญัหาของนกัเรยีนเมื่อวานนี้อาจไม่ใช่ปญัหาในวนันี้กไ็ด ้
 แอนเดอร์สนั และพงิกรี (Anderson; & Pingry. 1973: 228) กล่าวว่าปญัหา
คณิตศาสตรเ์ป็นสถานการณ์หรอืค าถามที่ต้องการวธิกีารแก้ไขหรอืหาค าตอบ ซึ่งผู้ตอบจะท าได้ดี
ตอ้งมวีธิกีารทีเ่หมาะสม ใชค้วามรู ้ประสบการณ์ และการตดัสนิใจ 
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 อดมัส ์เอลลสิ และบสีนั (Adams; Ellis; & Beeson. 1977: 173-174) กล่าวว่า ปญัหา
คอืสถานการณ์ที่เป็นประโยคภาษา ค าตอบจะเกี่ยวขอ้งกบัปรมิาณ ซึ่งปญัหานัน้ไม่ได้ระบุวธิกีาร
หรอืการด าเนินการในการแกป้ญัหาไวอ้ยา่งชดัเจน ผูแ้กป้ญัหาตอ้งคน้หาวา่จะใชว้ธิกีารใดในการหา
ค าตอบของปญัหา นัน่คอื การไดม้าซึง่ค าตอบของปญัหาจะไดจ้ากการพจิารณาวา่จะตอ้งท าอยา่งไร 
 ครอูคิแชงค ์และเชฟฟิลด ์(Cruikshank; & Sheffield. 1992: 37) กล่าววา่ ปญัหาเป็น
ค าถามหรอืสถานการณ์ทีท่ าใหงุ้นงง ปญัหาควรเป็นค าถามหรอืสถานการณ์ทีไ่ม่สามารถหาค าตอบ
ได้ในทนัท ีหรอืรู้วธิหีาค าตอบได้ในทนัท ีปญัหาที่เกี่ยวข้องกบัคณิตศาสตร์ ไม่ได้หมายความว่า
ปญัหานัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัจ านวน ปญัหาคณิตศาสตร์บางปญัหาเกี่ยวขอ้งกบัความรู้สกึหรอืการให้
เหตุผลทางตรรกศาสตรแ์ต่ไม่จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกบัจ านวนกไ็ด้ 

 ครูลคิ และรูดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 6) ได้กล่าวถึงความหมายของปญัหา
คณิตศาสตรไ์วว้า่ ปญัหาคณิตศาสตร์ คอื สถานการณ์ที่เป็นประโยคภาษา ค าตอบจะเกี่ยวขอ้งกบั
ปรมิาณซึง่ปญัหานัน้ไม่ไดร้ะบุวธิกีารหรอืการด าเนินการในการแกป้ญัหาไวอ้ยา่งชดัเจน ผูแ้ก้ปญัหา
จะตอ้งคน้หาวา่จะใชว้ธิกีารใดในการหาค าตอบของปญัหา ซึง่คอื การไดม้าซึง่ค าตอบของปญัหา 
 รสี์ ซุยดมั และมอนท์โกเมอร์รี่ (Reys; Suydam; & Montgomery. 2001: 70) กล่าว
วา่ ปญัหาคอื สถานการณ์ซึง่บุคคลตอ้งการบางสิง่บางอยา่งและไม่รูว้า่จะแกป้ญัหานัน้ไดอ้ยา่งไร ถ้า
ปญัหานัน้ทราบวา่จะแกอ้ยา่งไรหรอืทราบค าตอบโดยทนัท ีสิง่นัน้ไม่เป็นปญัหา 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2525: 520) กล่าววา่ ปญัหา หมายถงึ ขอ้สงสยั 
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537: 4) กล่าวว่า ปญัหาเป็น
สภาพการณ์ทีต่อ้งการค าตอบ โดยผูแ้กป้ญัหาไม่สามารถหาค าตอบได้ในทนัท ีต้องใช้ทกัษะความรู้
และประสบการณ์หลาย ๆ อยา่งในการคดิหาค าตอบ สถานการณ์ใดจะเป็นปญัหาหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่
กบับุคคลผูแ้กป้ญัหา 
 ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2537: 62) ใหค้วามหมายของปญัหาคณิตศาสตร ์สรุปไดด้งันี้ 
 1. เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตรท์ีต่อ้งการค าตอบซึง่อาจอยูใ่นรปูปรมิาณ หรอื 
จ านวน หรอืค าอธบิายใหเ้หตุผล 
     2. เป็นสถานการณ์ทีผู่แ้กป้ญัหาไม่คุน้เคยมาก่อน ไม่สามารถหาค าตอบไดใ้นทนัท ี
ทนัใด ตอ้งใชท้กัษะความรู ้และประสบการณ์หลาย ๆ อยา่งประมวลเขา้ดว้ยกนัจงึหาค าตอบได้ 
 3. สถานการณ์ใดจะเป็นปญัหาหรอืไม่ขึน้อยูก่บับุคคลผูแ้กป้ญัหา และเวลา 
สถานการณ์หนึ่งอาจเป็นปญัหาส าหรบับุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่ใช่ปญัหาส าหรบับุคคลอกีคนหนึ่งกไ็ด ้ 
และสถานการณ์ทีเ่คยเป็นปญัหาส าหรบับุคคลหนึ่งในอดตี อาจไม่เป็นปญัหาส าหรบับุคคลนัน้แลว้ใน
ปจัจุบนั 
 สริพิร ทพิยค์ง (2537: 57) กล่าววา่ ปญัหาคอื ค าถามทีต่อ้งการค าตอบ ปญัหาของ 
นกัเรยีนคนหนึ่งอาจไม่ใช่ปญัหาของนกัเรยีนอกีคนหนึ่ง 

สมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 12) กล่าววา่ ปญัหา หมายถงึ สถานการณ์ทีบุ่คคลหรอื 
กลุ่มบุคคลเผชญิและตอ้งการหาค าตอบ ซึง่ยงัไม่รูว้ถิทีางทีจ่ะไดค้ าตอบของปญัหานัน้ทนัท ีตอ้งใช ้



                                                                                                                        41 

ความรูแ้ละวธิกีารต่าง ๆ ทีม่อียูม่าผสมผสานเป็นแนวทางใหม่ในการหาค าตอบของปญัหา 
 ศนูยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2544: 10) กล่าววา่ ปญัหาคณิตศาสตรเ์ป็น 
ปญัหาทีจ่ะพบในการเรยีนคณิตศาสตร ์การแกป้ญัหาต่าง ๆ จะตอ้งใชค้วามสามารถในวธิกีารแก ้
ปญัหา และความรูท้างคณิตศาสตรท์ีไ่ดเ้รยีนมา 
 ปฐมพร บุญลี (2545: 10) ให้ความหมายของปญัหาคณิตศาสตร์ว่า ปญัหา
คณิตศาสตร ์คอื สถานการณ์หรอืค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณ การพสิจูน์ และปญัหาทีใ่ชใ้นชวีติ 
ประจ าวนั ซึง่ผูต้อบไม่สามารถตอบไดใ้นทนัท ีผู้ตอบจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มอียู่ เพื่อ
หาวธิทีีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการแกป้ญัหานัน้ใหส้ าเรจ็ลงได ้
    นัฏกญัญา เจรญิเกยีรตบิวร (2547: 24) กล่าวว่า ปญัหาคณิตศาสตร์คอืปญัหาที่
เกี่ยวกบัสถานการณ์หรอืค าถาม ซึ่งผู้แก้ปญัหาต้องค้นคว้าหาวธิีการแก้ปญัหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบ โดยไม่มกีารระบุวธิกีารในการแกป้ญัหาไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวธิกีาร การใช้ความรู ้
ประสบการณ์ และการตดัสนิใจของผูแ้กป้ญัหาอยา่งเหมาะสม 
   สถาบนัส่งเสรมิการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี(2551: 7) ให้ความหมายของ
ปญัหาคณิตศาสตรไ์วว้า่ ปญัหาคณิตศาสตร ์หมายถึง สถานการณ์ที่เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ซึ่งเผชญิ
อยู่และต้องการค้นหาค าตอบ โดยที่ยงัไม่รู้วธิีการหรือข ัน้ตอนที่จะได้ค าตอบของสถานการณ์นัน้
ในทนัท ี

   ชมพูนุท วนสนัเทียะ (2552: 61) ได้ให้ความหมาย ปญัหาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
สถานการณ์ที่เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นประโยคภาษา ปญัหาที่เป็นเรื่องราว หรือปญัหาที่เป็น
ค าพดูกไ็ด ้และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัปรมิาณ สมบตัทิางกายภาพ หรอืการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร ์
โดยไม่สามารถหาค าตอบไดท้นัท ีแต่ต้องอาศยัความรู้ ประสบการณ์ กฎ บทนิยม ทฤษฎีบท ที่ได้
เรยีนรูม้าใชใ้นการแกป้ญัหาอยา่งเหมาะสม 
 สญัญา ภทัรากร (2552: 48) ให้ความหมายว่า  ปญัหาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
สถานการณ์หรอืค าถามทางคณิตศาสตรท์ีต่อ้งการค าตอบ ซึ่งไม่สามารถหาค าตอบได้ในทนัท ีต้อง
ใชท้กัษะความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละประสบการณ์ที่มอียู่ในการค าตอบของสถานการณ์หรอืค าถาม
นัน้โดยทีย่งัไม่รูว้ธิกีารหรอืข ัน้ตอนทีจ่ะไดค้ าตอบของสถานการณ์นัน้ในทนัที 
 จากความหมายของปญัหาคณิตศาสตรท์ีน่กัการศกึษาหลายท่านไดอ้ธบิายไว ้สรุปได้
วา่ ปญัหาคณิตศาสตร ์หมายถงึ ปญัหาทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์หรอืค าถามทีต่อ้งการค าตอบ โดยทีย่งั
ไม่รูว้ธิกีารหรอืข ัน้ตอนทีจ่ะไดค้ าตอบของสถานการณ์นัน้ในทนัท ีซึง่ผูแ้กป้ญัหาตอ้งคน้ควา้หาวธิ ี
การมาแก้ปญัหาเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวธิกีาร การใช้ความรู้ทกัษะทางณิตศาสตร ์
ประสบการณ์และการตดัสนิใจของผูแ้กป้ญัหาอยา่งเหมาะสม 
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 3.2 ความหมายของการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 ในการทีผู่เ้รยีนจะแกป้ญัหาในวชิาคณิตศาสตรไ์ดก้่อนนัน้ จะตอ้งเขา้ใจในความหมาย
ของการแกป้ญัหาคณิตศาสตรว์า่เป็นเช่นใด โดยนกัการศกึษาบางท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี้  

  โพลยา (Polya. 1957: 4-5) กล่าววา่ การแกป้ญัหาเป็นความสามารถพเิศษทาง 
สมองซึง่เป็นพรสวรรคข์องแต่ละบุคคล ท าใหบุ้คคลนัน้มคีวามสามารถพเิศษเหนือผูอ้ื่น 
 กาเย ่(Gagne’. 1970: 63) อธบิายวา่ กระบวนการแกป้ญัหาเป็นรปูแบบของการ 
เรยีนรูอ้ยา่งหนึ่งทีต่อ้งอาศยัการเรยีนรูป้ระเภทหลกัการทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนัตัง้แต่สองประเภทขึน้
ไป และการใชห้ลกัการนัน้ประสมประสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรยีกว่าความสามารถ
ทางดา้นการคดิแกป้ญัหา การเรยีนรูป้ระเภทนี้ตอ้งอาศยัหลกัการเรยีนรูม้โนคตโิดยสามารถมองเหน็
ลกัษณะร่วมกนัของสิง่เรา้ทัง้หมด 
 กู๊ด (Good. 1973: 439) กล่าววา่ การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการทีเ่ราใชเ้พื่อคน้หา 
หรือท าให้เกดิความความสมัพนัธ์ใหม่ ๆ จากสิง่ต่าง ๆ ที่เราก าลงัสงัเกตหรอืรบัรู้ กระบวนการ
ดงักล่าวนี้ประกอบดว้ยการตัง้สมมุตฐิานทัง้แบบเปิดและไม่เปิดเผย โดยใช้ความคดิและความเขา้ใจ
ทัง้อย่างง่าย ๆ หรืออย่างซบัซ้อน เพื่อตรวจสอบสมมุตฐิานนัน้ กระบวนการดงักล่าวนี้ถ้ากระท า
อยา่งเป็นระบบกเ็รยีกวา่ การวจิยั 
 อาดมัส ์(Adams. 1977: 173) อธบิายการแกป้ญัหาวา่ เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น 
ทางสมองซึง่น าไปสู่การจนิตนาการ การคดิเป็นนามธรรม และการเชื่อมโยงความคดิต่าง ๆ ทีส่ าคญั
ตอ้งมกีารพฒันารปูแบบ เพราะรปูแบบของการแกป้ญัหาทีเ่คยใช้กบัปญัหาหนึ่งส าเรจ็ อาจใช้ไม่ได้
กบัปญัหาอื่น ดงันัน้การพฒันารปูแบบการคดิไปสู่รปูแบบการคดิทีย่ากขึน้จงึมคีวามจ าเป็นมาก 

 เบลล ์(Bell. 1978: 311) ไดก้ล่าวไวว้า่ การแกป้ญัหามคีวามส าคญัและเหมาะทีจ่ะใช ้
ในการเรียนการสอนคณิตสาสตร์ ทัง้นี้เพราะการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนพฒันา
ศกัยภาพในการวเิคราะห์และเป็นเครื่องมอืช่วยให้ประยุกต์ศกัยภาพเหล่านัน้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ 
การแก้ปญัหาช่วยให้นักเรยีนเรยีนรู้ขอ้เทจ็จรงิ ทกัษะ มโนคต ิและหลกัการต่างๆ โดยการแสดง
ประยกุตใ์ชใ้นคณิตศาสตรเ์องและทีส่มัพนัธใ์นสาขาอื่น 
 ครลูคิ และรสี ์(Krulik; & Reys. 1980: 3-4) ไดอ้้างถึงการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์สรุป
ไดด้งันี้ 

1. การแกป้ญัหาเป็นเป้าหมาย (Problem Solving as a Goal) จะพบค าถามวา่ 
ท าไมตอ้งสอนคณิตศาสตร ์อะไรเป็นเป้าหมายในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ นักการศกึษา นัก
คณิตศาสตร ์และบุคคลอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค าถามเหล่านี้เขา้ใจว่า การแก้ปญัหาเป็นจุดมุ่งหมายที่
ส าคญัของการเรยีนคณิตศาสตร ์เมื่อการแก้ปญัหาถูกน ามาพจิารณาวา่เป็นเป้าหมายอนัหนึ่ง  
การแก้ปญัหาจงึเป็นอิสระจากเป็นปญัหาเฉพาะ (Specific Problem) กระบวนการและวธิีการ 
ตลอดจนเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ แต่การพจิารณาที่ส าคญั คอื จะต้องค านึงว่าจะแก้ปญัหาอย่างไร 
ซึง่เป็นเหตุผลแรกส าหรบัศกึษาคณิตศาสตร ์ขอ้พจิารณานี้มอีทิธพิลต่อหลกัสตูรทัง้หมด และม ี
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ความส าคญัต่อการน าไปใชใ้นการฝึกปฏบิตัใินหอ้งเรยีน 
2. การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการ (Problem Solving as a Process) การตคีวาม 

ในลกัษณะนี้จะเหน็ได้ชดัเจนเมื่อนักเรยีนตอบปญัหา ตลอดจนกระบวนการ หรอืข ัน้ตอนที่กระท า
เพื่อจะไดค้ าตอบ สิง่ส าคญัทีค่วรน ามาพจิารณา กค็อื วธิกีาร กระบวนการ และกลวธิทีีน่กัเรยีนใช้ใน
การแก้ปญัหา ซึ่งเป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็นในกระบวนการแก้ปญัหา และเป็นจุดส าคญัของหลกัสูตร
คณิตศาสตร ์

3. การแกป้ญัหาเป็นทกัษะพืน้ฐาน (Problem Solving as a Basic Skill) การ 
ตคีวามในลกัษณะนี้ จะพจิารณาเฉพาะในเนื้อหาทีเ่ป็นโจทยป์ญัหา ค านึงถึงรูปแบบของปญัหาและ
วธิกีารแกป้ญัหา การพจิารณาถงึการแกป้ญัหาวา่เป็นทกัษะพื้นฐาน จงึช่วยในการจดัการเรยีนการ
สอนของคร ูซึง่ประกอบดว้ย การสอนทกัษะ (Skill) มโนคต ิ(Concept) และการแกป้ญัหา (Problem 
Solving) ในทุกครัง้การสอน 
 เคนเนดี ้(Kennedy. 1984: 81) กล่าววา่ การแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์หมายถงึ การ 
แสดงออกของแต่ละบุคคลในการตอบสนองสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา 
 คตัซ ์(Kutz. 1991: 81) อธบิายไวว้า่ การแกป้ญัหาคณิตศาสตรจ์ะเกดิขึน้เมื่อม ี
เงื่อนไขต่อไปนี้  

1. มเีป้าหมายของสถานการณ์ทางคณิตศาสตรท์ีส่ามารถจะเป็นไปได ้ซึง่ 
เป้าหมายนัน้จะถูกท าความเขา้ใจโดยผูแ้กป้ญัหานัน้ 

2. วธิจีะไปสู่เป้าหมายนัน้จะมอุีปสรรค ซึง่ผูแ้กป้ญัหาจะไม่รูว้ธิที ีบ่รรลุเป้าหมายนัน้ 
3. ผูแ้กป้ญัหาถูกกระตุน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537: 5-8) อธบิายวา่ การ 
แก้ปญัหาเป็นการหาวธิกีารเพื่อให้ได้ค าตอบของปญัหาซึ่งผู้แก้ปญัหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์เดมิ ประมวลเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดในปญัหา ซึ่งความส าคญัของการ
แกป้ญัหา สรุปไดด้งันี้ 

1. การแกป้ญัหาเป็นความสามารถขัน้พืน้ฐานของมนุษย ์ในชวีติประจ าวนัของ 
มนุษยเ์รานัน้ต้องพบกบัปญัหาและอุปสรรคมากมาย ความเจริญก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยที าใหส้ภาพแวดลอ้มและสงัคมเปลีย่นไป มนุษยต์อ้งใชค้วามสามารถในการคดิแก้ปญัหา
อยูต่ลอดเวลาเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัอยูใ่นสงัคมได ้การทีบุ่คคลมชีวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข
นัน้จ าเป็นต้องมคีวามสามารถในการคดิแก้ปญัหาอย่างชาญฉลาด รวดเรว็ ทนัเหตุการณ์ และมี
ประสทิธภิาพซึง่ถอืไดว้า่เป็นความสามารถขัน้พืน้ฐานของมนุษย ์

2. การแกป้ญัหาท าใหเ้กดิการคน้พบความรูใ้หม่ จากการศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละ 
คณิตศาสตรศ์กึษาจะพบวา่การคดิแกป้ญัหาในวชิาคณิตศาสตรน์ัน้ก่อให้เกดิการค้นพบสาระความรู้
ใหม่ ๆ ท าใหว้ชิาคณิตศาสตรม์กีารพฒันา เช่น ความพยายามของนกัคณิตศาสตร์หลายท่านในการ
พสิจูน์สจัพจน์การขนานในเรขาคณิตของยคูลดิ มอีทิธพิลต่อการพฒันาเรขาคณิตแขนงใหม่ ๆ มาก 
เช่น เรขาคณิตนอกระบบยคูลดิ เมื่อพบปญัหา ความพยายามที่จะคดิแก้ปญัหา จะก่อให้เกดิการ
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พฒันากระบวนการทางความคดิ เป็นประสบการณ์ใหม่ ซึ่งเมื่อผสมผสานกบัประสบการณ์เดมิจะ
ก่อใหเ้กดิสาระความรูใ้หม่ ทัง้ในเชงิเนื้อหาและวธิกีาร 

3. การแกป้ญัหาเป็นความสามารถทีต่อ้งปลกูฝงัใหเ้กดิขึน้ในตวันกัเรยีน 
 ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2537: 62) กล่าววา่ การแกป้ญัหาคณิตศาสตรเ์ป็นการหาวธิกีาร 

เพื่อใหไ้ดค้ าตอบของปญัหาคณิตศาสตรซ์ึง่ผูแ้กป้ญัหาตอ้งใชค้วามรู ้ความคดิ และประสบการณ์เดมิ
ประมวลเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ทีก่ าหนดในปญัหา 
 อุษณีย ์โพธสิุข (2537: 117) อธบิายวา่ การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการทีต่อ้งใช ้
ความรูท้กัษะความเขา้ใจและการใชก้ลยทุธท์างปญัญาทีจ่ะสงัเคราะหค์วามรู ้ความเขา้ใจ น ามาปรบั
ใชก้บัสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

    สมเดช บุญประจกัษ์ (2543: 1) การแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เป็นการหาวธิกีารเพื่อให ้
ไดค้ าตอบของปญัหาคณิตศาสตร ์ซึง่ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งใชค้วามรู ้ความคดิ และประสบการณ์เดมิ 
ประมวลเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ทีก่ าหนดในปญัหา 
 ศนูยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2544: 4) กล่าววา่ การแกป้ญัหาเป็นลกัษณะ 
เฉพาะทีส่ าคญัของมนุษย ์ซึ่งต้องใช้อยู่เสมอในการปรบัตวัอยู่ในสงัคม การคดิแก้ปญัหาท าให้เกดิ
ขอ้ความรูใ้หม่ทัง้ดา้นเนื้อหาและวธิกีาร เป็นทกัษะทีส่ าคญัทีจ่ะปลกูฝงัใหเ้กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีน 
 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 6-7) กล่าววา่ การแก ้
ปญัหาคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ข ัน้ตอน
กระบวนการแก้ปญัหา ยุทธวธิีแก้ปญัหา และประสบการณ์ที่มอียู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของ
ปญัหาคณิตศาสตร ์การแกป้ญัหา เป็นกระบวนการทีผู่เ้รยีนควรจะเรยีนรู้ ฝึกฝน และพฒันาให้เกดิ
ทกัษะขึ้นในตวันักเรยีน การเรยีนการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรยีนมแีนวทางการคดิที่
หลากหลาย มนีิสยักระตอืรอืรน้ ไม่ยอ่ทอ้และมคีวามมัน่ใจในการแกป้ญัหาทีเ่ผชญิอยู่ท ัง้ภายในและ
ภายนอกหอ้งเรยีน ตลอดจนเป็นทกัษะพืน้ฐานทีผู่เ้รยีนสามารถน าตดิตวัไปใชแ้กป้ญัหาในชวีติ 
ประจ าวนัไดน้านตลอดชวีติ 
 จากความหมายของการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ขา้งต้นที่นักการศกึษาหลายท่านได้
กล่าวไว ้สรุปได้ว่า การแก้ปญัหาเป็นกระบวนการค้นหาค าตอบของปญัหา ซึ่งผู้แก้ปญัหาต้องใช้
ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีม่อียูใ่นการคน้หาค าตอบ การแก้ปญัหาเป็นกระบวนการที่ควรจะ
ปลกูฝงัใหม้นุษยค์วรจะเรยีนรูแ้ละพฒันาใหเ้กดิเป็นทกัษะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติ 
ประจ าวนัเพื่อใหม้นุษยส์ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมได้ 
 

 3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
   นกัการศกึษาไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรไ์วด้งันี้ 
   กาเย ่(Gagne’. 1970: 186-187) กล่าวถงึสาระส าคญัของความสามารถในการแก ้
ปญัหาคณิตศาสตร ์สรุปไดด้งันี้ 
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1. ทกัษะทางปญัญา (Intellectual Skills) หมายถงึ ความสามารถในการน ากฏ สตูร  
ความคดิรวบยอด และ/หรอืหลกัการทางคณิตศาสตรม์าใชใ้นการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ทกัษะ
ทางปญัญาจะเป็นความรูท้ ีผู่เ้รยีนเคยเรยีนมาก่อน 

2. ลกัษณะของปญัหา (Problem Schemata) หมายถงึ ขอ้มลูในสมองทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการแกป้ญัหาซึง่ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่ที่โจทยต์้องการกบัสิง่ที่
ก าหนดใหไ้ดข้อ้มลูเหล่านี้ไดแ้ก่ ค าศพัท์ และวธิกีารแกป้ญัหาลกัษณะต่างๆ 

3.  การวางแผนหาค าตอบ (Planning Strategies) หมายถงึ ความสามารถในการ 
ใชท้กัษะทางปญัญาและลกัษณะของปญัหาในการวางแผนแกป้ญัหา การวางแผนหาค าตอบเป็น 
กลวธิกีารคดิ (Cognitive Strategies) อยา่งหนึ่ง 

4.  การตรวจสอบค าตอบ (Validating the Answer) หมายถงึ ความสามารถใน 
การตรวจยอ้นเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของการแกป้ญัหาตลอด 
กระบวนการ 
 ซุยแดม (Suydam. 1990: 36) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสรมิความสามารถใน
การแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการเขา้ใจในความคดิรวบยอดและขอ้ความทาง
คณิตศาสตร ์ความสามารถในการแยกแยะความคล้ายคลงึหรอืความแตกต่างกนั ความสามารถใน
การเลือกใช้ข้อมูลและวิธีการที่ถูกต้อง ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลที่ไม่ เกี่ยวข้อง 
ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูและประมาณค่า ความสามารถในการมองเหน็ความสมัพนัธ์และ
ตคีวามหมายของขอ้เทจ็จรงิเชงิปรมิาณ 
     กองวจิยัทางการศกึษา (มะลวิรรณ ผ่องราษี. 2549: 29; อ้างองิจาก กองวจิยัทางการ
ศกึษา. 2531. 10-18) กล่าววา่ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์คอื กระบวนการคดิแก ้
ปญัหาคณิตศาสตรป์ระกอบดว้ย ความสามารถในการเขา้ใจโจทย ์ความสามารถในการหาวธิกีารได้
ถูกตอ้ง ความสามารถในการคดิค านวณ และความสามารถในการหาค าตอบไดถู้กตอ้ง 
     ชมพนุูท วนสนัเทยีะ (2552: 64) กล่าววา่ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
เป็นกระบวนการคดิแก้ปญัหาวชิาคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการน าเสนอความคดิรวบยอด กฏ 
สตูร ทฤษฎบีท นิยามต่างๆ ความสามารถในการใหเ้หตุผล การแยกแยะความคลา้ย 
คลงึหรอืความแตกต่างกนั ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูล การตคีวามหมาย มาช่วยเชื่อมโยง
ความสมัพพนัธก์บัปญัหา ตลอดจนความสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของ
การแกป้ญัหาได ้

     จากความหมายของความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์า้งตน้ทีน่กัการศกึษา
หลายท่านไดก้ล่าวไว ้ผูว้จิยัจงึไดท้ าการสรุปความหมายของความสามารถในการแกป้ญัหา
คณิตศาสตร ์เป็นกระบวนการคดิแกป้ญัหาวชิาคณิตศาสตร ์และการคน้หาค าตอบของปญัหาโดยใช้
ความรู ้ความคดิ ทกัษะ หลกัการ และการด าเนินการทางคณิตศาสตรใ์นการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
ตลอดจนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของการแกป้ญัหาได ้
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 3.4 ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร ์
    ปญัหาไดแ้บ่งเป็นหลายประเภท ซึง่นกัจติวทิยาและนักการศกึษาได้จ าแนกประเภท

ของปญัหาไวด้งันี้ 
 รสัเซลล ์(Russell. 1961: 225) แบ่งปญัหาคณิตศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื  
     1. ปญัหาทีเ่ป็นรปูแบบ ไดแ้ก่ ปญัหาทีป่รากฏอยูใ่นแบบเรยีน และหนงัสอืทัว่ๆไป 
    2. ปญัหาทีไ่ม่มรีปูแบบ ไดแ้ก่ ปญัหาทีพ่บทัว่ ๆ ไปในชวีติประจ าวนั 

   ลบีลานซ ์(LeBlance. 1977: 17-25) ไดแ้บ่งปญัหาคณิตศาสตรท์ีเ่ป็นโจทย ์
ออกเป็น 2 ประเภท สรุปไดด้งันี้ 

1. ปญัหาทีป่รากฏในหนงัสอืแบบเรยีนทัว่ไป 
2. ปญัหาทีพ่บในหนงัสอืทัว่ๆไป ทีไ่ม่ใช่แบบเรยีน 

 ครลูคิ และรสี ์(Krulik; & Reys. 1980: 24) แบ่งปญัหาคณิตศาสตรอ์อกเป็น 5  
ประเภท คอื 

1. ปญัหาทีเ่ป็นความรูค้วามจ า 
2. ปญัหาทางพชีคณิต 
3. ปญัหาทีเ่ป็นการประยกุตใ์ช ้
4. ปญัหาทีใ่หค้น้หาส่วนทีห่ายไป 

  5. ปญัหาทีเ่ป็นสถานการณ์ 
ชารล์ส ์และเลสเตอร ์(Charles; & Lester. 1982: 6-10) แบ่งประเภทของปญัหา 

ตามลกัษณะและเป้าหมายของการฝึกแกป้ญัหา ดงันี้ 
1. ปญัหาทีใ่ชฝึ้ก เป็นปญัหาทีใ่ชฝึ้กข ัน้ตอนวธิแีละการค านวณเบือ้งตน้ 
2. ปญัหาขอ้ความอยา่งง่าย เป็นปญัหาขอ้ความทีเ่คยพบ เช่นปญัหาในหนงัสอื 

เรยีนตอ้งการฝึกใหคุ้น้เคยกบัการเปลีย่นประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็น
ปญัหาขัน้ตอนเดยีวมุ่งใหม้คีวามเขา้ใจแนวคดิทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการคดิค านวณ 
 3. ปญัหาขอ้ความทีซ่บัซอ้น คลา้ยกบัปญัหาขอ้ความอยา่งง่าย แต่เพิม่เป็นปญัหา
ทีม่ ี2 ขัน้ตอน หรอืมากกวา่ 2 ข ัน้ตอน หรอืมากกวา่ 2 การด าเนินการ 

    4. ปญัหาทีเ่ป็นกระบวนการ เป็นปญัหาทีไ่ม่เคยพบมาก่อนไม่สามารถเปลีย่น 
เป็นประโยคทางคณิตศาสตรไ์ดท้นัท ีจะตอ้งจดัปญัหาใหง้่ายขึน้ หรอืแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อยๆแล้วหา
รูปแบบทัว่ไปของปญัหา ซึ่งน าไปสู่การคิดและการแก้ปญัหา เป็นการพฒันายุทธวธิีต่าง ๆ เพื่อ
ความเขา้ใจ วางแผนการแกป้ญัหาและการประเมนิผลค าตอบ 

    5. ปญัหาประยกุต ์เป็นปญัหาทีต่อ้งใชท้กัษะ ความรู ้ความคดิ และการด าเนินการ 
ทางคณิตศาสตร์ การได้มาซึ่งค าตอบอาศยัวธิกีารทางวทิยาศาสตร์เป็นส าคญั เช่น การจดักระท า 
การรวบรวม และการแทนขอ้มลู และตอ้งการตดัสนิใจเกีย่วกบัขอ้มูลในเชิงปรมิาณ เป็นปญัหาที่ให้
นกัเรยีนไดใ้ชท้กัษะ กระบวนการ แนวคดิและขอ้เทจ็จรงิในการแกป้ญัหาในชวีติจรงิ ซึง่จะท าให ้
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นกัเรยีนเหน็ประโยชน์และเหน็คุณค่าของคณิตศาสตรใ์นสถานการณ์ปญัหาในชวีติจรงิ 
    6. ปญัหาปรศินา เป็นปญัหาทีบ่างครัง้ไดค้ าตอบจากการเดาสุ่ม ไม่จ าเป็นตอ้งใช ้

คณิตศาสตรใ์นการแก้ปญัหา บางครัง้ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ เป็นปญัหาที่ให้นักเรยีนได้ใช้ความคดิ
สรา้งสรรค ์มคีวามยดืหยุน่ในการแกป้ญัหาและเป็นปญัหาทีม่องไดห้ลายแง่มุมมอง 
 โพลยา (Polya. 1985: 123-128) ไดแ้บ่งปญัหาคณิตศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื  
  1. ปญัหาใหค้น้พบ (Problem to Find) เป็นปญัหาใหค้น้หาสิง่ทีต่อ้งการ ซึง่อาจ 
  เป็นปญัหาในเชงิทฤษฎี หรอืปญัหาในเชงิปฏบิตั ิอาจเป็นรูปธรรมหรอืนามธรรม ส่วนส าคญัของ
ปญัหานี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คอื สิง่ทีต่อ้งหา ขอ้มลูทีก่ าหนดให ้และเงื่อนไข 

2. ปญัหาใหพ้สิจูน์ (Problem to Prove) เป็นปญัหาทีใ่หแ้สดงอยา่งสมเหตุสมผล 
วา่ขอ้ความทีก่ าหนดใหเ้ป็นจรงิหรอืเทจ็ ส่วนส าคญัของปญัหานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื สมมตฐิาน 
หรอืสิง่ทีก่ าหนดใหแ้ละผลสรุปหรอืสิง่ทีจ่ะตอ้งพสิจูน์ 
 บทิเทอร ์แฮทฟิลด ์และเอด็เวริด์ส ์(Bitter; Hatfield; & Edwards. 1989: 37) แบ่ง 
ปญัหาออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 

1. ปญัหาปลายเปิด เป็นปญัหาทีม่จี านวนค าตอบทีเ่ป็นไปไดห้ลายค าตอบ  
ปญัหาลกัษณะนี้จะมองวา่กระบวนการแกป้ญัหาเป็นสิง่ส าคญัมากกวา่ค าตอบ 

2. ปญัหาใหค้น้พบ เป็นปญัหาทีจ่ะไดค้ าตอบในขัน้ตอนสุดทา้ยของการแกป้ญัหา  
เป็นปญัหาทีม่วีธิแีกไ้ดห้ลากกลายวธิ ี

3. ปญัหาทีก่ าหนดแนวทางในการคน้พบ เป็นปญัหาทีม่ลีกัษณะร่วมของปญัหา  
มคี าชีแ้นะและค าชีแ้จงในการแกป้ญัหา ซึง่นกัเรยีนอาจไม่ตอ้งคน้หาหรอืไม่ตอ้งกงัวลในการ 
หาค าตอบ 
 คทัซ ์(Kutz. 1991: 93) กล่าววา่ ถ้าพจิารณาปญัหาจากผูแ้กป้ญัหาและความ 
ซบัซอ้นของปญัหา สามารถแบ่งปญัหาไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

1. การแกป้ญัหาทีพ่บเหน็ทัว่ไปหรอืโจทยป์ญัหา (Routine or Word Problem  
Solving) ปญัหาทีพ่บเหน็กนัโดยทัว่ไปหรอืปญัหาทีน่กัเรยีนคุน้เคย (Routine Problem) เป็นปญัหา
ที่มโีครงสร้างไม่ซบัซ้อน ผู้แก้ปญัหามคีวามคุ้นเคยกบัโครงสร้าง ลกัษณะของปญัหา และวธิกีาร
แกป้ญัหา 

2. การแกป้ญัหาทีไ่ม่เคยพบเหน็มาก่อน (Non-Routine Problem Solving)  เป็น 
ปญัหาทีน่กัเรยีนไม่เคยพบเหน็มาก่อนหรอืปญัหาทีน่กัเรยีนไม่เคยคุน้เคย (Non-Routine Problem)  
เป็นปญัหาทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งประมวลความรู ้ความคดิรวบยอด และหลกัการ
ต่างๆทีน่ ามาใชใ้นการแกป้ญัหา ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

2.1 ปญัหากระบวนการ เป็นปญัหาทีต่อ้งใชก้ระบวนการคดิอยา่งเป็นล าดบัข ัน้ตอน 
ในการแกป้ญัหา 

2.2 ปญัหาในรปูปรศินา เป็นปญัหาทีท่า้ทาย และใหค้วามสนุกสนาน 
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 รสี ์ซุยดมั และมอนทโ์กเมอรร์ี ่(Reys; Suydam; & Montgomery. 1992: 29) แบ่ง 
ปญัหาคณิตศาสตรเ์ป็น 2 ประเภท คอื 

1.  ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาทีผู่แ้กป้ญัหาคุน้เคยในวธิกีารหรอืในโครงสรา้งของ 
ปญัหา เช่น อาจเคยพบตวัอยา่ง เมื่อพบปญัหาจะทราบไดเ้กอืบทนัทวีา่จะแกป้ญัหาดว้ยวธิใีด ขอ้มลู
ทีก่ าหนดใหใ้นปญัหาประเภทนี้มกัมแีต่เฉพาะขอ้มูลที่จ าเป็นและเพยีงพอในการหาค าตอบ มุ่งเน้น
การฝึกทกัษะใดทกัษะหนึ่ง ปญัหาประเภทนี้มกัพบในหนงัสอืเรยีนทัว่ไป 

2. ปญัหาทีไ่ม่ธรรมดา เป็นปญัหาที่ผู้แก้ปญัหาจะต้องประมวลความรู้ความสามารถ
หลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัเพื่อน ามาใชใ้นการแกป้ญัหา เป็นปญัหาทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นจริงของชีวติมากกว่าประเภทแรก ข้อมูลที่ปญัหาก าหนดให้มีท ัง้จ าเป็นและไม่จ าเป็น หรือ
ก าหนดขอ้มูลให้ไม่เพยีงพอ วธิกีารหาค าตอบอาจมไีด้หลายวธิกีาร ค าตอบกอ็าจมไีด้มากกว่า 1 
ค าตอบ 
 คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลติวสัดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร ์(2524:  
140) แบ่งปญัหาคณิตศาสตรเ์ป็น 5 ประเภท คอื 

1.  ปญัหาทีเ่ป็นการคน้หาขอ้ความจรงิหรอืขอ้สรุปใหม่ทีน่กัเรยีนยงัไม่เคยรูม้าก่อน 
2.  ปญัหาซึง่มาจากการอภปิรายในชัน้เกีย่วกบัเนื้อหา 
3.  ปญัหาทีเ่กีย่วกบัวธิกีาร การพสิจูน์ทฤษฎบีท หรอืขอ้สรุปทีม่ผีูอ้ ื่นตัง้ไว ้
4.  ปญัหาทีเ่กีย่วกบัเนื้อหาคณิตศาสตรท์ีอ่าศยันิยาม ทฤษฎบีทต่าง ๆ มาใช้ 
5.  ปญัหาทีไ่ม่เกีย่วกบัเนื้อหาคณิตศาสตรแ์ต่ตอ้งอาศยักระบวนการทาง 

คณิตศาสตรม์าใชใ้นการแกป้ญัหา 
 ยพุนิ พพิธิกุล (2530: 133) กล่าววา่ ปญัหาคณิตศาสตรท์ีจ่ะน ามาใหผู้เ้รยีนฝึกคดิ 
นัน้อาจมดีงัต่อไปนี้ 

1.  ปญัหาทีน่กัเรยีนจะตอ้งคน้หาความจรงิ หรอืขอ้สรุปใหม่ทีผู่เ้รยีนยงัไม่เคยเรยีน 
มาก่อน 

2.  ปญัหาเกีย่วกบัวธิกีาร การพสิจูน์ทฤษฎบีท 
3.  ปญัหาเกีย่วกบัเนื้อหาคณิตศาสตร ์ทีอ่าศยันิยามทฤษฎบีทต่าง ๆ ซึง่จะถูก 

น ามาใช ้
4.  ปญัหาทีต่อ้งอาศยักระบวนการทางคณิตศาสตรม์าแกป้ญัหา 

 ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2537: 62-63)  ไดแ้บ่งปญัหาคณิตศาสตร ์ดงันี้ 
1. พจิารณาจากจุดประสงคข์องปญัหาสามารถแบ่งปญัหาคณิตศาสตรไ์ดเ้ป็น  

2 ประเภท คอื  
1.1 ปญัหาใหค้น้หา เป็นปญัหาใหค้น้หาค าตอบซึง่อาจอยูใ่นรปูปรมิาณ จ านวน  

หรอื ใหห้าวธิกีาร ค าอธบิายใหเ้หตุผล 
1.2 ปญัหาใหพ้สิจูน์ เป็นปญัหาใหแ้สดงการใหเ้หตุผลวา่ขอ้ความทีก่ าหนดให ้

เป็นจรงิ หรอืขอ้ความทีก่ าหนดใหเ้ป็นเทจ็ 
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2. พจิารณาจากตวัผูแ้กป้ญัหาและความซบัซอ้นของปญัหา สามารถแบ่งปญัหา 
ทางคณิตศาสตรไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

2.1 ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาทีม่โีครงสรา้งไม่ซบัซอ้นนกั ผูแ้กป้ญัหาม ี
ความคุน้เคยในโครงสรา้งและวธิกีารแกป้ญัหา 

2.2 ปญัหาไม่ธรรมดา เป็นปญัหาทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น ในการแกป้ญัหาผู ้
แกป้ญัหาตอ้งประมวลความรูค้วามสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัเพื่อน ามาใชใ้นการแกป้ญัหา 
               ศนูยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2541: 2) กล่าววา่ ปญัหาคณิตศาสตร์ม ี2 ลกัษณะ 
คอื 

1.  ปญัหาปกต ิ(routine problem) เป็นปญัหาทีพ่บหนงัสอืเรยีนและหนงัสอืทัว่ ๆ ไป 
ผูแ้กป้ญัหามคีวามคุน้เคยในโครงสรา้งและวธิกีารแก ้

2.  ปญัหาทีไ่ม่ปกต ิ(nonroutine problem) เป็นปญัหาทีเ่น้นกระบวนการคดิ และ 
ปรศินาต่าง ๆ ผูแ้กป้ญัหาตอ้งประมวลความรูค้วามสามารถหลายอย่างเขา้ด้วยกนั เพื่อน ามาใช้ใน
การแกป้ญัหา 
  ศูนยพ์ฒันาหนังสอื กรมวชิาการ (2544: 19) ได้จ าแนกปญัหาคณิตศาสตร์เป็น 6 
ลกัษณะ คอื 

1.  ปญัหาเป็นแบบฝึกทกัษะ ปญัหาเช่นนี้ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะ 
2.  ปญัหาขัน้ตอนเดยีว เป็นปญัหาง่าย ๆ ทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา โดยท าเพยีงข ัน้ตอน 

เดยีว 
3.  ปญัหาทีซ่บัซอ้น เป็นปญัหาทีใ่ชว้ธิกีารคดิมากกวา่หนึ่งข ัน้ตอน 
4.  ปญัหาเกีย่วกบักระบวนการ 
5.  ปญัหาเกีย่วกบัการประยกุต ์
6.  ปญัหาในรปูปรศินา เป็นปญัหาทีไ่ม่สามารถจะหาค าตอบไดท้นัท ีตอ้งพจิารณา 

เงื่อนไขของโจทยแ์ละทดลองแกป้ญัหา 
 จากประเภทของปญัหาคณิตศาสตรข์า้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ปญัหาคณิตศาสตร์
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  ปญัหาธรรมดา เป็นปญัหาทีไ่ม่ซบัซอ้นผูแ้กป้ญัหามคีวามคุน้เคยกบัโครงสรา้ง 
และวธิกีารแกป้ญัหาของปญัหานัน้ เมื่อพบปญัหาจะทราบทนัทวี่าจะแก้ปญัหาด้วยวธิใีด ซึ่งจะพบ
มากในหนงัสอืเรยีนทัว่ ๆ ไป 

2.  ปญัหาไม่ธรรมดา เป็นปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น เน้นกระบวนการคดิ ผูแ้กป้ญัหา 
ไม่คุน้เคยกบัปญัหา ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทางคณิตศาสตรแ์ละวธิกีารต่าง ๆ มาใชใ้นการ 
แกป้ญัหานัน้ เพื่อใหไ้ดค้ าตอบ 
 
 
 



                                                                                                                        50 

 3.5  กระบวนการและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 โพลยา (Polya. 1957: XVI-XVII) เสนอขัน้ตอนกระบวนการแกป้ญัหาไวด้งันี้ 
 ขัน้ที ่1 ท าความเขา้ใจปญัหา (Understanding the problem) ตอ้งเขา้ใจวา่ 
โจทยถ์ามอะไร โจทยก์ าหนดอะไรมาให ้และเพยีงพอส าหรบัการแก้ปญัหานัน้หรอืไม่ สามารถสรุป
ปญัหาออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ ถ้ายงัไม่ชดัเจนในโจทย์อาจใช้การวาดรูปและแยกแยะ
สถานการณ์หรอืเงื่อนไขในโจทยอ์อกมาเป็นส่วน ๆ ซึง่จะช่วยท าใหเ้ขา้ใจปญัหามากขึน้ 
 ขัน้ที ่2 วางแผนการแกป้ญัหา (Devising a plan) ผูเ้รยีนมองเหน็ความส าคญั 
ของขอ้มลูต่าง ๆ ในโจทยป์ญัหาอยา่งชดัเจนมากขึน้ เป็นข ัน้ทีค่น้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีโ่จทย์
ถามกบัขอ้มลูหรอืสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้ถ้าหากไม่สามารถหาความสมัพนัธ์ได้ กค็วรอาศยัหลกัการ
ของการวางแผนการแกป้ญัหา ดงันี้ 

2.1 เป็นโจทยป์ญัหาทีเ่คยประสบมาก่อนหรอืไม่ หรอืมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั 
โจทยท์ีเ่คยแกม้าก่อนหรอืไม่ 

2.2 รูจ้กัโจทยป์ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธก์บัโจทยท์ีจ่ะแกห้รอืไม่เพยีงใด  
และรูจ้กัทฤษฎทีีจ่ะใชแ้กห้รอืไม่ 

2.3 พจิารณาสิง่ทีไ่ม่รูใ้นโจทยแ์ละพยายามคดิถงึปญัหาทีคุ่น้เคย ซึง่มสีิง่ทีไ่ม่รู ้
เหมอืนกนั และพจิารณาดวูา่จะใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีเ่คยพบมาใชก้บัโจทยท์ีก่ าลงัจะแกไ้ดห้รอืไม่ 

2.4 ควรอ่านโจทยป์ญัหาอกีครัง้ และวเิคราะหเ์พื่อดวูา่แตกต่างจากปญัหาทีเ่คย 
พบหรอืไม่ 
 ขัน้ที ่3 ด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ลงมอืปฏบิตักิารตามแผนที ่
วางไว ้เพื่อใหไ้ดค้ าตอบของปญัหาดว้ยการรูจ้กัเลอืกวธิกีารค านวณ สมบตั ิกฎ หรอืสตูรที่เหมาะสม
มาใช ้
  ขัน้ที ่4 ตรวจสอบผล (Looking back) เป็นการตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลลพัธ ์
ทีไ่ดถู้กตอ้งสมบรูณ์ โดยการพจิารณาและตรวจสอบดวูา่ผลลพัธ์ถูกต้องและมเีหตุผลที่น่าเชื่อถือได้
หรือไม่ ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปญัหา ซึ่งอาจจะใช้วธิกีารอีกวธิหีนึ่งตรวจสอบเพื่อดูว่า
ผลลพัธท์ีไ่ดต้รงกนัหรอืไม่ หรอือาจใชก้ารประมาณค่าของค าตอบอยา่งคร่าว ๆ  
  ไคลด ์(Clyde. 1967: 109-112) ไดแ้บ่งข ัน้ตอนในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
ไว ้4 ขัน้ ดงันี้ 
 ขัน้ที ่1 เขา้ใจปญัหา คอื ความรูเ้กีย่วกบัค าศพัทต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นปญัหานัน้ 
 ขัน้ที ่2 การหาสิง่ทีต่อ้งการใชห้าค าตอบของปญัหา 
 ขัน้ที ่3 ดคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูต่าง ๆ ที่จะให้หาค าตอบ และความสมัพนัธ์กบั
ค าตอบ มองเหน็ว่าต้องใช้การด าเนินการใด จงึจะได้ค าตอบ ข ัน้นี้ถือว่าเป็นขัน้ให้เหตุผลที่แท้จรงิ 
นกัเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ในขัน้นี้ตอ้งมคีวามสามารถ 3 ประการ คอื 
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1.  มองเหน็เงื่อนไขอยา่งชดัเจน 
2.  การวางแผนแกป้ญัหาและใหเ้หตุผล 
3.  ตดัสนิค าตอบทีม่เีหตุผล หรอืสมเหตุสมผลเพยีงใด 

 ขัน้ที ่4 การค านวณ จะตอ้งมทีกัษะพืน้ฐานเป็นอยา่งด ี
 กลิดฟ์อรด์ (Guildford. 1971: 12) กล่าววา่ การแกป้ญัหาม ี5 ขัน้ตอน คอื  

1.  เตรยีมการ คอื คน้หาวา่ปญัหาคอือะไร 
2.  วเิคราะห ์คอื พจิารณาถงึสาเหตุของปญัหา 
3.  เสนอทางแก ้คอื การหาวธิกีารเหมาะสมกบัสาเหตุของปญัหามาแกไ้ข 
4. ตรวจสอบผล คอื พจิารณาผลลพัธว์า่ตรงตามทีต่อ้งการหรอืไม่ ถ้าไม่ 

จะตอ้งหาวธิอีื่นจนกวา่จะไดผ้ลทีต่ามทีต่อ้งการ 
5.  น าไปประยกุตใ์ช ้คอื น าวธิแีกป้ญัหาทีไ่ดผ้ลไปใชก้บัปญัหาทีค่ลา้ยกนัใน 

โอกาสต่อไป 
  เวยีร ์(Weir. 1974: 17) กล่าวถงึ ข ัน้ตอนการแกป้ญัหา 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ขัน้ระบุปญัหา 
2. ขัน้วเิคราะหป์ญัหา 
3. ขัน้เสนอวธิกีารแกป้ญัหา 
4. ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์

 เบลล ์(Bell. 1978: 312) กล่าวถงึ ล าดบัข ัน้ของการแกป้ญัหาไว ้ดงันี้ 
1.  น าเสนอปญัหาในรปูแบบทัว่ไป 
2.  เสนอปญัหาในรปูทีส่ามารถด าเนินการได ้
3.  ตัง้สมมตฐิานและเลอืกวธิดี าเนินการเพื่อใหไ้ดค้ าตอบของปญัหา 
4.  ตรวจสอบสมมตฐิานและด าเนินการแกป้ญัหาเพื่อใหไ้ดค้ าตอบ หรอืชุดของค าตอบ 

ทีเ่ป็นไปได ้
5.  วเิคราะหแ์ละประเมนิค าตอบ รวมถงึวธิซีึง่น าไปสู่การคน้พบยทุธวธิใีนการ 

แกป้ญัหา 
 ออสบอร์น (Osborn. 1989: 1995A) ได้เสนอขัน้ตอนการแก้ปญัหาเชงิสร้างสรรค์ไว้
ดงันี้ 

1.  ข ัน้คน้หาความจรงิ (Fact Finding) โดยการใชค้ าถาม “ใคร” 
2.  ข ัน้คน้หาปญัหา (Problem Finding) คอื ระบุนิยามของปญัหา 
3.  ข ัน้คน้หาความคดิในการแกป้ญัหา (Idea Finding) โดยการระดมสมองจากสมาชกิ 
4.  ข ัน้คน้หาค าตอบ (Solution Finding) โดยใชต้ารางประเมนิผล 
5.  ข ัน้ยอมรบัน าไปปฏบิตั ิ(Acceptance Finding of Implementation)  
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  ครลูคิ และรดูนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 39-57) กล่าวถงึ ล าดบัข ัน้ตอน 
ของการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์5 ขัน้ ดงันี้ 
 ขัน้ที ่1 ขัน้การอ่านและท าความเขา้ใจ (Read and Think) เป็นข ัน้ทีน่กัเรยีนไดอ่้าน 
ขอ้ปญัหา ตคีวามจากภาษา สรา้งความสมัพนัธ ์และระลกึถงึสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่โดย 
ทัว่ไปแลว้ปญัหาจะประกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิและค าถามอยูร่วมกนัอาจท าใหเ้กดิการไขวเ้ขวได้ ในข ัน้
นี้นกัเรยีนจะต้องแยกแยะขอ้เทจ็จรงิและขอ้ค าถาม มองเหน็ภาพของเหตุการณ์ บอกสิง่ที่ก าหนด
และสิง่ทีต่อ้งการ และกล่าวถงึปญัหาในภาษาของเขาเองได ้
 ขัน้ที ่2  ข ัน้ส ารวจและวางแผน (Explorer and Plan) ในขัน้นี้ผูแ้กป้ญัหาจะวเิคราะห ์
และสงัเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปญัหา รวบรวมข้อมูล พิจารณาว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
เชื่อมโยงขอ้มลูเขา้กบัความรูเ้ดมิ เพื่อหาค าตอบทีเ่ป็นไปได้ แล้ววางแผนเพื่อแก้ปญัหา โดยน าเอา
ขอ้มลูทีม่อียูม่าสรา้งเป็นแผนภาพหรอืรปูแบบต่าง ๆ เช่น แผนผงั ตาราง กราฟ หรอืวาดภาพ 
ประกอบ 
 ขัน้ที ่3 ขัน้เลอืกวธิกีารแกป้ญัหา (Select a Strategy) ในขัน้นี้ผูแ้กป้ญัหาตอ้ง 
เลอืกวธิกีารที่เหมาะสมที่สุด แต่ละบุคคลจะเลอืกใช้วธิกีารแก้ปญัหาที่แตกต่างกนัไป และในการ
แกป้ญัหาหนึ่งปญัหาอาจจะมกีารน าเอาหลาย ๆ วธิกีารแกป้ญัหามาประยกุตเ์พื่อแกป้ญัหานัน้กไ็ด ้
 ขัน้ที ่4 การคน้หาค าตอบ (Find an Answer) เมื่อเขา้ใจปญัหาและเลอืกวธิใีนการแก ้
ปญัหาไดแ้ลว้ นกัเรยีนควรจะประมาณค าตอบทีเ่ป็นไปได ้ในขัน้นี้นกัเรยีนควรลงมอืปฏบิตัดิว้ยวธิ ี
การทางคณิตศาสตรใ์หไ้ดม้าซึง่ค าตอบทีถู่กตอ้ง ซึง่จะตอ้งอาศยัการประมาณค่า การใชท้กัษะการ 
คดิค านวณ การใชท้กัษะทางพชีคณิต และการใชท้กัษะทางเรขาคณิต 
 ขัน้ที ่5 การมองยอ้นและขยายผล (Reflect and Extend) ถ้าค าตอบทีไ่ดไ้ม่ใช่ผลที ่
ตอ้งการกต็อ้งยอ้นกลบัไปยงักระบวนการทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาเพื่อหาวธิกีารที่ใช้ในการหาค าตอบที่
ถูกต้องใหม่ และน าเอาวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาใน
สถานการณ์อื่นต่อไป ในขัน้นี้ประกอบด้วย การตรวจสอบค าตอบ การค้นหาทางเลือกที่น าไปสู่
ผลลพัธ ์การมองความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้เทจ็จรงิและค าถาม การขยายผลลพัธ์ที่ได้ การพจิารณา
ผลลพัธท์ีไ่ด ้และการสรา้งสรรคป์ญัหาทีน่่าสนใจจากขอ้ปญัหาเดมิ 
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 วลิสนั เฟอรน์นัเดช และฮาดาเวย ์(Wilson; Fernandez; & Hadaway. 1993: 60-62) 
กล่าวถงึ กระบวนการแกป้ญัหาโดยทัว่ไปวา่ มกัน าเสนอขัน้ตอนการแกป้ญัหาเป็นขัน้ ๆ ในลกัษณะ
ทีเ่ป็นกรอบการแกป้ญัหาทีเ่ป็นแนวตรง ดงัภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3  กระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นแนวตรง 
 

 ทีม่า: สมเดช บุญประจกัษ์. (2540). การพฒันาศกัยภาพทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอื. หน้า 16. 

 

 รปูแบบดงักล่าวเป็นเสมอืนชุดของขัน้ตอนการแกป้ญัหาซึง่ตอ้งด าเนินการตาม 
ขัน้ตอนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค าตอบทีถู่กตอ้ง จะเหน็วา่การด าเนินการในลกัษณะแนวตรงเช่นนี้ท าให้ขาด
การสบืสวนในการแก้ปญัหา ขาดการช่วยเหลอืตนเอง ขาดการวางระบบความคดิและการวดัผล
ตนเอง (self-assessment) ซึง่รปูแบบเช่นนี้ วลิสนั เฟอรน์นัเดช และฮาดาเวย ์(Wilson;  
Fernandez; & Hadaway. 1993: 60-62) มองวา่ มขีอ้บกพร่องดงันี้ 

1.  ท าใหเ้ขา้ใจวา่การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการในแนวตรงเสมอ 
2.  การแกป้ญัหาเป็นดงัชุดของขัน้ตอน 
3.  ท าใหเ้ขา้ใจวา่การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการทีต่อ้งจ า ตอ้งฝึก และตอ้งกระท าซ ้าๆ 
4.  เป็นการเน้นการไดม้าเพยีงค าตอบเดยีว 

 จากขอ้บกพร่องขา้งตน้ วลิสนั เฟอรน์นัเดช และฮาดาเวย ์(Wilson; Fernandez; &  
Hadaway. 1993: 60-62) ได้ปรบัปรุงกระบวนการแก้ปญัหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา โดยเสนอเป็น
กรอบแนวคดิเกี่ยวกบัการแก้ปญัหาที่แสดงความเป็นพลวตั (dynamic) และเป็นวงจรของขัน้ตอน
ของกระบวนการแกป้ญัหา ดงัแผนภาพประกอบ 4 
 

 

 

 
 

 

     หรอื  

อ่านปญัหา 

พจิารณาปญัหา 

แกป้ญัหา 

ตรวจสอบค าตอบ 

อ่านปญัหา 

ท าความเขา้ใจปญัหา 

วางแผนแกป้ญัหา 

ด าเนินการแกป้ญัหา 

ตรวจสอบผล 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตั 
 

 ทีม่า: สมเดช บุญประจกัษ์. (2540). การพฒันาศกัยภาพทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอื. หน้า 17. 

 

 ลกูศรเป็นการแสดงการพจิารณาตดัสนิใจทีเ่ป็นการเคลื่อนการท างานจากขัน้ตอนหนึ่งไปสู่
อกีข ัน้ตอนหนึ่ง หรืออาจพิจารณายอ้นกลบัไปขัน้ตอนเดิมหากมปีญัหาหรือมีข้อสงสยัจะเหน็ว่า
กระบวนการไม่จ าเป็นตอ้งเป็นแนวตรงดงัรปูแบบเดมิ เช่น เมื่อนักเรยีนท าการแก้ปญัหาในขัน้ตอน
แรก คอื ท าความเขา้ใจปญัหา แลว้เคลื่อนไปสู่การวางแผน ระหวา่งการด าเนินการนัน้ นักเรยีนอาจ
ค้นพบสิง่ที่ท าให้เขา้ใจปญัหาได้ดยี ิง่ขึน้ หรอืในขณะที่นักเรยีนด าเนินการตามแผนที่วางไวแ้ต่ไม่
สามารถด าเนินการได ้นกัเรยีนอาจจะกลบัไปเริม่วางแผนใหม่ หรอืท าความเขา้ใจปญัหาใหม่ ซึง่การ
ด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการทีเ่ป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหา โดยไม่จ าเป็นต้องเริม่ต้นใหม่ใน
การท าความเขา้ใจปญัหาเสมอไป 
 คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลติวสัดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ (2524: 147) 
ไดเ้สนอกระบวนการแกป้ญัหา ดงันี้  
 1. อ่านปญัหา ท าความเขา้ใจกบัขอ้ความในปญัหานัน้ แลว้หาวา่ 
  1.1 โจทยก์ าหนดอะไรใหบ้า้ง 

ท าความเขา้ใจปญัหา 

ด าเนินการแกป้ญัหา 

วางแผนแกป้ญัหา ตรวจสอบผล 

ก าหนดสถานการณ์ 

ปญัหา 
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 1.2 โจทยต์อ้งการหาอะไร 
 2. จากสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้ลองแปลงเป็นรปูภาพ แผนภาพ เพื่อใหเ้หน็เป็นรปูธรรม 
เท่าทีจ่ะท าได ้
 3. จากรปูภาพในขอ้ 2 ท าใหไ้ดเ้งื่อนไขอะไรเพิม่เตมิอกีบา้งโดยอาศยั นิยาม สมบตั ิ 
ทฤษฎบีทต่าง ๆ ทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ 
 4. ในบรรดาสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้และเงื่อนไขเพิม่เตมิในขอ้ 3 มคีวามเกีย่วขอ้งกนั 
อยา่งไร หรอืมเีงื่อนไขใหม่เพิม่เตมิอกี 
 5. คดิหาวธิแีกป้ญัหา โดยนึกถงึปญัหาทีค่ลา้ย ๆ อยา่งนี้วา่เคยท าหรอืเปล่า ถ้าเคย 
ลองใชว้ธิกีารนัน้ มาทดลองด ูถ้าไม่เคยแกป้ญัหาแบบนี้มาก่อนกว็เิคราะห์จากสิง่ที่โจทยต์้องการว่า 
ตอ้งการเงื่อนไขอะไรบา้งจงึจะไดด้งัสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการ และเงื่อนไขนัน้มขีอ้ 3 และ 4 หรอืไม่ ถ้ามกี็
แสดงวา่จะแกป้ญัหาได ้ถ้ายงัไม่มกีต็อ้งพจิารณาต่อไปวา่จากเงื่อนไข (3), (4) จะมอีะไรเพิม่เตมิอกี
จงึจะน าไปสู่เหตุเพื่อใหส้รุปผลไดต้ามทีโ่จทยต์อ้งการ 
 6. เรยีบเรยีงจดัล าดบัข ัน้ตอนในการแกป้ญัหา 
 7. ทดสอบค าตอบวา่ถูกตอ้งสมเหตุสมผลหรอืไม่ 
 8. ถ้าการแกป้ญัหาโจทยม์ไีดห้ลายวธิ ีกพ็จิารณาวธิสี ัน้ทีสุ่ดและง่ายทีสุ่ด 
 ยุพิน พพิิธกุล (2530: 136) ได้เสนอแผนผงัของล าดบัข ัน้ของการแก้ปญัหา ดงั
ภาพประกอบ 5 
  
      โจทยบ์อกอะไร 
 
        

โจทยถ์ามอะไร 
            
               แตกปญัหาออกมาเป็นขอ้ยอ่ยๆ 
         
      น าขอ้มลูทีแ่ยกแยะออกมาหาขอ้สรุปรวม  
     

    ขัน้สุดทา้ย      
      ตรวจดวูา่ท าตามทีโ่จทยบ์อกครบหรอืเปล่า 
      
       
 

ภาพประกอบ 5  ล าดบัข ัน้ของการแกป้ญัหา 
 

 ทีม่า: ยพุนิ พพิธิกุล. (2530). การสอนคณิตศาสตร.์ หน้า 136. 

สิง่ทีโ่จทยบ์อก   

สิง่ทีโ่จทยถ์าม 

ตอบปญัหา 

สรุปปญัหา 

ตรวจยอ้น 



                                                                                                                        56 

 ดุษฎ ีบรพิตัร ณ อยธุยา (2531: 140-141) ไดเ้สนอขัน้ตอนการแกป้ญัหาไว ้5 ขัน้ 
ดงันี้ 

 1. ข ัน้เกบ็ขอ้มลู (Fact Finding) ไดแ้ก่ การเกบ็ขอ้มลูเตรยีมไวส้ าหรบัการพจิารณาวา่ 
อะไรคอืปญัหา 

 2. ข ัน้วเิคราะหป์ญัหา (Problem Finding) ไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ทีห่าไวใ้น 
ขัน้แรก 

 3. ข ัน้ระดมความคดิ (Idea Finding) ไดแ้ก่ การช่วยกนัพจิารณาทุกแง่มมุ เพื่อคน้หา 
วา่วธิกีารคดิการอ่านอนัใดทีจ่ะน ามาใชแ้กป้ญัหาได ้

 4. ข ัน้ทดสอบ (Solution Finding) ไดแ้ก่ การพจิารณาคน้หาดวูา่จะใชห้นทางหรอื 
วธิแีกไ้ขอนัใดแกป้ญัหาได ้
 5. ข ัน้ยอมรบัขอ้เสนอ (Acceptance Finding)  
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537: 16-17) ไดแ้สดง 
กระบวนการแกป้ญัหาโดยภาพรวม ดงัภาพประกอบ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 กระบวนการแกป้ญัหา 
 

 ทีม่า: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. (2537). ประมวลสาระชุดวชิา
สารตัถะและวทิยวธิทีางคณิตศาสตร ์(Foundations and  Methodologies in Mathematics).  
หน้า 16-17. 

 
 
 

     

     แปล 
 
 
 
  ตรวจสอบ 
 
 
 
 
     ตคีวาม 

 

ปญัหาเริม่ตน้ 
 

ปญัหาเชงิคณิตศาสตร ์

ค าตอบ 
ของปญัหาเริม่ตน้ 

ค าตอบของปญัหา 
เชงิคณิตศาสตร ์
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 ดวงเดอืน อ่อนน่วม และคนอื่น ๆ (2537: 13) กล่าวถงึข ัน้ตอนการแกป้ญัหา คอื 
 1.  ขัน้รูจ้กัปญัหา (problem isolation) 
 2.  ขัน้แสวงหาเคา้เงื่อน (search for cues) 
 3.  ขัน้ตรวจสอบความถูกตอ้ง (confirmative check) 

 ชมนาด เชือ้สุวรรณทว ี(2542: 75) กล่าววา่ ข ัน้ตอนในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์ 
มดีงันี้ 
 ขัน้ที ่1 วเิคราะหป์ญัหา ท าความเขา้ใจปญัหา โดยอาศยัทกัษะการแปลความหมาย 
การวเิคราะหข์อ้มลู โจทยถ์ามอะไรและใหข้อ้มลูอะไรมาบา้ง จ าแนกสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาและสิง่ที่
ไม่เกีย่วขอ้งกบัปญัหาใหแ้ยกแยะออกจากกนั 
 ขัน้ที ่2 การวางแผนแกป้ญัหา จะสมมุตสิญัลกัษณ์อยา่งไร จะตอ้งหาวา่ขอ้มลูเกีย่วกนั
สมัพนัธ์กนัอย่างไร สิง่ที่ไม่รู้เกี่ยวข้องกบัสิ่งที่รู้แล้วอย่างไร หาวธิีการแก้ปญัหาโดยมกีฎเกณฑ์
หลกัการทฤษฎต่ีาง ๆ ประกอบกบัขอ้มลูทีม่อียู ่แลว้เสนออกมาในรปูของวธิกีาร 
 ขัน้ที ่3 การคดิค านวณหาค าตอบที่ถูกต้อง เป็นขัน้ที่ต้องคดิค านวณ คดิหาค าตอบที่
ถูกต้องที่สุดของปญัหา โดยวธิกีารหาค าตอบตามแผนที่วางไว ้รู้จกัวธิกีารคดิค านวณที่เหมาะสม
ตลอดจนการตรวจสอบวธิกีารและค าตอบดว้ย 
      ชยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล (2542: 15-16) กล่าวถงึ กระบวนการแกป้ญัหา ดงันี้ 

 1. ท าความเขา้ใจปญัหา เป็นขัน้ตอนทีร่ะบุถงึทีต่อ้งการ ระบุขอ้มลูทีก่ าหนด และระบุ
เงื่อนไขเชื่อมโยงสิง่ทีต่อ้งการกบัขอ้มลูทีก่ าหนด 
 2. วางแผนแกป้ญัหา ข ัน้ตอนนี้เป็นการระบุขอ้มูลที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นส าหรบัการ
ไดม้าซึง่สิง่ทีต่อ้งการ ระบุปญัหาย่อย และเลอืกใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม คอื สงัเกตกระสวนหรอื
รูปแบบคดิจากปลายเหตุยอ้นสู่ต้นเหตุ เดาและทดสอบ ทดลองและสร้างสถานการณ์จ าลอง ลด
ความซบัซอ้นของปญัหา แบ่งปญัหาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ใชว้ธิอีนุมานทางตรรกวทิยา และรายงาน
แจกแจงสมาชกิทัง้หมด 
 3. ด าเนินการตามแผน ข ัน้ตอนนี้เป็นการด าเนินการตามยทุธวธิทีีเ่ลอืก ค านวณ 
หาค าตอบ และใหเ้หตุผล 

    4. ตรวจสอบกระบวนการและค าตอบขัน้ตอนนี้เป็นการระบุวา่ค าตอบสมเหตุสม 
ผลหรือไม่ ตรวจค าตอบว่าถูกต้องหรือไม่ หาวธิีการแก้ปญัหาที่ดกีว่า ส ัน้กว่าดดัแปลงเพิ่มเติม 
เงื่อนไขหรอืขอ้มลูเพื่อสรา้งปญัหาใหม่ และวางนยัทัว่ไป 
 จากกระบวนการและขัน้ตอนในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีน่กัการศกึษาหลายท่านได้
กล่าวไวข้า้งตน้ สรุปไดว้า่ การแกป้ญัหาคณิตศาสตรก์ าหนดม ี4 ข ัน้ตอนตามกระบวนการแก้ปญัหา
ของ โพลยา คอื 
  1. ความสามารถในการท าความเขา้ใจปญัหา หมายถงึ ความสามารถในการหา 
วา่ปญัหาคณิตศาสตรก์ าหนดอะไรใหบ้า้ง ตอ้งการใหห้าอะไร เพยีงพอต่อการหาค าตอบหรอืไม่ 
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 2. ความสามารถในการวางแผนแก้ปญัหา หมายถึง ความสามารถในการวเิคราะห ์
สงัเคราะหข์อ้มลูทีม่อียูใ่นปญัหาคณิตศาสตร ์รวบรวมขอ้มลู พจิารณาว่าสิง่ที่ก าหนดให้เพยีงพอต่อ
การหาค าตอบหรอืไม่ เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิ โดยนึกถงึปญัหาทีค่ลา้ยๆ กนัแลว้น ามาออกแบบวธิทีี่
จะแกป้ญัหา 
 3. ความสามารถในการด าเนินการตามแผน หมายถงึ ความสามารถในการด าเนิน 
การตามวธิแีกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีเ่ลอืก ค านวณหาค าตอบ และใหเ้หตุผล 
 4. ความสามารถในการตรวจสอบผล หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบดูว่า
ค าตอบทีไ่ดส้มเหตุสมผลหรอืไม่ ถูกตอ้งหรอืไม่ หาวธิกีารแกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีเ่ขา้ใจง่ายกวา่  
สัน้กวา่ 

 

        3.6 ยทุธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 ครลูคิ และรดูนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 45-50) ไดเ้สนอยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการ 
แกป้ญัหา ดงันี้ 

1.  การคน้หารปูแบบ (Pattern Recognition) 
2.  การท ายอ้นกลบั (Working Backwards) 
3.  การคาดเดาและการตรวจสอบ (Guess and Test) 
4.  การแสดงบทบาทสมมตหิรอืการทดลอง (Simulation or Experimentation) 
5.  การสรุป รวบรวม หรอืการขยายความ (Reduction / Expansion) 
6.  การแจงรายกรณีอยา่งเป็นระบบ (Organized Listing / Exhaustive Listing) 
7.  การใหเ้หตุผลเชงิตรรกศาสตร ์(Logical Deduction) 

  แฮทฟิลด ์เอดวารด์ส ์และบทิเทอร ์(Hatfield; Edwards; & Bitter. 1993: 50-60)  
ไดเ้สนอยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาไว ้11 วธิ ีดงันี้ 

1.  การประมาณค่าและการตรวจสอบ (Estimation and Check) เป็นวธิใีนการ 
น าเสนอค าตอบที่ใกล้เคยีงเพื่อตดัสนิว่าแนวทางแก้ปญัหาน่าจะเป็นวธิใีดซึ่งค าตอบที่ได้อาจไม่
ถูกตอ้งกไ็ด ้ค าตอบทีป่ระมาณขึน้มาจะต้องตรวจสอบเพื่อให้ได้เป็นค าตอบที่แท้จรงิ การประมาณ
ค าตอบสามารถท าเป็นประจ าจนท าใหเ้ป็นพืน้ฐานในชัน้เรยีน 

2.  การหาแบบรปู (Looking for Pattern) ปญัหาบางปญัหามวีธิแีกว้ธิเีดยีวเท่านัน้ 
คอื การหาแบบรปูจากขอ้มลูทีใ่หม้า และท านายขอ้มลูทีไ่ม่ไดใ้หม้า 

3.  การตรวจวา่ขอ้มลูเพยีงพอหรอืไม่ (Insufficient Information) บางครัง้ขอ้มลูที ่
ใหม้าไม่เพยีงพอ มบีางส่วนขาดหายไป 

4.  การเขยีนภาพ กราฟ และตาราง (Drawing Picture, Graphs and Table) วธินีี้ 
จะช่วยให้นักเรยีนมองเหน็ภาพจากปญัหาที่ยุ่งยากหรือปญัหาที่เป็นนามธรรม โดยการวาดภาพ 
กราฟ และตารางเป็นการแสดงข้อมูลเชิงจ านวนให้นักเรียนเห็น ช่วยให้มองเห็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้มลูทีไ่ม่ปรากฏโดยทนัท ี
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5.  การตดัขอ้มลูทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออก (Elimination of Extraneous Data) ปญัหาบาง 
ปญัหาใหข้อ้มลูทัง้ทีจ่ าเป็นและไม่จ าเป็น นกัเรยีนตอ้งตดัขอ้มูลส่วนที่ไม่จ าเป็นออกเพื่อจะให้ขอ้มูล
นัน้แคบลงแทนทีจ่ะพยายามใชข้อ้มลูทัง้หมดทีไ่ม่มคีวามหมาย 

6.  การพฒันาสตูรและเขยีนสมการ (Developing Formula and Writing  
Equations) สตูรทีส่รา้งขึน้จะใชป้ระโยชน์โดยการแทนจ านวนลงในสตูรเพื่อหาค าตอบ 

7.  การสรา้งแบบจ าลอง (Modeling) การสรา้งแบบจ าลองของปญัหาจะท าให ้
นกัเรยีนเขา้ใจมโนคตกิารด าเนินการทีจ่ าเป็นต่อการแกป้ญัหา 

8.  การท างานแบบยอ้นกลบั (Working Backwards) การพสิจูน์ทางเรขาคณิตมกั 
ใชว้ธินีี้นกัเรยีนตอ้งคดิยอ้นกลบัวา่จะหาค าตอบนัน้ไดอ้ยา่งไร 

9.  การเขยีนแผนภมูสิายงาน (Flowcharting) การเขยีนแผนภมูสิายงานจะช่วยให ้
เหน็กระบวนการของการแก้ปญัหา ซึ่งผงังานเป็นเค้าโครงที่แสดงรายละเอยีดของขัน้ตอนที่ต้อง
ด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่อ้งการก่อนทีจ่ะไปแกป้ญัหา 
 10. การลงมอืแกป้ญัหานัน้ทนัท ี(Acting Out the Problem) เป็นการลงมอืกระท า 
การแกป้ญัหาโดยทนัท ีซึง่บางครัง้จะท าใหเ้หน็ข ัน้ตอนการแกป้ญัหาไดง้่ายขึน้ 
 11. การท าปญัหาใหง้่ายขึน้ (Simplifying the Problem) เป็นการแทนจ านวนน้อยๆ ที่
สามารถค านวณได้ โดยที่นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบได้ก่อนที่จะแก้ไข
ปญัหาทีม่อียู ่นกัเรยีนจ าตอ้งใชค้วามรูใ้นการเลอืกการด าเนินการทีเ่หมาะสม 
 เคนเนดี ้และทปิส ์(Kennedy; & Tipps. 1994: 139-156) เสนอยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการ 
แกป้ญัหาไว ้10 วธิ ีดงันี้ 

1. การคน้หาแบบแผน (Look for Pattern) เป็นวธิทีีใ่ชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการ 
แก้ปญัหา เดก็เล็กสามารถค้นหาและอธบิายแบบแผนของสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น แบบรูปของจ านวน
ดงัต่อไปนี้ 0, 2, 4, 6, …; 15, 20, 25, … เป็นต้น ส่วนเดก็โตจะคดิพร้อมกบัแบบแผนที่เป็น
นามธรรมและการใชเ้หตุผลประกอบมากขึน้ 

2. การใชแ้บบจ าลอง (Use a Model) ใชส้ าหรบัแกป้ญัหาทีธ่รรมดาและไม่ธรรมดา  
นกัเรยีนควรได้รบัการส่งเสรมิให้ใช้วธินีี้ อุปกรณ์ที่เหมอืนจรงิจะส าหรบัเดก็เลก็ในขณะที่ตวัอย่าง
ดา้นนามธรรมสามารถใชก้บัเดก็โตได้ดกีว่า การใช้แบบจ าลองจะดกีว่าการวาดภาพส าหรบัปญัหา
บางปญัหา เนื่องจากสามารถเคลื่อนยา้ยได ้

3. การใชภ้าพหรอืแผนภาพ (Use a Drawing or Diagram) เป็นประโยชน์มาก 
ส าหรบัเดก็เลก็ โดยทีเ่ดก็จะเรยีนรูท้ ีจ่ะใชภ้าษาภาพเพื่อบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหา ในขณะที่เขามี
ความพรอ้ม การน าเสนอรปูภาพและแผนภาพกจ็ะเปลีย่นมาเป็นการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งส่วน
ต่าง ๆ ของปญัหาตลอดจนกระบวนการส าหรบัแกป้ญัหาดว้ย 

4. การลงมอืแกป้ญัหาทนัท ี(Act it Out) วธินีี้เป็นการแกป้ญัหาโดยทนัทแีละไม่ 
ค่อยประณีต เป็นการท าอยา่งคร่าว ๆ เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมและขัน้ตอนในการแกป้ญัหานัน้ไดง้่ายขึน้ 
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5. การสรา้งตารางและ/หรอืสรา้งกราฟ (Construct a Table and/or Graph) วธินีี้ 
ช่วยให้นักเรยีนสามารถรวบรวมขอ้มูลที่อยู่อย่างกระจดักระจายมาเป็นรูปแบบที่มคีวามซบัซ้อน
น้อยลงสามารถใชป้ระโยชน์ไดด้กีวา่ 

6. การเดาและตรวจสอบ (Guess and Check) วธินีี้ตอ้งการใหผู้แ้กป้ญัหาไดใ้ช ้
เหตุผลในการตดัสินใจที่จะท าการเดา ไม่เดาโดยขาดการไตร่ตรองหรือเดาแบบยุ่งเหยงิจนไม่
สามารถยอมรบัได ้เมื่อเดาครัง้แรกควรจะตรวจสอบว่าถูกต้องหรอืไม่ เป็นไปตามความจรงิหรอืไม่ 
ถ้ายงัเป็นไปไม่ไดต้อ้งเดาซ ้าอกีจนกวา่จะไดค้ าตอบทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 

7. การแจงกรณีทีเ่ป็นไปได ้(Account for Possibilities) วธินีี้ใชแ้สดงความเป็นไป 
ไดข้องค าตอบก่อนที่จะทราบค าตอบ โดยอาจเขยีนเป็นรายการหรอืสร้างตารางเพื่อให้ง่ายต่อการ
แกป้ญัหา เหมาะส าหรบัความเป็นไปไดท้ีม่ไีม่มากนกั 

8. การท าปญัหาใหง้่ายหรอืแยกปญัหาเป็นส่วน ๆ (Simplify or Break into Parts)  
ใชก้บัปญัหาทีย่ากหรอืปญัหาทีม่ตีวัเลขหรอืจ านวนทีม่คีวามซบัซอ้นมาก ๆ ท าให้ปญัหานัน้มคีวาม
ซบัซอ้นน้อยลงเพื่อใหแ้กป้ญัหาไดง้่ายขึน้ 

9. การท ายอ้นกลบั (Work Backward) วธินีี้มคีวามพเิศษทีสุ่ดในบรรดาวธิทีีก่ล่าว 
มาทัง้หมด เป็นวธิทีีช่่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทกัษะความมเีหตุผลและเป็นสิง่ทีท่า้ทายทีจ่ะหาค าตอบ 

10. การเปลีย่นมุมมองของปญัหา (Change Your Point of View) ปญัหาบางปญัหาม ี
ความยุง่ยาก ซบัซอ้น ไม่สามารถลงมอืแกป้ญัหานัน้ไดโ้ดยตรง บางครัง้จงึตอ้งเปลีย่นมุมมองจาก 
จุดมุ่งหมายของปญัหาโดยตรงเป็นสถานการณ์อื่นทีม่อียูใ่นปญัหา เพื่อวเิคราะหแ์ลว้ลงมอืแก้ปญัหา
นัน้เพื่อโยงไปยงัจุดมุ่งหมายของปญัหาจรงิ ๆ 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537: 23) กล่าวถงึ ยทุธวธิทีี ่
ใชใ้นการแกป้ญัหา ประกอบดว้ยยทุธวธิ ีดงันี้ 

1. การเดาและการตรวจสอบ ยทุธวธิกีารเดาและตรวจสอบเป็นยทุธวธิพีืน้ฐานที่ 
เราน ามาใชแ้กป้ญัหาอยูเ่สมอ สามารถน ามาใช้แก้ปญัหาได้ในกรณีที่การแก้ปญัหานัน้โดยตรงอาจ
ยุง่ยาก ใช้เวลามาก หรอืผู้แก้ปญัหาลมืวธิกีารไปแล้ว การเดานัน้ต้องเดาอย่างมเีหตุผล มทีศิทาง
เพื่อใหส้ิง่ทีเ่ดานัน้เขา้ใกลค้ าตอบทีต่อ้งการมากทีสุ่ด การเดาครัง้หลงั ๆ ตอ้งอาศยัพืน้ฐานขอ้มลูการ
เดาครัง้ตน้ ๆ ในกจิกรรมบางอย่างผู้แก้ปญัหาต้องการให้ได้ค าตอบในเวลาอนัรวดเรว็ บางทถี้าใช้
วธิีการแก้ปญัหานัน้โดยตรง แม้ว่าจะได้ค าตอบที่ต้องการแต่ก็อาจต้องใช้เวลามากไม่ทนัการ 
สามารถทีจ่ะน ายทุธวธิเีดาและตรวจสอบนี้ไปใชไ้ด้ 

2. การเขยีนแผนภาพ แผนภมู ิและการสรา้งแบบจ าลอง ช่วยใหม้องเหน็ปญัหา 
อยา่งเป็นรปูธรรม ท าใหผู้แ้กเ้กดิความรูส้กึว่าได้สมัผสักบัตวัปญัหานัน้อย่างแท้จรงิ การเขยีนภาพ 
แผนภมู ิและการสรา้งแบบจ าลองช่วยใหผู้แ้กป้ญัหาสามารถก าหนดแนวทางวางแผนการแก้ปญัหา
ไดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย 
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3. การสรา้งตาราง เราสามารถใชต้ารางแสดงขอ้มลูใหเ้ป็นระบบมรีะเบยีบ ช่วยให้ 
มองเหน็ความเกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์กนัของขอ้มูลได้ชดัเจนขึน้ อนัจะน าไปสู่การหาค าตอบของ
ปญัหาทีต่อ้งการ 

4. การใชต้วัแปร การใชต้วัแปรแทนจ านวนทีไ่ม่ทราบค่าเป็นวธิกีารแกป้ญัหา 
อย่างหนึ่งที่ใช้กนัในวชิาพชีคณิต ผู้แก้ปญัหาสามารถสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่
ปญัหาก าหนดกบัตวัแปรที่สมมติขึ้น และในปญัหาบางปญัหาสามารถสร้างความสมัพนัธ์ตาม
เงื่อนไขทีป่ญัหาก าหนดใหอ้ยูใ่นรปูสมการได ้

5. การคน้หารปูแบบ การคน้หารปูแบบเป็นยทุธวธิทีีส่ าคญัมากในการแกป้ญัหาทาง 
คณิตศาสตรเ์หมาะทีจ่ะน ามาใชแ้กป้ญัหาเกีย่วกบัรปูแบบของจ านวน ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งศกึษาขอ้มูล
ทีม่อียู ่วเิคราะหค์น้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูเหล่านัน้ แลว้คาดเดาค าตอบซึ่งอาจเป็นค าตอบที่
ถูกต้องหรอืไม่ถูกต้องกไ็ด้ จากปญัหาเดยีวกนั ขอ้มูลชุดเดยีวกนั ผู้แก้ปญัหาแต่ละคนอาจค้นพบ
ค าตอบทีแ่ตกต่างกนักไ็ด ้

6. การแบ่งเป็นกรณี ปญัหาคณิตศาสตรห์ลายปญัหาสามารถแกป้ญัหาไดง้่ายขึน้  
เมื่อแบ่งปญัหาเป็นกรณีมากกว่า 1 กรณี ซึ่งในแต่ละกรณีจะมคีวามชดัเจนมากขึน้ เมื่อแก้ปญัหา
ค าตอบของทุกกรณีได้แล้วพจิารณาค าตอบของทุกกรณีร่วมกนั จะได้ภาพรวมซึ่งเป็นค าตอบของ
ปญัหาเริม่ตน้ 

7. การใชก้ารใหเ้หตุผลทางตรง ยทุธวธิทีีใ่ชก้ารใหเ้หตุผลทางตรงนี้มกัพบอยู ่
ตลอดเวลาในการแกป้ญัหาโดยผูแ้กป้ญัหามกัใชร้่วมกบัยทุธวธิอีื่น ๆ ขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้
เหตุผลทางตรงมกัอยูใ่นรปู “ถ้า A แลว้ B” โดยทีข่อ้ความ A เป็นเหตุบงัคบัใหเ้กดิขอ้ความ B การใช้
การใหเ้หตุผลทางตรงในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรเ์ป็นการใชข้อ้มลูทีป่ญัหาก าหนดให้ ประมวลเขา้
กบัความรู้และประสบการณ์ที่ผู้แก้ปญัหามอียู่แล้วให้เหตุผลน าไปสู่ค าตอบของปญัหาที่ต้องการ 
ปญัหาทีใ่ชย้ทุธวธินีี้อาจไม่มกีารคดิค านวณเลยกไ็ด ้แต่เป็นการเน้นการใหเ้หตุผล 

8. การใชก้ารใหเ้หตุผลทางออ้ม ปญัหาคณิตศาสตรบ์างปญัหาไม่ง่ายนกัทีจ่ะ 
แกป้ญัหาโดยการใชเ้หตุผลทางตรง ในกรณีเช่นนี้การใหเ้หตุผลทางออ้มนบัวา่เป็นวถิทีางทีด่ทีีสุ่ดวธิี 
หนึ่งทีจ่ะน ามาใชแ้กป้ญัหา ในการใชก้ารใหเ้หตุผลทางอ้อมเพื่อแสดงว่าเงื่อนไข “A” เป็นจรงิท าได้
โดยสมมตวิา่เงื่อนไข “not A” เป็นจรงิ หลงัจากนัน้หาเหตุผลมาแสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ “not A” เป็น
จรงิ ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า “A” เป็นจริง ปญัหาที่ใช้การใช้เหตุผลทางอ้อมมกัเป็นปญัหาให้พิสูจน์
ส าหรบัปญัหาใหค้น้หาจะใชก้ารใหเ้หตุผลโดยการพสิจูน์เพื่ออธบิายค าตอบของปญัหา 

9. การท ายอ้นกลบั ปญัหาบางปญัหาสามารถแกไ้ดง้่ายกวา่ ถ้าเริม่ตน้แกป้ญัหา 
โดยพจิาณาจากผลลพัธส์ุดทา้ยแลว้มองยอ้นกลบัมาสู่ตวัปญัหาอยา่งมขี ัน้ตอน ยทุธวธิมีองยอ้นกลบั
ใชก้ระบวนการคดิวเิคราะหโ์ดยพจิารณาจากผลยอ้นกลบัไปหาเหตุ ซึ่งจะต้องหาเงื่อนไขเชื่อมโยง
ระหวา่งสิง่ทีต่อ้งการหากบัสิง่ทีก่ าหนดให้ 
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10. การสรา้งปญัหาขึน้ใหม่ ปญัหาบางปญัหาถ้าแกป้ญัหานัน้เลยโดยตรงจะท าได ้
ยาก การสรา้งปญัหาขึน้มาใหม่ใหเ้กีย่วขอ้งกบัปญัหาเดมิ แลว้ศกึษาวธิกีารแกป้ญัหาจากปญัหาใหม่
ทีส่รา้งขึน้นี้เป็นวธิหีนึ่งทีจ่ะช่วยใหเ้กดิแนวคดิในการแกป้ญัหาเริม่ตน้ ปญัหาทีส่รา้งใหม่อาจสรา้งให้
ครอบคลุมปญัหาเดมิทัง้หมด หรอืสรา้งขึน้ใหม่เพยีงบางส่วนของปญัหาเดมิกไ็ด ้
 สมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 19-23) กล่าวถงึ ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา ดงันี้ 

1. การหารปูแบบ เป็นการจดัระบบของขอ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธข์องขอ้มลูใน 
สถานการณ์ปญัหาที่ก าหนด และจดัเป็นรูปแบบทัว่ไปในการแก้ปญัหา ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของ
จ านวนหรอืรปูแบบของรปูเรขาคณิต 

2. เขยีนแผนผงัหรอืภาพประกอบ เป็นการเขยีนแผนผงัหรอืภาพต่าง ๆ ของ 
สถานการณ์ปญัหา เพื่อช่วยใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละแนวทางในการหาค าตอบ 

3. การสรา้งรปูแบบ เป็นยทุธวธิกีารแกป้ญัหาทีค่ลา้ยกบัการเขยีนภาพ แต่ม ี
ประโยชน์ทีด่กีวา่ตรงทีน่กัเรยีนสามารถเคลื่อนสิง่ทีม่าจดัรปูแบบได้ 

4. การสรา้งตารางหรอืกราฟ การจดัขอ้มลูลงในตารางเป็นการน าเสนอขอ้มลูทีง่่าย 
และน าไปสู่การคน้พบรปูแบบ และขอ้ชีแ้นะอื่น ๆ 

5. การเดาและการตรวจสอบ เป็นการหาค าตอบของปญัหาจากสามญัส านึก ผูแ้ก ้
ปญัหาคาดเดาแลว้ตรวจสอบ ถ้าไม่ไดค้ าตอบกเ็ปลีย่นแปลงการเดา และตรวจสอบอกีครัง้จนกระทัง่
ไดค้ าตอบของปญัหา การเดาและการตรวจสอบเป็นวธิกีารทีง่่าย แต่อาจใชเ้วลามากกวา่ยทุธวธิอีื่นๆ  

6. แจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมด เป็นการแจกแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมดของปญัหา  
ใชไ้ดด้ใีนกรณีทีม่จี านวนกรณีทีเ่ป็นไปไดแ้น่นอน มกัใชต้ารางช่วยในการแจกแจงกรณี 

7. เขยีนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร ์การเขยีนเป็นประโยคทางคณิตศาสตรเ์พื่อ 
แสดงสถานการณ์ มเีป้าหมาย 2 ประการคอื เป็นการเขา้ใจสถานการณ์ปญัหาและเป็นการแสดงให้รู้
วา่ตอ้งคดิค านวณอยา่งไรในการแกป้ญัหา นกัเรยีนทีเ่ขยีนประโยคทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง แสดง
วา่เขาเขา้ใจปญัหานัน้ และน าไปสู่การด าเนินการหาค าตอบถูกตอ้ง 

8. การด าเนินการแบบยอ้นกลบั ยทุธวธินีี้เริม่จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนสุดทา้ย  
แลว้ท ายอ้นขัน้ตอนกลบัมาสู่ขอ้ความทีก่ าหนดเริม่ต้น ใช้ได้ดกีบัการแก้ปญัหาที่ต้องการอธบิายถึง
ข ัน้ตอนการไดม้าซึง่ค าตอบ 

9. ระบุขอ้มลูทีต่อ้งการและขอ้มลูทีก่ าหนดให้ 
10. การแบ่งเป็นปญัหายอ่ย ๆ หรอืเปลีย่นมุมมองของปญัหา บางปญัหามคีวาม 

ซบัซอ้นหรอืมหีลายขัน้ตอน เพื่อความสะดวกอาจแบ่งปญัหาให้เป็นปญัหาที่เลก็ลงเพื่อง่ายต่อการ
หาค าตอบแลว้น าผลการแกป้ญัหายอ่ย ๆ นี้ไปตอบปญัหาที่ก าหนด หรอืบางปญัหาอาจต้องใช้การ
คดิและเปลีย่นมุมมองทีต่่างไปจากทีคุ่น้เคยทีต่อ้งท าตามทลีะข ัน้ตอน 
 ศนูยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2541: 5) ไดเ้สนอยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา  

 1. เดาและตรวจสอบ (Guess and check) 
3.  ท าใหป้ญัหาง่ายลง (Make a simplier problem) 
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4.  คน้หารปูแบบ (Look for a pattern) 
5.  วาดรปู หรอืแผนภาพ (Draw a picture) 
6.  ท าตาราง (Make a table) 
7.  แจงกรณีอยา่งมรีะบบ (Make an organized list)  
8.  ท ายอ้นกลบั (Work backward) 
9.  ใชห้ลกัเหตุผล (Use logical reasoning) 
10. การแสดงบทบาทสมมต ิ(Simulation) 

 ฉววีรรณ เศวตมาลย ์(2544: 55-70) กล่าวถงึ ยทุธวธิกีารแกป้ญัหา ดงันี้ 
1. การลองผดิลองถูก ปญัหาบางขอ้แกไ้ดด้ทีีสุ่ดดว้ยการลองผดิลองถูก โดยการ 

คดิอยา่งมเีหตุผลไปพรอ้ม ๆ กบักระบวนการ 
2. การใชอุ้ปกรณ์ ตวัอยา่ง หรอืการร่าง บ่อยครัง้มากทีป่ญัหาขอ้หนึ่งสามารถแกไ้ข 

ไดด้ทีีสุ่ดหรอือย่างน้อยที่สุดท าให้เกดิความเขา้ใจได้โดยการวาดหรอืร่างรูป พบัแผ่นกระดาษ ตดั
เสน้เชอืก หรอืใชอุ้ปกรณ์ง่าย ๆ ทัว่ไปทีม่อียูพ่รอ้มแลว้บางอยา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ยทุธวธิขีองการใช้
อุปกรณ์สามารถท าให้สถานการณ์ดูเป็นจรงิส าหรบันักเรียน ช่วยกระตุ้นพวกเขาและสร้างความ
สนใจปญัหา 

3. การคน้หารปูแบบ การคน้หารปูแบบแลว้สรา้งรปูทัว่ไปเป็นยทุธวธิแีกป้ญัหาทีม่ ี
ประสิทธภิาพมาก ครูจ าเป็นต้องค้นหาปญัหาที่เหมาะสมที่จะสร้างความสนใจให้นักเรยีน และ
กระตุน้ใหน้กัเรยีนใชย้ทุธวธินีี้ใหเ้ป็นประโยชน์ 

4. แสดงออกมา ปญัหาบางขอ้แกไ้ขไดด้ทีีสุ่ดโดยการใชย้ทุธวธิแีสดงสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องนัน้ออกมาจริง ๆ วธิีการเช่นนี้ท าให้นักเรียนกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมีชีวติชีวา
มากกวา่เป็นผู้นัง่ดูเพยีงอย่างเดยีว และยงัช่วยให้เขามองเหน็และเขา้ใจในความหมายของปญัหา 
ปญัหาปกตทิัว่ไปหลายขอ้ในพชีคณิตเบือ้งตน้เกีย่วขอ้งกบัเวลา อตัรา และระยะทางซึง่เหมาะสมกบั
การแสดงออกมาในชัน้เรยีนได้อย่างวเิศษ ซึ่งไม่เพยีงแต่ท าให้มองเหน็รายละเอยีดของปญัหาได้
ชดัเจนขึน้เท่านัน้ แต่ยงัย ัว่ยใุนการสอนดว้ย 

5. การท ารายการ ตาราง หรอืแผนภมู ิเราไดใ้ชย้ทุธวิธินีี้ใหเ้ป็นประโยชน์มาก่อน 
หน้านี้แล้ว อนัที่จรงิปญัหาหลายข้อเกี่ยวขอ้งกบัการใช้ตาราง และแผนภูม ิครูสามารถกระตุ้นให้
นกัเรยีนใชป้ระโยชน์จากวธินีี้ไดบ่้อยครัง้โดยการเลอืกปญัหาทีเ่หมาะสมเพื่อย ัว่ยุให้เกดิจนิตนาการ
และความสนใจขึน้ อกีทัง้ยงัมยีทุธวธิกีารแกป้ญัหาอกี ดงันี้ 
 1. ท ายอ้นกลบั 

 2. เริม่ตน้จากการเดา 
 3. แกป้ญัหาทีเ่ทยีบเท่ากนัแต่ง่ายกวา่ 
 4. เชื่อมโยงปญัหาใหม่กบัปญัหาทีคุ่น้เคยมาแลว้ 
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 ศนูยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2544: 52) กล่าววา่ ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา 
มหีลากหลาย ดงันี้ 

1.  การหารปูแบบ 
2.  การเขยีนแผนผงั  หรอืภาพประกอบ 
3.  การสรา้งรปูแบบ 
4.  การสรา้งตาราง หรอืกราฟ 
5.  การคาดเดา และตรวจสอบ 
6.  การแจกแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมด 
7.  การเขยีนเป็นประโยคคณิตศาสตร ์
8.  การมองปญัหายอ้นกลบั 
9.  การระบุขอ้มลูทีต่อ้งการ และขอ้มลูทีก่ าหนดให้ 
10. การแบ่งปญัหาออกเป็นปญัหายอ่ย ๆ หรอืเปลีย่นมุมมองปญัหานัน้ 

 สมวงษ์ แปลงประสพโชค และสมเดช บุญประจกัษ์ (2545: 19) ไดร้วบรวมยทุธวธิ ี
ทีใ่ชแ้กป้ญัหา ดงันี้ 

1.  ทดลองกบัตวัอยา่งง่าย ๆ  
2.  สรา้งตาราง 
3.  เขยีนแผนภาพหรอืรปูภาพหรอืสรา้งโมเดล 
4.  หารปูแบบและตัง้กฎทัว่ไป 
5.  เดาและตรวจสอบลงมอืทดลองวธิกีารเพื่อดผูล 
6.  กล่าวถงึปญัหาในรปูแบบใหม่ โดยเฉพาะรปูแบบทีเ่รารูจ้กั 
7.  ใหค้วามสนใจทุกกรณีทีเ่ป็นไปได ้
8.  หยดุเปลีย่นมุมมองใหม่ 

 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 13-14) กล่าววา่  
ยุทธวิธีแก้ปญัหาเป็นเครื่องมือส าคัญและสามารถน ามาใช้ในการแก้ปญัหาได้ดี ที่พบบ่อยใน
คณิตศาสตร ์มดีงันี้ 

1. การคน้หารปูแบบ เป็นการวเิคราะหป์ญัหาและคน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูที ่
มลีกัษณะเป็นระบบหรอืแบบรปูในสถานการณ์ปญัหานัน้ ๆ แลว้คาดเดาค าตอบ ซึง่ค าตอบทีไ่ดจ้ะ 
ยอมรบัว่าเป็นค าตอบที่ถูกต้องเมื่อผ่านการตรวจสอบยนืยนั ยุทธวธินีี้มกัจะใช้ในการแก้ปญัหาที่
เกีย่วกบัเรื่องจ านวนและเรขาคณิต 

2. การสรา้งตาราง เป็นการจดัระบบขอ้มลูใส่ในตาราง ตารางทีส่รา้งขึน้จะช่วยใน 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์อนัจะน าไปสู่การค้นพบแบบรูปหรอืขอ้ชี้แนะอื่น ๆ ตลอดจนช่วยให้ไม่
ลมืหรอืสบัสนในกรณีใดกรณีหนึ่ง เมื่อตอ้งแสดงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมดของปญัหา 

3. การเขยีนภาพหรอืแผนภาพ เป็นการอธบิายสถานการณ์และแสดง 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่าง ๆ ของปญัหาดว้ยภาพหรอืแผนภาพ ซึง่การเขยีนภาพหรอืแผนภาพจะ 
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ช่วยใหเ้ขา้ใจปญัหาไดง้่ายขึน้ และบางครัง้กส็ามารถหาค าตอบของปญัหาได้โดยตรงจากภาพหรอื
แผนภาพนัน้ 

4. การแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมด เป็นการจดัระบบขอ้มลู โดยแยกเป็นกรณี ๆ ที ่
เกดิขึน้ทัง้หมด ในการแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมด นกัเรยีนอาจขจดักรณีที่ไม่ใช้ออกก่อน แล้วค่อย
คน้หาระบบหรอืแบบรปูของกรณีทีเ่หลอือยู ่ซึง่ถ้าไม่มรีะบบในการแจงกรณีที่เหมาะสม ยุทธวธินีี้ก็
จะไม่มปีระสทิธภิาพ ยทุธวธินีี้จะใชไ้ดด้ถี้าปญัหานัน้มจี านวนกรณีทีเ่ป็นไปไดแ้น่นอน ซึง่บางครัง้ 
เราอาจใชก้ารคน้หาแบบรปูและการสรา้งตารางมาช่วยในการแจกกรณีดว้ยกไ็ด้ 

5. การคาดเดาและตรวจสอบ เป็นการพจิารณาขอ้มลูและเงื่อนไขต่าง ๆ ทีป่ญัหา 
ก าหนดผสมผสานกบัประสบการณ์เดมิทีเ่กีย่วขอ้ง มาสรา้งขอ้ความคาดการณ์ แล้วตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้ความคาดการณ์นัน้ ถ้าการคาดเดาไม่ถูกต้องกค็าดเดาใหม่โดยอาศยัประโยชน์จาก
ความไม่ถูกต้องของการคาดเดาครัง้แรก ๆ เป็นกรอบในการคาดเดาค าตอบของปญัหาครัง้ต่อไป 
นักเรยีนควรคาดเดาอย่างมีเหตุผลและมทีิศทาง เพื่อให้สิง่ที่คาดเดานัน้เขา้ใกล้ค าตอบที่ต้องการ
มากทีสุ่ด 

6. การเขยีนสมการ เป็นการแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีก่ าหนดของปญัหาใน 
รปูของสมการ ซึง่บางครัง้อาจเป็นอสมการกไ็ด ้ในการแกส้มการนกัเรยีนตอ้งวเิคราะหส์ถานการณ์ 
ปญัหาเพื่อหาวา่ ขอ้มลูและเงื่อนไขทีก่ าหนดมามอีะไรบา้ง และสิง่ทีต่อ้งการหาคอือะไร หลงัจากนัน้
ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีต่อ้งการหาหรอืแทนสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีก่ าหนดมาให้แล้วเขยีนสมการ
หรอือสมการแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลเหล่านัน้ ในการหาค าตอบของสมการ มกัใช้สมบตัขิอง
การเท่ากนัมาช่วยในการแกส้มการ ไดแ้ก่ สมบตัสิมมาตร สมบตัถ่ิายทอด สมบตักิารบวกและสมบตัิ
การคณู และเมื่อใชส้มบตักิารเท่ากนัมาช่วยแลว้ ตอ้งมกีารตรวจสอบค าตอบของสมการตามเงื่อนไข
ของปญัหา ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของปญัหา ถือว่าค าตอบที่ได้เป็นค าตอบที่ถูกต้องของปญัหานี้ 
ยทุธวธินีี้มกัใชบ่้อยในปญัหาทางพชีคณิต 

7. การคดิแบบยอ้นกลบั เป็นการวเิคราะหป์ญัหาทีพ่จิารณาจากผลยอ้นกลบัไปสู่ 
เหตุ โดยเริ่มจากขอ้มูลที่ได้ในขัน้ตอนสุดท้าย แล้วคดิย้อนขัน้ตอนกลบัมาสู่ขอ้มูลที่ได้ในขัน้ตอน
เริม่ตน้ การคดิแบบยอ้นกลบัใชไ้ดด้กีบัการแกป้ญัหาทีต่อ้งการอธบิายถงึข ัน้ตอนการไดม้าซึง่ค าตอบ  

8. การเปลีย่นมุมมอง เป็นการเปลีย่นการคดิหรอืมุมมองใหแ้ตกต่างไปจากทีคุ่น้เคย 
 หรอืทีต่อ้งท าตามขัน้ตอนทลีะข ัน้เพื่อใหแ้กป้ญัหาไดง้่ายขึน้ ยทุธวธินีี้มกัใช้ในกรณีที่แก้ปญัหาด้วย
ยทุธวธิอีื่นไม่ไดแ้ลว้ สิง่ส าคญัของยทุธวธินีี้คอื การเปลีย่นมุมมองทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 

9. การแบ่งเป็นปญัหายอ่ย  เป็นการแบ่งปญัหาใหญ่หรอืปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น 
หลายขัน้ตอนออกเป็นปญัหายอ่ยหรอืเป็นส่วน ๆ ซึ่งในการแบ่งเป็นปญัหาย่อยนัน้นักเรยีนอาจลด
จ านวนของขอ้มลูลง หรอืเปลีย่นขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูทีคุ่น้เคยและไม่ซบัซอ้น หรอืเปลี่ยนให้เป็นปญัหา
ทีคุ่น้เคยหรอืเคยแกป้ญัหามาก่อนหน้านี้ 

10. การใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร ์เป็นการอธบิายขอ้ความหรอืขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ 
ในปญัหานัน้วา่เป็นจรงิ โดยใชเ้หตุผลทางตรรกศาสตรม์าช่วยในการแกป้ญัหาบางปญัหาเราใชก้าร 
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ใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร ์ร่วมกบัการคาดเดาและตรวจสอบ หรอืการเขยีนภาพและแผนภาพ จน
ท าใหบ้างครัง้เราไม่สามารถแยกการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ออกจากยุทธวธิอีื่นได้อย่างเด่นชดั 
ยทุธวธิใีนวธินีี้มกัใชบ่้อยในปญัหาทางเรขาคณิตและพชีคณิต 

11. การใหเ้หตุผลทางออ้ม เป็นการแสดงหรอือธบิายขอ้ความหรอืขอ้มลูทีป่รากฏ 
อยูใ่นปญัหานัน้วา่เป็นจรงิ โดยการสมมตวิา่ขอ้ความทีต่อ้งการแสดงนัน้เป็นเทจ็ แลว้หาขอ้ขดัแยง้  
ยทุธวธินีี้มกัใชก้บัการแกป้ญัหาทีย่ากแก่การแกป้ญัหาโดยตรง และง่ายทีจ่ะหาขอ้ขดัแยง้เมื่อ 
ก าหนดใหข้อ้ความทีจ่ะแสดงเป็นเทจ็ 
 จากความเหน็ของนกัการศกึษาหลาย ๆ ท่านจะเหน็วา่ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา 
ทางคณิตศาสตรม์อียูห่ลายวธิ ีผูว้จิยัสนใจยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์ดงันี้ 

1.  วธิกีารคน้หารปูแบบ เป็นการวเิคราะหป์ญัหาและคน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มลู 
ทีม่ลีกัษณะเป็นระบบหรอืแบบรปูในสถานการณ์ปญัหานัน้ ๆ แลว้คาดเดาค าตอบ ซึง่ค าตอบทีไ่ดจ้ะ 
ยอมรบัว่าเป็นค าตอบที่ถูกต้องเมื่อผ่านการตรวจสอบยนืยนั ยุทธวธินีี้มกัจะใช้ในการแก้ปญัหาที่
เกีย่วกบัเรื่องจ านวนและเรขาคณิต 
 2.  วธิกีารท ายอ้นกลบั ปญัหาบางปญัหาสามารถแกไ้ดง้่ายกวา่ ถ้าเริม่ตน้แกป้ญัหา 
โดยพจิาณาจากผลลพัธส์ุดทา้ยแลว้มองยอ้นกลบัมาสู่ตวัปญัหาอยา่งมขี ัน้ตอน ยทุธวธิมีองยอ้นกลบั
ใชก้ระบวนการคดิวเิคราะหโ์ดยพจิารณาจากผลยอ้นกลบัไปหาเหตุ ซึ่งจะต้องหาเงื่อนไขเชื่อมโยง
ระหวา่งสิง่ทีต่อ้งการหากบัสิง่ทีก่ าหนดให้ 
 3.  วธิกีารคาดเดาและตรวจสอบ เป็นการหาค าตอบของปญัหาจากสามญัส านึก ผูแ้ก ้
ปญัหาคาดเดาแลว้ตรวจสอบ ถ้าไม่ไดค้ าตอบกเ็ปลีย่นแปลงการเดา และตรวจสอบอกีครัง้จนกระทัง่ 
ไดค้ าตอบของปญัหา การเดาและการตรวจสอบเป็นวธิกีารทีง่่าย แต่อาจใชเ้วลามากกวา่ยทุธวธิอีื่นๆ  
 4.  วธิกีารแจกแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมด เป็นการแจกแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมด 
ของปญัหา ใชไ้ดด้ใีนกรณีทีม่จี านวนกรณีทีเ่ป็นไปไดแ้น่นอน มกัใชต้ารางช่วยในการแจกแจงกรณี 
 5.  วธิกีารเขยีนแผนภาพ แผนภูม ิและการสร้างแบบจ าลอง เป็นการเขยีนแผนผงั
หรอืภาพต่าง ๆ ของสถานการณ์ปญัหา เพื่อช่วยใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละแนวทางในการหาค าตอบ 

        6.  วธิกีารสรา้งตาราง  เป็นการจดัระบบขอ้มลูใส่ในตาราง ตารางทีส่รา้งขึน้จะช่วย 
ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์อนัจะน าไปสู่การคน้พบแบบรปูหรอืขอ้ชีแ้นะอื่น ๆ ตลอดจนช่วยใหไ้ม่
ลมืหรอืสบัสนในกรณีใดกรณีหนึ่ง เมื่อตอ้งแสดงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ ัง้หมดของปญัหา 

        7.  วธิกีารลงมอืแก้ปญัหาทนัท ีทนัท ี(Act it Out) วธินีี้เป็นการแก้ปญัหาโดยทนัที
และไม่ค่อยประณีต เป็นการท าอยา่งคร่าว ๆ เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมและขัน้ตอนในการแก้ปญัหานัน้ได้
ง่ายขึน้ 
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 3.7 แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 บารดูี ้(Baroody. 1993: 2-31) กล่าวถงึ การสอนการแกป้ญัหาไวด้งันี้  
 1. การสอนโดยผ่านการแกป้ญัหา (Teaching via problem solving) แนวทางนี้ให ้
ความสนใจกบัการใชก้ารแกป้ญัหาในการสอนเนื้อหา เป็นเครื่องมอืส าหรบัฝึกการค านวณ ปญัหาที่
ใชจ้ะแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามสมัพนัธก์บัโลกแห่งความเป็นจรงิ ปญัหาถูกใชใ้นการเริม่ตน้และเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กดิการอภปิรายเกี่ยวกบัหวัขอ้นัน้ ๆ ในบางครัง้ปญัหาถูกกระตุ้นให้นักเรยีนตัง้ใจเรยีน
และเป็นสิง่ทีค่วบคุมเนื้อหา วธิกีารหนึ่งทีจ่ะสอนโดยใชป้ญัหา คอื แสดงปญัหาตัง้แต่เริม่ต้นโดยการ
แสดงให้นักเรียนเห็นว่าพวกเขาจะมีความสามารถแก้ปญัหานัน้ได้ อีกวธิีหนึ่งคือใช้ปญัหาเชิง
สรา้งสรรคใ์นการแสดงทกัษะการเรยีนรู้ 
 2. การสอนเกี่ยวกบัปญัหา (Teaching about problem solving) แนวทางนี้น าไปสู่
การสอนโดยตรงเกีย่วกบัยทุธวธิกีารแกป้ญัหาทัว่ ๆ ไป ปญัหาเป็นการอธบิายหรอืแสดงให้เหน็ถึง
กระบวนการแก้ปญัหาตามแนวของโพลยาทัง้ 4 ข ัน้และยุทธวิธีในการแก้ปญัหาสนับสนุน
กระบวนการแกป้ญัหาตามแนวของโพลยาทัง้ 4 ข ัน้ 
 3. การสอนส าหรบัการแก้ปญัหา (Teaching for problem solving) แนวทางนี้ให้
ความสนใจกบัการสอนยุทธวธิกีารแก้ปญัหาทัว่ ๆไปโดยให้โอกาสนักเรยีนแก้ปญัหา นักเรยีนจะ
เรยีนรูถ้งึการใชก้ระบวนการแกป้ญัหาตามแนวของโพลยาทัง้ 4 ข ัน้และยทุธวธิใีนการแกป้ญัหาที ่
ทา้ทาย 
 คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลติวสัดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร ์ 
(2524: 142-144) ไดก้ล่าวถงึแนวทางการส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาว่า ครูจะเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคญัยิง่ในการพฒันาความสามารถใหเ้กดิแก่นกัเรยีน ในการพฒันานี้ครคูวรมหีน้าที ่ดงันี้ 
 1. พฒันาความรูค้วามสามารถ ในการนี้ครตูอ้งจดักจิกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้
นกัเรยีนไดป้ฏบิตัใิหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้เช่น 

         -  ฝึกการอ่านต ารา เอกสารประกอบการเรยีน แบบเรยีนโปรแกรม ฯลฯ 
        -  ดหูุ่นจ าลองต่าง ๆ แผนภาพ แผ่นโปร่งใส สไลด ์ฟิลม์สตรปิ ฟงัค าบรรยายจาก 

เครื่องบนัทกึเสยีง 
       -  ฝึกใหค้ดิและหาขอ้สรุป จากการท าบทเรยีนปฏบิตักิาร (laboratory lesson)  

บตัรกจิกรรม (activity sheet หรอื activity card)  
         - ฝึกทกัษะจากบตัรงาน (work card, task card, work sheet) 
       -  เรา้ใจใหเ้กดิความสนใจ ใคร่รูใ้นวชิาคณิตศาสตร ์โดยการจดันิทรรศการ การ 

แสดง จดัเกมคณิตศาสตร ์จดัการแขง่ขนัตอบปญัหา ฯลฯ 
 ถ้าครใูหน้กัเรยีนไดท้ ากจิกรรมหลาย ๆ อยา่งดงักล่าวบ่อย ๆ กจ็ะเป็นการฝึกฝน 
เสรมิสรา้งความสามารถในการแกป้ญัหาใหน้กัเรยีน 
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 2. จดัสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิบรรยากาศของการใฝห่าความรู ้ในการนี้ครจู าเป็นตอ้งไดร้บั 
ความร่วมมอืและสนบัสนุนจากฝา่ยบรหิารทีจ่ะจดัหาสิง่ทีค่รจู าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัสิง่แวดลอ้ม เช่น 
 ถ้าครูสามารถจดัห้องปฏบิตักิารคณิตศาสตร์ไวใ้ห้นักเรยีนได้เข้าไปศกึษาหาความรู้แล้วกจ็ะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ ห้องปฏบิตักิารคณิตศาสตร์เป็นห้องที่ใช้ส าหรบัปฏบิตักิารคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
การท าใหเ้กดิการเรยีนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยใชส้ื่อต่าง ๆ การมหีอ้งปฏบิตักิารคณิตศาสตร์จะช่วยท าให้
ครขูยนัคดิประดษิฐส์รา้งสื่อการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนใช ้เมื่อครมูสีื่อแปลก ๆ ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษา
นกัเรยีนกจ็ะสนใจ เมื่อนกัเรยีนสนใจนกัเรยีนกจ็ะเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ ถ้าครใูหน้ักเรยีนมสี่วน
ร่วมในการจดัหอ้งปฏบิตักิารทางคณิตศาสตร ์เช่น จดัแผ่นป้ายนิทรรศการ เป็นเจา้หน้าทีด่แูลหอ้ง 
ปฏบิตักิาร ฯลฯ จะท าให้นักเรยีนอยู่ในบรรยากาศของการเรยีน การค้นคว้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ส าหรบันกัเรยีน การทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนคณิตศาสตรโ์ดยสื่อต่าง ๆ ในหอ้งปฏบิตักิารแทนการ
สอนบางชัว่โมงของคร ูท าใหน้กัเรยีนได้รบัการฝึกคดิทลีะน้อย เป็นการสะสมความสามารถในการ
แกป้ญัหา ครูมภีาระหนักอย่างยิง่ในการจดัหาแบบฝึกหดัต่าง ๆ ไวใ้นห้องปฏบิตักิาร โดยให้มที ัง้
อยา่งง่ายและอยา่งยาก หาเกมคณิตศาสตรไ์วใ้หเ้ดก็เล่น จดัการทายปญัหาต่าง ๆ ฯลฯ สิง่ทัง้หลาย
นี้จะเป็นเครื่องจงูใจใหน้กัเรยีนเขา้สู่บรรยากาศของการฝึกคดิ และการเรยีนคณิตศาสตร์ 
 3. ครตูอ้งมศีรทัธาและความมุ่งมัน่ในการพฒันาความสามารถของนกัเรยีนในการคดิ 
แก้ปญัหา ในการพฒันาความสามารถของนักเรยีนนัน้ต้องใช้เวลา และครูต้องขยนัค้นควา้ จดัหา 
ผลิตสื่อการสอนนานาชนิด เท่าที่จะหาได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพฒันาความสามารถของ
นกัเรยีนในการคดิแกป้ญัหา การจดัเตรยีมสื่อการสอนของครูไม่ว่าในโรงเรยีนใด สถาบนัใดจะต้อง
เกีย่วขอ้งกบัผูร้่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา ระเบยีบราชการ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ และอาจจะมสี่วนท าให้ครู
เกดิความทอ้ถอยคลายความมุ่งมัน่ทีจ่ะจดัหา สรา้งสื่อ จดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรยีนคดิแก ้
ปญัหาได ้ดงันัน้ครจู าเป็นตอ้งมคีวามอดทน เสาะหาวธิคีดิ วธิที างานที่จะไม่ให้ตนเองถอยห่างจาก
ศรทัธาและความมุ่งมัน่ในการพฒันาความสามารถของนกัเรยีนในการแกป้ญัหา การสอนการแก ้
ปญัหาเป็นสิง่ที่ยากยิง่ ต้องฝึกสมรรถภาพของนักเรยีนหลายอย่าง ต้องอาศยัเครื่องมอืในการฝึก 
ตอ้งใชเ้วลา และครตูอ้งมคีวามขยนั และท างานดว้ยความศรทัธา ในการฝึกนกัเรยีนควรยดึหลกัการ
ดงัต่อไปนี้ 

        -  ตัง้ความหวงัในการพฒันาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของนกัเรยีนอยา่งม ี
เหตุผล จงึไม่ควรตัง้ความหวงัสงูเกนิไป อาจท าใหท้ ัง้ครแูละนกัเรยีนเกดิความทอ้ถอย 

        -  โจทยป์ญัหานัน้ ใชค้วามรูภ้ายในขอบขา่ยทีน่กัเรยีนมพีืน้ความรู ้
        -  ใชภ้าษาใหเ้หมาะกบัความสามารถในการอ่านของนักเรยีน และค่อย ๆ พฒันา 

ความสามารถในการอ่านใหส้งูจนถงึระดบัทีต่อ้งการ 
 สริพิร ทพิยค์ง (2536: 60-62) กล่าวถงึ แนวทางในการสอนการแกป้ญัหา ดงันี้ 
 1. สรา้งบรรยากาศในการแกป้ญัหา 

     1.1  ใชช้่วงเวลาในการคดิ การวเิคราะหแ์ละการทดลอง 
     1.2  ยอมรบัค าถามทีน่กัเรยีนถาม 
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     1.3  อยา่ท าใหน้กัเรยีนเกดิความกลวั 
     1.4  ครจูะตอ้งมคีวามอดทน เมื่อนกัเรยีนแกป้ญัหาไม่ได ้

 2. สรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่นกัเรยีน 
     2.1  เน้นความส าคญัในการแกป้ญัหา โจทยแ์บบฝึกหดัขอ้แรก ๆ ควรเป็นโจทยท์ี ่

นกัเรยีนทุกคนท าได ้
   2.2  ใหโ้จทยท์ีง่่ายก่อนแลว้จงึท าโจทยท์ีย่าก 
     2.3  ใหน้กัเรยีนมโีอกาสเตรยีมตวัในการทีจ่ะแกป้ญัหาทีย่าก 
     2.4  ปลุกใหน้กัเรยีนอยากรูอ้ยากเหน็ดว้ยการใชป้ญัหาลบัสมอง 

  3. วธิจีะเพิม่ความเขา้ใจ 
     3.1  แสดงใหน้กัเรยีนเหน็วา่จะอ่านปญัหาโจทยอ์ยา่งไร อ่านแลว้ตอ้งหยดุคดิ 

แยกแยะสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหม้า 
     3.2  ครอู่านปญัหาอกีครัง้หนึ่งเพื่อนกัเรยีนจะไดเ้หน็ปญัหาอยา่งแจ่มชดั 
     3.3  ถามนกัเรยีนเพื่อจะตรวจดใูหแ้น่ใจวา่นกัเรยีนเขา้ใจขอ้ความ ศพัท ์และสิง่ 

เกีย่วขอ้งกบัโจทยห์รอืไม่ 
     3.4  ช่วยนกัเรยีนในการพจิารณาขอ้ความทีส่ าคญัอนัจะเป็นเหตุผลน าไปสู่การแก ้

ปญัหานัน้ 
     3.5  แยกปญัหานัน้ออกเป็นปญัหายอ่ย ๆ ทีง่่ายขึน้ 
     3.6  ถ้านกัเรยีนไม่ทราบวา่จะเริม่ตน้ทีไ่หน ควรจะส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเขยีนความ 

จรงิทีไ่ดจ้ากปญัหานัน้เพื่อจะไดม้องเหน็แนวทาง 
3.7  ใหน้กัเรยีนเขยีนปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกนัและใหพ้จิารณาตวัแปรในกรณีของ 

โจทยส์มการ 
 4. เน้นความยดืหยุน่และเรื่องต่าง ๆ ในการแกป้ญัหา 

    4.1  อยา่เคร่งต่อกระบวนการทลีะข ัน้หรอืแบบฟอรม์จนเกนิไป 
    4.2  แนะน าใหน้กัเรยีนเปลีย่นวธิกีารเมื่อเจอปญัหายาก 
    4.3  ใหรู้จ้กัพจิารณาเปรยีบเทยีบปญัหาทีม่ขีอ้มลูไม่ครบ และปญัหาทีม่ขีอ้มลู 

พเิศษเพิม่เตมิ 
    4.4  ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชว้ธิกีารแกป้ญัหาหลาย ๆ วธิใีนโจทยข์อ้เดยีวกนั 

 5. ใหค้ าแนะน าทีจ่ะสรา้งรปูแบบเพื่อการคน้ควา้หาค าตอบ 
    5.1  ใชแ้ผนผงัแสดงวธิแีก ้
    5.2  ใชไ้ดอะแกรม โมเดล หรอืเขยีนร่างเพื่อแยกดโูครงสรา้ง 
    5.3  ใชส้ญัลกัษณ์เขยีนแทนตวัแปรของปญัหา 

 6. แสดงใหน้กัเรยีนเหน็วา่จะตัง้ค าถามถามตวัเองอยา่งไร 
    6.1  โจทยก์ าหนดอะไร 
    6.2  โจทยต์อ้งการใหท้ าอะไร 
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    6.3  ความคดิอะไรทีเ่คยเรยีนมาแลว้และจะมาสมัพนัธก์บัปญัหานี้ 
    6.4  ปญัหาอะไรทีเ่คยท ามาแลว้และคลา้ยกบัปญัหานี้ มขีอ้แตกต่างอยา่งไร 
    6.5  จะเรยีงล าดบัข ัน้การคดิอยา่งไร จะหาอะไรก่อนหลงั และแยกแยะออกเป็น 

ปญัหายอ่ยอยา่งไร 
    6.6  จะสรุปปญัหานัน้อยา่งไร 
    6.7  เมื่อแกป้ญัหาแลว้จะมวีธิตีรวจยอ้นหรอืตรวจค าตอบอยา่งไร 

 7. เน้นวธิกีารแกป้ญัหามากกวา่ทีจ่ะบอกวา่แกอ้ยา่งไร 
    7.1  ถามนกัเรยีนในการทีจ่ะหาวธิต่ีาง ๆ ในการแกป้ญัหา 
    7.2  ใหค้วามยอมรบัในแต่ละส่วนทีใ่ชว้ธิกีารถูกตอ้งมากกวา่ค าตอบถูกตอ้งแต่ 

วธิกีารผดิ 
    7.3  การแกโ้จทยป์ญัหาตอ้งดทูีว่ธิกีารคดิของนกัเรยีนดว้ย 
    7.4  ใหโ้อกาสแก่นกัเรยีนในการแสดงวธิกีารแกป้ญัหา 
    7.5  ใหรู้จ้กัวเิคราะหว์ธิที า 

 8. ส่งเสริมการทดลอง การลองผิดลองถูก การคาดคะเน การเดาค าตอบอย่างมี
เหตุผลซึง่จะน าไปสู่การแกโ้จทยป์ญัหา 

  9. ควรจะใหม้กีารฝึกท าโจทยป์ญัหาบ่อย ๆ 
    10. ใหน้กัเรยีนกล่าวหรอืเขยีนการแกป้ญัหาของเขาในแบบฟอรม์ทีถู่กตอ้ง 
    11. ใชโ้จทยป์ญัหานัน้เพื่อคน้พบความคดิรวบยอดตามแนว คณิตศาสตรส์มยัใหม่ 
   12. ใชโ้จทยป์ญัหานัน้เป็นแบบฝึกหดัไปในตวั 
    คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2537: 96) กล่าวถงึ การจดั 

กจิกรรมพฒันาทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรโ์ดยสรา้งกจิกรรมการแกป้ญัหา
จากเนื้อหาสาระทีน่กัเรยีนคุน้เคยอยูแ่ลว้ ดงันี้ 

    1. การใชแ้บบฝึกหดัพฒันาทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
 1.1  ฝึกการแกป้ญัหาจากแบบฝึกหดัธรรมดา แบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีนหรอื  
แบบฝึกหดัที่ครูสร้างขึ้นเองโดยทัว่ไปมักมีโครงสร้างคล้ายกับตวัอย่างที่ได้น าเสนอไปแล้วใน
บทเรยีนซึง่นกัเรยีนสามารถแสดงการหาค าตอบได้โดยวธิกีารท านองเดยีวกบัตวัอย่าง แบบฝึกหดั
เหล่านี้ผู้สอนสามารถน ามาใช้เพื่อฝึกการแก้ปญัหาของนักเรยีนได้เพยีงแต่เพิม่กจิกรรมเขา้ไปอกี
เลก็น้อยเท่านัน้คอื เมื่อนกัเรยีนท าแบบฝึกหดัเรยีบรอ้ยหาค าตอบไดแ้ลว้ ครคูวรใหน้กัเรยีนตรวจ 
สอบความถูกต้อง และให้นักเรยีนพจิารณาต่อไปว่า แบบฝึกหดัขอ้ดงักล่าวนัน้มวีธิกีารหาค าตอบ
แบบอื่นอกีหรอืไม่ วธิกีารใหม่ทีผู่้สอนต้องการคอื วธิกีารที่แตกต่างไปจากตวัอย่างหรอืจากการท า
แบบฝึกหดัของนักเรยีน การศกึษาการแก้ปญัหาจากแบบฝึกหดัธรรมดา นอกจากการให้นักเรยีน
แสดงแนวคดิในการหาค าตอบด้วยวธิขีองนักเรยีนแล้ว ยงัสามารถใช้แบบฝึกหดันัน้ฝึกการมองไป
ขา้งหน้า โดยให้นักเรยีนอาศยัประโยชน์จากวธิกีารหาค าตอบของแบบฝึกหดันัน้สร้างปญัหาหรือ
แบบฝึกหดัขึน้เองใหม่ ซึง่สามารถหาค าตอบได้โดยดดัแปลงวธิกีารเดมิ  การใหน้ักเรยีนแสดงวธิคีดิ
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แบบอื่น ๆ และการให้สร้างปญัหาหรือแบบฝึกหดัขึ้นเอง อาจท าให้กิจกรรมการเรียนการสอน
เบีย่งเบนจากจุดประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทเรยีนนัน้ไปบ้าง แต่เมื่อมองโดยภาพรวม นักเรยีนจะได้
ฝึกการคดิแบบแกป้ญัหาซึง่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องหลกัสตูรวชิาคณิตศาสตร์ 
 1.2  สรา้งปญัหาจากแบบฝึกหดั แบบฝึกหดัโดยทัว่ไปมกัจะมคีวามซบัซอ้นไม่ 
มากนักแต่แม้ว่าจะมคีวามซบัซ้อน นักเรยีนกส็ามารถดดัแปลงวธิกีารที่เรียนมาในชัน้เรยีนใช้หา
ค าตอบได ้ผูส้อนสามารถสรา้งปญัหาขึน้เองจากแบบฝึกหดั ใหน้กัเรยีนฝึกคดิต่อหลงัจากท าแบบ 
ฝึกหดัเสรจ็แลว้ ซึง่ปญัหาที่ผู้สอนสร้างขึน้เองจากแบบฝึกหดันี้จะต้องเปิดโอกาสให้นักเรยีนแสดง
แนวคดิในการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเสร ี
 2. การใชข้อ้สอบแขง่ขนัพฒันาทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหาทาง 
คณิตศาสตร ์ขอ้สอบแขง่ขนัหรอืขอ้สอบคดัเลอืกวชิาคณิตศาสตร์ของสถาบนัทีม่ชี ื่อเสยีงต่าง ๆ เช่น 
ขอ้สอบแขง่ขนัของสมาคมคณิตศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ขอ้สอบคดัเลอืกเขา้
มหาวทิยาลยั ขอ้สอบเหล่านี้ถอืไดว้า่เป็นปญัหาไม่ใช่โจทยป์ญัหาเหมอืนอย่างเช่นในแบบฝึกหดัใน
หนงัสอืเรยีน เพราะเหตุวา่ขอ้สอบแทบทุกแทบทุกขอ้ของแต่ละฉบบัค่อนขา้งยาก มคีวามซบัซ้อนไม่
สามารถหาวธิคีดิหาค าตอบไดโ้ดยตรง นกัเรยีนมกัไม่เคยเหน็หรอืมปีระสบการณ์มาก่อน ขอ้สอบนัน้
เหมาะทีจ่ะน ามาใหน้กัเรยีนฝึกการคดิแกป้ญัหา แต่ขอ้สอบบางขอ้มคีวามซบัซอ้น และยากทีจ่ะแก ้
ปญัหาไดแ้ต่โดยล าพงั ครผููส้อนจะมบีทบาทในการใชค้ าถามเพื่อช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความคดิ
ในการแกป้ญัหา 
 3. การใชห้ลกัการคดิเลขเรว็พฒันาทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหา หลกัการ 
คดิเลขเรว็ เป็นการแสดงหลกัการคดิค านวณขัน้พืน้ฐาน เช่น การบวก การลบ การคณู การหาร การ
ยกก าลงั เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธอ์ยา่งรวดเรว็ ครสูามารถสรา้งกจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถ 
ในการแกป้ญัหาโดยน าหลกัการคดิเลขเรว็มาเป็นสื่อไดด้งันี้ 

3.1  ก าหนดหลกัการคดิเลขเรว็ หรอืใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้มาน าเสนอ พรอ้ม 
ทัง้อธบิายใหเ้หตุผล หรอืพสิจูน์หลกัการคดิเลขเรว็นัน้วา่เป็นจรงิ 

     3.2  ก าหนดตวัอยา่งเพื่อใหน้กัเรยีนคน้หารปูแบบ สรุปหลกัการคดิเลขเรว็โดยการ 
ใหเ้หตุผลแบบอุปนยั หลงัจากนัน้ใหแ้สดงการตรวจสอบกฎโดยการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 
               3.3  จากหลกัการคดิเลขเรว็ทีค่รกู าหนดให ้หรอืจากทีน่กัเรยีนคน้พบและ 
ตรวจสอบแลว้ ใหน้กัเรยีนขยายแนวคดินัน้สรา้งหลกัการคดิเลขเรว็ขึน้มาใหม่ 

   3.4  รปูแบบของการจดักจิกรรมสามารถท าไดใ้นรปูป้ายนิเทศ บตัรกจิกรรม ซึง่ม ี
แต่เฉพาะตวัปญัหาแลว้ใหน้กัเรยีนคดิหาค าตอบเอง หรอือาจมคี าถามเพื่อชี้แนะแนวทางซึ่งน าไปสู่
ค าตอบของปญัหากไ็ด้ อาจจดัเป็นกจิกรรมให้นักเรียนคิดแก้ปญัหาเป็นรายบุคคล หรอือภปิราย
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

    4. การใชข้องเล่นเชงิคณิตศาสตรพ์ฒันาทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหาทาง 
คณิตศาสตร์ ของเล่นเชงิคณิตศาสตร์อาจมีชื่อเรยีกเป็นอย่างอื่น เช่น ของเล่นชวนคิด ของเล่น
พฒันาความคิด ของเล่นฝึกสมองลองปญัญา จดัได้ว่าเป็นปญัหาคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งที่อยู่ใน
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รปูแบบของเล่น ซึง่ผูแ้กป้ญัหาสามารถจบัตอ้งเพื่อท าความเขา้ใจปญัหา วางแผน ทดลองเล่น และ
ตรวจสอบได้ การที่ของเล่นเชงิคณิตศาสตร์มแีบบจ าลองที่เป็นรูปธรรมท าให้สามารถดงึดูดความ
สนใจของนกัเรยีนใหอ้ยากสมัผสั อยากทดลองแกป้ญัหา ของเล่นเชงิคณิตศาสตร์มหีลายชนิด เช่น 
ของเล่นประกอบรปูร่าง ของเล่นจดัล าดบั ของเล่นเชงิโทโพโลย ีมที ัง้ทีเ่ป็นของไทยแทซ้ึง่สบืทอดกนั
มาแต่โบราณ และของต่างประเทศทีส่ามารถสร้างขึน้เองได้ รูปแบบของการจดักจิกรรมเพื่อพฒันา
ทกัษะการแกป้ญัหาโดยใชข้องเล่นเชงิคณิตศาสตรเ์ป็นสื่อมแีนวทางดงันี้ 

    -  จดัท าอุปกรณ์ของเล่น พรอ้มค าอธบิายประกอบการเล่นไวใ้นมุมคณิตศาสตร ์ 
หอ้งปฏบิตักิารคณิตศาสตร ์ใหน้กัเรยีนศกึษาและทดลองเล่นดว้ยตนเองอยา่งอสิระ 

    -  จดัท าอุปกรณ์ของเล่นแต่ละแบบใหม้จี านวนมากขึน้ เพื่อใชเ้ป็นสื่อในการ 
ร่วมกนัอภปิรายเพื่อแกป้ญัหา ซึง่อาจจดัในรปูกลุ่มสนใจ ชุมนุมคณิตศาสตร์ หรอืเป็นกจิกรรมเสรมิ
ในชัน้เรยีนกไ็ด ้
 ปรีชา เนาว์เยน็ผล (2537: 66-74) ได้เสนอวธิีการพฒันาความสามารถในการ
แกป้ญัหาคณิตศาสตรต์ามขัน้ตอนของการแกป้ญัหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา ดงันี้ 
 1. การพฒันาความสามารถในการเขา้ใจ 

        1.1 การพฒันาทกัษะการอ่าน การอ่านเป็นปจัจยัการท าความเขา้ใจปญัหา  
นกัเรยีนมกัจะคุน้เคยกบัการอ่านขอ้ความยาว ๆ ซึง่เป็นเรื่องราวทีส่ามารถท าความเขา้ใจได้ไม่ยาก
นกั ต่างกบัขอ้ความของโจทยป์ญัหาในแบบฝึกหดั หรอืปญัหาคณิตศาสตรท์ีม่กัจะสัน้ ยน่ยอ่ รวบรดั 
การอ่านเพื่อท าความเขา้ใจจ าเป็นต้องใช้สมาธ ิใช้ความพยายามในการเกบ็รายละเอยีดของขอ้มูล
ทัง้หมด และจะตอ้งสามารถวเิคราะหไ์ดว้า่ขอ้มลูส่วนใดส าคญับา้ง การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่าน สามารถกระท าไดใ้นชัว่โมงคณิตศาสตร ์โดยเฉพาะเมื่อถงึตวัอยา่งหรอืแบบฝึกหดัเกี่ยวกบั
การแกโ้จทยป์ญัหา ครยูงัไม่ควรเริม่ต้นโดยมุ่งไปวธิที าเพื่อหาค าตอบของปญัหาเลยทเีดยีว แต่ครู
ตอ้งใชเ้วลาในการฝึกการอ่าน และท าความเขา้ใจขอ้ความในโจทยป์ญัหากนัก่อน โดยอาจฝึกเป็น
รายบุคคล หรอืฝึกเป็นกลุ่มโดยอภปิรายร่วมกนัถึงสาระส าคญัของโจทยป์ญัหาความเป็นไปได้ของ
ค าตอบทีต่อ้งการ ความพอเพยีง หรอืความเกนิพอของขอ้มลูทีก่ าหนดให ้ส าหรบันกัเรยีนบางคนทีม่ี
ปญัหาในการท าความเขา้ใจปญัหาครูต้องจดัประสบการณ์เพิม่เตมิให้ เช่น การให้มปีระสบการณ์
จากการอ่านขอ้ความทีม่ขีอ้มลูเชงิปรมิาณจากหนงัสอืพมิพ ์หรอืวารสารต่าง ๆ แล้วตัง้ค าถามในสิง่
ทีเ่ป็นสาระส าคญัใหน้กัเรยีนสามารถจบัประเดน็จากสิง่ทีอ่่านได ้ความสามารถในการเขา้ใจขอ้ความ
ที่อ่านจากโจทยป์ญัหาในตวัอย่าง แบบฝึกหดั หรอืจากสื่ออื่น ๆ จะน าไปสู่ความสามารถในการ
เขา้ใจปญัหาอื่น ๆ  

        1.2 การใชก้ลวธิชี่วยเพิม่พนูความเขา้ใจ มกีลวธิหีลายประการทีช่่วยใหน้กัเรยีน 
สามารถเขา้ใจปญัหาไดช้ดัเจนขึน้ เช่น  
  - การเขยีนภาพ เขยีนแผนภาพ หรอืสรา้งแบบจ าลอง เพื่อแสดง 
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ ของปญัหา จะท าให้มคีวามเป็นรูปธรรมมากขึน้ ท าความเขา้ใจได้
ง่ายขึน้ 
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         -  การลดขนาดของปรมิาณต่าง ๆ ทีก่ าหนดในตวัปญัหาลงในแนวทางทีจ่ะ 
เป็นไปไดเ้มื่อมปีรมิาณน้อย ๆจะช่วยใหโ้ครงสรา้งของปญัหามคีวามชดัเจนขึน้ การลดขนาดของ 
ปรมิาณนี้จะต้องกระท าในแนวทางที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล เพราะมฉิะนัน้แล้วแทนที่จะช่วยให้
เขา้ใจปญัหาอาจท าใหป้ญัหามคีวามยุง่ยากเพิม่ขึน้กไ็ด ้

        -  การยกตวัอยา่งทีส่อดคลอ้งกบัปญัหา กลวธินีี้ใชไ้ดด้กีบัปญัหาการพสิจูน์ 
ขอ้ความ การยกตวัอยา่งทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ความทีต่อ้งการพสิจูน์จะท าให้นักเรยีนเขา้ใจปญัหาดขีึน้ 
แต่ตอ้งคอยเตอืนนกัเรยีนไวเ้สมอวา่ การยกตวัอยา่งนัน้มใิช่เป็นการพสิจูน์ขอ้ความ 

         -  การเปลีย่นแปลงสถานการณ์ใหเ้ป็นเรื่องใกลต้วั สภาพการณ์ของปญัหาบาง 
ปญัหาอาจเป็นเรื่องทีห่่างไกลจากประสบการณ์ของนกัเรยีน อาจท าให้นักเรยีนลองปรบัเรื่องราวให้
มาเป็นเรื่องทีใ่กลต้วันกัเรยีนยิง่ขึน้ ถ้านกัเรยีนท าไม่ได ้ครกูอ็าจด าเนินการเปลีย่นแปลงเอง แล้วให้
นักเรียนท าความเขา้ใจกบัปญัหาที่ปรบัแล้วนี้ เช่น ปญัหาที่เกี่ยวกบัวฒันธรรม หรือปรมิาณที่มี
หน่วยการวดัอย่างอื่นที่นักเรยีนไม่คุ้นเคย อาจปรบัสถานการณ์ใหม่ให้เรื่องที่เป็นวฒันธรรมไทย 
หรอืใชป้รมิาณทีน่กัเรยีนรบัรูไ้ด้ 

     กลวธิดีงักล่าวนี้ควรเสนอแนะใหน้กัเรยีนใชอ้ยา่งสม ่าเสมอในการท าแบบฝึกหดัจน 
เกดิความเคยชนิในการน าไปใชแ้กป้ญัหาต่าง ๆ 

     1.3 ใชป้ญัหาทีใ่กลเ้คยีงชวีติจรงิมาใหน้กัเรยีนฝึกท าความเขา้ใจ เช่น ใชป้ญัหาที ่
ก าหนดขอ้มลูเกนิความจ าเป็น หรอืก าหนดขอ้มลูใหไ้ม่เพยีงพอเพื่อใหน้กัเรยีนฝึกวเิคราะห์ว่าขอ้มูล
ทีก่ าหนดใหข้อ้มลูใดไม่ใชบ้า้ง หรอืหาวา่ขอ้มลูทีก่ าหนดใหเ้พยีงพอหรอืไม่ ตอ้งการขอ้มลูด้านใดอกี
บา้งเพราะปญัหาในชวีติจรงินัน้มปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งมากมาย ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งรูจ้กัเลอืกเฉพาะปจัจยั
ที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ปญัหามาพิจารณา หรือบางครัง้มีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้
แกป้ญัหาจะตอ้งสบืหาขอ้มลูมาใหเ้พยีงพอกบัการแกป้ญัหา 

     2. การพฒันาความสามารถในการวางแผนแกป้ญัหามแีนวทางดงันี้ 
        2.1 ครตูอ้งไม่บอกวธิกีารแกป้ญัหากบันกัเรยีนโดยตรง แต่ควรใชว้ธิกีารกระตุน้ 

ใหน้กัเรยีนคดิดว้ยตนเอง เช่น อาจใชค้ าถามถามน า โดยอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ ถามแล้ว
เวน้ระยะใหน้กัเรยีนคดิหาค าตอบ ถ้าตอบไม่ไดเ้ปลีย่นค าถามใหม่ใหง้่ายลง ค าตอบหลาย ๆ ค าตอบ
ของนักเรียนจะท าให้ค าตอบของการวางแผนแก้ปญัหาค่อย ๆ ปรากฏชดัขึน้ หยุดใช้ค าถามเมื่อ
นกัเรยีนมองเหน็แนวทางในการแกป้ญัหาแลว้ 
  2.2 ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนคดิออกมาดงั ๆ คอืสามารถบอกใหค้นอื่น ๆ ทราบวา่ 
ตนเองคดิอะไร ไม่ใช่คดิอยูใ่นใจตนเองเงยีบ ๆ คนเดยีว การคดิออกมาดงั ๆ อาจอยู่ในรูปการบอก 
หรอืเขยีนแบบแผนล าดบัข ัน้ตอนการคดิออกมาใหผู้อ้ื่นทราบ ท าใหเ้กดิการอภปิรายเพื่อหาแนวทาง
ในการแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม 

2.3 สรา้งลกัษณะนิสยัของนกัเรยีนใหค้ดิวางแผนก่อนลงมอืท าเสมอ เพราะจะท า 
ใหม้องเหน็ภาพรวม ๆ ของการแก้ปญัหา สามารถประเมนิความเป็นไปได้ได้ทนัทใีนระยะเริม่ต้น
ก่อนทีจ่ะลงมอืท าไปแลว้จงึพบวา่หลงทางซึง่ท าใหเ้สยีเวลา การท างานอยา่งมแีบบแผนเมื่อมีขอ้ 
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บกพร่องเกดิขึน้กส็ามารถแก้ไขได้สะดวก ตรงประเดน็ ควรเน้นว่าวิธกีารแก้ปญัหานัน้ส าคญักว่า
ค าตอบเพราะวธิกีารสามารถน าไปใชไ้ดก้วา้งขวางกวา่ 

2.4 จดัหาปญัหามาใหน้กัเรยีนฝึกคดิบ่อย ๆ ซึง่จะตอ้งเป็นปญัหาทีท่า้ทาย  
น่าสนใจเหมาะสมกบัความสามารถของนักเรยีน ถ้าเป็นปญัหาที่ง่ายเกนิไปอาจไม่เป็นที่สนใจของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนเก่ง แต่อาจเป็นสิง่ทีก่ระตุน้ความสนใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อน เพราะเขาได้มโีอกาส
ประสบความส าเรจ็ในการแกป้ญัหาไดเ้ช่นกนั ถ้าปญัหานัน้เป็นปญัหาที่ยากเกนิความสามารถของ
นกัเรยีนอาจมสี่วนท าใหน้กัเรยีนเกดิความทอ้ถอย ไม่อยากคดิ การใหน้กัเรยีนได้มโีอกาสแก้ปญัหา
บ่อย ๆ ท าใหไ้ดม้กีารวางแผน และไดม้ปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาโดยใชย้ทุธวธิต่ีาง ๆ ทีห่ลาก 
หลายสามารถพจิารณาเลอืกเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนแกป้ญัหาใหม่ ๆ ได ้

2.5 ในการแกป้ญัหาแต่ละปญัหาควรส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชย้ทุธวธิใีนการแก ้
ปญัหาใหม้ากวา่ 1 รปูแบบ เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามยดืหยุน่ในการคดิ ไม่ยดึตดิอยูใ่นรปูแบบใดรปู 
แบบหนึ่งโดยเฉพาะ การพจิารณาหายทุธวธิใีหม่จะก่อใหเ้กดิการคดิวางแผนแกป้ญัหาใหม่ นักเรยีน
มโีอกาสไดฝึ้กการวางแผนมากขึน้ 

     3. การพฒันาความสามารถในการด าเนินการตามแผน หลงัจากท าความเขา้ใจปญัหา 
และวางแผนแกป้ญัหาแลว้ ข ัน้ตอนต่อไปของการแก้ปญัหาคอื การลงมอืแก้ปญัหา ด าเนินการตาม
แผนทีว่างไว ้การวางแผนเป็นการจดัล าดบัข ัน้ตอนความคดิอย่างคร่าว ๆ ไม่ละเอยีดชดัเจนนัก ใน
ขัน้ด าเนินการตามแผนนกัเรยีนตอ้งตคีวามขยายความ น าแผนไปสู่การปฏบิตัอิย่างละเอยีดชดัเจน
ตามล าดบัข ัน้ตอน ความสามารถดงักล่าวนี้สามารถสร้างให้เกดิขึน้อย่างช้า ๆ ในตวัผู้เรยีนจากการ
ท าโจทยป์ญัหาในแบบฝึกหดันัน่เอง โดยการฝึกให้นักเรยีนวางแผนจดัล าดบัความคดิก่อน แล้วจงึ
ค่อยลงมอืแสดงวธิกีารหาค าตอบตามล าดบัความคดินัน้ 

     4. การพฒันาความสามารถในการตรวจสอบ ข ัน้ตรวจสอบของการแกป้ญัหาทาง 
คณิตศาสตรค์รอบคลุมประเดน็ส าคญั 2 ประเดน็ ประเดน็แรก คอื การมองยอ้นกลบัไปขัน้ตอนการ
แกป้ญัหาตัง้แต่ข ัน้ท าความเขา้ใจปญัหา ข ัน้วางแผน และขัน้ด าเนินการตามแผนโดยพจิารณาความ
ถูกตอ้งของกระบวนการและผลลพัธ์รวมทัง้การพจิารณาหายุทธวธิอีื่นๆ ในการแก้ปญัหา ประเดน็
สองคอื เป็นการมองไปขา้งหน้า เป็นการใช้ประโยชน์จากกระบวนการแก้ปญัหาที่เพิง่สิ้นสุดลงนัน้ 
ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเนื้อหาและกระบวนการ โดยการสรา้งสรรคป์ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธข์ ึน้มาใหม่ การ
พฒันาความสามารถในการตรวจสอบกระบวนการแกป้ญัหามแีนวทางดงันี้ 

  4.1 กระตุน้ใหน้กัเรยีนเหน็ความส าคญัของการตรวจสอบทีไ่ดใ้หเ้คยชนิจนเป็น 
นิสยั ในการท าแบบฝึกหดันี้เมื่อได้ค าตอบแล้ว นักเรยีนไม่ควรพงึพอใจอยู่เพยีงเท่านัน้ แต่จะต้อง
ตรวจสอบดูความถูกต้องทัง้ในส่วนที่เป็นกระบวนการ และค าตอบที่ได้ ครูอาจสร้างกิจกรรมให้
นกัเรยีนไดฝึ้กตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยการหาขอ้บกพร่องจากการแสดงการแก้ปญัหาที่ครูสร้าง
ขึน้โดยเฉพาะกไ็ด ้

  4.2  ฝึกใหน้กัเรยีนคาดคะเนค าตอบ ส าหรบัปญัหาหรอืแบบฝึกหดัทีม่กีารคดิ 
ค านวณ เมื่อนกัเรยีนวางแผนแกป้ญัหาเรยีบรอ้ยแลว้ ก่อนลงมอืคดิค านวณควรฝึกใหน้กัเรยีน 
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กะประมาณคาดคะเนค าตอบก่อน จากนัน้ลงมือคดิค านวณ แล้วเทียบเคียงผลลพัธ์ที่ได้กบัค่าที่
คาดคะเนไวพ้จิารณาความเป็นไปได้ 

4.3  ฝึกการตคีวามหมายของค าตอบ เมื่อไดค้ าตอบของปญัหาแลว้ การตรวจ 
สอบความถูกต้องของค าตอบแต่เพยีงอย่างเดยีงนัน้ยงัไม่เพยีงพอ ครูต้องกระตุ้นให้นักเรยีนรู้จกั
ความหมายของค าตอบ วา่ค าตอบนัน้มคีวามหมายสอดคล้องกบัปญัหาหรอืไม่ และสอดคล้องมาก
น้อยเพยีงใด ชีใ้หน้กัเรยีนเหน็วา่การตคีวามหมายของค าตอบนัน้มคีวามส าคญัเท่าเทยีมกบัวธิกีาร
หาค าตอบ 

4.4  สนบัสนุนใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดั โดยใชว้ธิกีารหาค าตอบไดม้ากกวา่ 1 วธิ ี 
ซึ่งอาจจะเป็นวธิทีี่คล้ายกบัตวัอย่างหรอืวธิีที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาเองจากประสบการณ์ของ
นักเรยีนเองกไ็ด้ จากนัน้พจิารณาว่าวธิกีารเหล่านัน้ถูกต้องหรอืไม่ แตกต่างจากวธิกีารที่แสดงใน
ตวัอยา่งหรอืไม่ วธิกีารใดสัน้กะทดัรดักวา่ 

4.5  ใหน้กัเรยีนฝึกหดัสรา้งโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัเนื้อหาทีเ่รยีน โดยอาศยั 
สถานการณ์จากสภาพแวดลอ้ม จากกจิกรรมต่าง ๆ ในชวีติจรงิ รวมทัง้การดดัแปลงโจทยป์ญัหาใน 
แบบฝึกหดัซึง่นกัเรยีนจะท าไดเช่นนี้ได้จะต้องมคีวามเขา้ใจในโครงสร้างของโจทยป์ญัหาเหล่านัน้ 
เป็นการฝึกมองไปขา้งหน้าโดยอาศยัประโยชน์จากการท าแบบฝึกหดั ซึ่งใช้กระบวนการแก้ปญัหา 
ความเคยชนิจากกระบวนการเหล่านี้ จะช่วยส่งเสรมิให้นักเรยีนเป็นนักแก้ปญัหาที่มคีวามสามารถ
ต่อไป 
      สุนีย ์เงนิยวง (2546: 22-23) กล่าววา่ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิ 
ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรค์วรเป็นดงันี้ 

1.  ฝึกทกัษะการอ่าน วเิคราะหท์ าความเขา้ใจโจทย ์และตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐาน 
ของค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัโจทย ์เพื่อเพิม่ความสามารถในการตคีวามโจทยข์องนกัเรยีน 

2.  ปญัหาทีจ่ะน ามาใชน้ัน้ควรเป็นโจทยท์ีส่อดคลอ้งกบัประสบการณ์ของนกัเรยีน 
และวธิกีารน าเสนอโจทยป์ญัหาควรจะกระตุน้ใหน้กัเรยีนตอ้งการทีจ่ะแกป้ญัหา 

3.  สอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัวธิกีารแกป้ญัหาหลาย ๆ รปูแบบ เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถ 
เลอืกและตดัสนิใจใชใ้หเ้หมาะสมกบัปญัหาทีแ่ตกต่างกนั 

4.  ฝึกการคาดเดาค าตอบเพื่อใหน้กัเรยีนเหน็แนวทางในการแกโ้จทยป์ญัหาและ 
สามารถไปสู่เป้าหมายของโจทยป์ญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.  ฝึกใหน้กัเรยีนตรวจสอบค าตอบทีไ่ดม้าวา่เป็นค าตอบทีถู่กตอ้งเหมาะสม ตามที ่
โจทย์ต้องการแล้วหรือไม่ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการให้เหตุผลและยืนยันความถูกต้องของ
กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหา 
      สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2551: 180-186) กล่าวถึง
แนวทางในการส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา ดงันี้ 

     1. ครคูวรใชก้จิกรรมการเรยีนแบบร่วมมอื หรอืการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย  
กจิกรรมการเรยีนแบบร่วมมอื เป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่หน้กัเรยีนไดม้โีอกาสท างานร่วมมอื 
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เป็นทมีหรอืกลุ่ม ไดล้งมอืแกป้ญัหาและปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ จนบรรลุวตัถุประสงคท์ีค่าดหวงัไว ้ได ้
พดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ไดส้ื่อสารและน ายทุธวธิกีารแกป้ญัหาและกระบวนการ
แก้ปญัหาของตน ได้อภิปรายถึงยุทธวธิีแก้ปญัหาและกระบวนการแก้ปญัหาที่เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ ไดส้ะทอ้นความคดิเหน็เกีย่วกบัยุทธวธิแีก้ปญัหาและกระบวนการแก้ปญัหาที่กระท า
ร่วมกนัตลอดจนได้เรยีนรู้ที่จะยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น ซึ่งสิง่เหล่านี้จะช่วยให้นักเรยีนมี
ความมัน่ใจในการแกป้ญัหาทีเ่ผชญิอยูท่ ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน กลา้แสดงหรอือา้งเหตุผล  
มทีกัษะการสื่อสารและการเขา้สงัคม มีความเชื่อมัน่ในตนเอง และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทาง
คณิตศาสตรต่์าง ๆ ได ้ตลอดจนเขา้ใจแนวคดิทางคณิตศาสตร์ได้อย่างลกึซึ้งและจดจ าได้นานมาก
ขึน้ ในการจดักจิกรรมการเรยีนแบบร่วมมอื ครจูะตอ้งเลอืก ขนาดของกลุ่ม วา่ควรเป็นเท่าไร ซึง่โดย
ปกตกิลุ่มละ 3-4 คน เมื่อเลอืกขนาดของกลุ่มได้แล้ว ครูควรจดันักเรยีนเขา้กลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มมี
นกัเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถเก่ง ปานกลางและอ่อน อยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั หลงัจากนัน้ครูควรชี้แจง
บทบาทและหน้าที่ของสมาชกิในกลุ่ม โดยเน้นย ้าว่า ทุกคนต้องมสี่วนร่วมในการแก้ปญัหา เขา้ใจ
งานของกลุ่มและสามารถอธิบายได้ ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกนัอยู่ ครูควรมี
บทบาทในการตรวจตราสอดส่องการท างานและพฤตกิรรมของนักเรยีนแต่ละคน คอยสอดแทรก /
ขดัจงัหวะกระบวนการแกป้ญัหาของกลุ่ม โดยใช้ค าถามกระตุ้นเมื่อกลุ่มแก้ปญัหาไม่ได้หรอืไม่ตรง
ประเดน็ ตอบค าถาม (ค าถามของกลุ่มเท่านัน้) และใหค้ าปรกึษาเท่าทีจ่ าเป็น 

     2. ครคูวรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์ครอูาจ 
เริม่ตน้จากการใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตัแิกป้ญัหาดว้ยตนเอง เพราะการแกป้ญัหาแต่ละครัง้จะช่วยให้
นกัเรยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและกระบวนการของการแกป้ญัหา ไดเ้รยีนรูค้วามรูท้างคณิตศาสตร์และ
สรา้งความรูท้างคณิตศาสตรใ์หม่ ๆ ผ่านการแกป้ญัหา 

    3. ครคูวรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดค้ดิ อธบิายในสิง่ทีต่นคดิ และน าเสนอแนวคดิของ 
ตนอย่างอิสระ ครูอาจเริม่ต้นจากการให้นักเรยีนเตมิค าตอบเพียงค าตอบเดยีว เตมิค าตอบสัน้ ๆ 
แล้วจงึเตมิค าตอบเป็นข้อความหรอืประโยค และเมื่อนักเรยีนคุ้นเคยกบัการได้คดิ อธบิายในสิง่ที่
ตนเองคดิและน าเสนอแนวคิดของตนได้แล้ว ครูควรให้ลงมอืปฏบิตัิแก้ปญัหาเป็นกลุ่มเพราะการ
แกป้ญัหาเป็นกลุ่มจะช่วยใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสฝึกทกัษะการคดิ การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรแ์ละการน าเสนอร่วมกบัเพื่อนสมาชกิในกลุ่มดว้ย 

     4.  ครคูวรยอมรบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนไม่วา่จะถูกหรอืผดิ ซึง่การตอบผดิของ 
นักเรียนจะท าให้ครูได้รู้ว่าข้อผิดพลาดนัน้มาจากไหนและมีมากน้อยเพียงใด ครูไม่ควรย ้าสิ่งที่
นกัเรยีนท าผดิหรอืเขา้ใจผดิ แต่ครคูวรซกัถาม อธบิายและเปิดโอกาสอภปิราย เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
แนวคดิและกระบวนการแกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีถู่กตอ้ง 

     5. ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเริม่ตน้คดิหาวธิแีกป้ญัหาดว้ยตนเองก่อน เนื่องจากม ี
นกัเรยีนจ านวนมากไม่ทราบวา่จะเริม่ตน้คดิแกป้ญัหาอยา่งไร จงึรอใหค้รแูนะและตัง้ค าถามน า  
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ครคูวรตระหนกัวา่การถามน ามากเกนิไป จะท าใหน้กัเรยีนคุน้เคยกบัการคดิเพื่อตอบค าถามครูทลีะ
ค าถาม ต่อเนื่องกนัจนไดค้ าตอบ โดยไม่คดิเพื่อหาวธิแีก้ปญัหาที่ครบขัน้ตอนหรอืกระบวนการด้วย
ตนเอง 

     6. ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนคดิลงมอืปฏบิตัแิกป้ญัหาตามขัน้ตอนและกระบวนการ 
แกป้ญัหา ขณะด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน ครคูวรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัข ัน้ตอนและกระบวนการ 
แกป้ญัหาคณิตศาสตรแ์ก่นกัเรยีน เลอืกใชป้ญัหาทีส่่งเสรมิกระบวนการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ในการ
ด าเนินกจิกรรม แลว้สนบัสนุนใหน้กัเรยีนคดิและลงมอืปฏบิตัแิกป้ญัหาตามขัน้ตอนและกระบวนการ
แกป้ญัหาทีถู่กตอ้ง 

     7. ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนใชย้ทุธวธิแีกป้ญัหามากกวา่หนึ่งยทุธวธิ ีเมื่อนกัเรยีน 
แกป้ญัหาจนไดค้ าตอบของปญัหาแลว้ ครคูวรกระตุน้และสนบัสนุนใหน้กัเรยีนคดิหายทุธวธิแีก ้
ปญัหาอื่นทีแ่ตกต่างจากเดมิ แลว้ใหน้กัเรยีนใชย้ทุธวธิแีกป้ญัหาอื่นนัน้ หาค าตอบของปญัหาอกีครัง้ 
เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัวา่ ปญัหาคณิตศาสตรส์ามารถใชย้ทุธวธิแีกป้ญัหาไดม้ากกวา่หนึ่งวธิ ี

     8. ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนส ารวจ สบืสวน สรา้งขอ้ความคาดการณ์ อธบิายและ 
ตดัสนิขอ้สรุปในกรณีทัว่ไปของตนเอง ซึง่อาจเริม่จากการใหน้กัเรยีนฝึกตัง้ค าถามกบัตนเองบ่อย ๆ 
โดยเป็นค าถามที่ต้องการค าอธบิาย เช่น เพราะเหตุใด ท าไม และอย่างไร แล้วให้นักเรยีนลงมือ
ส ารวจ สบืสวน รวบรวมขอ้มลู คน้หาความสมัพนัธแ์ละแบบรปู สรา้งขอ้ความคาดการณ์ อธบิายและ
ตรวจสอบขอ้ความคาดการณ์ ตลอดจนตดัสนิขอ้สรุปในกรณีทัว่ไปของตนเอง 

     9. ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนใชช้่องทางการสื่อสารไดม้ากกวา่หนึ่งช่องทาง ในการ 
น าเสนอยุทธวธิีและกระบวนการแก้ปญัหา เมื่อนักเรียนแก้ปญัหาจนได้ค าตอบของปญัหาและ
น าเสนอยทุธวธิใีนกระบวนการแกป้ญัหาแล้ว ครูควรกระตุ้นให้คดิหาช่องทางการสื่อสารอื่นที่ใช้ใน
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์อกีครัง้ เพื่อให้นักเรยีน
ตระหนกัวา่ ปญัหาคณิตศาสตรส์ามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตรแ์ละการน าเสนอ ได้มากกว่า
หนึ่งช่องทางการสื่อสาร 

     10. ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตัแิกป้ญัหาทัง้ในคณิตศาสตรแ์ละในบรบิท 
อื่นๆ นกัเรยีนไม่เพยีงมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาหลาย ๆ แบบ แต่นกัเรยีนยงัมปีระสบการณ์ใน 
การเชื่อมโยงระหวา่งแนวคดิทางคณิตศาสตรก์บัแนวคดิของศาสตรอ์ื่นๆ นอกเหนือจากคณิตศาสตร ์
ได ้และการแกป้ญัหาหลายๆ แบบมคุีณค่ามากกวา่การแกป้ญัหาเดยีวตลอดเวลา 
  11.  ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนสรา้งปญัหาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ โดยอาศยั 
แนวคดิยทุธวธิ ีและกระบวนการแกป้ญัหาจากปญัหาเดมิ ซึง่ในการสรา้งปญัหาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ
นี้จะช่วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องตนไดอ้ยา่งหลากหลายและเป็นอสิระ 
  12.  ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนรบัรูก้ระบวนการคดิของตนเอง ตรวจตราความคดิ 
และกระบวนการคดิของตนเองวา่ มสีิง่ใดบา้งทีรู่ ้และมสีิง่ใดบา้งทีไ่ม่รู ้ตลอดจนสะทอ้นกระบวนการ
กระบวนการแกป้ญัหาของตนเองออกมาดว้ย 
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     13.  ครคูวรเปิดอภปิรายร่วมกบันกัเรยีนเกีย่วกบัยทุธวธิแีละกระบวนการแกป้ญัหาที ่
หลากหลาย ครคูวรเป็นผูน้ าเปิดอภปิรายร่วมกบันกัเรยีนทัง้ช ัน้เกีย่วกบัยทุธวธิแีละกระบวนการแก้ 
ปญัหาทีน่กัเรยีนแต่ละคนไดท้ า แลว้ร่วมกนัพจิารณาและสรุปวา่ยทุธวธิแีละกระบวนการแกป้ญัหาใด
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

     จากการศกึษาของนกัการศกึษาหลาย ๆ ท่าน สรุปไดว้า่ แนวทางการส่งเสรมิ 
ความสามารถในการแกป้ญัหาสามารถท าไดด้งันี้ 

     1. การพฒันาความสามารถในการเขา้ใจปญัหา คอื การพฒันาทกัษะการอ่าน การใช ้
กลวธิทีี่ช่วยให้นักเรยีนสามารถเขา้ใจปญัหาได้ชดัเจนขึน้ การใช้ปญัหาที่ใกล้เคยีงชีวติจริงมาให้
นกัเรยีนฝึกท าความเขา้ใจ 

2. การพฒันาความสามารถในการวางแผนแกป้ญัหา ครตูอ้งไม่บอกวธิกีารแกป้ญัหา 
กบันกัเรยีนโดยตรง แต่ควรใชว้ธิกีารกระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิดว้ยตนเอง ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนคดิออกมา 
ดงั ๆ สรา้งลกัษณะนิสยัของนกัเรยีนใหค้ดิวางแผนก่อนลงมอืท าเสมอ จดัหาปญัหามาใหน้กัเรยีนฝึก
คดิบ่อย ๆ ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชย้ทุธวธิใีนการแกป้ญัหาใหม้ากกวา่ 1 รปูแบบ 

     3. การพฒันาความสามารถในการด าเนินการตามแผน ฝึกใหน้กัเรยีนวางแผน 
จดัล าดบัความคดิก่อน แลว้จงึค่อยลงมอืแสดงวธิกีารหาค าตอบตามล าดบัความคดินัน้ 

     4. การพฒันาความสามารถในการตรวจสอบ กระตุน้ใหน้กัเรยีนเหน็ความส าคญัของ 
การตรวจสอบค าตอบทีไ่ดใ้หเ้คยชนิจนเป็นนิสยั ฝึกใหน้กัเรยีนคาดคะเนค าตอบ ฝึกการตคีวาม 
หมายของค าตอบ สนบัสนุนใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัโดยใช้วธิกีารหาค าตอบได้มากกว่า 1 วธิ ีให้
นกัเรยีนฝึกหดัสรา้งโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัเนื้อหาทีเ่รยีน 
 

 3.8  ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
          นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึปจัจยัทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร ์
ดงันี้ 

 เฮดเดน และสเพยีร ์(Hedden; & Speer. 1992: 34-35) กล่าวถงึ ความสามารถ 
ของบุคคลในการแกป้ญัหาวา่ ขึน้อยูก่บัหลายองคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. รปูแบบของการรบัรู ้
2. ความสามารถภายในตวับุคคล 
3. เทคนิคการประมวลผลขอ้มลู 
4. พืน้ฐานทางคณิตสาสตร ์
5. ความตอ้งการทีจ่ะหาค าตอบ 
6. ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการแกป้ญัหา 

 บารดูี ้(Baroody. 1993: 2-8) กล่าวถงึ องคป์ระกอบของการแกป้ญัหา ดงันี้ 
1.  ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Factors) ประกอบดว้ย ความรูเ้กีย่วกบั 

มโนคตแิละยทุธวธิสี าหรบัการประยกุตค์วามรูก้บัสถานการณ์ใหม่ ๆ (ยทุธวธิกีารแกป้ญัหา) 
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2.  ดา้นความรูส้กึ (Affective Factors) เป็นแรงขบัในการแกป้ญัหา และแรงขบันี้มา 
จากความสนใจ ความเชื่อมัน่ในตนเอง ความพยายามหรอืความตัง้ใจและความเชื่อมัน่ของนักเรยีน 

3.  ดา้นการสงัเคราะหค์วามคดิ (Metacognitive Factors) เป็นความสามารถในการ 
สงัเคราะหค์วามคดิของตนเองในการแกป้ญัหา ซึง่จะสามารถตอบตนเองไดว้า่ ทรพัยากรอะไรบ้างที่
สามารถน ามาใชใ้นการแกป้ญัหา และจะตดิตามและควบคุมทรพัยากรเหล่านี้ไดอ้ยา่งไร 

 อดมัส ์เอลลสิ และบสีนั (Adams; Ellis; & Beeson. 1977: 174-175) กล่าวถงึ  
ปจัจยัทีส่่งผลถงึความสามารถในการแกป้ญัหา 3 ดา้น คอื 

1.  สตปิญัญา (Intelligence) การแกป้ญัหาจ าเป็นตอ้งใชค้วามคดิระดบัสงู  
สติปญัญาจึงเป็นสิ่งส าคญัยิง่ประการหนึ่งในการแก้ปญัหา องค์ประกอบของสติปญัญาที่มีส่วน
สมัพนัธ์กบัความสามารถในการแก้ปญัหา คอื องค์ประกอบทางปริมาณ (quantitative factors) 
ดงันัน้ นกัเรยีนบางคนอาจมคีวามสามารถในองค์ประกอบด้านภาษา (verbal factors) แต่อาจด้อย
ในความสามารถทีไ่ม่ใช่ภาษาหรอืทางดา้นปรมิาณ 
 

2.  การอ่าน (Reading) การอ่านเป็นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการแกป้ญัหา เพราะ 
การแกป้ญัหาตอ้งอ่านอยา่งรอบคอบ อ่านอยา่งวเิคราะห ์อนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจวา่ควรท าอะไร 
และอยา่งไร มนีกัเรยีนจ านวนมากทีม่คีวามสามารถในการอ่านแต่ไม่สามารถแกป้ญัหาได ้

3.  ทกัษะพืน้ฐาน (Basic skill) หลงัจากวเิคราะหส์ถานการณ์ปญัหาและตดัสนิใจวา่ 
ท าอะไรแลว้ กย็งัเหลอืข ัน้ตอนการได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องเหมาะสม นัน่คอื นักเรยีนจะต้องรู้การ
ด าเนินการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น ซึง่กค็อื ทกัษะพืน้ฐานนัน่เอง 

 ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2537: 64-66) กล่าวถงึองคป์ระกอบของความสามารถในการ 
แกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  ความสามารถในการท าความเขา้ใจปญัหา ปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความสามารถ 
ดา้นนี้ คอื ทกัษะการอ่าน และการฟงั เนื่องจากนกัเรยีนจะรบัรูป้ญัหาไดจ้ากการอ่าน และการฟงั แต่
ปญัหาส่วนใหญ่มกัอยูใ่นรปูขอ้ความทีเ่ป็นตวัอกัษร เมื่อพบปญัหานักเรยีนจะต้องอ่านและท าความ
เขา้ใจโดยสามารถแยกประเดน็ส าคญั ๆ ของปญัหาออกมาใหไ้ด ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งแยกแยะให้
ไดว้า่ปญัหาก าหนดอะไรใหบ้า้ง และปญัหาตอ้งการใหห้าอะไร มขีอ้มลูใดบา้งทีจ่ าเป็นและไม่จ าเป็น
ในการแก้ปญัหา การท าความเขา้ใจปญัหาคณิตศาสตร์ต้องอาศยัองค์ความรู้เกี่ยวกบัศพัท์ นิยาม 
มโนคต ิและขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา ซึง่แสดงถงึศกัยภาพทางสมอง
ของนกัเรยีนในการระลกึถึงและสามารถน ามาเชื่อมโยงกบัปญัหาที่ก าลงัเผชญิอยู่ ปจัจยัส าคญัอกี
ประการหนึ่งทีช่่วยใหท้ าความเขา้ใจปญัหาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ คอืการรู้จกัเลอืกใช้กลวธิมีา
ช่วยในการท าความเขา้ใจปญัหา เช่น การขดีเสน้ใตข้อ้ความส าคญั การแบ่งวรรคตอน การจดบนัทกึ
เพื่อแยกแยะประเด็นส าคญั การเขียนภาพหรือแผนภูมิ การสร้างตัวแบบ การยกตวัอย่างที่
สอดคลอ้งกบัปญัหา 
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2.  ทกัษะในการแกป้ญัหา ทกัษะเกดิจากการฝึกฝนท าอยูบ่่อย ๆ จนเกดิความ 
ช านาญ เมื่อนักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปญัหาอยู่เสมอ นักเรยีนจะมโีอกาสได้พบปญัหาต่าง ๆ หลาย
รปูแบบซึง่อาจจะมโีครงสรา้งของปญัหาทีค่ลา้ยคลงึกนัหรอืแตกต่างกนั นกัเรยีนไดม้ปีระสบการณ์ใน
การเลอืกใชย้ทุธวธิต่ีาง ๆ เพื่อน าไปใชไ้ดเ้หมาะสมกบัปญัหา เมื่อเผชญิกบัปญัหาใหม่กจ็ะสามารถ
น าประสบการณ์เดิมมาเทียบเคียง พิจารณาว่าปญัหาใหม่นัน้มีโครงสร้างคล้ายปญัหาที่ตนเอง
คุน้เคยมาก่อนบา้งหรอืไม่ ปญัหาใหม่นัน้สามารถแยกเป็นปญัหาย่อย ๆ ที่มโีครงสร้างของปญัหา
คล้ายคลึงกบัปญัหาที่เคยแก้มาแล้วหรือไม่ สามารถใช้ยุทธวธิีใดในการแก้ปญัหาใหม่นี้ได้บ้าง 
นกัเรยีนทีม่ทีกัษะในการแกป้ญัหาจะสามารถวางแผนเพื่อก าหนดยุทธวธิใีนการแก้ปญัหาได้อย่าง
รวดเรว็ และเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการคดิค านวณ และความสามารถในการใหเ้หตุผล หลงัจากที่ 
นักเรยีนท าความเข้าใจปญัหาและวางแผนในการแก้ปญัหาเรยีบร้อยแล้ว ข ัน้ต่อไปคือ การลงมือ
ปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้ซึง่ในข ัน้ตอนนี้ปญัหาบางปญัหาจะตอ้งใชก้ารคดิค านวณและในบางปญัหา
จะตอ้งใชก้ระบวนการใหเ้หตุผล 

 การคดิค านวณนบัวา่เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการแกป้ญัหา เพราะถงึแมว้า่จะ 
ท าความเขา้ใจปญัหาไดอ้ยา่งแจ่มชดั และวางแผนแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม แต่เมื่อลงมอืแกป้ญัหาแล้ว
คดิค านวณไม่ถูกต้อง การแก้ปญัหานัน้ถือได้ว่าไม่ประสบความส าเร็จ นักเรยีนจะต้องได้รบัการ
ฝึกฝนใหม้คีวามสามารถในการคดิค านวณมาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการ
คดิค านวณพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การบวก การลบ การคณู และการหาร ถ้านกัเรยีนไดร้บัการฝึกฝนมาไม่ดี
พอย่อมเป็นปญัหาในการเรยีนคณิตศาสตร์ทัว่ ๆ ไปไม่เฉพาะแต่การเรียนการแก้ปญัหาเท่านัน้ 
ส าหรบัปญัหาทีต่อ้งการค าอธบิายใหเ้หตุผล นกัเรยีนจะตอ้งอาศยัทกัษะพืน้ฐานในการเขยีนการพูด 
นกัเรยีนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความหมายของการพสิูจน์
และวธิพีสิจูน์แบบต่าง ๆ เท่าทีจ่ าเป็นและเพยีงพอในการน าไปใชแ้กป้ญัหาในแต่ละระดบัชัน้ 

4.  แรงขบั เนื่องจากปญัหาเป็นสถานการณ์ทีแ่ปลกใหม่ ซึง่ผูแ้กป้ญัหาไม่คุน้เคย 
และไม่สามารถหาวธิกีารคดิหาค าตอบได้ในทนัททีนัใด ผู้แก้ปญัหาจะต้องคดิวเิคราะห์อย่างเตม็ที่
เพื่อทีจ่ะใหไ้ดค้ าตอบ นกัเรยีนผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งมแีรงขบัทีจ่ะสรา้งพลงัในการคดิ ซึง่แรงขบันี้เกดิขึน้
จากปจัจยัดา้นจติพสิยั ซึง่ไดแ้ก่ เจตคต ิความสนใจ อตัโนทศัน์ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ตลอดจนความ
ซาบซึง้ในการแกป้ญัหาซึง่ปจัจยัต่าง ๆ ทางดา้นจติพสิยั เหล่านี้ จะตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานในการ
ปลกูฝงัใหเ้กดิขึน้ในตวันกัเรยีนโดยผ่านทางกจิกรรมต่าง ๆ ในการเรยีนการสอน 

5.  ความยดืหยุน่ ผูแ้กป้ญัหาทีด่จีะตอ้งมคีวามยดืหยุน่ในการคดิ คอื ไม่ยดึตดิใน 
รปูแบบทีต่นเองคุน้เคย แต่จะยอมรบัรปูแบบและวธิกีารใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ความยดืหยุน่เป็น 
ความสามารถในการปรบักระบวนการคิดแก้ปญัหาโดยการบูรณาการความเข้าใจ ทกัษะและ
ความสามารถในการแก้ปญัหา ตลอดจนแรงขบัที่มอียู่เชื่อมโยงเขา้กบัสถานการณ์ของปญัหาใหม่ 
สรา้งเป็นองคค์วามรูท้ ีส่ามารถรบัใชเ้พื่อแกป้ญัหาใหม่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ชยัศกัดิ ์ลลีาจรสักุล (2542: 35-36) กล่าวถงึ การฝึกกจิกรรมกระบวนการแกป้ญัหา  
ดงันี้ 

1.  ก่อนทีน่กัเรยีนจะลองแกป้ญัหา นกัเรยีนควรอ่านโจทยใ์หเ้ขา้ใจถ้อยความ 
ค าถาม และค าศพัท์ที่อาจมอียู่ในโจทย ์เช่น เลขโดด ตวัประกอบ เส้นทแยงมุม เป็นต้น โจทยใ์ห้
รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิน้อยเกนิไป หรอืพอด ีหรอืมากเกนิไปหรอืไม่ และสามารถเดาหรอืคาดคะเน
ค าตอบทีเ่ป็นไปไดไ้ดห้รอืไม่ 

2.  นกัเรยีนมแีผนในการแกป้ญัหาหรอืไม่ แผนดงักล่าวนี้เรยีกวา่ “ยทุธวธิ”ี ยทุธวธิ ี
ที่ใช้กันมากได้แก่ ค้นหารูปแบบ เขียนรูปหรือแผนภาพ แจงกรณีอย่างมีระบบ ท าตาราง ท า
ยอ้นกลบั และใชห้ลกัเหตุผล 

3.  นกัเรยีนเลอืกยทุธวธิทีีเ่หมาะสม อาจใชย้ทุธวธิหีลายอนัประกอบกนั หลงัจาก 
นัน้จงึลองแกป้ญัหา ถ้าไม่สามารถหาค าตอบไดใ้นเวลาทีก่ าหนด ใหท้ าต่อไปจนกวา่จะไดค้ าตอบใน 
ระยะเริม่ตน้ ความรวดเรว็ไม่ใช่สิง่ส าคญั เมื่อนกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการใชย้ทุธวธิต่ีาง ๆ มากขึน้ 
มคีวามคดิทางดา้นคณิตศาสตรแ์ละมทีกัษะมากขึน้เวลาทีใ่ชใ้นการแก้ปญัหาจะลดลงตามธรรมชาต ิ
ถ้านกัเรยีนประสบความยุง่ยากในการค านวณ อาจขอใหค้รชู่วย หรอืพีเ่ลีย้งช่วย ถ้ายทุธวธิดีูเหมอืน
จะไม่สามารถหาค าตอบไดใ้หล้องเลอืกยทุธวธิใีหม่ ถ้ายงัคดิหายทุธวธิทีีเ่หมาะสมไม่ได้ ให้ท าโจทย์
ขอ้อื่นก่อน หลงัจากนัน้อาจตอ้งการลองแกป้ญัหาขอ้นัน้อกี บางทนีกัเรยีนอาจจะคดิวธิแีก้ปญัหาขอ้
นัน้ไดภ้ายหลงั 

4.  เมื่อนกัเรยีนไดค้ าตอบแลว้ ควรเปรยีบเทยีบกบัค าตอบทีน่กัเรยีนคาดคะเนไว ้ 
ค าตอบทีไ่ดส้มเหตุสมผลหรอืไม่ อ่านโจทยแ์ละค าถามซ ้าอกีครัง้หนึ่ง เขยีนค าตอบในรปูของ 
ประโยคที่สมบูรณ์เปรยีบเทียบค าตอบของนักเรียนกบัค าตอบที่ให้ไว้ ถ้าค าตอบที่นักเรียนหาได้
ถูกต้องแล้วให้คิดดูว่ามียุทธวธิีอื่นอีกหรือไม่ ที่ใช้แก้ปญัหาได้เช่นกนั ปญัหาข้อนี้สมัพนัธ์หรือ
คล้ายคลงึกบัปญัหาที่เคยพบมาก่อนหรอืไม่ ถ้ายุทธวธิใีนการแก้ปญัหาของนักเรียนแตกต่างจาก
ยทุธวธิทีีใ่หไ้วใ้หเ้ปรยีบเทยีบยุทธวธิใีดดกีว่า (หรอืดทีี่สุด) ส าหรบันักเรยีนเอง ถ้าแก้ปญัหาได้แต่
ประสบปญัหายุ่งยากบางประการ ให้ลองแก้ปญัหาขอ้นัน้อกีในภายหลงั เพื่อดูว่านักเรียนจ าวธิี
เอาชนะความยุง่ยากนัน้ไดห้รอืไม่ 

 ศนูยพ์ฒันาหนงัสอื กรมวชิาการ (2544: 106-107) กล่าววา่ สิง่ทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด 
ต่อการแกป้ญัหามดีงันี้ 

1. ความซบัซอ้นของโจทยป์ญัหา ขอ้มลูทีก่ าหนดใหม้จี านวนมาก 
2. วธิกีารน าเสนอโจทยป์ญัหา 
3. ความคุน้เคยกบักระบวนการแกป้ญัหา 
4. การใชว้ธิกีารแกป้ญัหาทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
5. การเริม่ตน้การแกป้ญัหา 
6. ขอ้มลูทีก่ าหนดใหไ้ม่เพยีงพอ 
7. เจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการแกป้ญัหา 
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8. ประสบการณ์ในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนแต่ละคนแตกต่างกนั 
 จากการศกึษาของนกัการศกึษาหลาย ๆ ท่าน สรุปไดว้า่ ปจัจยัทีส่่งเสรมิความ 

สามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์มดีงันี้ 
1. ความสามารถในการท าความเขา้ใจปญัหา เมื่อนกัเรยีนพบปญัหาจะตอ้งอ่าน 

และท าความเขา้ใจวา่ปญัหาก าหนดอะไรใหบ้า้ง และปญัหาตอ้งการใหห้าอะไร มขีอ้มลูใดบา้งทีจ่ าเป็น
และไม่จ าเป็นในการแกป้ญัหา โดยอาศยัความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา 

2. ความสามารถในการวางแผนการแกป้ญัหา นกัเรยีนตอ้งวางแผนเพื่อก าหนด 
ยทุธวธิใีนการแกป้ญัหา เพื่อใหก้ารแกป้ญัหาเป็นไปอยา่งรวดเรว็ และเหมาะสม 

3. ความสามารถในการคดิค านวณ บางปญัหาจะตอ้งใชก้ารคดิค านวณ ซึง่การคดิ 
ค านวณนบัวา่เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการแกป้ญัหา เพราะเมื่อลงมอืแกป้ญัหาแลว้คดิค านวณไม่
ถูกตอ้ง การแกป้ญัหานัน้ถอืวา่ไม่ประสบความส าเรจ็ 

4. ความสามารถในการใหเ้หตุผล บางปญัหาตอ้งใชก้ระบวนการใหเ้หตุผล  
นักเรียนจะต้องอาศัยพื้นฐานในการเขียนหรือพูด มีความเข้าใจในกระบวนการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตรเ์พื่อน าไปใชใ้นการแกป้ญัหา 

5. ความสามารถในการเลอืกใชว้ธิกีารแกป้ญัหา นกัเรยีนอาจจะใชห้ลายวธิ ี
ประกอบกนัแลว้จงึทดลองแกป้ญัหา ในระยะเริม่ตน้อาจใชเ้วลาในการแกป้ญัหามาก แต่เมื่อนักเรยีน
มปีระสบการณ์ในการใชว้ธิต่ีาง ๆ มากขึน้ เวลาทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาจะลดลง 

6. เจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการแกป้ญัหา   นกัเรยีนต้องมคีวามรู้สกึที่ดใีนการเรยีน
คณิตศาสตรเ์พื่อทีจ่ะเป็นพืน้ฐานในการแกป้ญัหาทีด่ ี

 

   3.9  การวดัและประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการคดิทีส่ าคญัมากอยา่งหนึ่ง 
ซึง่จะตอ้งมวีธิกีารทีจ่ะกระตุน้ผูส้อนและผูเ้รยีนไดต้ื่นตวัอยูเ่สมอ นัน่คอื ผูส้อนตอ้งสร้างแบบวดัหรอื
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความคดิของผู้เรยีน ลกัษณะของ
ขอ้สอบจะต้องประยุกต์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่พบในชวีติประจ าวนั โดยนักวชิาการและนักการ
ศกึษาไดก้ล่าวถงึรปูแบบการวดัและประเมนิผลดงันี้ 

    โพลยา (Polya. 1973: 5-40) ได้เสนอรูปแบบการวดัความสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตรไ์ว ้ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนและรายละเอยีดดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 รปูแบบการวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องโพลยา 
 

ขัน้ตอนการแก้ปัญหาของโพลยา พฤติกรรมช้ีวดัความสามารถ 
ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา 
 
ขัน้วางแผนแกป้ญัหา 
 
ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา 
 
 
ขัน้ตรวจค าตอบ 

- หลงัจากอ่านโจทยแ์ลว้จะตอ้งบอกไดว้า่โจทยก์ าหนด 
  อะไรมาให ้ตอ้งการทราบอะไรและขอ้เทจ็จรงิเป็น 
  อยา่งไร 
-  ใชเ้งื่อนไขความเป็นจรงิในการแกป้ญัหาพรอ้มทัง้ล าดบั 
   ข ัน้ตอนการแกป้ญัหาไดถู้กตอ้ง 
- ความสามารถในการสรา้งตาราง เขยีนไดอะแกรม เขยีน 
   สมการหรอืประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร ์หรอื 
   ทกัษะการค านวณ 
- การพจิารณาความสมเหตุสมผลและการสรุปความหมาย 
  ของค าตอบ 

  
 

    ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2537: 48-49) ไดเ้สนอแนวทางใหม่ในการสรา้งแบบ 
ทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาที่เรยีกว่า การวดัจากสภาพจรงิ (Authentic performance 
Measurement) โดยสรา้งขอ้ค าถามดงันี้ 
 1. เสนอสถานการณ์ทีป่ระกอบด้วยขอ้มูลและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ให้นักเรยีนหาค าตอบ 
พรอ้มทัง้อธบิายวธิกีารคดิทีจ่ะไดค้ าตอบ ซึง่อาจจะมวีธิกีารคดิหลายวธิี 
 2. เสนอปญัหาประกอบด้วยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้ง (หรอืไม่จ าเป็น) ให้
นกัเรยีนพจิารณาแกป้ญัหาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่เหมาะสม 
 3. เสนอปญัหาและแนวทางในการแก้ปญัหาบางส่วนให้นักเรียนวิจารณ์และให้
แกป้ญัหานัน้ใหส้ าเรจ็ 
 4. เสนอปญัหาใหแ้สดงวธิกีารแกป้ญัหาและการตรวจสอบโดยน าเสนอต่อเพื่อนๆใน
ชัน้เรยีนหรอืแลกเปลีย่นค าตอบกนั 
 ตวัอย่างโจทยปั์ญหาเพ่ือวดัความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์ 
 “มขีวดขนาดบรรจุ 10 ลติรหนึ่งใบ และขนาดบรรจุ 3 ลติร อกีหนึ่งใบ ขวดทัง้สองไม่มี
ขดีบอกปรมิาณของเหลวเลย ถ้าตอ้งการน ้า 5 ลติร นกัเรยีนจะมวีธิกีารตวงอยา่งไร จงบรรยายวธิ ี
การตวงน ้าดงักล่าว ” ศกัดา บุญโต. (2539: 22) 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรบูริค 
 เครื่องมอืทีใ่ชก้ารวดัและประเมนิการปฏบิตังิานของนักเรยีน เป็นแบบทดสอบเพื่อวดั
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรด์ว้ยวธิกีารแกป้ญัหาโดยใชต้วัแทน  
(Representation)  ใชเ้กณฑก์ารวดัและประเมนิผลทีเ่รยีกวา่ “รบูรคิ (Rubric)” ซึ่งก าหนดมาตรการ
วดั (Scale) และรายการของคุณลกัษณะทีบ่รรยายถงึความสามารถในการแสดงออกของแต่ละจุดใน 
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มาตราวดัไวอ้ยา่งชดัเจน การใหค้ะแนนรบูรคิม ี2 แบบ 
     1. การใหค้ะแนนเป็นภาพรวม (Holistic Score) คอืการใหค้ะแนนงานชิน้ใดชิน้หนึ่ง  
โดยพิจารณาภาพรวมของชิ้นงานว่ามีความเข้าใจในความคิดรวบยอด การสื่อความหมาย
กระบวนการทีใ่ชแ้ละผลงานเป็นอยา่งไร แลว้เขยีนอธบิายคุณภาพของงานหรอืความส าเรจ็ของงาน
เป็นชิ้นๆ โดยอาจจะแบ่งระดบัคุณภาพตัง้แต่ 0-4 หรือ 0-6 ส าหรบัในขัน้ต้นการให้คะแนนรูบริค
อาจจะแบ่งวธิกีารใหค้ะแนนหลายวธิ ีเช่น 
  วธิทีี ่1 แบ่งงานตามคุณภาพเป็น 3 กอง คอื 
     กองที่ 1 ได้แก่ งานที่คุณภาพเป็นพิเศษและเขยีนอธิบายลกัษณะของงานที่มี
คุณภาพเป็นพเิศษ 
     กองที ่2 ไดแ้ก่ งานทีย่อมรบัไดแ้ละเขยีนอธบิายลกัษณะงานทีย่อมรบั 
      กองที่ 3 ได้แก่ งานที่ยอมรบัได้น้อยหรอืยอมรบัไม่ได้ และเขยีนอธิบายลกัษณะ
ของงานทีย่อมรบัไดน้้อย 
    จากนัน้กน็ างานแต่ละกองมาใหค้ะแนนเป็น 3 ระดบั คอื 
     กองที ่1 จะใหค้ะแนน 6 หรอื 5 
    กองที ่2 จะใหค้ะแนน 4 หรอื 3 
     กองที ่3 จะใหค้ะแนน 2 หรอื 1 
  วธิทีี ่2 ก าหนดระดบัความผดิพลาด คอื พจิารณาตามความบกพร่องจากค าตอบว่า
มมีากน้อยเพยีงใด โดยจะหกัจากระดบัสงูสุดลงมาทลีะระดบั ดงันี้ 
    คะแนน   4 หมายถงึ ค าตอบถูก แสดงเหตุผล แนวคดิชดัเจน 
                        3 หมายถงึ ค าตอบถูก เหตุผลถูก แต่มขีอ้ผดิพลาดเลก็น้อย 
         2 หมายถึง แสดงเหตุผลการคิดค านวณผิดพลาด แต่มีแนวทางที่จะ
น าไปสู่ค าตอบ 
       1 หมายถึง การแสดงเหตุผลให้เหน็ถึงการเขา้ใจหลกัการความคดิรวบ
ยอด ขอ้เทจ็จรงิของงานหรอืสถานการณ์ทีก่ าหนดไดน้้อยมาก และเขา้ใจไม่ถูกตอ้งบางส่วน 
  2. การใหค้ะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) เพื่อให้การมองคุณภาพ
ของงานหรือความสามารถของนักเรียนได้อย่างชดัเจนจงึได้มีการแยกองค์ประกอบของการให้
คะแนน และการอธบิายคุณภาพของงานในแต่ละองคป์ระกอบเป็นระดบั โดยทัว่ไปแลว้การแกป้ญัหา
จะแยกองคป์ระกอบของงานเป็น 4 ดา้นคอื 
       2.1 ความเขา้ใจในความคดิรวบยอด ขอ้เทจ็จรงิ เป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรยีน
เขา้ใจในความคดิรวบยอด หลกัการในการแกป้ญัหา 
       2.2 การสื่อความหมาย คอื ความสามารถในการอธบิาย การน าเสนอ การบรรยาย 
เหตุผล แนวคดิ ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดด้ ีมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
      2.3 การใช้กระบวนการและยุทธวธิ ีสามารถเลือกใช้ยุทธวธิีกระบวนการในการ
น าไปสู่การแกป้ญัหาไดส้ าเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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      2.4 ผลส าเรจ็ของงาน ความถูกตอ้งแม่นย าในผลส าเรจ็ของงานหรอือธบิายทีม่าและ
ตรวจสอบผลงาน 
    ตวัอย่าง 
 การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ Analytic Score  
 รสี์ ซุยดมั และมอนท์โกเมอร์รี่ (Reys; Suydam; & Montgomery. 1992: 313) ได้
ก าหนดรบูรคิของความสามารถในการแกป้ญัหาโดยทีแ่ต่ละข ัน้ตอนของกระบวนการแกป้ญัหา จะให้
คะแนนตัง้แต่ 0-2 คะแนน ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
        1. ความเขา้ใจในปญัหา 
    0 หมายถงึ ไม่เขา้ใจในปญัหาเลย 
    1 หมายถงึ เขา้ใจปญัหาบางส่วนหรอืแปลความหมายบางส่วนคลาดเคลื่อน 
    2 หมายถงึ เขา้ใจปญัหาไดด้ ีครบถ้วนสมบรูณ์ 
        2. การวางแผนแกป้ญัหา 
    0 หมายถงึ ไม่พยายาม หรอืวางแผนไดไ้ม่เหมาะสมทัง้หมด 
    1 หมายถงึ วางแผนถูกตอ้งบางส่วน 
    2 หมายถงึ วางแผนเพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาไดถู้กตอ้งทัง้หมด 
        3. ค าตอบ 
    0 หมายถงึ ไม่ตอบ หรอืตอบผดิในส่วนทีว่างแผนไม่เหมาะสม 
    1 หมายถึง คดัลอกผิดพลาด ค านวณผิด ตอบบางส่วนส าหรบัปญัหาที่มีหลาย
ค าตอบ 
    2. หมายถงึ ตอบไดถู้กตอ้งและใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง 
 ชาร์ลส์ และเลสเตอร์ (Charles; & Lester. 1982: 11-12) เสนอรูปแบบการวดั
ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรไ์ว ้โดยพจิารณาถงึความสามารถ 3 ประการ ดงันี้  
        1. ความเขา้ใจในปญัหา เป็นความสามารถในการแก้ปญัหาโจทย ์มวีธิกีารให้คะแนน 
ดงันี้ 
    0 หมายถงึ แปลความหมายผดิโดยสิน้เชงิ 
    1 หมายถงึ แปลความหมายผดิบางส่วน 
    2 หมายถงึ แปลความหมายโจทยถ์ูกตอ้ง 

       2. การแกป้ญัหา เป็นความสามารถในการวางแผนแกป้ญัหา มวีธิกีารใหค้ะแนน ดงันี้ 
    0 หมายถงึ ไม่ลงมอืท าหรอืท าผดิโดยสิน้เชงิ 
    1 หมายถงึ มกีระบวนการแกป้ญัหาถูกตอ้งเป็นบางส่วน 
    2 หมายถงึ มกีระบวนการแกป้ญัหาถูกตอ้ง (ไม่พจิารณาการค านวณ) 
        3. การตอบปญัหา เป็นการพจิารณากระบวนการแก้ปญัหาร่วมกบัทกัษะการค านวณ 
มวีธิกีารใหค้ะแนน ดงันี้ 
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    0 หมายถงึ ตอบผดิและกระบวนการแกป้ญัหาผดิ 
    1 หมายถงึ ตอบถูกเพยีงบางส่วน (ในกรณีทีม่หีลายค าตอบ) 
    2 หมายถงึ การค านวณถูกตอ้ง 
 จากที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการวดัความสามารถในการ
แกป้ญัหาคณิตศาสตรไ์วข้า้งตน้ สามารถแบ่งข ัน้ตอนการใหค้ะแนนออกเป็น 3 ข ัน้ตอน คอื  
      ข ัน้ที่ 1 ความเข้าใจในปญัหา เป็นความสามารถในการตีความหมาย การแปล 
ความหมายของโจทย ์

0 หมายถงึ แปลความหมายผดิโดยสิน้เชงิหรอืไม่เขา้ใจปญัหา 
    1 หมายถงึ แปลความหมายผดิบางส่วนหรอืเขา้ใจปญัหาบางส่วน 
    2 หมายถงึ แปลความหมายโจทยถ์ูกตอ้งหรอืเขา้ใจปญัหาครบถ้วน 
      ข ัน้ที ่2 การแกป้ญัหา เป็นความสามารถในการวางแผนแกป้ญัหา 

0 หมายถงึ ไม่ลงมอืท าหรอืท าผดิโดยสิน้เชงิหรอืวางแผนไดไ้ม่เหมาะสม 
    1 หมายถงึ มกีระบวนการแกป้ญัหาถูกตอ้งเป็นบางส่วน 
    2 หมายถงึ มกีระบวนการแกป้ญัหาถูกตอ้ง (ไม่พจิารณาการค านวณ)หรอืวางแผน 
                                   เพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาไดถู้กตอ้งทัง้หมด 
      ข ัน้ที ่3 ค าตอบ เป็นการพจิารณากระบวนการแกป้ญัหาจนไปถงึการไดม้าของค าตอบ 

0 หมายถงึ ตอบผดิและกระบวนการแกป้ญัหาผดิหรอืไม่มคี าตอบ 
    1 หมายถงึ ตอบถูกเพยีงบางส่วน (ในกรณีทีม่หีลายค าตอบ) หรอืค านวณผดิพลาด  
                                   ตอบไดบ้างส่วน 
    2 หมายถงึ การค านวณถูกตอ้งและใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง 
 

 3.10  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 เพอรไ์รน์ (Perrine. 2001: Abstract) ไดศ้กึษาผลกระทบของการแกป้ญัหาพืน้ฐานใน
การสอนคณิตศาสตร์โดยการให้เหตุผลของครูที่เกี่ยวกบัสดัส่วน การพฒันาการให้เหตุผลในเรื่อง
สดัส่วนมคีวามส าคญัในการศกึษาวชิาคณิตศาสตร ์ซึง่ครผููส้อนตอ้งมวีธิกีารสอนที่น่าสนใจเพื่อที่จะ
ดงึดดูใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในบทเรยีนมากยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการแก้ปญัหา ในการเรยีน 1 
ภาคเรยีน จะตอ้งมกีารเกบ็คะแนน การเพิม่ขึน้ของคะแนนจะมผีลต่อการเรยีนในปีต่อไป มผีูเ้ขา้ร่วม
ในการเรยีนคณิตศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 187 คน มวีทิยากรจ านวน  6 ท่าน 
หนึ่งในนัน้เป็นครูประจ าชัน้ซึ่งสามารถแก้ปญัหาต่าง ๆ ในชัน้เรยีนนี้ได้ เมื่อถึงภาคเรยีนที่ 2 มี
นกัเรยีน 108 คน ประสบปญัหาในการสอบปลายภาค และในตน้ภาคเรยีนที่ 3 ผลรวมแสดงออกมา
ใหเ้หน็วา่ การแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผลเป็นปจัจยัหลกัในการศกึษาวชิาคณิตศาสตร์ ครูต้องมวีธิกีาร
สอนทีแ่ตกต่างไปจากการสอนแบบเดมิทีน่กัเรยีนไม่เคยพบมาก่อน 
 บราวน์ (Brown. 2003: Abstract) ได้ศกึษาเรื่องความสามารถ เจตคต ิและความ
เชื่อถอืในการแกป้ญัหาของครใูนระดบัประถมศกึษา การแกป้ญัหาเป็นการตรวจสอบการสลบัที่ตาม
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การพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิส าหรบัการศกึษาคณิตศาสตรห์รอืแรงกระตุน้และความมัน่ใจส าหรบัการศกึษา
คณิตศาสตร์ การศกึษานี้เกี่ยวกบัการแก้ปญัหาเป็นแบบทดสอบลกัษณะเฉพาะของเจตคต ิความ
เชื่อถอืเกีย่วกบัการแกป้ญัหาและความสามารถในการแกป้ญัหาของครปูระถมศกึษาระดบัเกรด 3, 4 
และ 5 ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการแกป้ญัหาการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็วา่ ครเูหล่านี้มเีจตคตทิางบวกใน
การแกป้ญัหาเป็นส่วนมาก มคีวามเชื่อถอืทางบวกเกีย่วกบัการแกป้ญัหาเป็นส่วนใหญ่ และส่วนมาก
ความสามารถในการแก้ปญัหายงัไม่ดพีอ ขอ้มูลแสดงนัยส าคญัทางสถิต ิ(p < .05) ความสมัพนัธ์
ทางบวกระหวา่งเจตคตแิละความสามารถในการแกป้ญัหา และระหวา่งเจตคตแิละความเชื่อถอื 
 (p < .01) การวเิคราะห์ตวัแปรแสดงความแตกต่างทางนัยส าคญัทางสถิต ิ (p < .05) ในเจตคติ
ส าหรบั 3 เกรด 
 วลิเลี่ยม (William. 2003: 185-187) ได้ท าการวจิยัเกี่ยวกบัการเขยีนตามขัน้ตอน
กระบวนการแกป้ญัหาวา่สามารถช่วยเสรมิการแกป้ญัหาได ้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเริม่ตน้
เรยีนพชีคณิตจ านวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน กลุ่มทดลองเรยีน
โดยใชก้ารเขยีนตามขัน้ตอนของกระบวนการแก้ปญัหา ส่วนกลุ่มควบคุมเรยีนโดยใช้การแก้ปญัหา
ตามขัน้ตอนแต่ไม่ตอ้งฝึกเขยีน มกีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มทดลอง
สามารถท างานแกป้ญัหาไดด้กีวา่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมกีารเขยีนตามขัน้ตอนกระบวนการ
แกป้ญัหาไดเ้รว็กวา่ในกลุ่มควบคุม จากการสมัภาษณ์นกัเรยีนในกลุ่มทดลองพบวา่ นกัเรยีนจ านวน 
75% มคีวามพอใจในกจิกรรมการเขยีนและ นักเรยีน 80% บอกว่ากจิกรรมการเขยีนจะช่วยให้เขา
เป็นนกัแกป้ญัหาทีด่ขี ึน้ได ้
 แอนนาเบลิ (Annable. 2006: Abstract) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาทกัษะการคิด
วเิคราะหแ์ละความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ในนักเรยีนระดบัเกรด 6 การศกึษานี้เป็น
การวเิคราะห์เชงิคุณภาพของประสบการณ์ลกัษณะของห้องพกัครูถึงการเปลี่ยนแปลงวธิกีารสอน
ของครแูละการตอบสนองของนกัเรยีนทีจ่ะเปลีย่นแปลงนี้ ขอ้มลูถูกรวบรวมจากแหล่งทีม่าทีแ่ตกต่าง
กนัรวมทัง้การตรวจสอบเจตคตขิองนกัเรยีน การทดสอบการคดิวเิคราะห์ การบนัทกึการแก้ปญัหา
ชิ้นงานการเรียนรู้ที่สมบูรณ์การบันทึกภาคสนาม สมุดบันทึกประจ าตวัของนักเรียน และการ
สมัภาษณ์ นอกเหนือจากหลกัสตูรของการศกึษา ทัง้นกัเรยีนและครกูเ็ผชญิหน้าอย่างท้าทายในการ
ปรบัตวัถงึแนวทางใหม่ของลกัษณะวชิาคณิตศาสตร ์การตอบสนองถงึวธิกีารสอนทัง้หมดที่แตกต่าง
กนัจากนกัเรยีนถงึนกัเรยีน นัน่คอืประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละเวลาของการเตบิโต 
 แวน การ์เดอเรน (Van Garderen. 2007: Abstract) ได้ท าการวจิยัเกี่ยวกบัการสอน
นักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้โดยใช้แผนภาพในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
เป้าหมายในการศกึษาครัง้นี้มุ่งเน้นไปทีน่กัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องในการเรยีนรูท้ ีแ่กป้ญัหาในขัน้ที ่1 
และขัน้ที ่2 โดยทีน่กัเรยีนมสี่วนร่วมในการศกึษาเป็นนักเรยีนเกรด 8 จ านวน 3 คน วธิกีารที่ใช้ใน
การทดลอง คอืนกัเรยีนจะได้รบัการเรยีนการสอนโดยการสร้างแผนภาพและใช้แผนภาพเป็นส่วน
หนึ่งในการแกโ้จทยป์ญัหา  ผลปรากฏวา่ นกัเรยีนทัง้หมดมคีวามสามารถในการใชแ้ผนภาพไดด้ขี ึน้  
พฤตกิรรมการแก้โจทยป์ญัหาของนักเรยีนเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ นักเรยีนยงัน าการใช้แผนภาพไป
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แก้ปญัหาประเภทอื่นๆอกีด้วย  โดยสรุปนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนและจะน า
ประโยชน์จากการใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาในวชิาอื่นๆต่อไป 
 ฟาเจมดิกับา และโอลาโวเย ่(Fajemidagba; & Olawoye. 2009: Abstract) ไดท้ า 
การวจิยักลยทุธข์องการแกป้ญัหาของ Polya และ Schoenfeld ทีม่ต่ีอความเชื่อเกีย่วกบัคณิตศาสตร์
และการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน โดยก าหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถของผูเ้รยีน
ในวชิาคณิตศาสตรแ์ละความเชื่อของผูเ้รยีนเกีย่วกบัคณิตศาสตรแ์ละการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ด้วย  
ผลการวจิยัพบวา่ ความแตกต่างในคะแนนความเชื่อ การทดสอบหลงัเรยีนโดยเฉลี่ยของผู้เรยีนในผู้
ถูกทดลองสองกลุ่มความเชื่อของผูเ้รยีนเกีย่วกบัคณิตศาสตรแ์ละการแกป้ญัหาคณิตศาสตรม์คีวาม 
สมัพนัธก์บัสมรรถนะของผู้เรยีนในด้านคณิตศาสตร์ จงึมกีารแนะน าว่า ครูผู้สอนวชิาคณิตศาสตร์
ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่มีส่วนช่วยในการสอนแก้ไขปญัหา โดยใช้กลยุทธ์การสอนที่สามารถ
ปรบัปรุงความเชื่อเกีย่วกบัคณิตศาสตรแ์ละการแกไ้ขปญัหาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน 
 ออสซอย และอาตาแมน (Ozsoy; & Ataman. 2009: Abstract) ไดท้ าการวจิยัเกีย่ว 
กบัผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมกลยทุธก์ารรูค้ดิในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาผลของการการฝึกอบรมโดยใชก้ลยุทธ์การรู้คดิในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ ในการศกึษาใช้
เวลากวา่ 9 สปัดาหก์บันกัเรยีนระดบัเกรด 5 โดยใหก้ลุ่มทดลอง จ านวน 24 คน ได้รบัการสอนโดย
ใช้ทกัษะการรู้คดิ และในขณะเดยีวกนันักเรยีนในกลุ่มควบคุม จ านวน 23 คน ได้รบักจิกรรมการ
สอนแบบปกต ิผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชท้กัษะการรูค้ดิมคีวามสามารถและ
ทกัษะในการแกป้ญัหาดขีึน้อยา่งมนียัส าคญั  
 
 งานวิจยัในประเทศ 
 ศริิพร รตันโกสินทร์ (2546: 72) ได้ศึกษาการสร้างชุดกจิกรรมคณิตศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องอตัราส่วนและร้อยละผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมคณิตศาสตรส์งูกวา่ก่อนการใช้
ชุดกจิกรรมคณิตศาสตร ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และจ านวนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 ที่เรียนเรื่องอตัราส่วนและร้อยละจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์เรื่อง อตัราส่วนและร้อยละ สอบผ่าน
เกณฑ์ในการเรยีนได้มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรยีนทัง้หมดอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01   
 นัฎกญัญา เจรญิเกยีรตบิวร (2547: 52) ได้ศกึษาความสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร ์เรื่อง ฟงักช์นั ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่2 โดยใช้การเรยีนแบบ
ร่วมมือผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ozsoy+Gokhan%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ataman+Aysegul%22
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ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่2 หลงัการทดลองโดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอืสงูกวา่ก่อนการทดลอง
โดยใชก้ารเรยีนแบบร่วมมอือยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 จนิดาภรณ์ ช่วยสุข (2549: 74) ไดท้ าการวจิยัเพื่อพฒันาความสามารถในการแก ้
ปญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง การประยกุตส์มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
ที่เรียนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม พบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาของ
นกัเรยีนภายหลงัไดร้บัการเรยีนดว้ยหนังสอืเรยีนเล่มเลก็ โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
   จินตนา วงศามารถ (2549: 72) ได้ท าการวจิยัเพื่อหาผลของการจดักิจกรรม
คณิตศาสตรโ์ดยใชเ้กมทีม่ต่ีอความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่1 ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนภายหลงั 
จากปฏิบตักิจิกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมสูงกว่าก่อนได้รบัการสอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01   และความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนหลงัจากปฏบิตักิจิกรรม
คณิตศาสตรโ์ดยใชเ้กมสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนรวมทัง้หมด อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั .01 
 อรชร ภบุูญเตมิ (2550: 67) ไดศ้กึษาความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง
โจทยส์มการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยการใชต้วัแทน (Representation) ผลการศกึษา 
   
พบวา่ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง โจทยส์มการ ของนกัเรยีนหลงัการ 
สอนการแกโ้จทยป์ญัหาสงูกวา่ก่อนสอนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 บงกชรตัน์ สมานสนิธุ ์(2551: 76) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนการสอนแบบอรยิสจั 4 
และทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ผลการศกึษาพบวา่ 
ความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 หลงัจากได้รบัการ
จดัการเรยีนการสอนแบบอรยิสจั 4 สงูกวา่ก่อนได้รบัการสอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 
และความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 หลงัจากได้รบัการ
จดัการเรยีนการสอนแบบอรยิสจั 4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
.01  
 สญัญา ภทัรากร (2552: 152) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรยีนรู้อย่างมชีวีติชวีาที่มี
ต่อความสามารถในการแกป้ญัหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา เรื่อง ความน่าจะเป็น สงูกวา่ก่อนได้ 
รบัการจดัการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และความสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรู้อย่างมชีวีติชวีา เรื่อง 
ความน่าจะเป็น ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้ไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 ชมพูนุท วนสันเทียะ (2552: 201)  ได้ท าการศึกษาความคิดรวบยอดและ
ความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนราชวนิิต
บางเขน โดยใช้วธิสีอนแบบโยนิโสมนสกิารร่วมกบัการใช้แผนผงัมโนทศัน์ ผลการศกึษาพบว่า 
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยวธิสีอนแบบโยนิโสมนสกิารร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ มคีวาม 
สามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
 สุคนธธ์า ธรรมพุทโธ (2552: 125) ได้ศกึษาผลการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการเชงิ
วธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา ทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
และพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนทีไ่ด ้
รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเชงิวธิกีารทีเ่น้นกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น มทีกัษะการแกป้ญัหาทางคณิตสาสตรผ์่านเกณฑร์อ้ยละ 70 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยั จะเหน็ไดว้า่ การแกป้ญัหาทางคณิตสาสตรเ์ป็นสิง่
ที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการเรียนคณิตศาสตร์  เพราะจะเป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้ให้
นกัเรยีนรูจ้กัคดิเป็น แกป้ญัหาเป็น  และสามารถน ากระบวนการเรยีนรูต่้างๆไปใชใ้นการแกป้ญัหา 
ในชวีติประจ าวนัต่อไป 

 
 

4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
 4.1  ความหมายของเจตคติ 
 ค าว่า เจตคติหรือทัศนคติ เป็นนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ในสงัคมหรือการ
เรยีนรูบุ้คคลตลอดจนเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ เป็นความรูส้กึของบุคคลทีจ่ะแสดง
ในโอกาสต่อไป 
 พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน (2549: 321) กล่าวว่า เจตคติ (Attitude) 
หมายถงึ ท่าทหีรอืความรูส้กึของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง  
 ออลพอรต์ (Allport. 1935: 417) กล่าววา่ เจตคต ิหมายถงึ สภาวะความพร้อมทางจติ 
ซึง่เกดิจากประสบการณ์ทีเ่ป็นตวัก าหนดทศิทางการตอบสนองของบุคคลต่อสิง่เรา้ หรอื สถานการณ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 สมธิ (Smith. 1960: 246) กล่าวว่า เจตคต ิ หมายถึง สภาวะทางจิตและประสาท
เกีย่วกบัความพรอ้มซึง่เกดิโดยอาศยัประสบการณ์เป็นตวัน า หรอืมอีทิธพิลเหนือการตอบสนองของ
แต่ละบุคคลทีม่ต่ีอวตัถุ และประสบการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
 ฮลิการ์ด (Hilgard. 1962: 583-584) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง พฤตกิรรม หรือ
ความรูส้กึเกดิขึน้ครัง้แรกต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ความคดิหรอืสถานการณ์ใด ๆ ในทางเขา้ใกลช้ดิหรอืออก 
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 กู้ด (Good. 1973: 217) กล่าวว่า เจตคต ิหมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงออกใน
ลกัษณะหนึ่งต่อสถานการณ์บางอยา่ง บุคคล หรอืสิง่ใด ๆ เช่น รกั เกลยีด กลวั หรอืความไม่พอใจ
มากน้อยเพยีงใดต่อสิง่นัน้ 
 ออสแคมพ ์(Oskamp. 1977) ชีว้า่ความหมายดัง้เดมิของเจตคต ิหมายถงึ ท่าทางของ
คน (A person’s bodily position or posture) และบางครัง้กย็งัมกีารใชค้ านี้ในความหมายเช่นนี้ แต่
ในทางสงัคมศาสตรย์คุปจัจุบนัคนมกัใชใ้นความหมายที่ว่าเป็นท่าทางของจติใจคน (posture of the 
mind) มากกวา่ร่างกาย 
 กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2523: 239) กล่าววา่ เจตคต ิหมายถงึ ความพร้อมของร่างกาย
และจติใจที่มแีนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรอืสถานการณ์ใด ๆ ด้วยการเข้าหาหรือถอยหนี
ออกไป 
 ฉว ีวชิญเนตนิยั และเกษมศร ีเหมวราพรชยั (2526: 116) กล่าวว่า เจตคต ิหมายถึง
สภาพความพรอ้มทางจติใจ ในการตอบประสบการณ์เดมิของแต่ละคน เช่น เดก็ที่เคยโดนสุนัขกดั
แลว้ กย็อ่มจะมเีจตคตทิีเ่ป็นลบต่อสุนขั หรอืรูส้กึกลวั ไม่ชอบสุนขั เป็นตน้ 
 สุวฒัน์ จนัทรล์อย (2527: 45) กล่าววา่ เจตคต ิหมายถงึ การแสดงออกทางความรู้สึก 
ความคดิเหน็และท่าทางของบุคคล ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งในทางบวกหรอืทางลบ และเจตคตทิี่มต่ีอสิง่
ใดสิง่หนึ่งสามารถสรา้งหรอืเปลีย่นแปลงได้ 
 กฤษณา ศกัดิศ์ร ี(2530: 164) เจตคต ิหมายถึง แนวโน้มของการกระท าที่หนัเหเขา้
หาหรอืถอยหนีวตัถุ ความคดิรวบยอด หรอืสถานการณ์ต่างๆ เป็นความพร้อมก่อนที่จะตดัสนิใจให้
ตอบสนองต่อลกัษณะของวตัถุ ความคดิรวบยอด หรอืสถานการณ์ทีต่วัเขาเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง หรอืเป็น
แนวโน้มทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมสนองตอบต่อสิง่แวดล้อมหรอืสิง่เร้า ซึ่งอาจจะเป็นได้ทัง้คน วตัถุ
สิง่ของ หรอืความคดิ (Ideas) เจตคตอิาจจะเป็นบวกหรอืลบ ถ้าบุคคลมเีจตคตบิวกต่อสิง่ใด กจ็ะมี
พฤติกรรมเผชิญต่อสิ่งนัน้ ถ้ามีเจตคติลบก็จะหลีกเลี่ยง เจตคติเป็นสิ่งที่จะเรียนรู้และเป็นการ
แสดงออกของค่านิยมและความเชื่อของบุคคล  
 รววีรรณ องัคณุรกัษ์พนัธ์ (2533: 12) เจตคต ิหมายถึง สุขภาพทางจติใจที่เกดิจาก
ประสบการณ์อนัท าให้บุคคลที่มีท่าทีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในลกัษณะใดลกัษณะ อาจแสดงท่าทีออก
ในทางทีพ่อใจ เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย 
 สุรางค์ โค้วตระกูล (2536: 246) เจตคต ิหมายถึง อชัฌาสยั หรอืความโน้มเอยีงที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมสนองตอบต่อสิง่แวดล้อมหรอืสิง่เร้า ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้คน วตัถุ สิง่ของ หรือ
ความคดิ และอาจเป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ คอืถ้ามเีจตคตใินทางบวกกม็กัจะเผชญิกบัสิง่นัน้ 
ถ้ามเีจตคตใินทางลบ กจ็ะหลกีเลีย่ง 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งต้นที่นักศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว ้สรุปได้ว่า เจตคต ิ
หมายถงึ ความคดิเหน็ ความรู้สกึทางจติใจของบุคคลที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งที่แสดงออกมา  โดยอาจ
เป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบซึ่งขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลด้วย เช่น ชอบ ไม่ชอบ 
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สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น ทัง้นี้เจตคตขิองแต่ละบุคคลนัน้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืสร้างขึน้ใหม่ได้
ขึน้อยูก่บัประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
 

 4.2  ลกัษณะของเจตคติ 
 ชอวแ์ละไรท ์(Shaw; & Wright. 1967: 13-14) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัลกัษณะของเจตคต ิ
พอสรุปไดด้งันี้ 

      1. เจตคตเิป็นผลมาจากการทีบุ่คคลประเมนิผลจากสิง่เรา้ และแปรเปลีย่นมาเป็น 
ความรูส้กึภายในทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการแสดงพฤตกิรรม 

2.เจตคตขิองบุคคลจะแปรค่าไดท้ ัง้ดา้นคณุภาพและความเขม้ ซึง่มที ัง้ทางบวกและ 
ทางลบ 

      3. เจตคตเิป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรูม้ากกวา่จะมาตัง้แต่เกดิ หรอืเป็นผลมาจาก 
โครงสรา้งภายในตวับุคคลหรอืวฒุภิาวะ 

      4. เจตคตขิึน้อยูก่บัสิง่เรา้เฉพาะอยา่งทางสงัคม 
      5. เจตคตทิีบุ่คคลมต่ีอสิง่เรา้ทีเ่ป็นกลุ่มเดยีวกนั จะมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 
      6. เจตคตเิป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้เปลีย่นแปลงได้ 
      ไทรแอนดสิ (Triandis. 1971: 3) ไดก้ล่าวถงึสาเหตุของการเปลีย่นแปลงเจตคตไิว ้

ดงันี้ 
      1. การไดร้บัขอ้มลูใหม่จากบุคคล หรอืสื่อมวลชน 
      2. การไดร้บัประสบการณ์ตรง หรอืความกระทบกระเทอืนใจ 
      3. การถูกบงัคบัใหป้ฏบิตัไิม่ตรงกบัเจตคตขิองตน 
      4. การรกัษาทางจติใจเพื่อใหเ้ขา้ใจเหตุผลทีถู่กตอ้งขึน้ 
      5. การเปลีย่นแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมใหม่ 

      กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2523: 240) ไดส้รุปลกัษณะทัว่ไปของเจตคตดิงันี้ 
  1. เจตคตเิป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้หรอืการไดร้บัประสบการณ์ มใิช่สิง่ทีต่ดิตวัมา 
แต่ก าเนิด 

      2. เจตคตเิป็นดชันีทีจ่ะชีแ้นวทางในการแสดงพฤตกิรรม กล่าวคอื ถ้ามเีจตคตทิีด่กีม็ ี
แนวโน้มทีจ่ะเขา้หา หรอืแสดงพฤตกิรรมนัน้ ๆ ตรงกนัขา้ม ถ้ามเีจตคตไิม่ดกีม็แีนวโน้มที่จะไม่เขา้
หา โดยการถอยหนี หรอืต่อต้านการแสดงพฤตกิรรมนัน้ ๆ เช่น เดก็ชอบครูสอนท าให้อยากเรยีน
วชิาทีค่รูสอน ถ้าเดก็ไม่ชอบวชิานัน้ ๆ หรอืไม่ชอบครูคนนัน้ กพ็ยายามหลกีเลี่ยงไม่ เรยีนวชิานัน้ 
เป็นตน้ 

      3. เจตคตสิามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอื่นได ้เช่น บดิามารดาไม่ชอบ 
บุคคลหนึ่ง ยอ่มมแีนวโน้มท าใหเ้ดก็ไม่ชอบบุคคลนัน้ดว้ย 

      4. เจตคตสิามารถเปลีย่นแปลงได ้เนื่องจาก เจตคตเิป็นสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรู ้หรอื 
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ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู้หรือประสบการณ์นัน้เปลี่ยนแปลงไป เจตคติย่อม
เปลีย่นแปลงไดด้ว้ย 
      ฉว ีวชิญเนตนิัย และเกษมศร ีเหมวราพรชยั (2526: 118) กล่าวถึงลกัษณะของเจต
คตดิงันี้ 

      1. เจตคตเิป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้และเกดิความรูค้วามเขา้ใจหรอืเกดิจาก 
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

      2. เจตคตเิป็นสิง่ที่ซบัซ้อนความรู้สกึ และความคดิเหน็อยู่ในลกัษณะที่ชอบ หรอืไม่
ชอบกไ็ด ้

      3. เจตคตเิป็นสิง่ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรม เพื่อบุคคลมคีวามรูส้กึนึกคดิต่อสิง่ใดแลว้  
ยอ่มแสดงพฤตกิรรมอยา่งรุนแรง อาจจะเป็นเชงิบวกสุด (Extremely Positive) หรอืลบสุด  
(Extremely Negative) 

      4. เจตคตเิป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้เจตคตทิัง้ในทางด ีและไม่ดยีอ่มเปลีย่นแปลงได้ 
     สมศกัดิ ์ค าศร ี(2534: 173-174) กล่าวถงึลกัษณะของเจตคตดิงันี้คอื 
      1. เจตคตเิกดิจากการเรยีนรู ้และสะสมมาจากประสบการณ์ ไม่ใช่เป็นสิง่ทีต่ดิตวัมา 

ตัง้แต่เกดิ หรอืเป็นเพราะพนัธุกรรม บุคคลสรา้งเจตคตต่ิอสิง่ใด ๆ ขึน้มาจะตอ้งอาศยัประสบการณ์  
ซึง่บางครัง้อาจเกดิการเอาอย่าง หรอืได้รบัอทิธพิลจากการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ การเลยีนแบบ
พฤตกิรรมจากเพื่อนฝงู 

      2. เจตคตมิอีทิธพิล และสามารถก าหนดแนวทางพฤตกิรรมของบุคคลได ้เจตคตเิป็น 
ลกัษณะทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจ ซึง่บางครัง้กท็ าหน้าทีเ่ป็นตวัจงูใจใหบุ้คคลมพีฤตกิรรม ตวัอย่าง เช่น 
นายวทิยา มเีจตคตใินเชงิบวกต่อเพื่อนต่างเพศ นายวทิยากม็แีนวโน้มที่จะสร้างสรรค์สมาคมคบหา
กบัเพื่อนต่างเพศ ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาจติวทิยาการศกึษา ผูเ้รยีนกม็กัจะขยนัขนัแขง็สนใจวชิา
จติวทิยาการศกึษา เป็นตน้ 
 3. เจตคตมิลีกัษณะคงทนถาวร เจตคตเิป็นส่วนหนึ่งทีป่ระกอบเขา้เป็นบุคลกิของคน  
ซึง่มลีกัษณะเฉพาะตวั และมคีวามคงทนถาวรพอสมควร ถึงกบัมคี ากล่าวที่ว่าบุคคลยิง่ยุ่งยากกว่า 
เพราะตอ้งเปลีย่นแปลงทุกอยา่งรอบ ๆ ตวั 
 สุรางค ์โคว้ตระกลู (2536: 367) ไดส้รุปแนวคดิและลกัษณะทีส่ าคญัของเจตคตดิงันี้ 

     1. เจตคตเิป็นสิง่ทีเ่รยีนรู ้
      2. เจตคตเิป็นแรงจงูใจ ทีจ่ะท าใหบุ้คคลกลา้เผชญิกบัสิง่เรา้ หรอืหลกีเลีย่ง ดงันัน้เจต 

คติจึงมีทัง้บวกและลบ เช่น ถ้านักเรียนมีเจตคติบวกต่อวชิาคณิตศาสตร์ นักเรียนจะชอบเรียน
คณิตศาสตรแ์ละเมื่ออยูช่ ัน้มธัยมศกึษากจ็ะเลอืกเรยีนแขนงวทิยาศาสตร ์ตรงขา้มกบันกัเรยีนทีม่ี 
เจตคตลิบต่อคณิตศาสตรก์จ็ะไม่ชอบ หรอืไม่มแีรงจูงใจที่จะเรยีน เมื่ออยู่ช ัน้มธัยมศกึษากจ็ะเลอืก
เรยีนทางสายอกัษรศาสตรท์างภาษา เป็นตน้ 
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 3. เจตคตปิระกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คอื องค์ประกอบเชงิความรู้สกึ อารมณ์ 
(Affective Component) องค์ประกอบเชิงปญัญาหรือการรู้คิด (Cognitive Component) 
องคป์ระกอบเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Component)  

      4. เจตคตเิปลีย่นแปลงไดง้่าย การเปลีย่นแปลงเจตคต ิอาจจะเปลีย่นแปลงจากบวก 
เป็นลบ หรอืจากลบเป็นบวก ซึ่งบางครัง้เรยีกว่า การเปลี่ยนแปลงทศิทางของเจตคต ิหรอือาจจะ
เปลีย่นแปลงความเขม้ขน้ (Intensity) หรอืความมากน้อย เจตคตบิางอยา่งอาจจะหยดุเลกิไปได้ 
 5.  เจตคตเิปลีย่นแปลงตามชุมชนหรอืสงัคมทีบุ่คคลนัน้เป็นสมาชกิ เนื่องจากชุมชน 
หรอืสงัคมหนึ่ง ๆ อาจจะมคี่านิยมทีเ่ป็นอุดมการณ์พเิศษเฉพาะ ดงันัน้ ค่านิยมเหล่านี้จะมอีทิธพิล
ต่อเจตคตขิองบุคคลทีเ่ป็นสมาชกิ ในกรณีทีต่อ้งการเปลีย่นเจตคตจิะตอ้งเปลีย่นค่านิยม 

6.   ดา้นสงัคม (Socialization) มคีวามส าคญัต่อพฒันาการเจตคตขิองเดก็ โดยเฉพาะ 
เจตคตต่ิอความคดิ และหลกัการทีเ่ป็นธรรม เช่น อุดมคต ิทศันคตต่ิอเสรภีาพในการพูด การเขยีน 
เดก็ทีม่าจากครอบครวัทีม่สีภาพเศรษฐกจิสงัคมสงู จะมเีจตคตบิวกสงูสุด 
 จากลกัษณะของเจตคตดิงักล่าวขา้งตน้ทีน่กัศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวไว ้สรุปไดว้า่  
เจตคต ิเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของบุคคล หรอืตอบสนองในทางที่ชอบ หรอืไม่ชอบต่อบุคคล
ตลอดจนความคิดเห็นต่าง ๆ เจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ และการเรียนรู้จึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้หากได้รบัแรงเสริมที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยงัเป็นสิง่ที่เป็นนามธรรม ไม่
สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่สามารถท านาย หรอือธบิายเจตคตไิดโ้ดยการสรา้งเครื่องมอืวดัพฤตกิรรม
หรอืการตอบสนองของยคุคลนัน้ ๆ 
 

 4.3 การเกิดเจตคติและการเปล่ียนแปลงเจตคติ 
     แมคไกร ์(McGuire. 1969: 175-177) ไดก้ล่าวถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการเปลีย่นแปลง 

เจตคตขิองบุคคลอาจท าได ้ดงันี้ 
1. การใหค้ าแนะน า (Suggestion situation) โดยการใหบุ้คคลอื่น เช่น จากผูท้ี ่

มอี านาจเหนือตน (Authority) จากกลุ่มเพื่อน เป็นตน้ มาแนะน าสิง่ต่าง ๆ จะท าใหบุ้คคลเปลีย่น 
เจตคตไิด ้

2. การใหท้ าตาม (Conformity situation) โดยอาจจะเลยีนแบบบุคคลทีม่ ี
อทิธพิลต่อตน เช่น คนทีม่อี านาจ บุคคลทีน่่าเชื่อถอื เป็นตน้ 

3. การอภปิรายกลุ่ม (Group discussion situation) โดยการใหส้มาชกิในกลุ่ม 
ไดเ้สนอแนะความคดิเหน็ในเรื่องต่าง ๆ  แลว้หาขอ้สรุปทีถู่กตอ้งเหมาะสมจะท าใหส้มาชกิในกลุ่มรบัรู้
และคลอ้ยตามได ้

4. การใชส้ารชกัจงู (Pursuasive message) โดยการส่งสารสื่อประเภทต่าง ๆ  
เช่น บทความ ค าพดูโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ไปยงัผูร้บั จะท าใหบุ้คคลเปลีย่นเจตคตใิหค้ลอ้ยตาม 
 การใชส้ารชกัจงู เป็นวธิกีารหนึ่งทีใ่ชเ้ปลีย่นเจตคตขิองบุคคล โดยการชกัจงูใหเ้ปลีย่น
เจตคตโิดยใชส้ารชกัจงูทีท่ าใหเ้กดิความกลวัในระดบัต่างกนั ประสทิธผิลของผูส้ ื่อความและการ 
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เปลีย่นเจตคต ิการชกัจงูโดยใชส้ารปลอบและสารขู่เพื่อเปลี่ยนเจตคตใินสถานการณ์ตงึเครยีด และ
การใหอ่้านและฟงัสารชกัจงูเพื่อเปลีย่นเจตคตใินสถานการณ์คลุมเครอืมากและน้อย เป็นตน้ 
 สาโรช บวัศร ี(ลว้น สายยศ. 2528: 53; อา้งองิจาก สาโรช บวัศร.ี 2524: 5-6) ได้
กล่าวถงึการเกดิเจตคตไิวใ้นเรื่อง ปฏจิจสมุปบาท มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1. ผสัสะ ปจัจยา เวทนา คอื การไดป้ระสบหรอืสมัผสั กระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึ 
 2. เวทนา ปจัจยา ตณัหา คอื ความรูส้กึ กระตุน้ใหเ้กดิความอยากได้ 
 3. อุปทาน ปจัจยา ภพ คอื ค่านิยม กระตุน้ใหเ้กดิสภาวะรุ่มรอ้น หรอื พรอ้มอยูใ่นใจ
หรอืเจตคต ิ
 4. ภพ ปจัจยา ชาต ิคอื เจตคตกิระตุน้ใหเ้กดิการกระท าทีป่รากฏออกมาภายนอก 
หรอืปรากฏการกระท าออกมาภายนอก 
 และได้สรุปการเกดิความรู้สกึว่า เริ่มจากความจ าเป็น (Need) หรอืความต้องการ 
(Desire) ขึน้ต่อไปกท็ าให้เกดิความชอบ (Preference) หรอืความสนใจตดิตามมา ความชอบนี้จะ
กระตุน้ใหม้คีวามนิยมชมชอบ หรอืเขา้ใจในคุณค่า แล้วกลายเป็นค่านิยม (Value) ขึน้มา ค่านิยมที่
ก่อตวัอยูร่ะยะเวลาหนึ่งนานพอสมควร (Fised Value) กย็่อมจะกระตุ้นให้เกดิสภาวะที่รุ่มร้อนหรอื
พรอ้มทีจ่ะกระท าการในใจ เรยีกวา่ เจตคต ิ(Attitude) นัน่เอง 
 กฤษณา ศกัดิศ์ร ี( 2530: 188-189) กล่าววา่ โดยพืน้ฐานเจตคตเิกดิจากประสบการณ์
หรอืการเรยีนรู ้ไม่ไดต้ดิตวัมาแต่ก าเนิด มกีระบวนการซบัซอ้นมาก การทีค่รจูะสรา้งเจตคตทิีด่ใีหแ้ก่
เดก็จ าเป็นตอ้งพจิารณาจากหลายสิง่หลายอยา่งเจตคตมิแีหล่งก าเนิดหรอืมตีน้เหตุทีม่า ดงันี้ 

      1. เจตคตเิกดิจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางออ้ม (Direct & Indirect  
Experience) ประสบการณ์ทีรู่ส้กึพอใจยอ่มจะก่อใหเ้กดิเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ แต่ถ้าเป็นประสบการณ์ 
ทีไ่ม่พงึพอใจกย็อ่มจะเกดิเจตคตทิีไ่ม่ด ีบุคคลจะวเิคราะหป์ระสบการณ์และสงัเคราะหแ์นวความคดิ 
แลว้สรุปลงเป็นเจตคต ิ

      2. การศกึษาเล่าเรยีน การอบรมสัง่สอนทัง้การสอนทีไ่ม่เป็นแบบแผน (Informal)  
สถาบนัทีท่ าหน้าทีส่อน เพื่อปลูกเจตคตมิมีากมาย เช่น บ้าน โรงเรยีน วดั สิง่แวดล้อม สื่อมวลชน 
เดก็ทีอ่ยูภ่ายในสถาบนัใกลจ้ะไดร้บัความคดิ ความนิยมมาเป็นเจตคตขิองตน 
 3. สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม รวมทัง้การเลีย้งดขูองครอบครวั มอีทิธพิลทีจ่ะสรา้ง 
ภาพพจน์หล่อหลอมเป็นเจตคตไิปได้ ความกดดนัของกลุ่ม (Group Pressure) วฒันธรรมภายใน
สงัคม ความเชื่อทางศาสนา โน้มน าใหเ้กดิแนวคดิหรอืหลกัในการด ารงชวีติ 

      4. รบัถ่ายทอดหรอืเลยีนแบบเจตคตจิากคนอื่น คนเรายอ่มแปรพฤตกิรรมของคนอื่น 
ออกมาเป็นเจตคติ ถ้ายอมรบันับถือหรอืเคารพใครกม็กัจะยอมรบัแนวคดิและยดึเป็นแบบอย่าง 
(Model) การกระท าตวัใหเ้ขา้กบัคนทีน่ิยมรกัใคร่ (Identification) เป็นการถ่ายแบบท าตวัให้เหมอืน
ทัง้ความรูส้กึนึกคดิดว้ย 
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 5. ความกา้วหน้าทางวชิาการ เครื่องมอืสื่อสาร และเทคโนโลย ีช่วยใหค้วามรูส้กึนึก 
คดิของคนเปลีย่นแปลงไปเพราะไดร้บัการถ่ายทอดซมึทราบสิง่ใหม่ ๆ อะไรทีด่กีวา่กจ็ะรบัไว ้เจตคต ิ
ใหม่กเ็กดิขึน้ 
 จากข้อความดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า เจตคติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลได้ร ับ
ประสบการณ์การเรยีนรู ้และอทิธพิลต่าง ๆ ของสิง่แวดลอ้ม และสามารถเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาได ้
เมื่ออยูใ่นสถานการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 

 4.4 องคป์ระกอบของเจตคติ 
 เจตคตเิป็นปฏกิริยิาตอบโต ้ทีค่นเรามต่ีอสิง่เรา้ทางสงัคม จะมลีกัษณะทีป่ระเมนิผลสิง่ 
นัน้ ๆ ออกมาในลกัษณะด ี– เลว ชอบ – ไม่ชอบ 
 เครนช ์และบลัลาเชย ์(Krench; & Ballachey. 1962: 139-140) แมคไกร ์(McGuire. 
1969: 155-156) และประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 3-4) กล่าวถงึองคป์ระกอบของเจตคตไิวใ้น
ลกัษณะเดยีวกนัวา่ เจตคตมิอีงคป์ระกอบพืน้ฐาน 3 ประการคอื  

     1. องคป์ระกอบดา้นพุทธปิญัญา (Cognitive Component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้น 
ความรู ้ทีม่นุษยใ์ชก้ารคดิ ความคดินี้อาจจะอยูใ่นรปูหนึ่งแตกต่างกนั 

     2. องคป์ระกอบทางดา้นท่าทคีวามรูส้กึ (Affective Component) จดัเป็นส่วนประกอบ 
ทางดา้นอารมณ์ความรูส้กึ ซึง่เป็นตวัเรา้ ความคดิ อกีต่อหนึ่ง ถ้าบุคคลมภีาวะความรูส้กึที่ด ีหรอืไม่
ดขีณะทีค่ดิถงึสิง่ใดสิง่หนึ่งแสดงวา่บุคคลนัน้มคีวามรูส้กึทางบวก และลบตามล าดบั 

     3. องคป์ระกอบทางดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) คอื ความพรอ้ม หรอื 
ความโน้มเอยีงเพื่อตอบสนองต่อสิง่เรา้ในทศิทางทีส่นบัสนุน หรอืคดัคา้น ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่บัความเชื่อ 
หรอืความรูส้กึทีไ่ดจ้ากการประเมนิผล ดงัภาพประกอบ 7 
 

 
  

ภาพประกอบ 7 องคป์ระกอบของเจตคต ิ(Rosenberg; Others. 1960: 3) 
 

การตอบสนอง 
ประสาทสมัผสั ใชค้ าพูด 
แสดงความรูส้กึ 

 
การตอบสนองการรบัรู ้
ใชค้ าพูดแสดงความเชือ่ 
 

การแสดงออก ใชค้ าพูด 
เกีย่วขอ้งกบัการกระท า 

 

เจตคต ิ
 

ความรูส้กึ 
 

ความคดิ  
ความเขา้ใจ 

 

พฤตกิรรม 
 

สิง่เรา้ (บคุคล) 
สถานการณ์ 
ประเดน็ 
สงัคม 
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 ฉว ีวชิญเนตนิัย และเกษมศร ีเหมวราพรชยั (2526: 117) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของเจตคต ิ3 ดา้นคอื  

     1. องคป์ระกอบทางดา้นสตปิญัญา (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ความคดิ ซึง่เป็น 
องคป์ระกอบทีม่นุษยใ์นการคดิ ความคดินี้อาจอยูใ่นรปูใดรปูหนึ่งแตกต่างกนั 
 2.  องคป์ระกอบทางดา้นความรูส้กึ (Affective Component) เป็นส่วนประกอบ 
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งจะเป็นตวัเร้าความคดิ อกีต่อหนึ่ง ถ้าบุคคลมีภาวะความรู้สกึที่ด ี
หรอืไม่ดขีณะทีค่ดิถงึสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

     3. องคป์ระกอบทางดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) องคป์ระกอบนี้เป็น 
องคป์ระกอบทีม่แีนวโน้มทางปฏบิตั ิหรอืมสีิง่เร้าที่เหมาะสมจะเกดิพฤตกิรรม หรอืมปีฏกิริยิาอย่าง
ใดอยา่งหนึ่ง 

     กุญชร ีคา้ขาย (2540: 159) สรุปองคป์ระกอบของเจตคตมิอียู ่3 องคป์ระกอบ คอื 
1. องคป์ระกอบดา้นความรู ้หมายถงึ ภาพรวมทีเ่กดิขึน้ในความคดิของบุคคล เมื่อ 

บุคคลรบัรู้สิ่งเร้า ความรู้นี้อาจอยู่ในรูปความเชื่อ ความเหน็ หรอืความรู้จกัสิ่งเร้านัน้ ๆ โดยปกติ
องคป์ระกอบดา้นความรูจ้ะเป็นตวัก าหนดองคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ และพฤตกิรรม 

2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ เป็นสภาวะความรูส้กึ หรอืสภาวะทางอารมณ์ของ 
บุคคลทีม่ต่ีอสิง่เรา้ในลกัษณะของการประเมนิ องคป์ระกอบดา้นนี้เหน็ไดช้ดักวา่ดา้นความรู้ 
 เนื่องจากเมื่อเกดิความรูส้กึจะมผีลต่อดา้นสรรีะดว้ย 
 3. องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้กบัความคดิ และ
กระบวนการทางสรรีะท าใหพ้รอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมตอบสนองต่อสิง่เรา้ตามความรูส้กึทีม่อียู่ 
 จากความเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบของเจตคตดิงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่  
เจตคตมิอีงคป์ระกอบพืน้ฐาน 3 ประการ คอื องคป์ระกอบทางดา้นสตปิญัญา องคป์ระกอบทางดา้น
ความรูส้กึ และองคป์ระกอบทางดา้นพฤตกิรรม ซึง่ทัง้ 3 ดา้นมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกนัและมี
ความส าคญัต่อการสรา้งเจตคตใิหเ้กดิขึน้ในแต่ละบุคคล ดงันัน้ ครผููส้อนจงึควรค านึงถงึองคป์ระกอบ
ทัง้สามดา้นนี้เป็นหลกั เพื่อทีจ่ะช่วยในการพฒันาและเสรมิสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนใหก้บันกัเรยีน 
 

 4.5 อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างเจตคติ 
     กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2523: 240-241) กล่าวถงึอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ทีม่ต่ีอ 

การสรา้งเจตคตขิองคน สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
1. การอบรมเลีย้งด ูค าส ัง่สอนของบดิามารดา ญาตพิีน้่อง ตลอดจนผูป้กครองของ 

เดก็ มสี่วนท าใหเ้ดก็มเีจตคตทิัง้ทางด ีและไม่ดต่ีอสิง่ต่าง ๆ ไดม้าก เพราะสงัคมแรกทีเ่ดก็ประสบคอื 
สมาชกิของครอบครวั และสภาพในครอบครวั 
 2. วฒันธรรมในสงัคมนัน้ ๆ วฒันธรรมเป็นสิง่ที่ส ัง่สอนสบืทอดกนัมาจากชนรุ่นหนึ่ง
ไปยงัอกีรุ่นหนึ่งเรื่อย ๆ ไป สิง่ทีไ่ดร้บัจากวฒันธรรมในทางทีด่ ีบุคคลในสงัคมนัน้กม็แีนวโน้มที่จะมี
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ทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ ตรงกนัขา้มถ้าสิง่ใดทีม่วีฒันธรรมก าหนดวา่เป็นสิง่ไม่ด ีบุคคลในสงัคมนัน้ยิง่มี
แนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตทิางลบไปดว้ย 
 3. สถาบนัการศกึษา การไดร้บัค าอบรมสัง่สอนจากสถาบนัต่าง ๆ ทางดา้นการศกึษา  
ไดแ้ก่ โรงเรยีนระดบัต่าง ๆ อาท ิระดบัก่อนวยัเรยีน อนุบาล ประถม มธัยม เตรยีมอุดม จนถงึ
อุดมศกึษา สามารถท าใหเ้ดก็มเีจตคตแิตกต่างกนัได ้
 4. การพกัผ่อนหยอ่นใจ ไดแ้ก่สถานเรงิรมยต่์าง ๆ อาท ิโรงภาพยนตร ์สถานโบวล์ิง่  
รายการต่าง ๆ ทางวทิย ุโทรทศัน์ สิง่เหล่านี้มอีทิธพิลต่อการสรา้งเจตคตขิองเดก็มาก จงึจ าเป็น
อยา่งยิง่ทีจ่ะควบคุมรายการต่าง ๆ ตลอดจนภาพยนตรท์ีฉ่ายในโรงภาพยนตรใ์หม้ปีระโยชน์มี
เนื้อหาสาระทีส่ าคญัและเป็นการสรา้งสรรคเ์พื่อใหเ้กดิเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง 
 ฉว ีวชิญเนตนิยั และเกษมศร ีเหมวราพรชยั (2526: 119) กล่าววา่อทิธพิลทีม่ผีลต่อ
การเรยีนรูม้าจากสิง่เหล่านี้ 
 1. วฒันธรรม (Culture)  
 เจตคตขิองคนเราจะไดร้บัมาจากวฒันธรรมของประเทศที่เราเกดิมา เพราะเราได้รบั
การอบรมสัง่สอนจนเกดิความประทบัใจในสิง่ที่เป็นวฒันธรรมของเรา เมื่อเราได้พบกบัวฒันธรรม
ของคนอื่น ทีม่วีฒันธรรมแตกต่างจากเรา เราจะรูส้กึวา่มเีจตคตทิีด่ต่ีอเขา เช่น วฒันธรรมไทยอบรม
สัง่สอนใหเ้ดก็รูจ้กัเกรงกลวัผูใ้หญ่ ไม่กลา้แสดงความคดิเหน็ที่ขดัแยง้กบัผู้ใหญ่ หากเดก็ไทยคนใด
แสดงความคดิเหน็ขดัแยง้หรอืต่อตา้นผูใ้หญ่กจ็ะถูกคนในสงัคมไทยไม่ชอบ 
 2. บดิามารดาและคร ู(Parents and Teachers) 
 เดก็มกัจะเลยีนแบบของบดิามารดา และคร ูเช่น บดิามารดามเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอการคบ 
เพื่อนกจ็ะอบรมสัง่สอนใหล้กูมเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอการคบเพื่อนตามไปดว้ย 
 ครเูป็นผูอ้ทิธพิลต่อเดก็เป็นทีส่องรองจากบดิามารดา เพราะเดก็จะเชื่อฟงั และ
เลยีนแบบของครตูนเองมากจนกระทัง่มคี ากล่าวทีว่า่ ครคูอืแม่พมิพ ์ ของนกัเรยีนนัน่เอง 
 3. บุคลกิภาพ (Personality) 
 บุคคลบางคนมบุีคลกิภาพทีเ่กบ็ตวั (Introvert) จงึมกัจะมเีจตคตทิี่เป็นลบ ต่อการเขา้
สงัคมกบัคนอื่น บางคนมบุีคลกิภาพทีป่รบัตวัไดย้าก จงึมเีจตคตทิีไ่ม่ยอมรบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
การพฒันาเจตคตจิงึมมีาจากบุคลกิภาพของแต่ละคนดว้ย 
 4. อคต ิ(Prejudice)  
 เจตคตขิองคนเรามกัจะเกดิจากอคตเิจอืปนอยู่ด้วย หากเดก็คนนัน้เป็นญาตขิองเรา 
เรามองกม็กัจะมองเหน็แต่ในด้านด ีมเีจตคตทิี่ด ีแต่ถ้าเราไม่ชอบคนใดอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะท า
ความดมีากมายกต็าม เรากย็งัมเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอเขาอยูน่ัน่เอง กเ็พราะความมอีคตขิองเรา 
 สมศกัดิ ์ค าศร ี(2534: 179-180) กล่าวถงึอทิธพิลของเจตคตทิีม่ต่ีอการเรยีนรู ้2  
ลกัษณะคอื  
 1. อทิธพิลต่อการเรยีนรูโ้ดยตรง กล่าวไดว้า่หากเดก็มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอน 
วชิาใดแลว้เดก็กม็กัจะใหค้วามสนใจ และพยายามศกึษาเอาใจใส่ในการเรยีนวชิานัน้เป็นอยา่งดี 
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 ตรงกนัขา้มหากเดก็มเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอครตู่อวชิาทีเ่รยีนแลว้ เดก็กม็กัจะไม่สนใจทีจ่ะศกึษาหาความรู้
ในวชิานัน้ครูจงึมหีน้าที่ส าคญัอย่างหนึ่งคอื การสร้างเจตคตทิี่ดต่ีอครูต่อโรงเรยีนต่อการเรยีนการ
สอน ใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็ใหไ้ด ้เดก็จะเสาะแสวงหาความรู้ต่อไปโดยที่ครูไม่จ าเป็นต้องไปบงัคบัเขา
เลย 
 2. เจตคติมผีลท าให้ผลการเรยีนมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ กล่าวคอื ถ้าหากครูสามารถ
สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาใด ยอ่มเป็นหนทางช่วยใหเ้ดก็สนใจศกึษาหาความรูอ้ยา่งมเีป้าหมาย เดก็ที่มี
เจตคตทิีด่ต่ีอคร ูและการสอนของครแูลว้ มกัจะประสบผลส าเรจ็ในการเรยีน ตรงกนัขา้มถ้าหากเดก็
มเีจตคตไิม่ดต่ีอคร ูและการสอนของครแูลว้ การเรยีนของเดก็กม็กัจะประสบความล้มเหลวเป็นส่วน
ใหญ่ ผลสุดทา้ยเกดิกจ็ะหาทางออกไปในทางทีไ่ม่พงึประโยชน์  หนีโรงเรยีน ขดัค าส ัง่ ผดิระเบยีบ 
เป็นต้น ครูผู้สอนไม่ต้องเหนื่อยมาก เด็กก็จะเรียนด้วยความสบายใจ และยินดีจะเรียน และมี
เป้าหมายแห่งการเรยีน ถ้าหากเขามเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอนนัน้ 
 จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ อทิธพิลของสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการสรา้งเจตคต ินัน้
มหีลายดา้น ซึง่มที ัง้ทางดา้นการอบรม การให้การศกึษาจากครอบครวัและสถาบนัต่างๆ ทางด้าน
วฒันธรรมและสงัคม รวมถงึประสบการณ์ของแต่ละบุคคลดว้ย ลว้นแต่มอีทิธพิลต่อการสร้างเจตคติ
ทัง้นัน้ และเจตคตทิีส่รา้งขึน้จะดหีรอืไม่ดกีข็ ึน้อยูก่บัสิง่แวดลอ้มทีก่ล่าวมาขา้งตน้ดว้ย 
 

 4.6 เจตคติต่อการเรียน 
 นฤมล เลยีบสวสัดิ ์ (2545: 39) ได้ให้ความหมายของเจตคตต่ิอการเรยีนว่าเป็น
ความคดิเหน็ ความรูส้กึเอนเอยีงของจติใจที่มต่ีอประสบการณ์ในเรื่องการเรยีนหรอืเกี่ยวกบัตวัคร ู
การศกึษา และเพื่อน สามารถแสดงออกในรปูพฤตกิรรม 2 ลกัษณะ คอื 

      1. เจตคตต่ิอการเรยีนทางบวก (Positive Attitude) เป็นการแสดงออกของนกัเรยีนใน 
ลกัษณะพอใจ สนใจการเรยีน มคีวามรูส้กึวา่ครเูป็นบุคคลที่น่าเคารพ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
เหน็คุณค่าของการศกึษา และเหน็วา่เพื่อนใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องการเรยีน 

     2. เจตคตต่ิอการเรยีนทางลบ (Negative Attitude) เป็นการแสดงออกของนกัเรยีนใน 
ลกัษณะไม่พอใจ ไม่สนใจในการเรยีน ไม่ชอบเพื่อน ท าใหเ้กดิความทอ้แท ้เบื่อหน่าย ขาดเรยีนบ่อย 
 ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของสุดฤทยั มุขยวศา และ ทศันีย ์เลศิเจรญิ (นฤมล เลยีบ 
สวสัดิ.์ 2545: 40; อา้งองิจาก สุดฤทยั มุขยวศา และ ทศันีย ์เลศิเจรญิ. ม.ป.ป.) อธบิายความหมาย
ของเจตคตต่ิอการเรยีนวา่ เป็นสภาพทางอารมณ์ ความรู ้ความรูส้กึ ความคดิ ความเชื่อ และ
พฤตกิรรมทีบุ่คคลแสดงออก เพื่อตอบสนองต่อคร ูโรงเรยีน ระบบการศกึษา และทีบ่า้น เกดิจาก
ประสบการณ์ และการเรยีนรู ้ซึง่แสดงออกได ้2 ลกัษณะ คอื 

1. เจตคตใินทางทีด่ต่ีอการเรยีน (Positive Attitude) นกัเรยีนจะแสดงออกมาใน 
ลกัษณะของความพงึพอใจ สนใจมาเรยีนสม ่าเสมอ ยอมรบัความสามารถ และวธิกีารสอนของคร ู
เหน็คุณค่าของการศกึษา 

 2. เจตคตใินทางทีไ่ม่ดต่ีอการเรยีน (Negative Attitude) นกัเรยีนจะแสดงออกมาใน 
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ลกัษณะของความไม่พงึพอใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่ชอบคร ูไม่ตัง้ใจเรยีน ขาดเรยีนบ่อย ๆ ไม่เหน็คุณค่า 
ของการศกึษา 
 นอกจากนี้ กฤษณา ศกัดิศ์ร ี(2530: 212) ไดก้ล่าวถงึเจตคตต่ิอการเรยีนไวด้งันี้ 

1. เจตคตทิีม่ผีลต่อวชิาเรยีน และคร ูถ้าชอบวชิาใดหรอืครคูนใดกจ็ะไม่ขาดเรยีน 
วชิานัน้ หรอืในชัว่โมงของครคูนนัน้ จะพยายามเรยีนใหไ้ดผ้ลทีสุ่ด 

2. เจตคตทิีม่ผีลต่อการใส่ใจในการเรยีนและเขา้ใจในบทเรยีน ถ้ามเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอ 
วชิา คร ูโรงเรยีน จติใจกจ็ะไม่ยอมรบั จงึเรยีนไม่รูเ้รื่อง 

3. เจตคตมิผีลต่อการรบัรู ้ถ้าไม่ชอบครเูป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้ ครซูกัถามดว้ยปรารถนา 
ดกีเ็ขา้ใจวา่ครเูขม้งวด จบัผดิ 

     4. เจตคตมิอีทิธพิลต่อการตัง้ความมุ่งหมาย 
      จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ เจคตต่ิอการเรยีนคอื ความคดิเหน็  

ความรู้สกึ และพฤตกิรรมการแสดงออกของนักเรยีน  ที่มต่ีอประสบการณ์ในการเรยีน ครูผู้สอน 
เพื่อน หรอืสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในการเรยีน ซึง่มที ัง้ทางบวกและทางลบ ถ้าหากนกัเรยีนมเีจตคตทิี่
ดต่ีอการเรยีน กจ็ะท าใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจและตัง้ใจเรยีนมากขึน้ ดงันัน้ ครจูะตอ้งสรา้งเจตคตทิีด่ี 
ใหก้บันกัเรยีนทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เพื่อทีจ่ะช่วยกระตุน้และพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหม้ี 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้  
 

 4.7 หลกัการสร้างเจตคติท่ีดีแก่ผู้เรียน 
      กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2523: 242) กล่าวถงึการสรา้งเจตคตทิีด่แีก่ผูเ้รยีนดงันี้ 

     1. จดัสิง่แวดลอ้ม หรอืประสบการณ์ทีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจ และสนุกสนาน 
     2. ครตูอ้งเป็นแบบฉบบัทีด่ ีท ัง้ดา้นความคดิ ความประพฤต ิและการมรีะเบยีบวนิยัทัง้ 

ดา้นการเรยีนรู ้และดา้นสงัคม 
 ส าเรงิ บุญเรอืงรตัน์ (2524: 7) กล่าววา่ ในจดัการเรยีนการสอนในวชิาต่าง ๆ นัน้  

นอกจากจะมจีุดมุ่งหมาย ใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ความสามารถในวชิาทีเ่รยีนแลว้ กย็งัจะตอ้งปลกูฝงัให้
นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ีต่อการเรยีนวชิาเหล่านัน้ดว้ย เพราะเจตคตต่ิอวชิาทีเ่รยีนมคีวามส าคญั เป็นสิง่
ทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนตัง้ใจเรยีน สนใจเรยีน หมกมุ่นในการเรยีน และแสวงหาความรูไ้ดอ้ยา่งด ีถ้าหากวา่
นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอผูส้อนต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน ต่อวชิาทีเ่รยีน กจ็ะมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงูดว้ย 

     ฉว ีวชิญเนตนิยั และเกษมศร ีเหมวราพรชยั (2526: 119-120) กล่าวถึงการสร้างเจต
คตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูด้งันี้ 

1. เจตคตต่ิอวชิาต่าง ๆ ถ้าเดก็มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาใด กจ็ะท าใหเ้ดก็เกดิความพอใจ  
ตัง้ใจและขยนัเรยีน เกีย่วกบัวชิานัน้เป็นพเิศษจะช่วยใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ี

     2. ถ้านกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอครผููส้อน กจ็ะท าใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาทีค่รู 
ผูน้ัน้สอนดว้ยตามหลกัของการแผ่ขยาย (Generalization) ของ Pavlov 
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 สมศกัดิ ์ค าศร ี(2534: 180) ไดก้ล่าวถงึการสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอผูเ้รยีนดงันี้ 
     1. ครยู ิม้แยม้แจ่มใส ใหค้วามเป็นกนัเองและเขา้ใจปญัหาของเดก็ 
     2. ครมูเีทคนิคการสอนทีแ่ปลกใหม่ ใชอุ้ปกรณ์การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
     3. การก าหนดระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน ควรใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
     4. โรงเรยีนตอ้งมมีาตรการทีส่ามารถสอดส่องดแูลเดก็ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
    5. เปิดโอกาสใหเ้ดก็แสดงความสามารถและประสบความส าเรจ็ในการกระท าบา้ง 
   กุญชร ีคา้ขาย (2540: 163) ไดก้ล่าวถงึการสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอผูเ้รยีน คอื 
     1. ระบุใหช้ดัเจนถงึเจตคตทิีต่อ้งการจะปลกูฝงั 
     2. ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสไดพ้บกบัตวัแบบหลาย ๆ ประเภท 
     3. ใชก้ารเสรมิแรงบวกเพื่อปลกูฝงัเจตคตทิีต่อ้งการใหเ้ขม้ขน้ขึน้ 
     4. ฝึกแสดงเจตคตทิีเ่ป็นเป้าหมายในสถานการณ์จรงิหลาย ๆ สถานการณ์ 
     5. ใหโ้อกาสเดก็เผชญิสถานการณ์ทีข่ดัแยง้ ต่อเจตคตทิีต่นยดึถอืเนื่องจาก 

สถานการณ์เช่นนี้ไม่อาจหลกีเลี่ยงได้ในชวีติจรงิ แต่ครูต้องร่วมอภปิราย ประเมนิ และชี้แนะอย่าง
ละมุนละม่อม กระตุน้ใหเ้ดก็พดูถงึ หรอือภปิรายถงึเจตคตทิีเ่ป็นเป้าหมายร่วมกนั เพื่อทีจ่ะเขา้ใจเจต
คตนิัน้อยา่งชดัเจนก่อนการยอมรบั 
 จากค ากล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การทีจ่ะสรา้งเจตคตทิีด่ใีหเ้กดิขึน้แกผู้้เรยีนนัน้ จะต้อง
มกีารจดัสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ทีด่ ีครคูวรเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่นักเรยีน การเปิดโอกาสให้นักเรยีนมี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมต่าง ๆ และคอยชีแ้นะใหค้ าปรกึษา เพื่อใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่รี่วมกนัไป
ในทางเดยีวกนัดว้ย 
 

 4.8  มาตรวดัเจตคติตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) 
 วธิกีารวดัแบบนี้เป็นวธิทีีน่ิยมใชก้นัมากทีสุ่ดส าหรบัการทดสอบวดัความรูส้กึต่างๆ  
จงึมนีกัการศกึษาหลายท่านใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารวดันี้ ดงันี้ 
  ธรีวฒุ ิเอกะกุล (2549: 55-60) แบบวดัเจตคตติามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Scale) มี
ชื่อเรยีกหลายอยา่ง เช่น Sigma Scale, Likert Type Scale, Method of Summated Rating, Post-
toriori Approach วธินีี้ เรนสิ  ลเิคริท์ (Renis Likert) เป็นผูค้ดิขึน้ โดยมขีอ้ตกลงเบือ้งตน้วา่เจตคตมิี
ลกัษณะการกระจายเป็นแบบโคง้ปกต ิ(Normal curve) ดว้ยการน าขอ้ความทีส่รา้งขึน้ไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง ไม่ตอ้งใหค้ณะตดัสนิพจิารณาเหมอืนกบัวธิขีองเทอรส์โตน และก าหนดใหค้ะแนน
โดยใชเ้กณฑค์วามเบีย่งเบนมาตรฐานใหค้ะแนนช่วงความรูส้กึเท่าๆกนัเป็น 5 เท่า ช่วงแบบต่อเนื่อง 
เรยีกวา่ Arbitary Weighting Method ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่, เหน็ดว้ย, ไม่แน่ใจหรอืเฉยๆ, ไม่เหน็
ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ส าหรบัขอ้ความทางบวก ส่วนขอ้ความ
ทางลบในระดบัความคดิเหน็เดยีวกนั ใหค้ะแนนเป็น 1, 2, 3, 4, 5 ซึง่ไดผ้ลไม่แตกต่างกนั และ
พบวา่มคี่าสหสมัพนัธส์งูถงึ 0.99 กบัค่าคะแนนทีก่ าหนดเป็นจ านวนเตม็ ดงันัน้การก าหนดคะแนน
ของแต่ละระดบัในแบบเจตคตแิบบลเิคริท์ในเวลาต่อมา จงึก าหนดเป็นคะแนนจ านวนเตม็เรยีงกนัไป 
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อาจเริม่จาก 1 ไปแทนทีจ่ะเริม่ดว้ย 0 กไ็ด ้คะแนนผูต้อบแต่ละคนไดจ้ากการรวมคะแนนจากการ
ตอบแต่ละขอ้ของผูต้อบ ดงัภาพประกอบ 8 ดงันี้ 
 
   ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
                            
                        1       2     3      4      5 
   

ภาพประกอบ 8 สเกลตามแบบวดัเจตคตขิองลเิคริท์ 
 

 ดงันัน้ มาตรการวดัเจตคตขิองลเิคริท์ จงึประกอบดว้ยขอ้ความคดิเหน็หลายๆขอ้ แต่
ละขอ้มคีุณค่าเจตคตติามสเกลระดบัของความต่อเนื่อง จากไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ (Strongly disagree) 
ไม่เหน็ด้วย (disagree) ไม่แน่ใจ (Uncertain) เห็นด้วย (Agree) และเหน็ด้วยอย่างยิง่ (Strongly 
Agree) ปรากฏตามภาพประกอบ 9 ดงันี้ 
 
 

                    ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย  ไม่แน่ใจ     เหน็ดว้ย    เหน็ดว้ย 
            อยา่งยิง่          อยา่งยิง่ 
                                     
                     1            2              3             4             5 
 

ภาพประกอบ 9 สเกลขอ้ความตามแบบวดัเจตคตขิองลเิคริท์ 
 

วิธีการสร้าง 
1. ก าหนดเรื่องทีจ่ะศกึษาวา่มโีครงสรา้งลกัษณะใด ศกึษาเจตคตต่ิอสิง่ใด ใหน้ิยามเจต 

คตต่ิอสิง่นัน้อยา่งชดัเจน 
2. การเลอืกค าถามและรวบรวมขอ้ความคดิเหน็ การเกบ็รวบรวมขอ้ความคดิเหน็ทีจ่ะ 

เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงปฏกิริยิาโตต้อบออกมา ขอ้ความนัน้ควรมลีกัษณะดงันี้ 
2.1  ค าถามทุกขอ้ตอ้งเป็นขอ้ความเกีย่วกบัเจตคต ิไม่ใช่เป็นการถามเรื่องราวของ 

ขอ้เทจ็จรงิ เพราะค าถามเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงินัน้ไม่สามารถบอกไดว้า่ผูต้อบมเีจตคตอิยา่งไร คอืจะไม่
สามารถวดัความแตกต่างของเจตคตไิด ้

2.2  ค าถามทุกขอ้ตอ้งชดัเจน รดักุม และตรงประเดน็ทีต่อ้งศกึษาการเขยีนค าถาม 
ควรถามครัง้ละหนึ่งประเดน็เท่านัน้ เพราะถ้าเขยีนค าถามครัง้ละหลายประเดน็ จะท าให้ผู้ตอบเกดิ
ความสบัสน เพราะผูต้อบอาจจะเหน็ดว้ยกบัค าถามเพยีงประเดน็เดยีว ส่วนประเดน็อื่นผู้ตอบอาจไม่
เหน็ดว้ย เช่น 

- การศกึษาไทยท าใหค้นมคีวามรูแ้ละโลกทศัน์กวา้งขึน้ 
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ควรจะแยกเป็น : 
- การศกึษาไทยท าใหค้นมคีวามรูก้วา้งขึน้ 
- การศกึษาไทยท าใหค้นมโีลกทศัน์กวา้งขึน้ 

2.3  ขอ้ค าถามนัน้ ควรใชค้ า และศพัทง์่ายๆ ทีทุ่กคนอ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั  
พยายามหลกีเลีย่งค าทีม่คีวามหมายหลายแง่หลายมุม 

2.4  ผลจากการตอบค าถาม ควรจะกระจายพอสมควร ตามแนวคดิของเจตคต ิคอื  
มทีัง้กลุ่มทีเ่หน็ดว้ยและกลุ่มทีไ่ม่เหน็ดว้ย 

2.5  ในมาตรชุดหนึ่งๆ ควรมคี าถามประเภทบวก หรอืนิมาน (Favorable  
Statement) และประเภทลบหรอืนิเสธ (UnFavorable Statement) อยา่งละเท่าๆกนั เช่น 

- การศกึษาท าใหม้คีวามรูก้วา้งขึน้      (ทางบวก) 
- การศกึษาท าใหคุ้ณภาพชวีติดขีึน้     (ทางบวก) 
- การศกึษาท าใหค้นเหน็แก่ตวั           (ทางลบ) 
- การศกึษาท าใหส้ิน้เปลอืงเงนิทอง      (ทางลบ) 

2.6  ถ้าใชค้ าถามประเภทเลอืกตอบ (Multiple Choice Statement) ตวัเลอืกแต่ละ 
ตวัจะตอ้งสามารถแยกเจตคตไิด ้และไม่มตีวัแปรในแต่ละค าตอบ เช่น 
 - ท่านชอบเรยีนวชิาภาษาองักฤษเพยีงใด 

ก. ชอบมากกวา่วชิาอื่นๆ ทุกวชิา 
ข. ชอบมากกวา่วชิาอื่นๆ เลก็น้อย 
ค. ชอบเท่าๆ กบัวชิาอื่น 
ง. ชอบน้อยกวา่วชิาอื่นๆ เลก็น้อย 
จ. ชอบน้อยกวา่วชิาอื่นๆ 

2.7  ค าถามควรมลีกัษณะทีส่ามารถจ าแนกเจตคตขิองบุคคลในแง่ต่างๆได ้ 
กล่าวคอืบุคคลที่มเีจตคตต่ิางกนัควรมแีนวค าตอบปรากฏให้เหน็แตกต่างกนั ส่วนแนวค าถามใดที่
บุคคลทุกๆ คนมแีนวโน้มทีจ่ะตอบเหมอืนๆกนั ทัง้ทีม่เีจตคตต่ิางกนัขอ้นัน้ควรตดัทิง้ไป 

3. สรา้งขอ้ความใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะทัง้ 2 ทาง คอื ทางบวกและทางลบ ประมาณ  
50 - 100 ขอ้ 
               4. การก าหนดตวัแปรเจตคต ิเมื่อไดต้ัง้ค าถามไวเ้รยีบรอ้ยแลว้น าค าถามเหล่านัน้มา 
ก าหนดค่าเจตคตวิา่ควรจะมคี่าตัง้แต่เท่าใด ถงึเท่าใด ซึง่จะพจิารณาไดโ้ดยยดึหลกัดงันี้ 

4.1 ขอ้ค าถามทัง้ 2 ประเภท ก าหนดค่าเป็น 5 ลกัษณะ ดงัตาราง 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        104 

ตาราง 6  แสดงการก าหนดค่าขอ้ค าถามประเภททางบวกและประเภททางลบ 
 

ข้อค าถามประเภททางบวก 
Favorable Statement 

ข้อค าถามประเภททางลบ 
UnFavorable Statement 

- เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ (Strongly Agree) - ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ (Strongly disagree) 
- เหน็ดว้ย (Agree) - ไม่เหน็ดว้ย (disagree) 
- ไม่แน่ใจ (Uncertain) - ไม่แน่ใจ (Uncertain) 
- ไม่เหน็ดว้ย (disagree) - เหน็ดว้ย (Agree) 
- ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ (Strongly disagree) - เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ (Strongly Agree) 

 

4.2 การก าหนดน ้าหนกั ค าถามประเภททางบวก ก าหนดใหน้ ้าหนกัสงูสุดอยูท่ ี ่ 
“เหน็ดว้ยอยา่งยิง่” และน ้าหนกัต ่าทีสุ่ด “ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่” ดงันี้ 
 

            เหน็ดว้ย     เหน็ดว้ย     ไม่แน่ใจ    ไม่เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย          
            อยา่งยิง่               อยา่งยิง่ 
                5             4              3              2             1  
            
ตวัอยา่งเช่น 
                           สงัคมไทยเป็นสงัคมของการช่วยเหลอืกนั 
                5               4             3              2               1 
                         
     
  ค าถามประเภททางลบ ก าหนดใหน้ ้าหนกัสงูสุดอยูท่ ี ่“ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่” และน ้าหนกั
ต ่าสุดอยูท่ ี ่“เหน็ดว้ยอยา่งยิง่” 
 

         เหน็ดว้ย     เหน็ดว้ย    ไม่แน่ใจ    ม่เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย          
         อยา่งยิง่              อยา่งยิง่ 
                      1            2            3              4             5 
                        
 

ตวัอยา่งเช่น 
                                  การศกึษาท าใหค้นเหน็แก่ตวั 
                   1              2              3             4              5 
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5. การเลอืกค าถาม ค าถามทุกขอ้ทีส่รา้งขึน้ในตอนแรกนี้ จะน าไปใชเ้ป็นแบบวดัเจตคต ิ
ยงัไม่ไดจ้ะตอ้งน าค าถามเหล่านี้ไปทดลองดกู่อนวา่ ค าถามแต่ละขอ้นัน้จะเชื่อถอืไดห้รอืไม่ สามารถ
วดัเจตคตทิีจ่ะตอ้งการจะวดัไดห้รอืไม่เพยีงไรในการเลอืกค าเพื่อคดัไวเ้ป็นแบบวดัตอ้งท า ดงันี้ 

5.1 น าค าถามทีส่รา้งขึน้มานี้ใหผู้รู้เ้กีย่วกบัเรื่องนัน้อ่านด ูเพื่อวจิารณ์วา่ขอ้ค าถาม 
เหล่านัน้ ขอ้ไหนดไีม่ดอียา่งไร ถ้าไม่ดคีวรจะปรบัปรุงใหม่หรอืตดัทิง้ไป หรอืบางครัง้ค าถามเหล่านัน้
อาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหากไ็ด ้จะไดเ้พิม่เตมิค าถามลงไปอกีเพื่อให้ครอบคลุมปญัหานัน้ให้ได้มาก
ทีสุ่ด 

5.2 น าค าถามทีไ่ดไ้ปทดลองกบักลุ่มบุคคล ซึง่มลีกัษณะเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประมาณ  
200 -300 คน แลว้น าค าตอบเหล่านัน้มาวเิคราะห ์เพื่อเลอืกเอาค าถามเฉพาะขอ้ที่ดไีปใช้ได้ต่อ โดย
วเิคราะหข์อ้ค าถาม(Item Analysis) ด้วยการทดลองคะแนนที่ได้ด้วย t-test ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ใน
เกณฑท์ีใ่ชไ้ด ้คอืค่า t ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป หรอืการหาค่าสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธ์รายขอ้ (Item Total 
Correlation) ดว้ยการทดสอบค่า r ของคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
 นอกจากนี้ พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2538: 107-108) ได้กล่าวถึงมาตราวดัเจตคตติามวธิี
ของลเิคริท์ ก าหนดช่วงความรูส้กึของคนเป็น 5 ช่วง หรอื 5 ระดบัคอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย 
เฉย ๆ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ขอ้ความที่บรรจุลงในมาตราวดัประกอบด้วยขอ้ความที่
แสดงความรูส้กึต่อสิง่ใด ทัง้ในทางทีด่ ี(ทางบวก) และในทางทีไ่ม่ด ี(ทางลบ) และมจี านวนพอ ๆ กนั 
ขอ้ความเหล่านี้กอ็าจมปีระมาณ 18-20 ขอ้ความ ก าหนดน ้าหนักคะแนนการตอบแต่ละตวัเลอืก 
กระท าภายหลงัจากทีไ่ดร้วบรวมขอ้มลูมาแลว้ โดยก าหนดตามวธิ ีArbitrary Weighting Method ซึ่ง
เป็นวธิทีีน่ิยมใชม้ากทีสุ่ด  
 การสรา้งมาตราวดัเจตคตติามวธิขีองลเิคริท์ มขี ัน้ตอน ดงันี้ 

1. ตัง้จุดหมายของการศกึษาวา่ตอ้งศกึษาเจตคตขิองใครทีม่ต่ีอสิง่ใด 
     2. ใหค้วามหมายของเจตคตต่ิอสิง่ทีจ่ะศกึษานัน้ใหแ้จ่มชดั เพื่อใหท้ราบวา่สิง่ทีเ่ป็น   

Psychological Object นัน้ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะใดบา้ง 
     3. สรา้งขอ้ความใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะทีส่ าคญั ๆ ของสิง่ทีจ่ะศกึษาใหค้รบถ้วนทุก 

แง่มุมและต้องมีขอ้ความที่เป็นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการที่เมื่อน าไปวเิคราะห์แล้ว
เหลอืจ านวนขอ้ความทีต่อ้งการ 

     4. ตรวจขอ้ความทีส่รา้งขึน้ซึง่ท าไดโ้ดยผูส้รา้งขอ้ความเองและน าไปใหผู้ม้คีวามรูใ้น 
เรื่องนัน้ ๆ ตรวจสอบโดยพจิารณาในเรื่องของความครบถ้วนของคุณลกัษณะของสิง่ที่ศกึษา และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ตลอดจนลกัษณะของการตอบกบัขอ้ความที่สร้างว่าสอดคล้องกนั
หรอืไม่เพยีงใด เช่น พจิารณาวา่ควรจะใหต้อบวา่ “เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ยเฉย ๆ ไม่เหน็ด้วย ไม่
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่” หรอื ชอบมากทีสุ่ด ชอบมาก ปานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อยทีสุ่ด” เป็นตน้ 
 5. ท าการทดลองขัน้ตน้ก่อนทีจ่ะน าไปใชจ้รงิ โดยการน าขอ้ความทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ 
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวนหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ความและภาษาทีใ่ชอ้กี 
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ครัง้หนึ่ง และเพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ ความเทีย่งตรง ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
เชื่อมัน่ของมาตราวดัเจตคตทิัง้ชุดดว้ย 

     6. ก าหนดการใหค้ะแนนการตอบของแต่ละตวัเลอืก โดยทัว่ไปทีน่ิยมใช ้คอื ก าหนด 
คะแนนเป็น  5 4 3 2 1 (หรอื 4 3 2 1 0) ส าหรบัขอ้ความทางบวก และ 1 2 3 4 5 (หรอื 0 1 2 3 4) 
ส าหรบัขอ้ความทางลบซึ่งการก าหนดแบบนี้เรยีกว่า Arbitrary Weighting Method ซึ่งเป็นวธิีที่
สะดวกมากในทางปฏบิตั ิ

 สรุปขัน้ตอนการสรา้งมาตรวดัเจตคตขิองลเิคริท์ มขี ัน้ตอนดงันี้ 
     1. ตัง้จุดหมายและก าหนดเรื่องทีจ่ะศกึษา 
     2. ใหค้วามหมายของเจตคตต่ิอสิง่ทีจ่ะศกึษานัน้ใหช้ดัเจน 
 3. เลอืกค าถามและรวบรวมความคดิเหน็ทีเ่กีย่วกบัเจตคต ิ
     4. สรา้งขอ้ความใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะทีส่ าคญั ๆ ทัง้ทางบวกและทางลบ 
     5. ตรวจขอ้ความทีส่รา้งขึน้ซึง่ท าไดโ้ดยผูส้รา้งขอ้ความเองและน าไปใหผู้ม้คีวามรูใ้น 

เรื่องนัน้ ๆ ตรวจสอบ 
     6. ท าการทดลองขัน้ตน้ก่อนทีจ่ะน าไปใชจ้รงิ 
     7. ก าหนดการใหค้ะแนนการตอบของแต่ละตวัเลอืก 
 

 4.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
      งานวิจยัต่างประเทศ 
 สก๊อต (Scott. 2001: Online) ศกึษาเกี่ยวกบัแบบจ าลองลกัษณะของเจตคตแิละการ
แสดงออกของนกัศกึษาปรญิญาตร ีทีเ่รยีนสถติเิบือ้งตน้ โดยศกึษากบันักศกึษามหาวทิยาลยัชัน้ปีที ่
4 จ านวน 155 คน ทีเ่รยีนสถติเิบือ้งตน้ทีน่ครแอตแลนตา โดยนกัศกึษาจะไดท้ าแบบทดสอบ 
เจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตร ์และวดัความวติกกงัวลก่อนและหลงัเรยีน พบวา่ผลของรายวชิาก่อน 
หน้านี้และมาตราความสามารถทางปญัญามคีวามสมัพนัธ์ค่อนขา้งสูงต่อเจตคติทางคณิตศาสตร์
ความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตรแ์ละความมัน่ใจเกี่ยวกบัสถิตแิละมคีวามสมัพนัธ์ไม่มากกบัความ
วติกกงัวลทางคณิตศาสตร ์
 บราวน์ (Brown: 2003: Abstract) ไดศ้กึษาเรื่องการศกึษาความสามารถ เจตคต ิและ
ความเชื่อถอืในการแกป้ญัหาของครใูนระดบัประถมศกึษา การแกป้ญัหาเป็นการตรวจสอบการสลบั
ที่ตามการพสิูจน์ข้อเท็จจรงิส าหรบัการศกึษาคณิตศาสตร์หรอืแรงกระตุ้นและความมัน่ใจส าหรบั
การศึกษาคณิตศาสตร์ การศึกษานี้ทดสอบลกัษณะเฉพาะเจตคติเกี่ยวกบัการแก้ปญัหา ความ
เชื่อถอืเกีย่วกบัการแกป้ญัหาและความสามารถในการแกป้ญัหาของครปูระถมศกึษาระดบัเกรด 3, 4 
และ 5 ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการแกป้ญัหาการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่าครูเหล่านี้มเีจตคตทิางบวกใน
การแกป้ญัหาเป็นส่วนมาก มคีวามเชื่อถอืทางบวกเกีย่วกบัการแกป้ญัหาเป็นส่วนใหญ่ และส่วนมาก
ความสามารถในการแก้ปญัหายงัไม่ดพีอ ขอ้มูลแสดงนัยส าคญัทางสถิต ิ(p < .05) ความสมัพนัธ์
ทางบวกระหวา่งเจตคตแิละความสามารถในการแกป้ญัหา และระหวา่งเจตคตแิละความเชื่อถอื 
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 (p < .01) การวเิคราะห์ตวัแปรแสดงความแตกต่างทางนัยส าคญัทางสถิต ิ (p < .05) ในเจตคติ
ส าหรบั 3 เกรด 
 ฮลีล ี(Healy. 2004: Online) ไดศ้กึษาผลของการบรูณาการทศันศลิป์ (visual art) ทีม่ี
ต่อเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนจะได้ท าแบบวัดเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการวจิยัพบว่า การบูรณาการทศันศลิป์ (visual art) กบัคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรยีนมเีจตคตทิี่
สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัหรอือาจพูดได้ว่าทศันศลิป์ (visual art) และคณิตศาสตร์เป็นวธิกีารหนึ่งที่ดี
ส าหรบัครคูณิตศาสตร ์
 ฟอนเซคา (Fonseca. 2007: Abstract) ไดศ้กึษาเรื่อง ความสามารถในการลดเจตคติ
ดา้นลบของนกัเรยีนต่อวชิาคณิตศาสตรไ์ดห้รอืไม่ ซึง่งานวจิยัศกึษาเกีย่วกบัประสบการณ์การเรยีน
การสอนในวชิาการวเิคราะหข์อ้มลู ณ สถาบนัสงัคมศาสตรแ์ละการเมอืง (Higher Institute of Social 
and Political Sciences: ISCSP) มหาวทิยาลยัลสิบอน ประเทศโปรตุเกส ใน 2 วชิา คอื 
สงัคมศาสตร ์และ การสื่อสารทางสงัคมในทัง้สองกรณีการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ยการเรยีนการ
สอนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัคณะสงัคมศาสตรว์ตัถุประสงคก์ารวจิยัคอืเพื่อคน้หาความ
พยายามการใชเ้ทคนิคใหม่ๆ  ในการเรยีนการสอนวชิาการวเิคราะหข์อ้มลูและเพื่อตอ้งการทราบวา่
สิง่นี้สามารถลดผลกระทบประสบการณ์ดา้นลบในการเรยีนคณิตศาสตรไ์ดห้รอืไม่จากกลุ่มขอ้มลูทีใ่ช้
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบวดัเจตคต ิอยา่งแรกเราจดัท าประวตัขิองนกัเรยีนโดยอาศยัรปูแบบทีเ่รยีกวา่ 
“Latent Class Models” พบวา่ เจตคตดิ้านบวกต่อการเรยีนคณิตศาสตรจ์นถงึการศกึษาภาคบงัคบั 
9 ปี มอีทิธพิลต่อผลคะแนนการทดสอบวชิา “Quantitative Methods. (QM) ในระดบัมธัยมศกึษา 
แต่ไม่มอีทิธพิลต่อผลคะแนนวชิาการวเิคราะหข์อ้มลูในระดบัมหาวทิยาลยั 
 ยารา (Yara.2009: 336-341) ไดศ้กึษาเรื่อง เจตคตขิองนักศกึษาต่อวชิาคณิตศาสตร ์

เจตคตขิองนกัศกึษาไดร้บัอทิธพิลจากเจตคตขิองครูผู้สอนและวธิกีารสอนของครูงานวจิยัมากมาย

ชีใ้หเ้หน็วา่วธิกีารสอนคณิตศาสตรข์องครผููส้อนและบุคลกิภาพของครูผู้สอนถือได้ว่ามผีลต่อเจตคติ

ของนกัศกึษาที่มต่ีอวชิาคณิตศาสตร์ หากปราศจากความสนใจและความพยายามของนักเรยีนใน

การเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์กเ็ป็นการยากที่นักเรยีนจะท าคะแนนในวชิาคณิตศาสตร์ได้ด ีงานวจิยันี้ใช้

วธิกีารออกแบบการวจิยัเชิงพรรณนาและใช้ความถี่และค่าร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูล นักเรยีน

มธัยมปลาย จ านวน 1,542 คน ซึ่งถูกคดัเลอืกโดยวธิกีารสุ่มจาก 2 โรงเรยีนในแต่ละอ าเภอจาก 6 

รฐัในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศไนจเีรยี ถูกน ามาศกึษา พบว่า เจตคตขิองนักศกึษาต่อวชิา

คณิตศาสตรเ์ป็นบวก และนกัเรยีนจ านวนมากเชื่อวา่วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาที่ควรค่าแก่การเรยีนรู้

และจ าเป็นซึง่สามารถช่วยใหพ้วกเขามอีาชพีทีด่ใีนอนาคต งานวจิยัชี้ให้เหน็ว่าครูผู้สอนควรพฒันา

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบันกัเรยีนและเน้นกจิกรรมในชัน้เรยีนที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการเรยีนการ

สอนและการมสี่วนร่วมในชัน้เรยีนของนกัเรยีน ผู้มสี่วนรบัผดิชอบควรจดัสมัมนาและการอบรมเชงิ
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ปฏบิตักิารเป็นระยะๆ ให้แก่นักเรยีน ผู้ปกครองและครู เพื่อส่งเสรมิการมเีจตคตดิ้านบวกต่อวชิา

คณิตศาสตร ์
 

     งานวิจยัในประเทศ  
 สมควร ปานโม (2545: 65)   ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์บบบรูณาการเชงิเนื้อหากบัวชิาชพี เรื่อง เซต ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
ปีที ่1 (ปวส.1) ประเภทวชิาเกษตรกรรม พบวา่เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์ของนักศกึษาที่เรยีนโดย
ใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชงิเนื้อหา กบัวชิาชพี เรื่อง เซต หลงั
การทดลองดกีวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 รุ่งโรจน์ กติสิทัธาธกิ (2547: 58) ได้ท าการวจิยัเพื่อศกึษาผลของการใช้ชุดกจิกรรม
คณิตศาสตร์นันทนาการที่มต่ีอเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า ผลการวจิยัพบวา่ เจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรโ์ดยใชชุ้ดกจิกรรม 
คณิตศาสตรน์นัทนาการของนกัเรยีนภายหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมคณิตศาสตรน์นัทนาการ สงูกวา่ 
ก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมคณิตศาสตรน์นัทนาการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 ภมีวจัน์ ธรรมใจ (2548: 66) ได้ศกึษาผลการใช้เวบ็ประกอบการเรยีนการสอนเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูเรขาคณิตสองมติแิละสามมิตทิี่มต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอ
การเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนที่เรยีนโดยใช้
เวบ็ประกอบการเรยีนการสอนเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมติแิละสามมติ ิมเีจตคติ
ต่อการเรยีนคณิตศาสตรผ์่านเกณฑม์ากกวา่รอ้ยละ 70 ทีร่ะดบันยัส าคญั .01 

 ฐติยิา เกตุค า (2551: 73) ไดศ้กึษาผลการใชบ้ทเรยีนออนไลน์ เรื่อง วธิจีดัหมู่ ทีม่ต่ีอ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนออนไลน์ เรื่อง วธิจีดัหมู่ มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ี(คะแนนรอ้ยละ 70 ขึน้ไป) มจี านวนมากกว่าร้อยละ 80 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 เปียทิพย ์เขาไข่แก้ว (2551: 56) ได้ศกึษาชุดการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทฤษฎจี านวนเบือ้งตน้ทีเ่น้นการใหเ้หตุผล ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผลการวจิยัพบว่า 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีวามสามารถในการเรยีนเรื่องทฤษฎจี านวนเบือ้งตน้ โดยใช้ชุดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นและเจตคติของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
เนื้อหาทฤษฎจี านวนเบือ้งตน้และกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก 
 สุจนิดา เอี่ยมโอภาส (2552: 130) ได้ท าการศกึษาผลการใช้ชุดการเรยีน “Learning 
Mathematics Through English” ทีเ่น้นทกัษะการใชต้วัแทน (Representation) เรื่องความน่าจะเป็น 
ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิแ์ละเจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบวา่  
เจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตร์ของนักเรยีนหลงัเรยีนด้วยชุดการเรยีน “Learning Mathematics 
Through English” สงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 การศกึษาเอกสารและงานวจิยั จะเหน็ไดว้า่ เจตคตขิองแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่าง
กนั แต่เมื่อมาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั เวลาเดยีวกนั กส็ามารถมเีจตคตไิปในทางเดยีวกนัได ้
โดยการสรา้งเจตคตทิีด่นีัน้สามารถสรา้งไดด้ว้ยการจดัแผนการเรยีนการสอนทีด่ใีหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รยีน มกีารจดักจิกรรมต่าง ๆ จดัสภาพแวดลอ้มทีด่กีท็ าใหเ้กดิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรไ์ดไ้ม่มากกน้็อยและยงัส่งผลท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้อกีดว้ย 

 
 
 

 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
    ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขัน้ตอนดงันี้ 
          1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัแสมด า  
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ทีเ่รยีนวชิาคณิตศาสตร์  ในภาคเรยีนที่ 2 
ปีการศึกษา 2553  จ านวน 3 ห้องเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จ ัดผู้เรียนของแต่ละห้องเรียน          
แบบคละความสามารถ 
 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
                  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนวดั
แสมด า แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน จังหวดักรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร ์           
ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553  ซึง่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
ใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่มดว้ยการจบัสลากมา 2 หอ้งเรยีน จากหอ้งเรยีนทัง้หมด ซึ่งนักเรยีน
แต่ละหอ้งเรยีนมผีลการเรยีนไม่แตกต่างกนั เนื่องจากทางโรงเรยีนไดจ้ดัหอ้งเรยีนโดยคละความ 
สามารถของนกัเรยีนจ านวนห้องละ 39 คน แล้วสุ่มกลุ่มตวัอย่างที่ได้มาโดยการจบัสลาก(Random 
Selection)เพื่อเลอืกกลุ่มทดลองที ่1และกลุ่มทดลองที่ 2 โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รบัการสอนโดยใช้
รปูแบบ SSCS และกลุ่มทดลองที ่2 ไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 

 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

      เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเนื้อหาสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่3  
(ม.1-ม.3) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนวดัแสมด า 
เรื่อง อสมการ  
 
 
 

 



                                                                                                                        111 

   ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
       การด าเนินการวจิยัภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลาในการทดลองรวม 18 

คาบ คาบละ 50 นาท ีโดยท าการทดสอบก่อนเรยีน(Pre-test) 1
2

1  คาบ ด าเนินกจิกรรมการเรยีน

การสอน15 คาบ และท าการทดสอบหลงัเรยีน(Post –test)  1
2

1  คาบ 

  

การสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงันี้ 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน  
              1.1 แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS     
        1.2 แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
  2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา เป็นแบบอตันยั จ านวน 5 ขอ้ 
  3. แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 

 

 ขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาเครื่องมือท่ีใช้ในกาวิจยั 
 1. ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS  
และเทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ 
                 แผนการจดัการเรยีนดว้ยการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และเทคนิค KWDL เรื่อง 
อสมการ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  

    1.1  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ของกลุม่สาระการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์

        1.2  ศกึษามาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ของกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรช์่วงชัน้ 
ที ่3 (ม.1-ม.3) 
             1.3  ศกึษาคู่มอืการเรยีนการสอนคณิตศาสตรช์ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ของสถาบนั 
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี กระทรวงศกึษาธกิาร  
 1.4  ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีนวดัแสมด า จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  

       1.5  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการสอนโดยใช้รูปแบบ 
SSCS และเทคนิค KWDL จากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการกบัการสอนโดยใช้รูปแบบ 
SSCS และเทคนิค KWDL 
   1.6  วเิคราะหส์าระการเรยีนรู้และมาตรฐานการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช่วง
ชัน้ที่ 3 (ม.1-ม.3) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการ  ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544  เพื่อก าหนดผลการเรยีนรู ้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบ SSCS และเทคนิค KWDL 
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               1.7  ด าเนินการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ตามขัน้ตอนการสอนโดยใช้รูปแบบ 
SSCS และ เทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู ้จุดประสงค์การเรยีนรู้และ
สาระการเรยีนรูท้ ีก่ าหนดไวโ้ดยมแีผนการจดัการเรยีนรูว้ธิลีะ 13 แผน รวมทัง้ 2 วธิ ี26 แผน ดงันี้ 
 ประโยคภาษา ประโยคสญัลกัษณ์และความหมายของอสมการ    จ านวน 1 คาบ  

 ค าตอบของอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว            จ านวน 1 คาบ   
 กราฟแสดงค าตอบของอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว             จ านวน 1 คาบ 
 การแกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวโดยใชส้มบตักิารบวกของการไม่เท่ากนั        

           จ านวน 2 คาบ  
 การแกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวโดยใชส้มบตักิารคณูของการไม่เท่ากนั        

                จ านวน 2 คาบ 
 การแกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวโดยใชส้มบตักิารบวกของการไม่เท่ากนัและ 
          สมบตักิารคณูของการไม่เท่ากนั                                จ านวน 1 คาบ 
 การแกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวทีม่เีครื่องหมาย            จ านวน 1 คาบ 
 โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัการหาจ านวน       
           จ านวน 1 คาบ 

 โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัการซือ้ขาย   
           จ านวน 1 คาบ  

  โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัเงนิและเหรยีญ        
           จ านวน 1 คาบ 
 โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัความยาวและพืน้ที ่     

           จ านวน 1 คาบ 
 โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัอาย ุ     จ านวน 1 คาบ 
 โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว     จ านวน 1 คาบ   
 ซึง่แผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผนประกอบดว้ย 

1.  มาตรฐานการเรยีนรู ้
2.  ผลการเรยีนรู ้

                            3. สาระส าคญั 
  4. จุดประสงคก์ารเรยีนรูซ้ ึง่แบ่งเป็น 

       4.1 ดา้นความรู ้
        4.2 ดา้นทกัษะและกระบวนการ 

                      4.3 ดา้นคุณลกัษณะ 
                   5. สาระการเรยีนรู ้

        6. กจิกรรมการเรยีนรูท้ ีป่ระกอบดว้ย 
     6.1 ขัน้น า 
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     6.2 ขัน้ปฏบิตักิาร  
           6.2.1 การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
           6.2.2 การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
     6.3 ขัน้สรุปกจิกรรม   
          7. สื่อการเรยีนรู/้แหล่งการเรยีนรู ้
      8. ชิน้งาน/ภาระงาน 
         9. การวดัผลและประเมนิผล 
        10. การบนัทกึผลหลงัการจดัการเรยีนรู้ 

            1.8  น าแผนที่ผู้วจิยัสร้างเรยีบร้อยแล้ว เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญา

นิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ความชดัเจน และความถูกต้องของมาตรฐานการ

เรยีนรู ้ และความสอดคลอ้งระหวา่งตวัชีว้ดัและการประเมนิผลการเรยีนรู้ ตลอดจนภาษาที่ถูกต้อง 

และน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขในเรื่องแกไ้ขค าผดิและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  การใช้สื่อในการสอน 

ความเหมาะสมของเนื้อหากบัเวลาทีใ่ชใ้นการสอน 

  1.9  น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ ีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนคณิตศาสตร ์จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา ความชดัเจนและ
ความถูกตอ้งของผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงัสอดคลอ้งกบัเนื้อหาและกจิกรรม สื่อการเรยีนรู้  และความ
สอดคลอ้งระหวา่งผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงักบัการวดัผลประเมนิผล ตลอดจนความถูกต้องของภาษา
ทีใ่ชพ้รอ้มทัง้บนัทกึความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข  

  1.10  น าแผนการจดัการเรียนรู้เรื่อง อสมการ ที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไขในเรื่องความ
ถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้รปูแบบการเขยีนแผน กจิกรรมทีใ่ชใ้นการสอนตามขอ้เสนอแนะเรยีบรอ้ยแล้ว
เสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ตรวจสอบพิจารณาอีกครัง้ แล้วน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อน าไปใชใ้นการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบขัน้ตอนของกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัเทคนิค KWDL   
    โดยสอนครัง้ละ 1 คาบ คาบละ 50 นาท ี 
 

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้รปูแบบการสอนแบบ SSCS 

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิค KWDL 

     1. ขัน้น า (10 นาท)ี น าเขา้สูบ่ทเรยีนประกอบ 
ดว้ยทบทวนความรูเ้ดมิ แจง้จดุประสงคก์าร
เรยีนรู ้ชีแ้จงขัน้ตอนของรปูแบบ SSCS และเรา้
ความสนใจใหน้ักเรยีนท ากจิกรรมโดยวธิกีาร
อภปิราย ซกัถาม การใชเ้กม หรอืใชส้ ือ่ประเภท
ต่างๆ ในการน าเขา้สูบ่ทเรยีน เพือ่ใหน้ักเรยีนม ี

     1. ขัน้น า (10 นาท)ี น าเขา้สูบ่ทเรยีนประกอบ 
ดว้ยทบทวนความรูเ้ดมิ แจง้จดุประสงคก์ารเรยีน 
รู ้ชีแ้จงขัน้ตอนของเทคนิค KWDL และเร้าความ
สนใจให้นักเรยีนท ากจิกรรมโดยวธิกีารอภปิราย 
ซกัถาม การใช้เกม หรอืใช้ส ื่อประเภทต่างๆ ใน
การน าเขา้สูบ่ทเรยีน เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวาม 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้รปูแบบการสอนแบบ SSCS 

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิค K W D L 

   ความพรอ้มในการเรยีนการสอนแบบ SSCS  
     ขัน้ที ่1 Search: S  เป็นขัน้ตอนของการคน้หา
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาและการแยกแยะ
ประเดน็ของปญัหา  ซึง่เป็นขัน้ตอนทีนั่กเรยีน
จะตอ้งระดมสมองเพือ่คน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปญัหาและแยกแยะประเดน็ของปญัหา รวมถงึการ
แสวงหาขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัปญัหา เพือ่ให้
นักเรยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องมโนมตติ่าง ๆ 
ทีอ่ยู่ในปญัหานัน้ โดยครูคอยช่วยเหลอืและแนะน า    
     ขัน้ที ่ 2  Solve:  S เป็นขัน้ตอนของการ
วางแผนและด าเนินการแกป้ญัหา  ดว้ยวธิกีารต่าง 
ๆ ซึง่เป็นขัน้ทีน่ักเรยีนคดิวางแผนและด าเนินการ
แกป้ญัหาดว้ยวธิกีารต่างๆ โดยครูจะใหน้ักเรยีน
วางแผนการแกป้ญัหา วางแผนการใชเ้ครื่องมอื 
วธิกีารในการแกป้ญัหาและลงมอืแกป้ญัหาตาม
แผน  เพือ่หาค าตอบของปญัหาทีต่อ้งการ ซึง่
นักเรยีนแต่ละคนอาจจะใชว้ธิกีารแกป้ญัหาที่
แตกต่างกนั 
     ขัน้ที ่3 Create: C เป็นขัน้ตอนของการน าผลที่
ไดม้าจดักระท าเป็นขัน้ตอนเพือ่ใหง้า่ยต่อความ
เขา้ใจและเพือ่ส ือ่สารกบัคนอื่นได ้ ซึง่เป็นขัน้ที่
นักเรยีนน าผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินการในขัน้ที ่2  
มาจดักระท าเป็นขัน้ตอน เพือ่ใหง้า่ยต่อความเขา้ใจ
และเป็นขัน้ตอนมากขึน้ตามความคดิเหน็ตาม
ความเขา้ใจของนักเรยีนเอง เพือ่ทีจ่ะสือ่สารกบัคน
อื่นได ้โดยครอูาจใชค้ าถามซกัถามนักเรยีนถงึทีม่า
ของค าตอบ นักเรยีนมวีธิกีารหาค าตอบมาได ้
อย่างไร 
     ขัน้ที ่4 Share: S เป็นขัน้ตอนของการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูและวธิกีาร 

พรอ้มในการเรยีน KWDL ซึง่เป็นการสอนโดยใช้
เทคนิค KWDL 
       ขัน้ที ่1 K (What we know) เป็นขัน้ที ่ 
นักเรยีนรูอ้ะไรบา้งในเรือ่งทีจ่ะเรยีนหรอืสิง่ที่
โจทยบ์อกใหท้ราบมอีะไรบา้ง ซึง่เป็นขัน้ที่
นักเรยีนตอ้งอ่านอย่างวเิคราะห ์โดยอาจตอ้งใช้
ความรูเ้ดมิทีเ่รยีนไปแลว้ เพือ่หาสิง่ทีโ่จทย์
ก าหนดใหว้่ามอีะไรบา้งลงในแผนผงั KWDL ใน
ช่อง K 
      ขัน้ที ่2 W (What we want to know )  เป็น
ขัน้ทีน่ักเรยีนหาสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการทราบหรอืสิง่ที่
นักเรยีนตอ้งการรู ้และจะมกีารแกป้ญัหาอย่างไร 
ซึง่เป็นขัน้ทีน่ักเรยีนตอ้งหาว่าสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการ
ทราบหรอืสิง่ทีน่ักเรยีนตอ้งการรู ้คอือะไร และจะ
มกีารแกป้ญัหาอย่างไร ใชว้ธิกีารอะไรไดบ้า้ง ให้
นักเรยีนสรปุถงึวธิกีารแกป้ญัหาลงในแผนผงั 
KWDL ในช่อง W 
 
    ขัน้ที ่3 D (What we do to find out) เป็นขัน้
ทีน่ักเรยีนจะตอ้งท าอะไรบา้ง มวีธิใีดบา้ง เพือ่หา
ค าตอบตามทีโ่จทยต์อ้งการหรอืสิง่ทีต่นเอง
ตอ้งการรู ้ซึง่เป็นขัน้ทีน่ักเรยีนด าเนินการแก ้
ปญัหาตามแผนและขัน้ตอนทีว่างไว ้เป็นขัน้ที่
นักเรยีนลงมอืแกป้ญัหาโดยใหบ้อกประโยค
สญัลกัษณ์และวธิที าในการแกป้ญัหาอย่างกระจา่ง
ชดัลงในแผนผงั KWDLในช่อง D 
 
 
     ขัน้ที ่4 L (What we learned) เป็นขัน้ที่
นักเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการแกป้ญัหา และม ี

 
 



                                                                                                                        115 

ตาราง 7 (ต่อ) 
 

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้รปูแบบการสอนแบบ SSCS 

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิค K W D L 

แก้ปญัหา ซึ่งเป็นขัน้ที่นักเรียนร่วมกนัแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัค าตอบและขัน้ตอนหรือ
วธิกีารที่ใช้ในการแก้ปญัหาที่ได้ทัง้ของตนเอง
และของเพื่อน ครูให้ตวัแทนนักเรียนน าเสนอ
ผลงานหน้าชัน้ รายงานผลใหเ้พือ่นฟงั นักเรยีน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ค าตอบและขอ้ผดิพลาดทัง้ของตนเอง และของ
เพือ่น ถา้มปีญัหาสงสยัหรอืไมเ่ขา้ใจใหถ้าม 
    3. ขัน้สรปุกิจกรรม (5 นาท)ี 
นักเรยีนร่วมกนัสรุปเน้ือหาสาระการเรยีนรู้และ
ความคดิรวบยอดที่ได้รบัจากการท ากจิกรรม
หรอืทบทวนสิง่ที่ได้เรยีนมาแลว้ในคาบ โดยมี
ครูใชค้ าถามและชีแ้นะเพือ่น าไปสูก่ารสรุป 

ขัน้ตอนการแก้ปญัหาอย่างไร  ซึ่ งเ ป็นขัน้ที่
นักเรียนสรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้โจทย์ว่าสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบคอือะไร นักเรยีนต้องตอบค าถาม
ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไร ค าตอบที่ได้คืออะไร 
ไดม้าอย่างไร โดยเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ให้
ได้ รวมถึงขัน้การวางแผนการแก้ปญัหาด้วย
วธิกีารต่างๆ เขยีนลงในแผนผงั KWDL ในช่อง L 
       
   3. ขัน้สรปุกิจกรรม (5 นาท)ี  
ครูและนักเรยีนร่วมกนัสรุปเน้ือหาสาระการเรยีนรู้
และความคดิรวบยอดทีไ่ดร้บัจากการท ากจิกรรม
หรอืทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ในคาบ 

 

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์ 
          แบบทดสอบวดัความสามารในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบที่ผู้วจิยั
สร้างขึน้เพื่อวดัความสามารในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ เป็นแบบทดสอบอตันัย 
จ านวน 5 ขอ้ 20 คะแนน ใชเ้วลา 50 นาท ีผูว้จิยัด าเนินการสรา้งแบบทดสอบ ดงันี้ 
  1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ของกรมวชิาการ 
และของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) หลกัสตูรสถานศกึษาของ 
โรงเรยีนวดัแสมด า คู่มอืครกูารจดัสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์และแบบเรยีน เรื่อง อสมการ 

  2. วเิคราะหเ์นื้อหาและจุดประสงคก์ารเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสถานศกึษากลุ่มสาระการ 
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์หนงัสอืคู่มอืครวูชิาคณิตศาสตร ์  
                 3. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ดงันี้ 
 แบบทดสอบอตันัย จ านวน 5 ข้อ ขอ้ละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน โดยก าหนด
เกณฑก์ารให้คะแนนแบบบรูบรคิ (Rubric Assessment) ซึ่งผู้วจิยัปรบัปรุงจากเกณฑ์การตรวจให้
คะแนนของ สมเดช บุญประจกัษ์ (2540: 48-51) ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2544: 311) และ 
สญัญา ภทัรากร (2552: 132) 
 
 



                                                                                                                        116 

ตาราง 8 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เหน็ 
4 
ดมีาก 

- ด าเนินการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม แสดงวธิกีารแกป้ญัหาไดช้ดัเจน  
  รดักุม เขา้ใจง่าย ไดค้ าตอบทีถู่กตอ้งและสมบรูณ์ 
 

3 
ด ี

- ด าเนินการตามวธิกีารแกป้ญัหาทีจ่ะน าไปสู่ค าตอบทีถู่กตอ้ง แต่มกีารเขา้ใจ 
  บางส่วนของปญัหาผดิไป โดยเงื่อนไขบางอยา่งของปญัหา หรอื 
- หาค าตอบถูกตอ้ง แต่ด าเนินการตามวธิแีกป้ญัหาไดไ้ม่สมบรูณ์หรอื 
- แสดงจ านวนทีเ่ป็นค าตอบของปญัหา  
  แต่ไม่ไดน้ ามาใชเ้ป็นการแสดงตรวจสอบค าตอบของปญัหา 

2 
พอใช ้
 

- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไม่เหมาะสม และไดค้ าตอบไม่ถูกตอ้ง แต่มสีิง่ทีแ่สดงถงึการ 
  มคีวามเขา้ใจปญัหา หรอื 
- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม แต่ไม่ไดด้ าเนินการจนกระทัง่ไดค้ าตอบหรอื 
- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม แต่ด าเนินการไม่ถูกตอ้งและน าไปสู่การหา 
  ค าตอบทีผ่ดิพลาด หรอืหาค าตอบไม่ได ้หรอื 
- ไดค้ าตอบของปญัหายอ่ยๆ ทีแ่บ่งจากปญัหาทีก่ าหนด แต่ด าเนินการต่อไป 
   ไม่ไดห้รอื 
- ไดค้ าตอบทีถู่กตอ้ง แต่ไม่ไดแ้สดงรายละเอยีดของวธิกีารแกป้ญัหา 

1 
ตอ้งปรบัปรุง 

- แสดงวธิหีาค าตอบ และมสีิง่บ่งบอกความเขา้ใจปญัหาบางประการ และไม่ 
   สามารถหาค าตอบทีถู่กตอ้งได ้
- มสีิง่บ่งชีถ้งึความพยายามทีห่าเป้าหมายยอ่ยๆ ของปญัหา แต่ไม่ไดด้ าเนินการ 
  ต่อ 

0 
ไม่มคีวาม
พยายาม 

- ไม่สามารถแกป้ญัหาได ้และไม่คดิหาวธิกีารแกป้ญัหาอื่นหรอื 
- มสีิง่บ่งชีถ้งึความพยายามทีห่าเป้าหมายยอ่ยๆ ของปญัหา แต่ไม่ไดด้ าเนินการ 
  ต่อ 

 
        4. ผูว้จิยัด าเนินการสรา้งแบบทดสอบอตันยัวดัความสามารถในการแกป้ญัหา 

คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ให้สอดคล้องกบัเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยสร้างแบบทดสอบอตันัยจ านวน 10 ข้อ แล้วน าแบบทดสอบและเกณฑ์การให้
คะแนนเสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธเ์พื่อพจิารณาความเหมาะสม และ
ชีแ้นะขอ้บกพร่อง พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรบัปรุงแกไ้ข ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
เรื่อง อสมการ วชิาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 

ปีการศกึษา 2553 จ านวน 5 ขอ้ คะแนนเตม็ 20 คะแนน เวลา 50 นาท ี
 
ชื่อ-นามสกุล ……………………….………..…………………… ชัน้................เลขที.่.............. 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนแสดงวธิหีาตอบอยา่งละเอยีด 

00. แดงซื้อมะม่วงมาจ านวนหนึ่งราคา 295 บาท น ามาขายปลกีผลละ 3 บาท เมื่อขายหมด
ปรากฏวา่ไดก้ าไรมากกวา่ 80 บาท จงหาวา่แดงซือ้มะม่วงมาอยา่งน้อยกีผ่ล 
วิธีท า
..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
     5. ท าการตรวจหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาตรวจ 
สอบความสอดคลอ้งกบัเนื้อหา จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยพจิารณาค่าจาก  IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป  
ผลการพจิารณาค่า IOC ทัง้หมดมคี่าเท่ากบั 1.00 
                  6. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ     
ที่ผ่านการตรวจและแก้ไขแล้ว เสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ตรวจ
พจิารณาอกีครัง้ จากนัน้น ามาทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2 โรงเรยีนบาง
เสดจ็วทิยา อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั จ านวน 40 คน ที่เคย
เรยีนเรื่อง อสมการ มาแลว้ เพื่อหาค่าความง่าย(PE) และค่าอ านาจจ าแนก(D) 
              7. น าแบบทดสอบมาตรวจวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ที่น าไป
ทดลองแลว้ น าคะแนนมาวเิคราะหห์าค่าความง่าย(PE) และดชันีค่าอ านาจจ าแนก(D) พรอ้มคดัเลอืก
เฉพาะขอ้ที่มคี่าความง่าย(PE) ตามเกณฑ์ ตัง้แต่ 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก(D) ตามเกณฑ์
ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป โดยได้ค่าความง่าย(PE) อยู่ระหว่าง 0.58 – 0.73 ซึ่งเป็นค่าความง่ายพอเหมาะ 
ไม่ยากหรอืไม่ง่ายจนเกนิไป และคดัเลือกข้อที่มคี่าอ านาจจ าแนก(D) ตัง้แต่ 0.55 – 0.66 แล้ว
คดัเลอืกใหค้รอบคลุมจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ ีต่อ้งการวดั โดยคดัไวจ้ านวน 5 ขอ้ 
              8. น าแบบทดสอบที่คดัเลือกแล้วไปทดสอบกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภาค
เรยีนที ่2 โรงเรยีนบางเสดจ็วทิยา อ าเภอปา่โมก จงัหวดัอ่างทอง ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และไม่ใช่กลุ่ม
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ที่เคยทดลองมาแล้ว จ านวน 40 คน ที่เคยเรยีนเรื่อง อสมการ มาแล้ว น ามาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑโ์ดยมผีูช้่วยวจิยัอกีหนึ่งคนในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ จากนัน้น าคะแนนของผู้วจิยั
และผูช้่วยวจิยัมาหาค่า สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีร์สนั (ชูศร ีวงศ์รตันะ. 2550: 312) 
เพื่อหาความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ มคี่า
เท่ากบั 0.91 แสดงวา่การตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑม์คีวามเชื่อถอืได้ 
   9.  น าแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบแบบอตันยัโดยใชส้ตูรหาค่า 
สมัประสทิธิแ์อลฟา ( - Coefficient ) ตามวธิขีองครอนบคั (Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ
องัคณา สายยศ. 2539: 218) โดยไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.78 แลว้น าแบบ 
ทดสอบทีห่าค่าความเชื่อมัน่ทีไ่ดเ้สนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์
 10.  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรท์ีผ่่านการตรวจ 
สอบและแก้ไขในเรื่องความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และวธิีการหาค าตอบแล้วน า
แบบทดสอบไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ของโรงเรยีนวดัแสมด า 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2 หอ้งเรยีน 
       
 3. แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
           แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์แบบลเิคริท์สเกล (Likert’s Scale) ชนิด 5 
ระดบั (โดยใหค้ะแนน 5 4 3 2 1 และ 1 2 3 4 5 ) โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 

1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคต ิการวดัและประเมนิผลการ 
สรา้งแบบวดัเจตคต ิเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ 

3.2  ก าหนดเป้าหมายในการวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
    3.3  สรา้งแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดย

ใชแ้บบวดัตามแบบลเิคริ์ท ที่มมีาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 40 ขอ้ ซึ่งปรบัปรุงแบบวดั
เจตคติต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของ สุรสาล ผาสุก (2546: 108-110) รุ่งโรจน์ กติสิทัธาธิก 
(2547: 84-86) และ สุจนิดา เอี่ยมโอภาส (2552: 216-217) โดยผู้วจิยัได้จ าแนกแบบวดัเจตคติ
ออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นวชิาคณิตศาสตรแ์ละดา้นการเรยีนคณิตศาสตร ์ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 ตวัอยา่งแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน 

 

 
ขอ้ 
 

 
ขอ้ความ 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

             ดา้นวชิาคณิตศาสตร ์

0  

คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่รยีนแลว้สนุกสนาน 
 

…….. 
 

….. 
 

….. 
 

….. 
 

……. 
00  

คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีฝึ่กใหค้นมเีหตุมผีล 
 

…….. 
 

….. 
 

….. 
 

….. 
 

……. 
             ดา้นการเรยีนคณิตศาสตร ์

000  

ขา้พเจา้สามารถเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ดเ้รว็
กวา่วชิาอื่น 

 

…….. 
 

….. 
 

….. 
 

….. 
 

……. 

0000  

ขา้พเจา้กลา้บอกใหค้รอูธบิายซ ้าในสิง่ทีไ่ม่
เขา้ใจ 

 

…….. 
 

….. 
 

….. 
 

….. 
 

……. 

 
3.4  น าแบบวดัเจตคตทิีส่รา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3  

ท่านพจิารณาเพื่อตรวจสอบลกัษณะข้อความ ความสอดคล้องกบัพฤติกรรมที่ต้องการวดั ว่า
สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะหรอืไม่ และความเหมาะสมในการใช้ภาษา แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและอาจารยท์ี่ผู้ควบคุมปรญิญานิพนธ์ โดยพจิารณาค่า IOC ตัง้แต่ 
0.50 ขึน้ไป ผลการวเิคราะหพ์บวา่ ไดค้่า IOC ตัง้แต่ 0.67 ถงึ 1.00 
    3.5  น าแบบวดัเจตคติไปใช้กบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
โรงเรยีนวดัแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีเ่รยีนวชิาคณิตศาสตร ์
ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 40 คนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

 3.6  น าผลการท าแบบวดัเจตคตมิาตรวจใหค้ะแนน โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน  
ดงันี้ขอ้ความที่กล่าวในเชงินิเสธ (Negative Statements) ส าหรบัขอ้ความในเชงินิเสธ(ทางลบ) ใช้
เกณฑใ์หค้ะแนนดงันี้ 
 ระดบัความคดิเหน็      ขอ้ความทางบวก(คะแนน)      ขอ้ความทางลบ(คะแนน) 
 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่           5           1 

เหน็ดว้ย 4 2 
ไม่แน่ใจ 3 3 
ไม่เหน็ดว้ย 2 4 
ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 1 5 
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   3.7  น าแบบวดัเจตคตมิาหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยวธิแีจกแจงค่าท ี(t - test)  
(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 215-216) ด้วยการตดั 25% กลุ่มสูงและกลุ่มต ่า แล้ว
คดัเลอืกขอ้ที่มคี่าอ านาจจ าแนกที่ค่า t มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 จ านวน 30 ขอ้ ซึ่งผลการ
วเิคราะหพ์บวา่ไดค้่าอ านาจจ าแนก t  ตัง้แต่ 4.00 ถงึ 12.174 
       3.8 น าแบบวดัเจตคตทิีค่ดัเลอืกไวแ้ละปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองครัง้ที ่2 กบันกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 โรงเรยีนบางเสดจ็วทิยา อ าเภอปา่โมก จงัหวดัอ่างทอง จ านวน  
40 คน โดยเป็นนกัเรยีนที่มลีกัษณะและสภาพทัว่ไปใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อหาความเชื่อมัน่
ของแบบวดัเจตคต ิหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coeffcient) ตามวธิขีองครอนบคั (Cronbach) 
(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2539: 218) แลว้น าเสนอต่อประธานและคณะกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธก์่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ผลการวเิคราะหพ์บว่าหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั 
0.89 
 

แบบแผนท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบแผนการทดลองแบบ Randomized Control-Group Pretest-
Posttest Design (ชูศร ีวงศ์รตันะ. 2550: 377) โดยกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การสอน
โดยใชร้ปูแบบ SSCS กลุ่มที ่2 การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
 

ตาราง 11 แบบแผนการทดลอง  
 
 

การก าหนดเขา้กลุ่ม             สอบก่อน                  ตวัแปรอสิระ                    สอบหลงั 
  
 (R)E                         T1E1                      X1                           T2E1 

 (R)E                         T1E2                      X2                           T2E2 
 
  สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง ดงันี้ 
   (R)    แทน    การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม(Randomized Assignment) 
    E     แทน    กลุม่ทดลอง(Experimental Group) 
           X1     แทน    การสอนโดยใชส้อนแบบ SSCS 
           X2     แทน    การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
     T1E1  แทน    การทดสอบก่อนการทดลอง(Pretest) ของกลุ่มทดลองที ่1 
   T1E2 แทน    การทดสอบก่อนการทดลอง(Pretest) ของกลุ่มทดลองที ่2 
    T2E1  แทน    การทดสอบหลงัการทดลอง(Posttest) ของกลุ่มทดลองที ่1 
   T2E2  แทน    การทดสอบหลงัการทดลอง(Posttest) ของกลุ่มทดลองที ่2 
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วิธีการด าเนินการทดลอง 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
  1. ขอความร่วมมอืโรงเรยีนวดัแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง
ดว้ยการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
                2. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถึงการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง 
อสมการ เพื่อให้นักเรยีนได้ปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง โดยผู้วจิยัไม่อธิบายถึงการสอนโดยใช้รูปแบบ 
SSCS เพราะจะอธบิายหลงัเรยีนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์และแบบวดัเจตคติ
ต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัแสมด า 
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง แล้วบนัทกึคะแนนกลุ่ม
ตวัอยา่งทีไ่ดร้บัจากการทดลองสอบครัง้นี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) โดยใชเ้วลา 
1

2

1 คาบ 

  4. ผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ยตนเองทัง้ 2 กลุ่ม ในเนื้อหาเดยีวกนั ด าเนินการสอนโดย
ใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ โดยใชเ้วลาการสอนกลุ่มละ  
15 คาบ คาบละ 50 นาท ี 
  5. เมื่อด าเนินการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง 
อสมการ เรยีบร้อยแล้ว หลงัจากนัน้ท าการทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร ์
และแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ และบนัทกึผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลงัเรยีน
(Post-test) โดยใชเ้วลา 1

2

1 คาบ  

  6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ และ
แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 

การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  ในการทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัมลี าดบัข ัน้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระหว่าง
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 โดยใชส้ถติ ิt – test  for  
Dependent Samples  
  2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของกลุ่ม
ทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt – test for One Sample 
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  3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระหว่าง
กลุ่มทดลองที ่1 กบั กลุ่มทดลองที ่2 โดยใชส้ถติ ิt – test  for Independent Samples   
  4. เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
ของกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2  โดยใชส้ถติ ิt – test for Dependent Samples 

5. เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ะหวา่งกลุ่มทดลองที ่1 กบั 
กลุ่มทดลองที ่2 โดยใชส้ถติ ิt – test  for Independent Samples 
 

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
   ในการทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติกิารวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
   1.  สถติพิืน้ฐาน 
    1.1) ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสตูร (ลว้น  สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ. 2538: 73)  
    
 

           แทน   คะแนนเฉลีย่ 
      แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   x       แทน   จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    1.2) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และ 
องัคณา สายยศ. 2538: 79) 
 

         s =  
 
 

                                   s      แทน    ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน   
         แทน    ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

      แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
                                  N       แทน    จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 

  2.  สถติเิพื่อหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร์แบบทดสอบอตันัย โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2539: 
249) 
 
    
 

N
XX 

X

X








2X

2X

N
RIOC 

1)N(N

2)X(2XN
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       เมื่อ   แทน    ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะ 
พฤตกิรรม 

      แทน    ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
        แทน    จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 

2.2 หาค่าดชันีความง่าย (PE) ของแบบทดสอบอตันยัวดัความสามารถในการ 
แกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 25% แล้วแทนค่าในสูตร โดยค านวณจากสูตรของ
วทินีย ์และซาเบอรส์ (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2539: 199-200) 
 

   
 
 

                
      เมื่อ                PE      แทน  ดชันีค่าความง่าย 
                                      SU     แทน  ผลของรวมคะแนนกลุ่มเก่ง 
                                      SL     แทน  ผลของรวมคะแนนกลุ่มอ่อน 
                                     Xmax    แทน  คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดส้งูสุด 
                                     Xmin     แทน  คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดต้ ่าสุด 
            N      แทน  ผลจ านวนของผูเ้ขา้สอบของกลุ่มเก่งหรอืกลุ่มอ่อน 
 

2.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา 
คณิตศาสตรแ์บบทดสอบอตันยั โดยตดัคะแนนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 25% แล้วแทนค่าในสูตร โดย
ค านวณจากสตูรของวทินีย ์และ ซาเบอรส์ (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2539: 201 ) 
 

สตูร    
            
       
          เมื่อ              D         แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 

              SU       แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
          SL        แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 

               N        แทน  ผลจ านวนของผูเ้ขา้สอบของกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
                             Xmax     แทน  คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดส้งูสุด 
                             Xmin      แทน  คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดต้ ่าสุด 
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 2.4 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา 
คณิตศาสตรแ์บบทดสอบอตันยั และแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์โดยการหาค่า 
สมัประสิทธิแ์อลฟา (α – Co-effcient) จากสูตรของครอนบคั (Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ
องัคณา สายยศ. 2539: 218)   

  
              
 

              เมื่อ        α        แทน    ค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 
            n        แทน    จ านวนขอ้สอบ 

       2

is        แทน    คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
           2

ts        แทน    คะแนนความแปรปรวนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 
 

    โดยที ่ 2

is  = N           -  
         N(N - 1) 
          2

is        แทน   คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
       iX     แทน    ผลทัง้หมดของคะแนนในขอ้ที ่i 
       2

iX      แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัในขอ้ที ่i 
              N        แทน    จ านวนนกัเรยีนเขา้สอบ 
 
   2.5 ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน แบบทดสอบวดัความสามารถ

ในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์โดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (ชูศร ีวงศ์รตันะ. 2550: 

312) 

     
xy

2 2 2 2

N XY X Y
r

N X ( X) N Y ( Y)




       

  

   
 

 

 เมื่อ    xyr    แทน   สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

     X  แทน   ผลรวมของคะแนนชุด X  

     Y  แทน   ผลรวมของคะแนนชุด Y  

     2
X   แทน   ผลรวมของคะแนนชุด X  แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

     
2

Y   แทน    ผลรวมของคะแนนชุด Y  แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   XY     แทน   ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X  กบั Y  

     N   แทน   จ านวนคนหรอืสิง่ทีศ่กึษา 

 2
X

2

iX
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   2.6 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัเจตคตโิดยวธิกีารแจกแจงท ี 
(t-Distribution) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 215 - 216) 
 
 
               
 

เมื่อ       แทน  ค่าอ านาจจ าแนกขอ้สอบ 
      แทน  คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มสงู 
       แทน  คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มต ่า 
      แทน  คะแนนเฉลีย่ความแปรปรวนของกลุ่มสงู 
      แทน  คะแนนเฉลีย่ความแปรปรวนของกลุ่มต ่า 
       แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มสงู 
      แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มต ่า 
 

1. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
 3.1 สถิตทิี่ใช้ในการตรวจสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 และขอ้ที่ 4 เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของกลุ่มทดลองที่ 1 
และกลุ่มทดลองที ่2 ก่อนได้รบัการสอนและหลงัได้รบัการสอน  โดยใช้สถิต ิt-test for Dependent 
Samples  (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 180) 

                                                  ;    1 ndf  
 
 

                    เมื่อ   t          แทน    ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณา 
  D             แทน    ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 

 2D         แทน    ผลรวมของ D  แต่ละตวัดว้ยยกก าลงัสอง 
  2

D       แทน    ผลรวมของ D   ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
    n         แทน    จ านวนคู่ 
 

    3.2 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถ
ในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 หลงัรบัการ
สอนกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใชส้ถติ ิt -test for One Sample (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 133-134)         

                          
          ;       
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  เมื่อ  t       แทน     ค่าทีใ่ชท้ีพ่จิารณาใน  t - Distribution 
         X      แทน     ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
     o      แทน     เกณฑค์่าเฉลีย่ทีต่ ัง้ไว ้( o = 70%) 
                     แทน     ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
      n       แทน     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 3.3  สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 และขอ้ที ่5 เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรร์ะหวา่งกลุ่มทดลองที1่ กบักลุ่มทดลองที ่2 โดยใชส้ถติ ิt – test  for Independent  
Samples (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 180) 
 
            ;  
 
 
    แทน    จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มทดลองที ่1 
    แทน    จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มทดลองที ่2 
  1X   แทน    ค่าเฉลีย่ของกลุ่มทดลองที ่1  
  2X  แทน    ค่าเฉลีย่ของกลุ่มทดลองที ่1 

  2

1S   แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที ่1 
  2

2S   แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที ่2 
    แทน    ค่าองศาแห่งความเป็นอสิระ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปรความหมายผลของการวเิคราะหข์อ้มลู  เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจตรงกนั  ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
      n        แทน กลุ่มนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   K        แทน    คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
                X          แทน    ค่าเฉลีย่ของคะแนน 
               s       แทน    ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
              o        แทน   ค่าเฉลีย่มาตรฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์( o  = รอ้ยละ 70 ) 
                   t         แทน    ค่าทีใ่ชพ้จิารณาใน  t – Distribution 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มูลในการทดลองครัง้
นี้ ผูว้จิยัน าเสนอตามล าดบั ดงันี้  
  1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระหว่าง
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1และ กลุ่มทดลองที ่2 โดยใชส้ถติ ิt – test  for  
Dependent Samples  
  2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของกลุ่ม
ทดลองที ่1และกลุ่มทดลองที ่2 กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิ t -test for One Sample 
  3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระหว่าง
กลุ่มทดลองที ่1 (SSCS) กบักลุ่มทดลองที ่2 (KWDL) โดยใชส้ถติ ิt – test  for Independent  
Samples 
                    4. เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
ของกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2  โดยใชส้ถติ ิt – test  for Dependent Samples 
           5. เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กบั 
กลุ่มทดลองที ่2  โดยใชส้ถติ ิt – test  for Independent Samples 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ Randomized Control-Group Pretest-
Posttest Design (ชศูร ีวงศ์รตันะ.  2550: 377)  ขอ้มูลที่ได้สามารถแสดงค่าสถิต ิโดยจ าแนกตาม  
ตวัแปรทีศ่กึษา ไดด้งันี้ 
 1. ค่าสถิตพิื้นฐานของความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ และ   
เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัได้รบัการสอน
โดยใชร้ปูแบบ SSCS และ การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL ผลปรากฏดงัตาราง 12 
 

ตาราง 12 ค่าสถติพิืน้ฐานของความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ และ    
      เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บั 
      การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และ การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
 

ตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษา 

n 

สอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS สอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
        

ความสามารถใน
การแกป้ญัหา
คณิตศาสตร ์

39 11.85 4.00 32.46 2.49 11.72 3.57 32.31 2.58 

เจตคตต่ิอการ
เรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์

39 91.25 14.90 118.67 15.70 88.66 11.93 113.31 14.78 

 
 จากตาราง 12 พบวา่ ก่อนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS นกัเรยีนมคีวามสามารถในการ
แกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 11.85 คะแนน ภายหลงัไดร้บัการสอน
โดยใชร้ปูแบบ SSCS นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ มคีะแนน
เฉลีย่เพิม่ขึน้เป็น 32.46 คะแนน โดยมคี่าความเบีย่งเบนมาตรฐานลดลง ส าหรบัเจตคตต่ิอการเรยีน
วชิาคณิตศาสตรก์่อนไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 91.25 คะแนน ภายหลงั
ไดร้บัการสอนมคี่าเฉลีย่เพิม่ขึน้เป็น 118.67 คะแนน โดยมคี่าความเบีย่งเบนมาตรฐานเพิม่ขึน้ 
 เมื่อพจิารณาการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา
คณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 11.72 คะแนน ภายหลงัไดร้บัการสอนโดยใช้
เทคนิค KWDL นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ มคีะแนนเฉลีย่
เพิม่ขึน้เป็น 32.31 คะแนน โดยมคี่าความเบีย่งเบนมาตรฐานลดลง ส าหรบัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรก์่อนไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 88.66 คะแนน ภายหลงั
ไดร้บัการสอนมคี่าเฉลีย่เพิม่ขึน้เป็น 113.31 คะแนน โดยมคี่าความเบีย่งเบนมาตรฐานเพิม่ขึน้ 

X X X Xs ss s
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 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระหว่างก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองที่ 1 (SSCS) กบักลุ่มทดลองที่ 2 (KWDL) โดยใช้สถิต ิt – test  
for Dependent Samples ผลปรากฏดงัตาราง 13 
 

ตาราง 13 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ  
      ระหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุม่ทดลองที ่1(SSCS) และกลุ่มทดลองที ่2(KWDL) 
 
            กลุม่ทดลอง                   n      K                                            t             
  

           ก่อนทดลอง      39      40     11.85     4.00                                 
                หลงัทดลอง      39      40      32.46     2.49        
          
      ก่อนทดลอง      39      40     11.72     3.59        
      หลงัทดลอง      39      40      32.31     2.57        
                                               
       

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  
 

 จากตาราง 13 พบวา่ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน           
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภายหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
KWDL เรื่อง อสมการ สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
KWDL อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่ การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และ 
การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL ส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรส์งูขึน้ 
 3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของ        
กลุ่มทดลองที ่1 (SSCS) และกลุ่มทดลองที ่2 (KWDL)  กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) โดยใชส้ถติ ิt-test 
for One Sample ผลปรากฏ ดงัตาราง 14 
 

ตาราง 14 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ หลงัเรยีนของ 
      กลุม่ทดลองที ่1 (SSCS) กบักลุ่มทดลองที ่2 (KWDL) กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
 

 
       กลุม่ตวัอยา่ง              n         K                                      o (70%)            t                    
  

      กลุ่มทดลองที ่1           39        40        32.46          2.49         28             11.18**                
      กลุ่มทดลองที ่2           39        40        32.31          2.58         28       10.44**  
 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  
 

X s

X s D
2

D

กลุ่มทดลอง 1 

กลุ่มทดลอง 2 

  804     16,804     52.41**   

  803     16,697    62.00**   
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 จากตาราง 14 พบวา่ ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน           
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภายหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
KWDL เรื่อง อสมการ มคีะแนนเฉลีย่ 32.46 และ 32.31 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 81.15 และ 80.76 
ตามล าดบั ซึง่สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ระหวา่ง 
กลุ่มทดลองที ่1(SSCS) กบักลุ่มทดลองที ่2(KWDL) โดยใชส้ถติ ิt – test for Independent  
Samples ผลปรากฏ ดงัตาราง 15 
 

ตาราง 15 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ หลงัเรยีน 
      ระหวา่งกลุ่มทดลองที ่1 (SSCS) กบักลุ่มทดลองที ่2 (KWDL)  
 

     กลุ่มตวัอยา่ง                 n           K                                      t                                
  

     กลุ่มทดลอง 1               39          40          32.46          6.20 

     กลุ่มทดลอง 2               39          40          32.31          6.64    
   

 

 จากตาราง 15 พบวา่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ 
SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนคิ KWDL มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง 
อสมการ ไม่แตกต่างกนั 
 5. เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ
กลุ่มทดลองที ่1 (SSCS) กบักลุ่มทดลองที ่2 (KWDL) โดยใชส้ถติ ิt – test  for Dependent  
Samples ผลปรากฏ ดงัตาราง 16 
 

ตาราง 16  การเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ  
     กลุ่มทดลองที ่1(SSCS) กบักลุ่มทดลองที ่2(KWDL) 
 

 
            กลุม่ทดลอง                   n      K                                          t             
  

           ก่อนทดลอง      39      40     91.26     14.91                                 
                หลงัทดลอง      39      40    118.67     15.71        
          
      ก่อนทดลอง      39      40     88.67     11.93        
      หลงัทดลอง      39      40    113.31     14.78        
                                               

 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  

X

0.26 

2s

X s D
2

D

กลุ่มทดลอง 1 

กลุ่มทดลอง 2 

 1,069     32,347    19.12**   

   961     26,767    17.07**   
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  จากตาราง 16 พบวา่เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  
ปีที ่3 ภายหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง 
อสมการ สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่ การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ส่งผลใหน้กัเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์งูขึน้ 
   6. เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ะหวา่งกลุ่มทดลองที ่1 (SSCS) กบั
กลุ่มทดลองที ่2 (KWDL) โดยใชส้ถติ ิt – test  for Independent Samples  ผลปรากฏ ดงัตาราง 17 
 
ตาราง 17 การเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรยีนระหวา่งกลุ่มทดลอง 
      ที ่1(SSCS) กบักลุ่มทดลองที ่2(KWDL) 
 
                                             

     กลุ่มตวัอยา่ง                 n           K                                            t                 
               
      กลุ่มทดลอง 1               39          40          118.67         246.70                
     กลุ่มทดลอง 2               39          40           113.31         218.32      
   
 

 จากตาราง 17 พบวา่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ 
SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนคิ KWDL มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

 1.55 

2s



บทท่ี  5 
สรปุผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิทดลอง มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางการเรยีนคณิตศาสตร ์และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึง่สรุปสาระส าคญัและผลการศกึษาไดด้งันี้ 
  

ความมุง่หมายของการวิจยั 
    ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 

  1. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดย
ใชเ้ทคนิค KWDL 
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
  3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL 
  4. เพื่อเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3  ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
  5. เพื่อเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 

 

สมมติฐานของการวิจยั 
             1. นักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL           
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอน 

 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDLม ี
ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 หลงั
ไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 ขึน้
ไป 
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 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค  KWDL  
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
 แตกต่างกนั  
 4. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL   
 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอน 
 5. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ตกต่างกนั  
 

วิธีการด าเนินการของการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
                 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีน 
วดัแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีเ่รยีนวชิาคณิตศาสตร์ ในภาค
เรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่มดว้ยการจบัสลากมา 2 หอ้งเรยีน จากหอ้งเรยีนทัง้หมด ซึง่นกัเรยีนแต่
ละหอ้งเรยีนมผีลการเรยีนไม่แตกต่างกนั เนื่องจากทางโรงเรยีนไดจ้ดัหอ้งเรยีนโดยคละความ 
สามารถของนกัเรยีนจ านวนหอ้งละ 39 คน แลว้สุ่มกลุ่มตวัอย่างที่ได้มาโดยการจบัสลาก (Random 
Selection) เพื่อเลอืกกลุ่มทดลองที ่1และกลุ่มทดลองที ่2 โดยกลุ่มทดลองที ่1 ได้รบัการสอนโดยใช้
รปูแบบ SSCS และกลุ่มทดลองที ่2 ไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน  
              1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบ  SSCS รายวิชา
คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน เรื่อง อสมการ 
   1.2 แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDLรายวชิาคณิตศาสตร์
พืน้ฐาน เรื่อง อสมการ 
  2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 2 ชุด เป็นแบบอตันยั จ านวน 5 ขอ้ 
  3. แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เป็นแบบลิเคอร์ทสเกล (Likert’s 
Scale) ชนิด 5 ระดบั จ านวน 30 ขอ้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
  1. ขอความร่วมมอืโรงเรยีนวดัแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ยตนเอง 
ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง 
อสมการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
              2. ชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
KWDL เรื่อง อสมการ เพื่อให้นักเรยีนได้ปฏบิตัิตนได้ถูกต้องแต่ผู้วจิยัจะไม่อธบิายถึงการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการสอนแบบ SSCS เพราะจะอธบิายหลงัเรยีนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละแบบวดัเจตคตต่ิอการ 
เรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัแสมด า แขวงแสมด า  
เขตบางขุนเทยีน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง แล้วบนัทกึคะแนนกลุ่มตวัอย่างที่
ไดร้บัจากการทดลองสอบครัง้นี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) โดยใชเ้วลา 1

2

1 คาบ 

  4. ด าเนินการสอนทัง้ 2 กลุ่ม ในเนื้อหาเดยีวกนัด าเนินการจดัการเรยีนรู้โดยใช้
รปูแบบการสอนแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ โดยใชเ้วลาการสอน
กลุ่มละ 15 คาบ คาบละ 50 นาท ี 
  5. เมื่อด าเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SSCS และการสอนโดย
ใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ เรยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากนัน้ท าการทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปญัหาคณิตศาสตร์ และแบบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์ และบนัทึกผลการทดสอบให้เป็น
คะแนนหลงัเรยีน(Post-test)โดยใชเ้วลา 1

2

1 คาบ  

  6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์และ
แบบวดัเจตคตต่ิอการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ น าคะแนนที่ได้วเิคราะห์วธิีทางสถิตเิพื่อตรวจสอบ
สมมตฐิาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัมลี าดบัข ัน้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
  1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระหว่าง
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1(SSCS) และกลุ่มทดลองที ่2 (KWDL) โดยใชส้ถติ ิ 
t – test  for Dependent Samples  
 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของกลุ่ม
ทดลองที่ 1 (SSCS) กบักลุ่มทดลองที่ 2 (KWDL) และเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้สถิต ิt-test for 
One Sample 
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 3. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระหว่าง
กลุ่มทดลองที ่1 (SSCS) กบักลุ่มทดลองที ่2 (KWDL) โดยใชส้ถติ ิt – test  for Independent 
Samples    

       4. เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
ของกลุ่มทดลองที่ 1 (SSCS) และกลุ่มทดลองที่ 2 (KWDL) โดยใช้สถิต ิt – test  for Dependent 
Samples 
 5. เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 (SSCS) 
กบักลุ่มทดลองที ่2 (KWDL)  โดยใชส้ถติ ิt – test  for Independent Samples  
   

สรปุผลการวิจยั 
 1. นักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL           
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ 
SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค  KWDL อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL   
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ หลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS 
และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL ผ่านเกณฑ ์
รอ้ยละ 70 ขึน้ไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค  KWDL  
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ไม่แตกต่างกนั 
 4. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL   
 มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอน
โดยใชเ้ทคนิค  KWDL อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5. นักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL มี
เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั  
 

อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัครัง้นี้ อภปิรายผลไดด้งันี้ 
     จากการศกึษาการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ 
และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รบัการสอนโดยใช้
รปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL อภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL สงูกวา่ 
ก่อนไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค  KWDL และสงูกวา่เกณฑ ์
รอ้ยละ 70 ขึน้ไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้เนื่องมาจาก  
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 1.1 การสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS (Pizzini; Shepardson & Abell. 1989: 523-532) 
มกีระบวนการและขัน้ตอนในการสอนที่ส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาและให้นักเรียนใช้
กระบวนการคดิอยา่งมเีหตุผล มุ่งให้นักเรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยครูเป็นเพยีงผู้แนะน าและเสนอ
ปญัหา กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิและคน้ควา้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานของกระบวนการแก้โจทยป์ญัหา 4 
ข ัน้ตอน ดงันี้ ขัน้ที่ 1 Search: S  เป็นข ัน้ตอนของการค้นหาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหา และการ
แยกแยะประเด็นของปญัหา ในขัน้นี้นักเรยีนได้ฝึกการคดิวเิคราะห์ว่าข้อมูลที่โจทยก์ าหนดให้มี
อะไรบา้ง และขอ้มูลที่เป็นความรู้ที่ตวันักเรยีนมอียู่ น ามาวเิคราะห์ร่วมกนั เพื่อที่จะหาแนวทางใน
การแกป้ญัหาตามทีโ่จทยก์ าหนด ข ัน้ที ่2 Solve: S  เป็นข ัน้ตอนของการแกป้ญัหา ในขัน้นี้นักเรยีน
ไดฝึ้กการวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์จากขอ้มูลที่นักเรยีนได้มาจากการค้นหาในขอ้ที ่
1 และด าเนินการแกป้ญัหาตามวธิกีารแกป้ญัหาทีน่กัเรยีนคดิขึน้มาเอง หรอืตามวธิทีีค่รแูนะแนวทาง
ให ้ข ัน้ที ่3 Create: C  เป็นข ัน้ตอนของการน าผลทีไ่ดม้าจดักระท าเป็นขัน้ตอนเพื่อใหง้่ายต่อ 
ความเขา้ใจ และเพื่อสื่อสารกบัคนอื่นได้ ในขัน้นี้นักเรยีนจะได้ฝึกการคดิอย่างมรีะบบ เป็นขัน้ตอน
และสามารถเขยีนขัน้ตอนการคดิออกมาเป็นขัน้ ๆ ได ้ข ัน้ที ่4 Share: S เป็นข ัน้ของการแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลและวธิีการแก้ปญัหา ในขัน้นี้นักเรยีนได้ฝึกการสื่อสารที่ท าให้คนอื่น
สามารถเขา้ใจในสิง่ทีต่วัเองน าเสนอ และนกัเรยีนไดฝึ้กการยอมรบัเหตุผลของผู้อื่น ท าให้นักเรยีนมี
วสิยัทศัน์ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีด่ขี ึน้  
 ดงันัน้ การสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS จงึท าให้นักเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตรไ์ด ้สงูกว่าก่อนเรยีน และสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ เชยีบเพทต้า 
และรสัเซลล์ (Chiappetta; & Russell. 1982: 153) ที่ท าการวจิยัเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการเรยีนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการแก้ปญัหากบันักเรยีนเกรด 8 พบว่า การเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
แกป้ญัหานัน้ไม่เพยีงแต่จะท าใหค้วามสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรยีนดขีึน้เท่านัน้ แต่ยงัช่วย
ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนดขีึน้ดว้ย และยงัพบวา่ นักเรยีนกลุ่มที่ได้รบัการสอนโดยใช้
รปูแบบ SSCS มคีวามสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรยีนกลุ่มที่ได้รบัการ
สอนแบบปกต ิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบั นวลจนัทร์ ผมอุดทา (2545: 
59) ได้ท าการวจิยัผลการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มต่ีอความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ข ัน้ต ่า 
ร้อยละ 50 ตามที่ก าหนดไว ้และความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนที่
ไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS สงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 
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 1.2 การสอนโดยใช้เทคนิค KWDL (Shaw; & Others. 1997:  482-486) เป็นเทคนิค
ทีฝึ่กใหน้กัเรยีนคดิวเิคราะห์โจทยป์ญัหาอย่างหลากหลาย อนัจะเป็นผลให้นักเรยีนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจ าวนัของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภ าพและเกิด
ประสทิธผิล ซึง่ประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน คอื  
 ขัน้ที่ 1 K: (What we know) เป็นขัน้ที่นักเรยีนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรยีนหรอืสิง่ที่
โจทยบ์อกให้ทราบมอีะไรบ้าง ซึ่งเป็นขัน้ที่นักเรยีนต้องอ่านอย่างวเิคราะห์ โดยอาจต้องใช้ความรู้
เดมิทีเ่รยีนไปแลว้จากการระดมสมอง เพื่อหาสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหว้า่มอีะไรบา้ง  
 ขัน้ที่ 2 W: (What we want to know) นักเรยีนหาสิง่ที่โจทยต์้องการทราบหรอืสิง่ที่
นกัเรยีนตอ้งการรู ้และจะมกีารแกป้ญัหาอย่างไร ซึ่งเป็นข ัน้ที่นักเรยีนต้องหาว่าสิง่ที่โจทยต์้องการ
ทราบหรอืสิง่ที่นักเรยีนต้องการรู้ คอือะไร และจะมกีารแก้ปญัหาอย่างไร ใช้วธิกีารอะไรได้บ้างให้
นกัเรยีนสรุปถงึวธิกีารแกป้ญัหา  

 ขัน้ที ่3 D: (What we do to find out) นักเรยีนจะต้องคดิว่าจะท าอะไรบ้าง หรอืมวีธิี
ใดบา้ง เพื่อหาค าตอบตามที่โจทยต์้องการ หรอืสิง่ที่ตนเองต้องการรู้โดยด าเนินการแก้ปญัหาตาม
แผนและขัน้ตอนทีว่างไว ้ เป็นข ัน้ทีน่กัเรยีนลงมอืแกป้ญัหาโดยใหบ้อกประโยคสญัลกัษณ์และวธิที า
ในการแกป้ญัหาอยา่งกระจ่างชดั 

 ขัน้ที่ 4 L: (What we learned) เป็นขัน้ที่นักเรยีนทบทวนว่าได้เรยีนรู้อะไรจากการ
แก้ปญัหาและมขี ัน้ตอนการแก้ปญัหาอย่างไร ซึ่งเป็นข ัน้ที่นักเรยีนสรุปสิง่ที่ได้เรยีนรู้โจทยว์่าสิง่ที่
โจทยต์อ้งการทราบคอือะไร นกัเรยีนตอ้งตอบค าถามได้ว่าโจทยต์้องการอะไร ค าตอบที่ได้คอือะไร 
ไดม้าอยา่งไร โดยเขยีนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ใหไ้ด ้รวมถงึข ัน้การวางแผนการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ  

ดงันัน้ การสอนโดยใช้รูปเทคนิค KWDL จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปญัหาคณิตศาสตร์ได้ สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชอว ์
แชมเบลส เชสซนิ ไพรซ์ และเบยีร์เดน (Shaw; Chambless; Chessin; Price; & Beardain. 1997: 
Abstract) ซึง่ไดท้ าการอบรมครูผู้สอนเกรด 4 โดยการรวมกลุ่มแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค KWDL และให้น ากลบัไปทดลองสอนกบันักเรยีน แล้วน าผลไปเปรยีบเทยีบกบันักเรยีนที่
เรียนปกติ ผลการวจิยัพบว่า นักเรียนที่รวมกลุ่มแก้ปญัหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL 
สามารถเขยีนค าตอบละเอยีดมากกว่า นอกจากนี้นักเรยีนที่รวมกลุ่มแก้ปญัหาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค KWDL  มเีจตคตดิา้นบวกกบัคณิตศาสตร ์อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิยม เกรยีท่า
ทราย (2548: 90) ไดศ้กึษาการพฒันาผลการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรเ์รื่องโจทยป์ญัหาการหาพืน้ทีผ่วิ
และปริมาตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปญัหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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  จากเหตุผลขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าการสอนทัง้สองวธิีนี้เป็นการสอนที่มลี าดบัข ัน้ตอนและ
กระบวนการทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน แต่ละขัน้มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรยีน
เกดิแรงกระตุน้ความคดิและคน้หาขอ้มลูของค าตอบในการแก้ปญัหา และครูจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง
ในการแกป้ญัหาจงึเหมาะส าหรบัการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ 
  2. จากผลการวจิยัพบวา่  ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เนื่องมาจากในแต่ละขัน้ของการสอนของทัง้สองวธิมีขี ัน้ตอนในการสอน
ทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื  
 ขัน้ที ่1 S: Search และ K: (What we know) เป็นข ัน้ตอนทีน่กัเรยีนต้องค้นหาขอ้มูล
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา และการแยกแยะประเดน็ปญัหา วา่สิง่ทีโ่จทยบ์อกให้ทราบมอีะไรบ้าง ซึ่งเป็น
ขัน้ทีน่ักเรยีนต้องอ่านอย่างวเิคราะห์และฝึกคดิวเิคราะห์ โดยอาจต้องใช้ความรู้เดมิที่เรยีนไปแล้ว
จากการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางแก้โจทย์ปญัหาที่ก าหนดให้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
ประมวลผลขอ้มูลที่ใช้ในการแก้ปญัหาของสเตริ์นเบอร์ก (Sternberg. 1986: 41-78) ที่ผู้แก้ปญัหา
จะตอ้งพยายามเชื่อมโยงความรูเ้ดมิทีม่อียู ่และขอ้มลูทีผู่แ้กป้ญัหารบัมาใหม่ น ามาใชใ้นการวางแผน
แก้ปญัหาโดยการบูรณาการข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่เข้าด้วยกนั และจดัองค์ประกอบใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของปญัหานัน้ ๆ  
 ขัน้ที่ 2 S: Solve และ W: (What we want to know) เป็นขัน้ตอนที่นักเรยีนต้อง
วางแผนและด าเนินการแกป้ญัหาจากสิง่ทีโ่จทยบ์อกใหท้ราบ สิง่ทีโ่จทยต์อ้งทราบ หรอืสิง่ที่นักเรยีน
ตอ้งการรู ้และจะมกีารแกป้ญัหาอยา่งไรโดยนกัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ ตามวธิกีารแกป้ญัหา
ทีน่กัเรยีนคดิขึน้มาเอง หรอืตามวธิทีีค่รแูนะแนวทางให ้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกป้ญัหา และทดลอง
แกป้ญัหา โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรมให้ลุล่วงไปด้วยด ีซึ่งสอดคล้องกบั
ข ัน้ตอนในการแก้ปญัหาของ โพลยา (Polya. 1957: XVI-XVII) ที่ใช้ค าถามกระตุ้นความคดิของ
นักเรยีน  นักเรียนสามารถอภปิรายเกี่ยวกบัสิง่ที่โจทยท์ี่ก าหนดให้  สิง่ที่โจทยต์้องการให้หาและ
วธิีการแก้ปญัหาได้  ท าให้นักเรียนเลือกใช้วธิีการแก้ปญัหาที่เหมาะสมและหาค าตอบได้อย่าง
ถูกตอ้ง  ถ้านกัเรยีนมวีธิกีารแกป้ญัหาทีถู่กตอ้งจะท าให้นักเรยีนเขา้ใจรูปแบบการแก้ปญัหาและจะ
ช่วยประหยดัเวลาในการแกป้ญัหาได ้
 ขัน้ที่ 3 C: Create และ D: (What we do to find out) เป็นขัน้ตอนที่นักเรยีนจะต้อง
ลงมือแก้โจทย์ปญัหาตามแผนที่วางไว้ โดยการเขยีนขัน้ตอนการคิดออกมาเป็นขัน้ ๆ ซึ่งข ัน้นี้
นกัเรยีนจะไดฝึ้กการคดิค านวณอยา่งเป็นระบบเพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจและเพื่อสื่อสารกบัคนอื่นได ้
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศนูยพ์ฒันาหนังสอื กรมวชิาการ (2541: 5) ที่สรุปไวว้่า การที่นักเรยีน
ได้แก้ปญัหาตามที่นักเรียนได้วางแผนไวเ้ป็นวธิีการที่เหมาะสมที่สุด ครูผู้สอนไม่ควรก าหนดว่า
นกัเรยีนจะตอ้งใชว้ธิกีารใดจงึจะถูกตอ้ง 
  ขัน้ที่ 4 S: Share และ L: (What we learned) เป็นขัน้ที่นักเรยีนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัข้อมูลและวิธีการแก้ปญัหาและสรุปค าตอบของโจทย์ปญัหานัน้ โดยเขยีนเป็น
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ประโยคสญัลกัษณ์ให้ได้ แล้วแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลของการแก้ปญัหา รวมทัง้
ข ัน้ตอนของการแกป้ญัหา โดยครคูอยถาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และร่วมกนัสรุปความรู้ที่ได้
และวธิกีารแกป้ญัหาต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของน้อมศร ีเคท (2536: 28) ที่สรุปไว้ว่า ครูควร
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนคดิหาวธิกีารต่าง ๆ วธิ ีเพราะจะช่วยใหน้กัเรียนมคีวามคดิทีก่วา้งไม่จ ากดั ดงันัน้
วธิกีารสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL จงึเป็นวธิทีีเ่หมาะส าหรบัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
  จากการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL มกีระบวนการสอน
ในแต่ละขัน้คลา้ยคลงึกนัของ ดงัขอ้ความขา้งต้นที่กล่าวมาแล้วนัน้ จงึส่งผลให้นักเรยีนที่ได้รบัการ
สอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL มีความสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั 
  3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL  มี
เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์สงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอน และนักเรยีนที่ได้รบัการสอนทัง้สอง
วธิมีเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เนื่องมาจาก 
 3.1 การสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนค้นหาข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งกบัปญัหาและการแยกแยะประเดน็ของปญัหา จงึท าให้นักเรยีนมคีวามเขา้ใจโจทยป์ญัหา
คณิตศาสตรม์ากขึน้ และสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ในขอ้นัน้ ๆ ได้ อกีทัง้การสอนโดยใช้
รูปแบบ SSCS เป็นการสอนที่เน้นทกัษะการคดิแก้ปญัหา เน้นการเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกบั
วธิกีารแกป้ญัหาและขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหาหรอืการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็นี้อาจกระท าได้
ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกนัเองหรือนักเรียนกบัครูผู้สอน วธิีการเช่นนี้จะท าให้นักเรียนเกิด
ความคดิ ความเขา้ใจ หลกัการ ดว้ยความเขา้ใจของนกัเรยีนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อศิรา
วุฒ ส้มซ่า (2549: 54) ที่ศกึษาผลของการสอนแบบ SSCS ที่มต่ีอเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รบัการสอนแบบ SSCS มีเจตคติต่อวชิา
คณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ี 
 3.2 การสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เป็นการจดันกัเรยีนเป็นกลุ่ม เพื่อใหน้กัเรยีนมกีาร 
แลกเปลีย่น เรยีนรูป้ระสบการณ์และความรูร้่วมกนั มกีารเลอืกวธิกีารแกโ้จทยป์ญัหาตามความถนัด
และความสนใจ รวมทัง้มกีารออกมาน าเสนอ ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรยีนมเีจตคตทิี่ดแีละมคีวาม
ภาคภมูใิจต่อการเรยีนคณิตศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของกรมวชิาการ(2544: 25) ที่กล่าวไว้
วา่ การทีผู่เ้รยีนไดเ้ลอืกวธิกีารของตนเอง และออกมาน าเสนอผลงานจะท าให้ผู้เรยีนเกดิเจตคตทิี่ดี
และมคีวามภาคภูมใิจในผลงาน เกดิความรู้สกึอยากคดิ อยากท า กล้าแสดงออกและจดจ าสาระที่
ตนเองไดอ้อกมาน าเสนอไดน้าน    
  จากเหตุผลขา้งต้นจึงสรุปได้ว่า การสอนโดยใช้รูปแบบ  SSCS และการสอนโดยใช้
เทคนิค KWDL มกีระบวนการและขัน้ตอนในการสอนทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหา เน้น
กจิกรรมให้นักเรยีนฝึกทกัษะการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ เป็นขัน้ตอน เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้
ปฏบิตัจิรงิในการคดิแกป้ญัหาดว้ยตนเองโดยการระดมสมอง มปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุ่ม
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แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนัหาขอ้สรุปร่วมกนัในแต่ละเรื่องที่นักเรยีนศกึษา และครูเปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนไดซ้กัถามในสิง่ทีน่กัเรยีนสงสยัไม่เขา้ใจ จนกระทัง่นกัเรยีนเขา้ใจแกป้ญัหา 
คดิค านวณหาค าตอบได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง ท าให้นักเรยีนสามารถแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ได้
เป็นอยา่งด ีนอกจากนี้ครยูงัคอยช่วยเหลอืใหค้ าแนะน านกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิทุกข ัน้ตอนของการเรยีน
อยา่งเป็นกนัเอง การสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนและเพื่อนในชัน้เรยีนนัน้จะท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามร่วมมอืกนัระหวา่งผูเ้รยีน ส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ 
ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าวของบารูดี้ (Baroody. 1993: 2-9) ที่ว่าการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีน
ด้วยกันและการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วลัลภ มานักฆ้อง (2549: 91) ที่ได้ศกึษา
เรื่องการพฒันากิจกรรมด้วยวธิกีารสอนแบบ SSCS เรื่อง อสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนมเีจตคตทิางคณิตศาสตรห์ลงัใชชุ้ดกจิกรรม
ด้วยวธิีสอนแบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั
ผลงานวจิยัของอดเิรก เฉลยีวฉลาด (2550: 78) ทีไ่ดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์เรื่อง โจทยป์ญัหารอ้ยละ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใชเ้ทคนิค KWDL กบั
การสอนปกต ิผลการวจิยัพบวา่ เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่6 ทีไ่ด้รบั การสอนโดยใช้เทคนิค KWDL สูงกว่าการสอนปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
.05  ดงันัน้ การสอนทัง้สองวธินีี้ผูเ้รยีนมผีูป้ฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนและเพื่อนในชัน้เรยีนส่งผลใหน้กัเรยีน
มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรส์งูกวา่ก่อนไดร้บัการสอน อกีทัง้ยงัส่งผลใหเ้จตคตต่ิอการเรยีน
วชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL ไม่แตกต่างกนั  
   จากการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ท าให้นักเรยีนมี
ความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั 
ดงันัน้ ในการสอนแกโ้จทยป์ญัหาเกีย่วกบัคณิตศาสตร ์ครผููส้อนสามารถเลอืกใช้วธิกีารสอนแบบใด
แบบหนึ่งกไ็ดต้ามความเหมาะสม  
 

ข้อสงัเกตจากการวิจยั 
 1. ในคาบแรกของการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้
เทคนิค KWDL นักเรยีนยงัปรบัตวัไม่ได้ และไม่กล้าแสดงความคดิเหน็ของตวัเอง ไม่กล้าซกัถาม 
แต่เมื่อผู้วจิยัใช้ค าถาม และสร้างบรรยากาศในการเรยีนให้เป็นกนัเองจึงท าให้การเรยีนการสอน
ด าเนินต่อไปดว้ยด ี 
 2. ในการเรยีนแต่ละคาบตอ้งใชเ้วลาในการทบทวนบทเรยีนนานและอธบิายเนื้อหามาก
ท าใหบ้างครัง้สอนไม่ได ้ไม่เป็นไปตามแผนทีต่ ัง้ไว ้
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 3. นกัเรยีนจะชอบการท างานเป็นกลุ่มมากกว่าที่จะท าเป็นรายบุคคล เนื่องจากนักเรยีน
สามารถทีจ่ะปรกึษาหารอืและช่วยกนัคดิได้อยา่งเตม็ความสามารถของตนเอง 
 4. ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ผู้วจิยัจ าเป็นต้องปฏสิมัพนัธ์กบันักเรยีนทุกคน และให้
นกัเรยีนไดม้กีารแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ เอาใจใส่ต่อนักเรยีนทุกคนด้วยความเมตตาและ
อดทน ซึง่ส่งผลต่อพฒันาการของผูเ้รยีนเป็นอยา่งมาก และจะท าให้นักเรยีนตื่นตวัอยู่เสมอและเกดิ
การเรยีนรูใ้นกจิกรรมนัน้ไดอ้ยา่งด ี
 5. การทีน่กัเรยีนไดม้กีารน าเสนอผลงานของตนหลงัการท ากจิกรรม ท าใหน้กัเรยีนทราบ
ถึงขอ้ผดิพลาดของตนเองหรอืกลุ่ม แล้วน าขอ้ผดิพลาดนัน้ไปปรบัปรุงแก้ไขและพฒันาให้ดยี ิง่ขึ้น 
รวมทัง้ท าใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภูมใิจ กล้าแสดงออกและตัง้ใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดยี ิง่ ๆ 
ขึน้ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL  
จะเกดิประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ถ้าผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้โดยใหน้ักเรยีน
ทีม่คีวามสามารถในดา้นต่าง ๆ ช่วยออกแบบกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัความสามารถด้านนัน้ ๆ โดย
ครคูอยใหค้ าแนะน า ซึง่จะท าใหก้จิกรรมการเรยีนรูน้ัน้ตรงศกัยภาพของนกัเรยีนและมคีวามน่าสนใจ
ยิง่ขึน้ 

 2. ผูส้อนจะตอ้งระลกึอยูเ่สมอวา่การทีจ่ะแกป้ญัหาไดน้ัน้ นกัเรยีนตอ้งมพีืน้ฐาน 
ความรูท้ ีเ่พยีงพอ มเีวลาในการคดิ ได้ใช้ความสามารถในการสร้างความเขา้ใจ และอาจมนีักเรยีน
จ านวนมากทีไ่ม่สามารถแกป้ญัหาไดถ้้าครจูดักจิกรรมไม่เหมาะสม 

 3. การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย 
ใช้เทคนิค KWDL ครูผู้สอนควรชี้แจงข ัน้ตอนให้นักเรียนเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กจิกรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL  
ท าใหน้กัเรยีนมทีกัษะการแกป้ญัหาคณิตศาสตรส์งูขึน้ จงึควรส่งเสรมิใหม้กีารน ากจิกรรมการเรยีนรู้
ดงักล่าวไปใชใ้นการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนใหม้ากขึน้ และควรน าสถานการณ์ปญัหาในชวีติ 
ประจ าวนัสอดแทรกในกจิกรรม เพื่อใหน้กัเรยีนเหน็ความส าคญัของวชิาคณิตศาสตร์ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ SSCS และการจดั 
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค KWDL เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ 
ไดแ้ก่ ทกัษะการใหเ้หตุผล ทกัษะการสื่อสาร สื่อความหมาย และการน าเสนอ และทกัษะความคดิ
สรา้งสรรค ์ใหก้บันกัเรยีนในแต่ละระดบัชัน้และในเนื้อหาอื่น ๆ 

 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช ้
เทคนิค KWDL กบัวธิกีารสอนการแกป้ญัหาของโพลยา เพราะเป็นวธิกีารสอนแรกในการแก้ปญัหา
เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งวธิเีก่าและใหม่ในการแกป้ญัหา  
 3. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช ้
เทคนิค KWDL กบัตวัแปรทีเ่กีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นอื่น ๆ เช่น ความมวีนิยั  
จติลกัษณะ อยูอ่ยา่งเพยีงพอ ความซื่อสตัยส์ุจรติ ความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

 
ผลการวเิคราะหเ์ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

- ค่าดชันีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แกป้ญัหาคณิตศาสตร ์และแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ 

- ค่าความง่าย( EP ) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ 

- ค่าความเชื่อมัน่ของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการแกป้ญัหา 
คณิตศาสตร ์

- ค่า  iX  ค่า   2

iX  ค่า  2

iS  เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดั 
ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ 

-  ค่า  iX  ค่า   2

iX  ค่า  2

iS  เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีน
วชิาคณิตศาสตร ์

- ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ของแบบสอบถามวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
ของนกัเรยีนชัน้มยัมศกึษาปีที ่3 
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ตาราง 18  ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา(IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
     แกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ 
 

 

ผู้เช่ียวชาญ 
คะแนนความคิดเหน็ข้อท่ี 

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

IOC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 

 คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทีม่ค่ีาดชันีความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา
(IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC ≥ 0.5  ขึน้ไป ซึง่ทุกขอ้มคี่า IOC เท่ากบั 1 จงึคดัเลอืกทัง้ทัง้10 ขอ้  
 

ตาราง 19  หาค่าดชันีความง่าย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก(D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน 
     การแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ 
 

ข้อท่ี PE D ผลการพิจารณา 
1 0.73 0.55 ใช ้
2 0.48 0.43 ไม่ใช ้
3 0.72 0.58 ใช ้
4 0.39 0.28 ไม่ใช ้
5 0.66 0.55 ใช ้
6 0.45 0.22 ไม่ใช ้
7 0.58 0.57 ใช ้
8 0.38 0.18 ไม่ใช ้
9 0.61 0.33 ไม่ใช ้
10 0.67 0.66 ใช ้

 
 คดัเลอืกแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาเฉพาะที่มคี่าดชันีความง่าย (PE) อยู่
ระหวา่ง 0.58 – 0.73 ซึง่เป็นความง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรอืไม่ง่ายจนเกนิไป และคดัเลอืกขอ้ที่มคี่า
อ านาจจ าแนก(D) ตัง้แต่ 0.55 – 0.66 ซึ่งเป็นขอ้ที่แยกคนได้ และสามารถน าไปใช้ครัง้ต่อไป โดย
คดัเลอืกแบบทดสอบนี้ท ัง้หมด 5 ขอ้ 
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ตาราง 20 ค่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา(IOC) แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 
 

ขอ้สอบขอ้ที่ 
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
21 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
23 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
24 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
25 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
26 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
27 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ขอ้สอบขอ้ที่ 
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

28 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
29 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
30 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
31 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
32 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
33 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
34 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
35 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
36 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
37 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
38 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
39 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
40 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
 คดัเลอืกแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ขอ้ทีม่คี่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา
(IOC) โดยพจิารณาจากค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึ้นไป จึงคดัเลอืกข้อมที่มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.67-1.00 
จ านวน 40 ขอ้ 
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ตาราง 21  ค่าความเชื่อมัน่ของการตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
 
 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั คะแนนจากผูต้รวจให ้

   
(X) คะแนนคนที ่2 (Y) 

1 36 36 1,296 1,296 1,296 

2 38 39 1,444 1,521 1,482 

3 36 37 1,296 1,369 1,332 

4 38 39 1,444 1,521 1,482 

5 39 39 1,521 1,521 1,521 

6 37 38 1,369 1,444 1,406 

7 36 36 1,296 1,296 1,296 

8 37 37 1,369 1,369 1,369 

9 38 39 1,444 1,521 1,482 

10 35 36 1,225 1,296 1,260 

11 39 40 1,521 1,600 1,560 

12 36 37 1,296 1,369 1,332 

13 37 38 1,369 1,444 1,406 

14 38 38 1,444 1,444 1,444 

15 36 36 1,296 1,296 1,296 

16 35 36 1,225 1,296 1,260 

17 37 37 1,369 1,369 1,369 

18 35 36 1,225 1,296 1,260 

19 36 37 1,296 1,369 1,332 

20 39 39 1,521 1,521 1,521 

21 37 37 1,369 1,369 1,369 

22 38 39 1,444 1,521 1,482 

23 36 37 1,296 1,369 1,332 
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ตาราง  21 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนนจากผูว้จิยั คะแนนจากผูต้รวจให ้   

 
 
 

(X) คะแนนคนที ่2 (Y) 

24 38 38 1,444 1,444 1,444 

25 38 38 1,444 1,444 1,444 

26 36 37 1,296 1,369 1,332 

27 36 37 1,296 1,369 1,332 

28 37 37 1,369 1,369 1,369 

29 39 39 1,521 1,521 1,521 

30 36 37 1,296 1,369 1,332 

31 37 38 1,369 1,444 1,406 

32 36 37 1,296 1,369 1,332 

33 38 39 1,444 1,521 1,482 

34 39 39 1,521 1,521 1,521 

35 36 36 1,296 1,296 1,296 

36 38 38 1,444 1,444 1,444 

37 38 38 1,444 1,444 1,444 

38 38 39 1,444 1,521 1,482 

39 37 38 1,369 1,444 1,406 

40 36 37 1,296 1,369 1,332 

  1,482 1,505 54,964 56,675 55,808 
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 ศกึษาผลสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์

ของผูว้จิยัและผูต้รวจใหค้ะแนนคนที ่2 โดยการใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั 
 

   XYr

 
   

2 22 2

N XY X Y

N X X N Y Y




    
   

  

   

   

 

    เมื่อ    
xyr    แทน   สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

       X   แทน   ผลรวมของคะแนนชุด X  

       Y   แทน   ผลรวมของคะแนนชุด Y  

     2
X    แทน   ผลรวมของคะแนนชุด X  แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

     2
Y    แทน   ผลรวมของคะแนนชุด Y  แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

       XY     แทน   ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X  กบั Y  

         N   แทน   จ านวนคนหรอืสิง่ทีศ่กึษา 

 
 จากตารางจะได ้ X    1,482, Y   1,505, 2

X   54,964, 2
Y   56,675 

   XY    55,808, N = 40 
 

    xyr      =   
         21,50556,6754021,48254,96440 

 505)(1,482)(1,40(55,808)  

     

       =   0.91 
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ตาราง 22   ค่า  iX  ค่า   2

iX  ค่า  2

iS  เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความ 
      สามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ 
 

ขอ้ที ่  iX   2

iX  2

iS  
1 281 1999 1.00 
2 286 2086 1.05 
3 290 2139 0.93 
4 255 1671 1.16 
5 289 2116 0.71 

                    2

is  = 4.85 
  

หาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร
การหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (  - Coefficient) ของครอนบคั 
     
             
             
              
 เมื่อ                      แทน    ค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 

                 n      แทน    จ านวนขอ้สอบ 
         

2

is        แทน    คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
               2

ts       แทน    คะแนนความแปรปรวนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 
 

จากตารางจะได ้ n = 5,  2

is  = 4.85, 2

ts  = 12.92 
 

             =  






 
 12.92

4.851
15

5     

    
    =  0.78 
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ตาราง 23  ค่า  iX  ค่า   2

iX  ค่า  2

iS  เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบวดัเจตคตต่ิอ 
      การเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
 

ข้อ  iX   2

iX  Si
2 ข้อ  iX   2

iX  Si
2 

1. 132 470 0.88 16. 111 351 1.10 
2. 112 340 0.68 17. 146 570 0.95 
3. 122 410 0.97 18. 96 266 0.91 
4. 92 240 0.73 19. 122 411 1.00 
5. 104 300 0.76 20. 117 393 1.30 
6. 96 272 1.07 21. 121 404 0.97 
7. 103 313 1.23 22. 115 363 0.83 
8. 101 303 1.23 23. 101 305 1.28 
9. 105 309 0.86 24. 140 533 1.10 
10. 130 456 0.86 25. 126 434 0.95 
11. 134 510 1.57 26. 130 458 0.91 
12. 87 221 0.81 27. 128 438 0.73 
13. 145 561 0.91 28. 123 409 0.79 
14. 125 443 1.34 29. 99 291 1.18 
15. 127 434 0.79 30. 96 282 1.32 

                                         = 30.01 
 

 หาความเชื่อมัน่ของ โดยใชส้ตูรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของแบบสอบถามวดัเจตคตต่ิอ
การเรยีนวชิาคณิตศาสตร(์  - Coefficient) ของครอนบคั 
 
     
              เมื่อ                   แทน    ค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 

                n        แทน    จ านวนขอ้สอบ 
          2

is        แทน    คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
                2

ts        แทน    คะแนนความแปรปรวนของขอ้สอบทัง้ฉบบั 
 

จากตารางจะได ้ n = 30,  2

is  = 30.01, 2

ts  = 273.26 

     =  






 
 273.26

30.011
130

30    

  =   0.89 

 2

is
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ตาราง 24  ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ของแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ 
     ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (t) ผลการพิจารณา 

1. 4.000 คดัเลอืกไว ้ 21. 4.091 คดัเลอืกไว ้

2. 7.308 คดัเลอืกไว ้ 22. 9.231 คดัเลอืกไว ้

3. 6.336 คดัเลอืกไว ้ 23. 2.500 ตดัทิง้ 

4. 8.588 คดัเลอืกไว ้ 24. 12.609 คดัเลอืกไว ้

5. 1.425 ตดัทิง้ 25. 5.333 คดัเลอืกไว ้

6. 2.610 ตดัทิง้ 26. 8.519 คดัเลอืกไว ้

7. 1.551 ตดัทิง้ 27. 6.000 คดัเลอืกไว ้

8. 4.655 คดัเลอืกไว ้ 28. 9.583 คดัเลอืกไว ้

9. 10.952 คดัเลอืกไว ้ 29. 5.714 คดัเลอืกไว ้

10. 3.684 ตดัทิง้ 30. 6.923 คดัเลอืกไว ้

11. 4.783 คดัเลอืกไว ้ 31. 3.148 ตดัทิง้ 

12. 5.833 คดัเลอืกไว ้ 32. 2.500 ตดัทิง้ 

13. 8.823 คดัเลอืกไว ้ 33. 6.552 คดัเลอืกไว ้

14. 3.966 ตดัทิง้ 34. 7.097 คดัเลอืกไว ้

15. 8.823 คดัเลอืกไว ้ 35. 7.857 คดัเลอืกไว ้

16. 6.250 คดัเลอืกไว ้ 36. 10.952 คดัเลอืกไว ้

17. 6.923 คดัเลอืกไว ้ 37. 8.000 คดัเลอืกไว ้

18. 7.857 คดัเลอืกไว ้ 38. 5.455 คดัเลอืกไว ้

19. 4.705 คดัเลอืกไว ้ 39. 12.174 คดัเลอืกไว ้

20. 3.182 ตดัทิง้ 40. 2.500 ตดัทิง้ 
 

 คดัเลอืกแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์เฉพาะขอ้ที่มคี่าอ านาจจ าแนกที่ค่า t มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ านวน 30  ขอ้  
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ภาคผนวก ข 
 1. คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL  
เรื่อง อสมการ 
 2. คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
หลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ  
(คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 
 3. คะแนนเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการสอนโดยใช้รปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL 
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ตาราง 25 คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
      ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS เรื่อง อสมการ (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 
 

คนที ่
คะแนน 

ก่อนเรยีน 1(X )  
คะแนน 

หลงัเรยีน 2(X )  D  2D  

1 10 32 22 484 
2 20 35 15 225 
3 14 32 18 324 
4 14 31 17 289 
5 11 29 18 324 
6 9 31 22 484 
7 16 34 18 324 
8 8 29 21 441 
9 12 34 22 484 
10 12 33 21 441 
11 10 29 19 361 
12 9 28 19 361 
13 8 30 22 484 
14 12 34 22 484 
15 11 33 22 484 
16 18 36 18 324 
17 8 31 23 529 
18 11 34 23 529 
19 22 37 15 225 
20 10 31 21 441 
21 10 32 22 484 
22 8 30 22 484 
23 16 35 19 361 
24 11 33 22 484 
25 10 34 24 576 
26 17 36 19 361 
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1

22








n

DDn

D
t

ตาราง 25 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนน 

ก่อนเรยีน
1(X )  

คะแนน 
หลงัเรยีน 2(X )  D  2D  

27 9 33 24 576 
28 6 29 23 529 
29 12 35 23 529 
30 7 30 23 529 
31 16 32 16 256 
32 6 29 23 529 
33 7 30 23 529 
34 12 34 22 484 
35 9 31 22 484 
36 10 32 22 484 
37 17 36 19 361 
38 18 37 19 361 
39 16 35 19 361 

  462 1,266 804 16,804 
 X   = 11.85 X   = 32.46   

 
 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS โดยใชส้ถติ ิt-test for  
Dependent Samples 
          
          ;    1 ndf  
 
 
 เมื่อ    t          แทน    ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณา 

  D             แทน    ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
 2D         แทน    ผลรวมของ D  แต่ละตวัดว้ยยกก าลงัสอง 
  2

D       แทน    ผลรวมของ D   ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
    n         แทน    จ านวนคู่ 
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139

416,646)804,16(39

804




t

เนื่องจาก                = 804,           = 16,804 ,              = 646,416 , n = 39 
  
 
              
                                         

           t  =  52.41 
 (เปิดตารางค่า t  จะได้ค่าวกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.706 ที่ระดบั
นยัส าคญัทาสถติทิีร่ะดบั.01 เมื่อ df = 39 -1 = 38) 
 
 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
หลงัไดร้บัการสอนโดยใชรู้ปแบบ SSCS เรื่อง อสมการ กบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้สถิต ิ t-test 
for One Sample 
 
 
 
 

  เมื่อ   t      แทน     ค่าทีใ่ชท้ีพ่จิารณาใน  t - Distribution 
        X    แทน     ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
     o    แทน     เกณฑค์่าเฉลีย่ทีต่ ัง้ไว ้( o = 70%) 
                    แทน     ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

    n     แทน     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์ 
หลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS เรื่อง อสมการ โดยค านวณจากสตูร  
 
  
     
 
       
 
 
 
 
 
              s  =  2.49 


2

DD  2)( D

n

S
oX

t
μ



1)N(N

2)X(2XN

s

39x38
66)(1,266x1,2)(39x41,332 



1,482
1,602,7561,611,948



1,482
9,192



6.21

s
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 เนื่องจาก      X   = 32.46,  o  = 28,  s = 2.49,   n = 39  
 
                  t   = 
  
      
         t   =    
 
         t   =    11.18  
 (เปิดตารางค่า t  จะได้ค่าวกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.706 ที่ระดบั
นยัส าคญัทาสถติทิีร่ะดบั.01 เมื่อ df = 39 -1 = 38) 
 

ตาราง 26 คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
      ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรยีน 1(X )  คะแนนหลงัเรยีน 2(X )  D  2D  
1 8 29 21 441 
2 10 32 22 484 
3 8 28 20 400 
4 16 35 19 361 
5 11 33 22 484 
6 20 37 17 289 
7 16 35 19 361 
8 7 29 22 484 
9 9 31 22 484 
10 8 29 21 441 
11 10 32 22 484 
12 11 33 22 484 
13 11 32 21 441 
14 12 34 22 484 
15 12 35 23 529 
16 8 30 22 484 
17 10 37 27 729 
18 11 32 21 441 

 

39
2.49

28 - 32.46

0.39
4.46
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1

22








n

DDn

D
t

ตาราง 26 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนน 

ก่อนเรยีน
1(X )  

คะแนน 
หลงัเรยีน 2(X )  D  2D  

19 14 34 20 400 
20 10 31 21 441 
21 13 35 22 484 
22 22 38 16 256 
23 11 31 20 400 
24 12 32 20 400 
25 10 30 20 400 
26 9 31 22 484 
27 7 30 23 529 
28 18 36 18 324 
29 12 32 20 400 
30 11 33 22 484 
31 13 34 21 441 
32 18 35 17 289 
33 12 30 18 324 
34 17 34 17 289 
35 8 29 21 441 
36 10 32 22 484 
37 12 31 19 361 
38 9 28 19 361 
39 11 31 20 400 

  457 1,260 803 16,697 
 

 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการ ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชก้ารสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL 
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139

)39(
803


 644,809 16,697

  เมื่อ   t          แทน    ค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณา 
  D             แทน    ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 

 2D         แทน    ผลรวมของ D  แต่ละตวัดว้ยยกก าลงัสอง 
  2

D       แทน    ผลรวมของ D   ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
    n         แทน    จ านวนคู่ 

 
เนื่องจาก            =  803,            = 16,697 ,             =  644,809,  n = 39 

 
                                      t  =      
             
             
             t  =  62.00 
 
  (เปิดตารางค่า t จะได้ค่าวกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.706 ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ df = 39 -1 = 38) 
 
 เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
หลงัไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ กบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70) โดยใช้สถิต ิ t-test 
for One Sample 
    t  =   
       
 
  เมื่อ    t     แทน     ค่าทีใ่ชท้ีพ่จิารณาใน  t - Distribution 
        X    แทน     ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
     o    แทน     เกณฑค์่าเฉลีย่ทีต่ ัง้ไว ้( o = 70%) 
                             s     แทน     ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
       n    แทน     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ หลงั
ไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ โดยค านวณจากสตูร  
 
 
 
 
 


2

DD  2)( D

39x38
60)(1,260x1,2)(39x40,960 



1)N(N

2)X(2XNs



n

X
S

o
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             s  =   2.58 
 
 

        เนื่องจาก            = 32.31  ,  o  = 28 , s  = 2.58,  n = 39 
 
             t   = 
 
 
              t   = 
 
             t   =   10.44   
 (เปิดตารางค่า t  จะได้ค่าวกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.706 ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ df = 39 -1 = 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

39
2.58

2832.31

0.41
4.31

1,482
1,587,6001,597,440



1,482
9,840



6.63
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ตาราง 27 คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
      หลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS เรื่อง อสมการ (คะแนนเตม็ 40 คะแนน) 
 

คนที ่
กลุ่มทดลองท่ี 1 (SSCS) กลุ่มทดลองท่ี 2 (KWDL) 

หลงัเรียน หลงัเรียน2 หลงัเรียน หลงัเรียน2 
1 32 1,024 29 841 
2 35 1,225 32 1,024 
3 32 1,024 28 784 
4 31 961 35 1,225 
5 29 841 33 1,089 
6 31 961 37 1,369 
7 34 1,156 35 1,225 
8 29 841 29 841 
9 34 1,156 31 961 
10 33 1,089 29 841 
11 29 841 32 1,024 
12 28 784 33 1,089 
13 30 900 32 1,024 
14 34 1,156 34 1,156 
15 33 1,089 35 1,225 
16 36 1,296 30 900 
17 31 961 37 1,369 
18 34 1,156 32 1,024 
19 37 1,369 34 1,156 
20 31 961 31 961 
21 32 1,024 35 1,225 
22 30 900 38 1,444 
23 35 1,225 31 961 
24 33 1,089 32 1,024 
25 34 1,156 30 900 
26 36 1,296 31 961 
27 33 1,089 30 900 
28 29 841 36 1,296 
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2
sscss

2
sscss

2
sscss

2
sscss

ตาราง 27 (ต่อ) 
 

คนที ่
กลุ่มทดลองท่ี 1 (SSCS) กลุ่มทดลองท่ี 2 (KWDL) 

หลงัเรียน หลงัเรียน2 หลงัเรียน หลงัเรียน2 
29 35 1,225 32 1,024 
30 30 900 33 1,089 
31 32 1,024 34 1,156 
32 29 841 35 1,225 
33 30 900 30 900 
34 34 1,156 34 1,156 
35 31 961 29 841 
36 32 1,024 32 1,024 
37 36 1,296 31 961 
38 37 1,369 28 784 
39 35 1,225 31 961 

  1,266 41,332 1,260 40,960 
 
 ค านวณหาค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 หลงัได้รบัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และเทคนิค KWDL เรื่อง
อสมการโดยค านวณจากสตูร  
 
                                               = 
 
              = 
 
 
 
 

     = 
 
 
 

                       =  6.20 
 

  
 
 

39x38
66)(1,266x1,2)(39x41,332 

1,482
1,602,7561,611,948

1)n(n

2)X(2Xn
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2
kwdls

2
kwdls

2
kwdls

2
kwdls








 





39
1

39
1

23939
1)6.64(391)6.20(39

32.3132.46

 และ ค านวณโดยใชส้ตูร 
 
                     =  
           
                                              = 
 
 

            = 
 
 

                     =  6.64 
 

    การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และเทคนิค KWDL เรื่องอสมการ โดยใช ้  
t – test Independent Samples 
             
         t =               ;  
 
 
 

         t =       
   
   

         t =  
0.33

0.15    
 

         t =   
0.57
0.15      

  

         t =   0.26 
 
 ความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาที ่3    t = 0.32 
(เปิดตารางค่า t  จะได้ค่าวกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.706 ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ df = 39 -1 = 38) 
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ตาราง 28 คะแนนเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนเรยีน 
     และหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอน 
     โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
 

คนท่ี 

กลุ่มทดลองท่ี 1  (SSCS) กลุ่มทดลองท่ี 2 (KWDL) 
ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

หลงั
เรียน2 D1 D1

2 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

หลงั
เรียน2 D2 D2

2 

1 98 126 15876 28 784 77 89 7921 12 144 
2 107 115 13225 8 64 97 105 11025 8 64 
3 94 105 11025 11 121 100 126 15876 26 676 
4 108 132 17424 24 576 115 125 15625 10 100 
5 88 122 14884 34 1156 76 98 9604 22 484 
6 121 143 20449 22 484 69 87 7569 18 324 
7 118 126 15876 8 64 112 130 16900 18 324 
8 100 127 16129 27 729 92 114 12996 22 484 
9 113 141 19881 28 784 90 120 14400 30 900 
10 97 139 19321 42 1764 83 104 10816 21 441 
11 98 140 19600 42 1764 114 127 16129 13 169 
12 106 128 16384 22 484 99 132 17424 33 1089 
13 67 100 10000 33 1089 79 96 9216 17 289 
14 111 135 18225 24 576 95 128 16384 33 1089 
15 96 124 15376 28 784 93 112 12544 19 361 
16 109 140 19600 31 961 96 123 15129 27 729 
17 95 120 14400 25 625 95 121 14641 26 676 
18 57 84 7056 27 729 78 89 7921 11 121 
19 91 102 10404 11 121 87 116 13456 29 841 
20 75 96 9216 21 441 83 102 10404 19 361 
21 80 110 12100 30 900 94 132 17424 38 1444 
22 86 108 11664 22 484 102 127 16129 25 625 
23 65 90 8100 25 625 88 120 14400 32 1024 
24 97 112 12544 15 225 95 126 15876 31 961 
25 90 115 13225 25 625 82 133 17689 51 2601 
26 98 140 19600 42 1764 76 98 9604 22 484 
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1n

2D2Dn

D






139
1,142,76139(32,347)

1,069




ตาราง 28 (ต่อ) 
 

คนท่ี 

กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

หลงั
เรียน2 D1 D1

2 
ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

หลงั
เรียน2 D2 D2

2 

27 72 99 9801 27 729 75 100 10000 25 625 

28 92 120 14400 28 784 86 104 10816 18 324 

29 84 124 15376 40 1600 84 100 10000 16 256 

30 70 98 9604 28 784 78 110 12100 32 1024 

31 95 124 15376 29 841 98 138 19044 40 1600 

32 85 127 16129 42 1764 102 133 17689 31 961 

33 76 99 9801 23 529 67 92 8464 25 625 

34 73 102 10404 29 841 76 101 10201 25 625 

35 85 110 12100 25 625 84 124 15376 40 1600 

36 87 122 14884 35 1225 95 119 14161 24 576 

37 93 132 17424 39 1521 73 97 9409 24 576 

38 100 135 18225 35 1225 94 121 14641 27 729 

39 82 116 13456 34 1156 79 100 10000 21 441 

  3,559 4,628 558,564 1,069 32,347 3,458 4,419 509,003 961 26,767 
 
เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS  เรื่องอสมการ  
จากสตูร                                                   
             t  =     ;    1ndf   
              

 
จากตาราง              = 1,069,              = 32,347 ,                  = 1,142,761 , n = 39 

  

                                            t  =   
            
        
                                    t  =  19.12 


2D)(

2DD
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1n

2D2Dn
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139
923,52139(26,767)

961




2
sscss

2
sscss

2
sscss

2
sscss

2
kwdls

2
kwdls

(เปิดตารางค่า t  จะได้ค่าวกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.706 ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ df = 39 -1 = 38) 
 

เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบวดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
ก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL เรื่องอสมการ  

จากสตูร                                                   
  t  =      ;    1ndf   
 
              

จากตาราง                = 961 ,           = 26,767 ,                 = 923,521 , n = 39 
 
                               t  =  
 
              
       t   =   17.07  
 

(เปิดตารางค่า t  จะได้ค่าวกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.706 ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ df = 39 -1 = 38) 
 
 ค านวณหาค่าความแปรปรวนของเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 หลงัไดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และเทคนิค KWDL เรื่องอสมการโดยค านวณจากสตูร  
 
                              = 
 
                = 
 
              = 
 
                        =  246.70 
 

 และ ค านวณโดยใชส้ตูร 
 

               = 
 
 
 
 


2)2D(

2
2D 2D

1,482
21,418,38421,783,996

1)n(n

2)X(2Xn



39x38
19)(4,419x4,43)(39x509,00 



1)n(n

2)X(2Xn



39x38
28)(4,628x4,64)(39x558,56 
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2
kwdls

2
kwdls

 
 

                                               = 
 
 

                     =   218.32 
 
  การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS และเทคนิค KWDL เรื่องอสมการ โดยใช ้ 
t – test Independent Samples 
               
       t =                                      ;    
 
 

        t = 







 





39
1

39
1

23939
1)218.32(391)246.70(39

113.31118.67  

        t =  
11.92
5.36    

                

        t =   
3.45
5.36       

        t =   1.55 
 
(เปิดตารางค่า t  จะได้ค่าวกิฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เท่ากบั 2.706 ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ df = 39 -1 = 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,482
19,527,56119,851,117
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ภาคผนวก ค 
 

- ตวัอยา่งแผนการสอนโดยใชร้ปูแบบ SSCS กบัการสอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL  
เรื่อง อสมการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
วชิาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน              รหสัวชิา ค 33101                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  3 
เรื่อง โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัการหาจ านวน       เวลา 1 คาบ  
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน  ค 4.2 : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
อ่ืน ๆ แทน สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้   

มาตรฐาน  ค 4.2.1: แกส้มการและอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวได้ 
          มาตรฐาน  ค 4.2.2: เขยีนสมการหรอือสมาการเชงิเส้นตวัแปรเดยีวแทนสถานการณ์หรอื
ปญัหา 
2.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
            2.1  แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวได ้
            2.2  ใชค้วามรูเ้กีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวหาค าตอบของโจทยป์ญัหาได ้
            2.3  ตระหนกัถงึความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้
3. สาระส าคญั 
           การแก้โจทย์ปญัหาเกี่ยวกบัจ านวนไม่ว่าจะเป็นจ านวนของตวัเลข จ านวนคน จ านวน
สิง่ของต่างๆสามารใช้การแก้โจทยป์ญัหาเกี่ยวกบัอสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว  จะใช้ความรู้จาก
เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นมาช่วยในหารหาค าตอบของโจทย์ปญัหา  ซึ่งมีข ัน้ตอนและวธิีการ
วเิคราะหโ์จทยล์กัษณะเช่นเดยีวกบัการแกโ้จทยป์ญัหาสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 

ขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  ดงันี้ 
  ขัน้ที ่1 อ่านโจทยป์ญัหาแลว้วเิคราะหว์า่โจทยก์ าหนดอะไรใหบ้า้ง  และใหห้าอะไร 
  ขัน้ที ่2  ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทยใ์หห้า  หรอืแทนสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีโ่จทยใ์หห้า   
  ขัน้ที ่3  เขยีนอสมการตามเงื่อนไขทีโ่จทยก์ าหนด 
  ขัน้ที ่4  แกอ้สมการเพื่อหาค าตอบทีโ่จทยต์อ้งการ 

ขัน้ที ่5  ตรวจสอบค าตอบทีไ่ดก้บัเงื่อนไขทีโ่จทยก์ าหนดให ้ ถ้าเป็นจรงิตามโจทยก์แ็สดงวา่
เป็นค าตอบทีถู่กตอ้ง  ไม่ควรตรวจสอบค าตอบกบัอสมการทีเ่ขยีนไว ้ เพราะค าตอบนัน้อาจจะผดิได้
เนื่องจากเขยีนอสมการไวผ้ดิก าหนดโจทยป์ญัหาอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวอย่างง่าย ให้นักเรยีน
ช่วยกนัวเิคราะหโ์จทย ์ แสดงวธิที าและหาค าตอบ  พรอ้มทัง้ตรวจสอบค าตอบอกี 1 ขอ้ตามขัน้ตอน
ทีส่รุปไว ้  
 สิง่ส าคญัในการแก้โจทยป์ญัหานี้คอื  การเขยีนหรือเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยค
สญัลกัษณ์ของอสมการไดถู้กต้อง  และสามารถน าความรู้เกี่ยวกบัการแก้โจทยป์ญัหาอสมการเชงิ
เสน้ตวัแปรเดยีวไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
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4. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ด้านความรู้ : นักเรียนสามารถ 
  แกโ้จทยป์ญัหาอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัการหาจ านวนได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ : นักเรียนสามารถ 
1.  แกป้ญัหาได ้
2.  สื่อสาร  สื่อความหมายและการน าเสนอได ้

 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
  1.  มคีวามรบัผดิชอบ 

2.  มรีะเบยีบวนิยั 
3.  ตรงต่อเวลา 
 

5.  สาระการเรียนรู้ 
 โจทยป์ญัหาอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัการหาจ านวน 
 ขัน้ตอนในการแกโ้จทยป์ญัหาอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบัการหาจ านวน มดีงันี้ 

1) อ่านโจทยป์ญัหาพรอ้มวเิคราะหว์า่โจทยก์ าหนดอะไรมาให ้โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร 
2) ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหห้า 
3) สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวจากสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหแ้ละตวัแปรทีก่ าหนดขึน้ 
4) แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวทีส่รา้งขึน้ในขอ้ 3 
5) ตรวจค าตอบทีไ่ดก้บัเงื่อนไขในโจทย ์

 
ตวัอย่างท่ี 1  สามเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งบวกดว้ย  9  มคี่ามากกวา่  15 
      วิธีท า   

ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
1. สิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้:  สามเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งบวกดว้ย  9  มคี่ามากกวา่  15 
2. ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหห้า : ใหจ้ านวนจ านวนหนึ่งเป็น    x  
3. สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  :  อสมการ   3x  +   9    >     15 
4. แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  จากอสมการ   3x  +   9 + ( - 9  )    >     15  -  9 

                                                                          3x   >     6 

                                                                         3
3x    >    3

6  

                                                                            x   >   2 
  นัน่คอื  ค าตอบของอสมการ 3x  +   9    >     15   คอืจ านวนจรงิทุกจ านวนทีม่ากกวา่  2   

5. ตรวจค าตอบ  :  แทนค่า    x   มากกวา่สอง โดยลองแทน  x = 3   ในอสมการ           
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                                              จะได ้   3 (3)   +   9  >  15 
                                                                     18  >  15   เป็นจรงิ 
                                      แทนค่า    x   มากกวา่สอง โดยลองแทน  x = 4   ในอสมการ           
                           จะได ้   3 (4) + 9  >  15 
                                                                21  >  15   เป็นจรงิ 
            ดงันัน้  จ านวนนัน้คอื  จ านวนจรงิทุกจ านวนทีม่ากกวา่สอง 

ตอบ จ านวนจรงิทุกจ านวนทีม่ากกวา่สอง 
 

ตวัอย่างท่ี 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งพาลูกเสือชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ไปเขา้ค่ายพกัแรมเพื่อทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย จึงให้ลูกเสอืเดนิทางไกลเป็นระยะทาง 10  กโิลเมตร เมื่อถึงจุดหมาย
ปลายทางไดส้ ารวจจ านวนลกูเสอื พบวา่มลีกูเสอืทีไ่ม่สามารถมาถงึจุดหมาย 12 คน และมาถงึจุด 
หมายน้อยกวา่ 310 คน อยากทราบวา่จ านวนลกูเสอืมธัยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนนี้มอียา่งมาก 
กีค่น 
วิธีท า 

ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
1. สิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้:  โรงเรยีนแห่งหนึ่งพาลกูเสอืชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ไปเขา้ค่ายพกัแรม  

เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จงึให้ลูกเสอืเดนิทางไกลเป็นระยะทาง 10  กโิลเมตร เมื่อถึง
จุดหมายปลายทางไดส้ ารวจจ านวนลูกเสอื พบว่ามลีูกเสอืที่ไม่สามารถมาถึงจุดหมาย 12 คน และ
มาถงึจุดหมายน้อยกวา่ 310 คน 

2. ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหห้า:  ใหม้ลีกูเสอืทัง้หมด x คน 
ลกูเสอืมาไม่ถงึจุดหมาย     12   คน 
ลกูเสอืทีม่าถงึจุดหมาย         x - 12   คน 

      3. สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว:  อสมการ x – 12 < 310 
      4. แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว:  จากอสมการ x – 12 < 310 
                    x  <  310 + 12 
                   x  <  322 
                มลีกูเสอือยา่งมาก  321  คน 
       5. ตรวจค าตอบ:   เนื่องจากมลีกูเสอืทีไ่ม่สามารถมาถงึจุดหมาย  12  คน 

ฉะนัน้     มลีกูเสอือยา่งน้อย       12 + 1 =   13   คน 
                          และมลีกูเสอือยา่งมาก   309 + 12 =  321   คน 

ดงันัน้ ลกูเสอืชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนแห่งนี้มปีระมาณ 13 ถงึ 321 คน  
ตอบ 13 ถงึ 321 คน 
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6.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้รปูแบบ SSCS การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 

ขัน้น า  
    1. ครูทบทวนการแกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
ซึง่ครูก าหนดปญัหาโดยน าปากกามา 1 มดัไมท่ราบ
จ านวน แลว้ถามนักเรยีนว่า สองเท่าของปากกามดันี้
กบัอกี 5 แท่ง มไีมน้่อยกว่า 21 แท่ง จงหาว่าเดมิ
ปากกามดันี้มกีีแ่ท่ง ใหน้ักเรยีนทุกคนช่วยกนั
อภปิรายถงึวธิกีารในการแกป้ญัหาและใหนั้กเรยีน
สรา้งประโยคสญัลกัษณ์บนกระดานดงันี้  
2x + 5  ≥ 21 
   2. ครูชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้ักเรยีนทุกคน
ทราบ  
 

ขัน้ปฏิบติัการ 
   ขัน้ที ่1  Search: S  เป็นขัน้ตอนของการคน้หา
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาและการแยกแยะประเดน็
ของปญัหา   

1. ครูตดิแผนภูมโิจทยป์ญัหาตามตวัอยา่งที1่  
แลว้ใหน้ักเรยีนคน้หาขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการแกโ้จทย์
ปญัหาทีก่ าหนดให ้โดยใชก้ารระดมสมองกบัเพือ่นใน
หอ้ง  
     ขัน้ที ่ 2  Solve:  S เป็นขัน้ตอนของการวางแผน
และด าเนินการแกป้ญัหา 
      2. ครูใหนั้กเรยีนแกโ้จทยป์ญัหาตามวธิทีีนั่กเรยีน
คดิ โดยอาจจะใชว้ธิคีดิทีแ่ตกต่างกนัก็ได ้ครูจะไม่
จ ากดัวธิกีารในการหาค าตอบของโจทยป์ญัหา 
     ขัน้ที ่3 Create: C เป็นขัน้ตอนของการน าผลที่
ไดม้าจดักระท าเป็นขัน้ตอนเพือ่ใหง้า่ยต่อความเขา้ใจ
และเพือ่ส ือ่สารกบัคนอื่นได ้ 
       3. ครูใหน้ักเรยีนแสดงขัน้ตอนในการคดิของ 
ตนเองใหเ้พือ่นในหอ้งดู และถา้มนีักเรยีนคนใดทีม่ ี
วธิกีาร และขัน้ตอนทีแ่ตกต่างจากเพือ่นกใ็หน้ักเรยีน
ออกไปแสดงวธิกีารคดินัน้ โดยครูจะเปิดโอกาสให้
นักเรยีนคดิอยา่งอสิระและไดค้ดิอย่างเตม็ศกัยภาพ 
 

ขัน้น า  
   1. ครูทบทวนการแกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
โดยครูก าหนดโจทยใ์หก้บันักเรยีนแลว้ใหน้ักเรยีนตอบ
ค าถาม เช่น  2x  ≤  26 ใหน้ักเรยีนทุกคนช่วยกนั
อภปิรายวธิกีารแกป้ญัหาและหาค าตอบ 
   2. ครูชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้ักเรยีนทุกคน
ทราบ  
   3. ครูใหน้ักเรยีนร่วมกนัทบทวนถงึเทคนิค KWDL 
ว่าแต่ละตวัอกัษรนัน้มคีวามหมายว่าอย่างไรและ
นักเรยีนตอ้งท าอย่างไรระหว่างเรยีน 
 

ขัน้ปฏิบติัการ 
    1. ใหน้ักเรยีนนัง่ตามกลุม่ทีค่รูจดัไวแ้ลว้ลว่งหน้า 
กลุม่ละ 5-6 คน โดยใชก้ลุม่เดมิเมือ่การเรยีนคาบก่อน  
    2. ครูแจกใบกจิกรรม KWDL 8-1 ซึง่เป็นโจทย์
ปญัหาเกีย่วกบัอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวเกีย่วกบั
การหาจ านวนใหน้ักเรยีนพจิารณา และถามค าถามให้
นักเรยีนทัง้ชัน้เรยีนร่วมกนัวเิคราะหโ์จทย ์และครู
เขยีนค าตอบของนักเรยีนในใบกจิกรรม KWDL 8-1  
ทีต่ดิไวบ้นกระดานด า  
 
 
 
     2.1) สิง่ทีโ่จทยบ์อกมาใหม้อีะไรบา้ง ใหน้ักเรยีน 
ระดมความคดิโดยครูเขยีนสิง่ทีน่ักเรยีนบอกลงในใบ
กจิกรรม KWDL 8-1  ในช่อง K 
     2.2) สิง่ทีโ่จทยต์อ้งการทราบคอือะไร และมวีธิ ี
แกป้ญัหาอย่างไรบา้ง ใหนั้กเรยีนร่วมกนัอภปิรายและ
สรุปถงึวธิแีกป้ญัหา โดยครูเขยีนสิง่ทีนั่กเรยีนบอกลง
ในใบกจิกรรม KWDL 8-1 ในช่อง W 

2.3) นักเรยีนจะด าเนินการแกป้ญัหาตามที ่
เลอืกไวอ้ย่างไร โดยใหบ้อกประโยคสญัลกัษณ์และวธิี
ท า แกป้ญัหา โดยครูเขยีนสิง่ทีนั่กเรยีนบอกลงในใบ
กจิกรรม KWDL 8-1  ในช่อง D 

สามเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งบวกดว้ย  9  
มคีา่มากกว่า  15 
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  ขัน้ที ่4 Share: S เป็นขัน้ตอนของการแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูและวธิกีารแกป้ญัหา 
     4. ครูและนักเรยีนร่วมกนัอภปิรายแสดงความ
คดิเหน็เกีย่วกบั ค าตอบ วธิกีารและขัน้ตอนทีน่ักเรยีน
ใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาว่าเหมอืนหรอืแตกต่างกนั
อย่างไรและใหน้ักเรยีนสรปุว่าสามารถใชว้ธิใีดไดบ้า้ง
ในการแกโ้จทยป์ญัหา 
     5. ครูยกตวัอย่างที ่2 แลว้ใหน้ักเรยีนช่วยกนัแก้
โจทยป์ญัหาตามวธิทีีค่ดิไดใ้นตวัอย่างที ่1 ว่าสามารถ
ใชก้บัตวัอย่างที ่2 ไดห้รอืไม ่ถา้ไดจ้ะไดก้ีว่ธิแีลว้ให้
นักเรยีนช่วยกนัวเิคราะหว์่าท าไมจงึเป็นเช่นนัน้ 
     6. ครูใหน้ักเรยีนออกมาสรุปวา่วธิใีดบา้งทีจ่ะ
สามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรข์อ้น้ีไดแ้ลว้
ช่วยกนัอภปิราย โดยมคีรูเป็นผูค้อยชีแ้นะ 
     7. ครูแจกแบบฝึกทกัษะที ่10 ใหน้ักเรยีนท าเป็น
การบา้นเพือ่ใหน้ักเรยีนไดฝึ้กการแกโ้จทยใ์หม้ากขึน้ 
โดยครอูธบิายโจทยป์ญัหาในแบบฝึกทกัษะให้
นักเรยีนเขา้ใจ 
 

ขัน้สรปุกิจกรรม 
     ครูใหนั้กเรยีนสรปุวธิกีารในการแกโ้จทยป์ญัหาว่า
โดยหลกัการแลว้จะตอ้งท าอย่างไร โดยครูร่วมสรปุ
หลกัการการแกโ้จทยป์ญัหาอสมการดงัน้ี 
        1. วเิคราะหแ์ละท าความเขา้ใจโจทยป์ญัหาว่า
โจทยต์อ้งใหห้าอะไร และโจทยก์ าหนดอะไรมาให ้
        2. ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทย ์
ตอ้งการใหห้า 
        3. สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปร 
เดยีวจากสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้
        4. แกส้มการสมการหาคา่ตวัแปร 
        5. ตรวจค าตอบ 

2.4) ความรูท้ ีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหาคอือะไร ให ้
นักเรยีนร่วมกนัอภปิรายสรปุขัน้ตอนการแกป้ญัหา ครู
เขยีนลงในใบกจิกรรม KWDL 8-1  ในช่อง L  
    3. ครูแจกใบกจิกรรม KWDL 8-2 ใหน้ักเรยีนแต่ละ
กลุม่ปฏบิตัติามใบกจิกรรมโดยครูคอยแนะน า
ช่วยเหลอื เมือ่นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ให้
นักเรยีนร่วมกนัสรุปโดยครูใชก้ารถามตอบ 
     4. ครูแจกแบบฝึกทกัษะที ่10 ใหน้ักเรยีนแต่ละคน
ปฏบิตัติามแบบฝึกทกัษะโดยครูคอยแนะน าช่วยเหลอื 
เมือ่นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหน้ักเรยีน
ร่วมกนัสรปุโดยครูใชก้ารถามตอบ 
 

ขัน้สรปุกิจกรรม  
     ครแูละนักเรยีนร่วมกนัสรุปเน้ือหาสาระการเรยีนรู้
และความคดิรวบยอดทีไ่ดร้บัจากการท ากจิกรรมหรอื
ทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ในคาบรวมทัง้หลกัการการ
แกโ้จทยป์ญัหาอสมการดงัน้ี 
        1. วเิคราะหแ์ละท าความเขา้ใจโจทยป์ญัหาว่า
โจทยต์อ้งใหห้าอะไร และโจทยก์ าหนดอะไรมาให ้
        2. ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทย ์
ตอ้งการใหห้า 
        3. สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปร 
เดยีวจากสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้
        4. แกส้มการสมการหาคา่ตวัแปร 
        5. ตรวจค าตอบ 
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7. ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้รปูแบบ SSCS การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 

1.  แบบฝึกทกัษะที ่10 1. ใบกจิกรรม KWDL 8-1, 8-2 
2. แบบฝึกทกัษะที ่10 

 
8.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 - 
9.  การวดัและการประเมินผล 
    การจดัการเรียนรู้โดยใช้รปูแบบ SSCS และ KWDL 

พฤติกรรม 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑก์าร

ประเมิน SSCS KWDL SSCS KWDL 
ด้านความรู ้
แกโ้จทยป์ญัหา
อสมการเชงิเสน้ตวั
แปรเดยีวเกีย่วกบัการ
หาจ านวนได ้

 
การท าแบบฝึก
ทกัษะที ่10 

 
-การท าใบ  
 กจิกรรม 
 KWDL 8-1, 
 8-2 
-การท าแบบ 
ฝึกทกัษะที ่10 

 
แบบฝึกทกัษะ 
ที ่10 

 
-ใบกจิกรรม  
  KWDL 
  8-1, 8-2 
-แบบฝึก 
 ทกัษะที ่10 
 

 
ผ่านเกณฑ์
รอ้ยละ 70 

ด้านทกัษะ 
 1.  แกป้ญัหาได ้
 2.  สือ่สาร  สือ่ 
    ความหมายและ 
    การน าเสนอได ้

 
การท าแบบฝึก
ทกัษะที ่10 

 
-การท าใบ  
 กจิกรรม 
 KWDL 8-1, 
 8-2 
-การท าแบบฝึก
ทกัษะที ่10 

 
แบบฝึกทกัษะ 
ที ่10 

 
-ใบกจิกรรม  
  KWDL  
  8-1, 8-2 
-แบบฝึก 
 ทกัษะที ่10 
 

 
ผ่านเกณฑ์
รอ้ยละ 70 

ด้านคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
1. มคีวามรบัผดิชอบ 
2. มรีะเบยีบวนิัย 
3. ตรงตอ่เวลา 

 
-การประเมนิ
พฤตกิรรม
ระหว่างเรยีน
และหลงัการ
เรยีนรู ้

 
-การประเมนิ
พฤตกิรรม
ระหว่างเรยีน
และหลงัการ
เรยีนรู ้

 
-แบบประเมนิ
คณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์

 
แบบประเมนิ
การท างาน
กลุม่ 

 
ผ่านเกณฑ์
ในระดบัด ี

 
 
 



                                                                                                                        192 

10.  บนัทึกผลหลงัการเรียนรู้ 
 10.1  ผลการเรยีนรู ้

นักเรยีนเขยีนขัน้ตอนแสดงการแก้ปญัหาและหาค าตอบของปญัหาได้ดี รวมทัง้ให้ความ
ร่วมมอืในการปฏบิตัแิบบฝึกทกัษะเป็นอยา่งด ีกลา้ทีจ่ะซกัถามเมื่อมขีอ้สงสยั และกล้าที่จะตอบเมื่อ
ผูว้จิยัถาม และนกัเรยีนมกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัเป็นอยา่งด ี

10.2  ปญัหา/อุปสรรค 
ในการท าแบบฝึกทกัษะ นกัเรยีนแสดงขัน้ตอนการแกป้ญัหาและหาค าตอบของปญัหา ตอ้ง 

เขยีนมากซึง่ตอ้งใชเ้วลามากส าหรบันกัเรยีนทีเ่ขยีนชา้ และนกัเรยีนบางคนทีไ่ม่ชอบคดิเองรอเพื่อน
จงึท าใหช้า้กวา่เพื่อน 

10.3  ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
ใหน้กัเรยีนปฏบิตัแิบบฝึกทกัษะทลีะข ัน้พรอ้ม ๆ กนั และกระตุน้ใหน้กัเรยีนพยายามใช้ 

ความคดิใหม้าก โดยการเสรมิแรงหรอืใหก้ าลงัใจแก่นกัเรยีน 
 
 
 
                                 นางสาวสุภาพร   ป่ินทอง  

           ผูจ้ดัการเรยีนรู ้
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ชื่อผูเ้รยีน...................................................................................ช ัน้.................... เลขที.่............... 
ให้นักเรียนพิจารณาโจทย ์แล้วร่วมกนัวิเคราะหล์งในตาราง KWDL 8-1 บนกระดานด า 
 
 
K 
โจทยบ์อกอะไรมาให้
บา้ง 

สิง่ทีโ่จทยบ์อกมาให ้
………………………………………………………………………………… 
ความรูเ้ดมิทีจ่ะตอ้งน ามาใช ้
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

W 
โจทยต์อ้งการใหห้า
อะไร การวางแผน
แกป้ญัหา 

สิง่ทีโ่จทยต์อ้งการทราบคอื 
………………………………………………………………………………… 
วธิกีารทีจ่ะแกป้ญัหาคอื 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

D 
ด าเนินการแกป้ญัหา
และแสดงขัน้ตอนการ
แกป้ญัหา 

วธิกีารแกป้ญัหา 
      เขยีนประโยคสญัลกัษณ์ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
แสดงวธิกีารแกป้ญัหา 
      วธิที า…….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

L 
ค าตอบทีไ่ด/้คดิหา
ค าตอบอยา่งไร 

ค าตอบทีไ่ดค้อื 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
สรุปขัน้ตอนคดิหาค าตอบ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 

สามเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งบวกดว้ย  9  มคี่ามากกวา่  15 

ใบกิจกรรม KWDL 8-1 
กลุม่ที่.…… 
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ชื่อผูเ้รยีน................................................................................ช ัน้.................... เลขที.่............... 
ให้นักเรียนพิจารณาโจทย ์แล้วร่วมกนัวิเคราะหล์งในตาราง KWDL 8-2 
    โรงเรยีนแห่งหนึ่งพาลกูเสอืชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ไปเขา้ค่ายพกัแรม เพื่อทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย จงึใหล้กูเสอืเดนิทางไกลเป็นระยะทาง 10  กโิลเมตร เมื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ส ารวจ
จ านวนลกูเสอื พบวา่มลีูกเสอืที่ไม่สามารถมาถึงจุดหมาย 12 คน และมาถึงจุดหมายน้อยกว่า 310 
คน อยากทราบวา่จ านวนลกูเสอืมธัยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนนี้มอียา่งมากกีค่น 
K 
โจทยบ์อกอะไรมาให้
บา้ง 

สิง่ทีโ่จทยบ์อกมาให ้
………………………………………………………………………………… 
ความรูเ้ดมิทีจ่ะตอ้งน ามาใช ้
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

W 
โจทยต์อ้งการใหห้า
อะไร การวางแผน
แกป้ญัหา 

สิง่ทีโ่จทยต์อ้งการทราบคอื 
………………………………………………………………………………… 
วธิกีารทีจ่ะแกป้ญัหาคอื 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

D 
ด าเนินการแกป้ญัหา
และแสดงขัน้ตอนการ
แกป้ญัหา 

วธิกีารแกป้ญัหา 
      เขยีนประโยคสญัลกัษณ์ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
แสดงวธิกีารแกป้ญัหา 
      วธิที า…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

L 
ค าตอบทีไ่ด/้คดิหา
ค าตอบอยา่งไร 

ค าตอบทีไ่ดค้อื 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
สรุปขัน้ตอนคดิหาค าตอบ 
………………………………………………………………………………… 

 
 

ใบกิจกรรม KWDL 8-2 กลุม่ที่.…… 
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เรื่อง  โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวเก่ียวกบัจ านวน 
ชื่อผูเ้รยีน..................................................................................ช ัน้.................... เลขที.่............... 
จดุประสงค์การเรียนรู้  นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปญัหาอสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีวเกี่ยวกบั
จ านวน 
ค าช้ีแจง  จงหาค าตอบทีเ่ป็นไปไดข้องอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวตามล าดบัข ัน้ตอน 
1. สามเท่าของผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่งกบั 4 มคี่าไม่น้อยกวา่ 21 
วิธีท า   

ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
1. สิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหห้า……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหห้า.………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………… 

      3.  สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว…………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      4. แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว…………….………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      5. ตรวจสอบ…………….………………………………………………………………….…… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
 

ดงันัน้  
……………………………………………..……………………………………………………. 

           

     ตอบ…............................................................................................................................... 

     
 

แบบฝึกทกัษะท่ี 10 
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 2. แกว้มสีมุดจ านวนหนึ่ง ซึง่น้อยกวา่  48  เล่ม  ใหเ้พื่อนไป  15  เล่ม  แลว้ยงัมสีมุดเหลอืมากกวา่    
    12 เล่ม  เดมิแกว้มสีมุดอยา่งน้อยกีเ่ล่ม 

วิธีท า   
ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
1. สิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหห้า……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหห้า.………………………………………………… 
………………………………………..………………………………………………………… 

      3.  สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว…………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      4. แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว…………….………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      5. ตรวจสอบ…………….………………………………………………………………….…… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………… 
 

ดงันัน้  
……………………………………………..……………………………………………………. 

          

     ตอบ…...............................................................................................................................       
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 1. สามเท่าของผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่งกบั  4  มคี่าไม่น้อยกวา่  21  จงหาจ านวนจ านวนนัน้ 
    วิธีท า 
 ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

1. สิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้:สามเท่าของผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่งกบั 4 มคี่าไม่น้อยกวา่  21 
2. ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหม้า: ให ้ x  แทนจ านวนจ านวนหนึ่ง 
3. สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: อสมการ          3(x+4) ≥ 21 
4. แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จากอสมการ        3(x+4) ≥ 21 

     3x+12 ≥  21 
       3x  2 ≥ 1-12 
        3x  ≥  9 

          x  ≥  
3

9  

           x ≥  3 
        x  มคี่า  น้อยกวา่หรอืเท่ากบั  3 

5. ตรวจค าตอบ       x  เท่ากบั               3(3+4)=3× 7 = 21 

                 ซึง่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์
ดงันัน้  จ านวนจ านวนนัน้คอื ทุกจ านวนทีม่ากกวา่ 3 หรอืเท่ากบั 3 
ตอบ  ทุกจ านวนทีม่ากกวา่  3 หรอืเท่ากบั 3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี 10 
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 2. แกว้มสีมุดจ านวนหนึ่งซึง่น้อยกวา่ 48 เล่ม ใหเ้พื่อนไป 15 เล่ม แลว้ยงัมสีมุดเหลอืมากกวา่ 12   
    เล่ม เดมิแกว้มสีมุดอยา่งน้อยกีเ่ล่ม 
วิธีท า 
ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
1. สิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้:  แกว้มสีมุดจ านวนหนึ่ง ซึง่น้อยกวา่ 48 เล่ม ใหเ้พื่อนไป 15 เล่ม แลว้ยงัม ี
                                สมุดเหลอืมากกวา่ 12 เล่ม 
2. ก าหนดตวัแปรแทนสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหห้า:  ให ้เดมิแกว้มสีมุด  x เล่ม 
3. สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว:  อสมการ  x – 15 > 12 
4. แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว:  จากอสมการ           x – 15 >  12 
                           x  >  12 + 15 
                       x  >  27 
 5. ตรวจค าตอบ:               ถ้าแกว้มสีมุด 28 เล่ม จะไดว้า่ 28 – 15 = 13  
              ซึง่มากกวา่ 12 เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์
              แต่โจทยก์ าหนดวา่แกว้มสีมุดน้อยกวา่ 48 เล่ม 
ดงันัน้ เดมิแกว้มสีมุดตัง้แต่ 28 ถงึ 47 เล่ม  
ตอบ เดมิแกว้มสีมุดตัง้แต่ 28 ถงึ 47 เล่ม  
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ภาคผนวก ง 
 

1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
2. แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
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แบบทดสอบวดัสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
วิชาคณิตศาสตรพื์้นฐาน เรื่อง  โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3 ประจ าภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน 5 ข้อ คะแนนเตม็ 40 คะแนน เวลา 50 นาที 

 

ชื่อ..............................................................................................ช ัน้.......................เลขที.่.............. 
 
เน้ือหาข้อสอบ 
ข้อ 1.  สามเท่าของผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่งกบั  5  มคี่าไม่น้อยกวา่  27 จงหาวา่จ านวนนัน้ 
         เป็นเท่าไร 
ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

โจทยต์อ้งการหาอะไร……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรมาใหบ้า้ง.………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 

นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดในการแกป้ญัหาขา้งตน้ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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ขัน้ด าเนินการตามแผน 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้ตรวจสอบผล 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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เน้ือหาข้อสอบ 
ข้อ 2. แดงซือ้สาลีม่าจ านวนหนึ่งราคา  345  บาท  น ามาขายปลกีผลละ  5  บาท  เมื่อขายหมด 
        ปรากฏวา่ไดก้ าไรมากกวา่  70  บาท  จงหาวา่แดงซือ้สาลีม่าอยา่งน้อยกีผ่ล 
วิธีท า 
ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

โจทยต์อ้งการหาอะไร………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรมาใหบ้า้ง.………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 

นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดในการแกป้ญัหาขา้งตน้ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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ขัน้ด าเนินการตามแผน 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้ตรวจสอบผล 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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เน้ือหาข้อสอบ 
ข้อ 3. แกว้เกบ็เงนิสะสมเป็นเหรยีญบาทและเหรยีญหา้บาทได ้ 74  เหรยีญ  เมื่อนบัเงนิแลว้ปรากฏ  
        วา่มเีงนิไม่ถงึ  210  บาท  จงหาวา่มเีหรยีญหา้บาทมากทีสุ่ดกีเ่หรยีญ 
วิธีท า 
ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

โจทยต์อ้งการหาอะไร………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรมาใหบ้า้ง.………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 

นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดในการแกป้ญัหาขา้งตน้ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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ขัน้ด าเนินการตามแผน 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้ตรวจสอบผล 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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เน้ือหาข้อสอบ 
ข้อ 4. รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูหนึ่งมอีตัราส่วนของความกวา้งต่อความยาวเป็น 3:5 และมคีวามยาว 
        รอบรปูไม่น้อยกวา่ 48 เซนตเิมตร รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูนี้มพีืน้ทีอ่ยา่งน้อยเท่าไร 
วิธีท า 
ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

โจทยต์อ้งการหาอะไร………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรมาใหบ้า้ง.………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 

นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดในการแกป้ญัหาขา้งตน้ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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ขัน้ด าเนินการตามแผน 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้ตรวจสอบผล 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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เน้ือหาข้อสอบ 
ข้อ 5.  อนุสรณ์อายมุากกวา่อุไร 7 ปี อนุสรณ์และอุไรอายรุวมอยา่งน้อย 51 ปี อนุสรณ์อายอุยา่ง 
         น้อยทีสุ่ดกีปี่ 
วิธีท า 
ขัน้ตอนในการแก้โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 

โจทยต์อ้งการหาอะไร………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 

โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรมาใหบ้า้ง.………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 

นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดในการแกป้ญัหาขา้งตน้ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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ขัน้ด าเนินการตามแผน 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
ขัน้ตรวจสอบผล 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
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เฉลยแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
วิชาคณิตศาสตรพื์้นฐาน เรื่อง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3 

 

เน้ือหาข้อสอบ  
ข้อ 1. สามเท่าของผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่งกบั 5 มคี่าไม่น้อยกวา่ 27 จงหาจ านวนจ านวนนัน้ 
เฉลยข้อสอบท่ี  1 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
       โจทยต้์องการหาอะไร: หาจ านวนจ านวนนัน้ 
       โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรมาให้บ้าง: สามเท่าของผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่งกบั  5  มคี่า
ไม่น้อยกวา่  27   
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
       นักเรียนใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาข้างต้น:  
         ก าหนดตวัแปรเพื่อสรา้งโจทยอ์สมการ โดยให้: ให ้ x  แทนจ านวนจ านวนหนึ่ง 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
       สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จะได ้               3(x+5)  ≥  27 
       แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จากอสมการ         3(x+5)   ≥  27 

          3x + 15  ≥  27 
                   3x + 15  ≥ 27-15 
                             3x    ≥  12 

                                 x    ≥  
3
12  

                                x    ≥  4 
            x  มคี่า  น้อยกวา่หรอืเท่ากบั  4 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
           โดยก าหนดให:้ ถ้า แทนค่า x  เท่ากบั  4  จะไดว้า่  3(4+5)=3× 9 = 27 
                 ซึง่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์

         ถ้า แทนค่า x  เท่ากบั  3  จะไดว้า่  3(3+5)=3× 8 = 24 
   ซึง่ไม่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์ทีก่ าหนดใหม้คี่าไม่น้อยกวา่ 27 

ดงันัน้  จ านวนจ านวนนัน้คอื ทุกจ านวนทีม่ากกวา่ 4 หรอืเท่ากบั 4 
ตอบ  ทุกจ านวนทีม่ากกวา่ 4 หรอืเท่ากบั 4 
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เน้ือหาข้อสอบ  
ข้อ 2. แดงซือ้สาลีม่าจ านวนหนึ่งราคา  345  บาท  น ามาขายปลกีผลละ  5  บาท  เมื่อขายหมด 
         ปรากฏวา่ไดก้ าไรมากกวา่  70  บาท  จงหาวา่แดงซือ้สาลีม่าอยา่งน้อยกีผ่ล 
เฉลยข้อ  2 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
       โจทยต้์องการหาอะไร: หาวา่แดงซือ้สาลีม่าอยา่งน้อยกีผ่ล 
       โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรมาให้บ้าง: แดงซือ้สาลีม่าจ านวนหนึ่งราคา  345  บาท  น ามาขาย 
        ปลกีผลละ  5  บาท  เมื่อขายหมดปรากฏวา่ไดก้ าไรมากกวา่  70  บาท   
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
       นักเรียนใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาข้างต้น:  
         ก าหนดตวัแปรเพื่อสรา้งโจทยอ์สมการ โดยให้: ให ้ แดงซือ้สาลีจ่ านวน  x  ผล 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
       สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จะได ้         ราคาซือ้มา  345  บาท 
                                                                   ราคาขาย     5x  บาท 
                                                    5x – 345  > 70 
       แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จากอสมการ        5x – 345  > 70 
                        5x  >  70 + 345 
                       5x  >  415 

                          x  > 
5

415  

                           x  >  83 
                 แดงซือ้สาลีม่าอยา่งน้อย  84  ผล 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
      โดยก าหนดให:้ ถ้าแดงซือ้สาลีม่า 84 ผล จะไดก้ าไร (5 ×  84) – 345 = 420 – 345 = 75 บาท  

ซึง่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์
      ถ้าแดงซือ้สาลีม่า 82 ผล จะไดก้ าไร (5 ×  82) – 345 = 410 – 345 = 65 บาท 

ซึง่ไม่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์เพราะโจทยก์ าหนดใหไ้ดก้ าไรมากกวา่  70  บาท 
ดงันัน้  แดงซือ้สาลีม่าอยา่งน้อย  84  ผล 
ตอบ  แดงซือ้สาลีม่าอยา่งน้อย  84  ผล 
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เน้ือหาข้อสอบ 
ข้อ 3. แกว้เกบ็เงนิสะสมเป็นเหรยีญบาทและเหรยีญหา้บาทได ้ 74  เหรยีญ  เมื่อนบัเงนิแลว้ปรากฏ 
        วา่มเีงนิไม่ถงึ  210  บาท  จงหาวา่มเีหรยีญหา้บาทมากทีสุ่ดกีเ่หรยีญ 
เฉลยข้อท่ี  3 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
       โจทยต้์องการหาอะไร: หาวา่มเีหรยีญหา้บาทมากทีสุ่ดกีเ่หรยีญ 
       โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรมาให้บ้าง: แกว้เกบ็เงนิสะสมเป็นเหรยีญบาทและเหรยีญหา้บาทได ้  
         74  เหรยีญ  เมื่อนบัเงนิแลว้ปรากฏวา่มเีงนิไม่ถงึ  210  บาท   
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
       นักเรียนใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาข้างต้น:  
      ก าหนดตวัแปรเพื่อสรา้งโจทยอ์สมการ โดยให:้ ให ้ แกว้มเีหรยีญหา้บาท        x  เหรยีญ 
                   คดิเป็นเงนิ     5x   บาท 

         มเีหรยีญบาท          74 – x   เหรยีญ 
         คดิเป็นเงนิ      74 – x   บาท 

3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
       สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จะได ้          5x + (74 – x) < 210 
       แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จากอสมการ     5x + (74 – x) < 210 
               5x + 74 – x < 210 
                   4x + 74  < 210 
                4x   <  210 – 74 
                4x   < 136 

                  x   <  
4

136  

                  x   <   34 
            มเีหรยีญหา้บาทอยา่งมาก  33  เหรยีญ 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
           โดยก าหนดให:้ ถ้ามเีหรยีญหา้บาท  33  เหรยีญ  คดิเป็นเงนิ 
  (5 ×  33) + (74 – 33) = 165 + 41  = 206  บาท        ซึง่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์

           ถ้ามเีหรยีญหา้บาท  34  เหรยีญ  คดิเป็นเงนิ 
           (5 ×  34) + (74 – 34) = 170 + 40 =  210  บาท         ซึง่ไม่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์
 เพราะโจทยก์ าหนดให ้เมื่อนบัเงนิแลว้ปรากฏวา่มเีงนิไม่ถงึ  210  บาท 

ดงันัน้  แกว้มเีหรยีญหา้บาทอยา่งมาก  33  เหรยีญ 
ตอบ  แกว้มเีหรยีญหา้บาทอยา่งมาก  33  เหรยีญ 
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เน้ือหาข้อสอบ 
ข้อ 4. รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูหนึ่งมอีตัราส่วนของความกวา้งต่อความยาวเป็น 3 : 5 และมคีวามยาว 
        รอบรปู ไม่น้อยกวา่ 48 เซนตเิมตร รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูนี้มพีืน้ทีอ่ยา่งน้อยเท่าไร 
เฉลยข้อท่ี  4 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
       โจทยต้์องการหาอะไร: รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูนี้มพีืน้ทีอ่ยา่งน้อยเท่าไร 
       โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรมาให้บ้าง: รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูหนึ่งมอีตัราส่วนของความกวา้งต่อ 
       ความยาวเป็น 3 : 5 และมคีวามยาวรอบรปูไม่น้อยกวา่ 48 เซนตเิมตร  
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
       นักเรียนใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาข้างต้น:  
         ก าหนดตวัแปรเพื่อสร้างโจทยอ์สมการ โดยให้: ความยาวของ  ด้านความกวา้งเป็น  3x  
          ความยาวของดา้นความยาวเป็น         5x            
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
       สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จะได ้               (2 ×  3x) + (2 ×  5x)  ≥  48 

     6x + 10x  ≥  48 
        แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว:   กอส ก                  6x + 10x  ≥  48 
                                                                                         16x  ≥  48 

                         x  ≥ 
16
48  

               x  ≥   3 
               ถ้า  x = 3  ความยาวของดา้นความกวา้ง  3 ×  3 = 9    เซนตเิมตร 
                       ความยาวของดา้นยาวยาว      5 ×  3 = 15  เซนตเิมตร 
4. ขัน้ตรวจสอบผล 
           โดยก าหนดให ้        อ     ก         9  เซนตเิมตร,  
                              ความยาวของดา้นยาวยาว  15          ร 
                              ความยาวรอบรปูเป็น  9 + 9 +15 + 15 = 48   ซนตเิมตร 
                                 ซึง่เป็นจรงิตามเงื่อนไขในโจทย ์

ถ้า  x = 2  ความยาวของดา้นความกวา้ง  3 ×  2 = 6    เซนตเิมตร 
ความยาวของดา้นยาวยาว       5 ×  2 = 10  เซนตเิมตร 
           อ     ก         6  เซนตเิมตร 
ถ้าความยาวของดา้นยาวยาว  10          ร 

                         ความยาวรอบรปูเป็น  6 + 6 +10 + 10 = 32   ซนตเิมตร 
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ซึ่งไม่เป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ เพราะโจทย์ก าหนดให้         อ         อ ก     48  
เซนตเิมตร 

ดงันัน้  สีเ่หลีย่มรปูนี้มพีืน้ทีอ่ยา่งน้อย  = 9 ×  15 = 135                 
ตอบ  สีเ่หลีย่มรปูนี้มพีืน้ทีอ่ยา่งน้อย  135                 

 
เน้ือหาข้อสอบ 
ข้อ 5.  อนุสรณ์อายมุากกวา่อุไร 7 ปี อนุสรณ์และอุไรอายรุ่วมอยา่งน้อย 51 ปี อนุสรณ์อายอุยา่ง 
         น้อยทีสุ่ดกีปี่ 
1. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
       โจทยต้์องการหาอะไร: อนุสรณ์อายอุยา่งน้อยทีสุ่ดกีปี่ 
       โจทยก์ าหนดข้อมลูอะไรมาให้บ้าง: อนุสรณ์อายมุากกวา่อุไร 7 ปี อนุสรณ์และอุไรอายรุ่วม 
        อยา่งน้อย 51 ปี  
2. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
       นักเรียนใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาข้างต้น:  
         ก าหนดตวัแปรเพื่อสรา้งโจทยอ์สมการ โดยให้: อุไรอาย ุ   x ปี  
           อนุสรณ์อาย ุ       x + 7  ปี 
3. ขัน้ด าเนินการตามแผน 
       สรา้งอสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จะได ้        x + 7 + x   ≥  51 
       แกอ้สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว: จากอสมการ         x + 7 + x   ≥   51 
           2x + 7   ≥   51 
                2x + 7 – 7  ≥   51 – 7  
                 2x   ≥   44 

                         
2
2x   ≥  

2
44  

                    x    ≥   22 
ดงันัน้ อนุสรณ์อายอุยา่งน้อยทีสุ่ด x + 7 = 22 + 7 = 29  ปี      

4. ขัน้ตรวจสอบผล 
           โดยก าหนดให:้ แทน  x  =  22               22 + 7 +22   ≥  51 

                      51  ≥  51 
  ดงันัน้  อนุสรณ์อายอุยา่งน้อยทีสุ่ด  29  ปี      

ตอบ  อนุสรณ์อายอุยา่งน้อยทีสุ่ด  29  ปี      
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เหน็ 
4 
ดมีาก 

-ด าเนินการแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม แสดงวธิกีารแกป้ญัหาไดช้ดัเจน 
รดักุม เขา้ใจง่าย ไดค้ าตอบทีถู่กตอ้งและสมบรูณ์ 
 

3 
ด ี

- ด าเนินการตามวธิกีารแกป้ญัหาทีจ่ะน าไปสู่ค าตอบทีถ่กูตอ้ง แต่มกีารเขา้ใจ 
  บางส่วนของปญัหาผดิไป โดยเงื่อนไขบางอยา่งของปญัหา หรอื 
- หาค าตอบถูกตอ้ง แต่ด าเนินการตามวธิแีกป้ญัหาไดไ้ม่สมบรูณ์หรอื 
- แสดงจ านวนทีเ่ป็นค าตอบของปญัหา แต่ไมไ่ดน้ ามาใชใ้นการแสดงการตรวจสอบ 
  ค าตอบของปญัหา 

2 
พอใช ้
 

- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไม่เหมาะสม และไดค้ าตอบไมถู่กตอ้ง แต่มสีิง่ทีแ่สดงถงึการ 
   มคีวามเขา้ใจปญัหา หรอื 
- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม แต่ไม่ไดด้ าเนินการจนกระทัง่ไดค้ าตอบหรอื 
- ใชว้ธิกีารแกป้ญัหาไดเ้หมาะสม แต่ด าเนินการไม่ถูกตอ้งและน าไปสู่การหา 
   ค าตอบทีผ่ดิพลาด หรอืหาค าตอบไม่ได ้หรอื 
- ไดค้ าตอบของปญัหายอ่ยๆ ทีแ่บ่งจากปญัหาทีก่ าหนด แต่ด าเนินการต่อไปไม่ได ้ 
   หรอื 
- ไดค้ าตอบทีถู่กตอ้ง แต่ไม่ไดแ้สดงรายละเอยีดของวธิกีารแกป้ญัหา 

1 
ตอ้ง
ปรบัปรุง 

- แสดงวธิหีาค าตอบ และมสีิง่บ่งบอกความเขา้ใจปญัหาบางประการ และไม ่
  สามารถหาค าตอบทีถู่กตอ้งได ้
- มสีิง่บ่งชีถ้งึความพยายามทีห่าเป้าหมายยอ่ยๆ ของปญัหา แต่ไมไ่ดด้ าเนิน 
  การต่อ 

0 
ไม่มคีวาม
พยายาม 

- ไม่สามารถแกป้ญัหาได ้และไม่คดิหาวธิกีารแกป้ญัหาอื่นหรอื 
- มสีิง่บ่งชีถ้งึความพยายามทีห่าเป้าหมายยอ่ยๆ ของปญัหา แต่ไมไ่ดด้ าเนิน 
  การต่อ 
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ตวัอย่างการให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 

0.  มารโิอซ้ือ้เสือ้จากรา้นคา้แห่งหนึ่งโดยใชเ้งนิไป  1 ใน 4  ของเงนิทัง้หมด  และเป็นค่าอาหาร  1 
ใน 6  ของเงนิทีเ่หลอืจากซือ้เสือ้  ถ้ามารโิอม้เีงนิเหลอืกลบับา้นมากกว่า  245  บาท  เขาน าเงนิไป
ในครัง้นัน้อยา่งน้อยกีบ่าท 
 

ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 
โจทยต์อ้งการหาอะไร 
…..…………………………………………… 
โจทยก์ าหนดขอ้มลูอะไรมาใหบ้า้ง 

 
ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 

     นกัเรยีนใชว้ธิกีารใดในการแกป้ญัหาขา้งตน้ 
            ………………………………………………… 
            ………………………………………………… 

 
ขัน้ด าเนินการตามแผน 

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

ขัน้ตรวจสอบผล 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บอกรายละเอยีด
เกีย่วกบัโจทย์ปญัหาได้
ครบถว้น ( 1 คะแนน) 

เลอืกใชว้ธิกีารแกป้ญัหา
ไดเ้หมาะสม 

( 1 คะแนน) 

แสดงวธิกีารในการ
แกป้ญัหาไดช้ดัเจนได้
ค าตอบทีถู่กตอ้งและ

สมบรูณ์ 
( 4 คะแนน) 

มกีารตรวจค าตอบทีไ่ด้
และคดิหาวธิกีารอื่น 

( 2 คะแนน) 

รวม 8 คะแนนครบั 
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แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
ค าช้ีแจง 

1. ขอ้ความในแบบวดัเจตคตนิี้เป็นความรูส้กึ ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนคณิตศาสตร ์
2. ให้นักเรยีนพิจารณาว่าข้อความในแต่ละข้อความตรงกบัความรู้สกึและความคิดเหน็ของ

นกัเรยีนมากน้อยเพยีงใด 
3. แบบวดัเจตคตฉิบบันี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 
4. ในแต่ละขอ้ของแบบสอบถามใหน้กัเรยีนท าเครื่องหมาย / ลงในช่องทีเ่ป็นความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ

ของนกัเรยีน 
5. การตอบแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรน์ี้ไม่มผีดิหรอืถูก 
6. โปรดตอบแบบวดัเจตคตทิุกขอ้ 

 
ตวัอย่างแบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อท่ี 

 
 

ข้อความ 
 
 
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 
(0) คณิตศาสตรฝึ์กใหค้นคดิอยา่งมรีะบบ      
(00) การเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ขา้ใจง่ายเพราะมี

ข ัน้ตอน 
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ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 
 
 เห

น็ด้
วย

อย่
าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านการเรียนคณิตศาสตร ์
1 ขา้พเจา้สนุกกบัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
2 ขา้พเจา้ไม่ชอบการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
3 ขา้พเจา้สามารถเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรไ์ดช้า้กวา่วชิาอื่น  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
4 ขา้พเจา้คดิวา่การเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นการส่งเสรมิ

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

5 ขา้พเจา้ไม่ชอบเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตรเ์ลย  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
6 ขา้พเจา้ไม่มคีวามสุขเมื่อไดเ้ขา้เรยีนวชิาคณิตศาสตร ์  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
7 ขา้พเจา้รูส้กึวา่การเรยีนวชิาคณิตศาสตรผ์่านไปชา้มาก  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
8 ขา้พเจา้คดิวา่การเรยีนคณิตศาสตรเ์ป็นสิง่จ าเป็นส าหรบั

ขา้พเจา้ทีต่อ้งใชใ้นการศกึษาต่อ 

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

9 ขา้พเจา้รูส้กึวา่ตนเองไม่สามารถท าความเขา้ใจในการเรยีน
วชิาคณิตศาสตรไ์ด ้

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

10 ขา้พเจา้น าความรูท้ ีไ่ดเ้รยีนวชิาคณิตศาสตรม์าใชใ้น
ชวีติประจ าวนัเสมอ 

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

11 การเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ขา้ใจง่ายเพราะมลี าดบัข ัน้ตอน  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
12 ขา้พเจา้คดิวา่การเรยีนคณิตศาสตรไ์ม่ใช่สิง่จ าเป็นใน

ชวีติประจ าวนั 

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

13 ขา้พเจา้รูส้กึภมูใิจเมื่อแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์อ้ทีย่ากๆ
ได ้

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

14 ขา้พเจา้ไม่ชอบเรยีนคณิตศาสตรท์ีม่กีารค านวณทีซ่บัซอ้น   

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
15 ขา้พเจา้ไม่กลา้ซกัถามอาจารยเ์มื่อไม่เขา้ใจเนื้อหาวชิา

คณิตศาสตร ์

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
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ข้อ
ท่ี 

 
 

ข้อความ 
 
 เห

น็ด้
วย

อย่
าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านการเรียนคณิตศาสตร ์
16 ขา้พเจา้รูส้กึประหม่าหรอืกลวัเมื่อครใูหอ้อกไปท ากจิกรรม

คณิตศาสตรห์น้าชัน้เรยีน 

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

17 ขา้พเจา้ชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
18 วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีน่่าเบื่อหน่าย จ าเจ  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
19 วชิาคณิตศาสตรช์่วยใหก้ารท างานมขี ัน้ตอนมากขึน้  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
20 วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่รยีนแลว้เครยีด  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
21 วชิาคณิตศาสตรฝึ์กใหค้นตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
22 วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีไ่ม่ยากถ้าใชค้วามพยายาม  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
23 วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีข่า้พเจา้ไม่ชอบทีสุ่ด  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
24 ขา้พเจา้ชอบน าความรูท้างคณิตศาสตรม์าใชใ้นชวีติประจ าวนั

เสมอ เช่นการซือ้ขาย 

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

25 ขา้พเจา้ชอบอ่านวารสารและหนงัสอือื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัวชิา
คณิตศาสตรน์อกเหนือจากต าราเรยีน 

 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 

26 ขา้พเจา้รูส้กึมัน่ใจในการท าขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร์  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
27 ขา้พเจา้รูป้ระหม่าในการท าขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร์  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
28 ขา้พเจา้รูส้กึวา่วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นนามธรรมมากเกนิไป  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
29 ขา้พเจา้ไม่ชอบวชิาคณิตศาสตร ์  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
30 ขา้พเจา้ไม่อยากท าการบา้นวชิาคณิตศาสตร์  

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
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ภาคผนวก จ 
 

รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 ผู้เชี่ยวชาญแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสสามารถในการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร ์และแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
 

1. อาจารยท์รงวทิย ์สุวรรณธาดา 
อาจารยผ์ูช้ านาญการพเิศษ โรงเรยีนวดัราชบพธิ กรุงเทพมหานคร 

2. อาจารยป์าจรยี ์วชัชวลัคุ 
อาจารยผ์ูช้ านาญการโรงเรยีนสตรวีทิยา กรุงเทพมหานคร 

3. อาจารยส์ุพร คงถาวร 
อาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญโรงเรยีนวดัแสมด า กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาวสุภาพร  ป่ินทอง 
วนัเดอืนปีเกดิ   8 พฤษภาคม 2525 
สถานทีเ่กดิ   อ าเภอปางศลิาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร 
สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั  304 หมู ่3 ต.หนิดาต อ.ปางศลิาทอง จ.ก าแพงเพชร 
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