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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทักษะการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกับเกณฑ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2           
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไดมาจากการ
สุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 36 คน ใชเวลา
ในการทดลอง 18 คาบ แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เปนแบบ One – Group Pretest-Posttest Design 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t-test for Dependent Samples และคาสถิติ t-test for One Sample 
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 The purposes of this research were to compare mathematical problem solving  
skills, mathematical connection skills and inquiry learning for mathayomsuksa lll students  
before and after providing problem-based learning instruction activities and compare  
mathematical problem solving skills and mathematical connection skills with a criterion. 
 The subjects of this study were 36 Mathayomsuksa lll students in the second  
semester of 2009 academic year from Pomnakarachsawatyanon School, Samutprakarn. 
They were selected by using cluster random sampling technique. The experiment lasted for 
18 periods. The One-Group pretest-posttest design was used for this study. The data were 
analyzed by using t-test for dependent samples and t-test for one sample. 

The findings were as follows: 
1. The mathematical problem solving skills for Mathayomsuksa lll students after  

being taught by using problem-based learning instruction activities were higher than that 
before being taught at .01 level of significance. 

2. The mathematical problem solving skills for Mathayomsuksa lll students after  
being taught by using problem-based learning instruction activities were significantly higher 
than 65 percent criterion at .01 level of significance.  

3. The mathematical connection skills for Mathayomsuksa lll students after being  
taught by using problem-based learning instruction activities were higher than that before 
being taught at .01 level of significance.  

4. The mathematical connection skills for Mathayomsuksa lll students after being  
taught by using problem-based learning instruction activities were significantly higher than 
65 percent criterion at .01 level of significance.  

5. Inquiry learning for Mathayomsuksa lll students after being taught by using  
problem-based learning instruction activities was higher than that before being taught at the 
.01 level of significance.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เปนผลสืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนา
ของวิทยาการตาง ๆ สังคมปจจุบันจึงเปนสังคมที่ใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและเปนสังคมของขอมูล
ขาวสารหรือสังคมสารสนเทศมากข้ึน ระบบการศึกษาปจจุบันชวยพัฒนามนุษยใหเปนผูที่มีความรู  
ความสามารถ รูจักติดตามขอมูล ขาวสาร วิทยาการใหม ๆ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและหลากหลาย รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจ ใหเหตุผลและแกปญหาได             
มีความคิดสรางสรรคและใฝรูใฝเรียน มีความสามารถและทักษะในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค 
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยาง
ถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน  ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและ
อารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
(กรมวิชาการ. 2544: 1) 

คณิตศาสตรจึงเปนศาสตรที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษา และยังเปนพ้ืนฐาน
ในการศึกษาข้ันสูงและวิทยาการสาขาตาง ๆ และความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ลวนแตอาศัยความรูคณิตศาสตร แตนักเรียนสวนมากไมประสบผลสําเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร (สิริพร  ทิพยคง. 2544ก: 123) ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากผูสอนมักจะสอนโดยมุงเนนที่
เทคนิคของวิธีสอนมากกวาแกนสําคัญของวิธีสอน เนื่องจากเทคนิคตาง ๆ นั้นเห็นเดนชัดมากกวา
แกนซึ่งมักจะซอนอยูภายใน  การสอนขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผูสอนไมทราบหรือไมเขาใจถึง
แกนคือองคประกอบและข้ันตอนที่ขาดไมไดของวิธีนั้น ๆ (ทิศนา แขมมณี. 2542: 324) ซึ่งยุพิน 
พิพิธกุล (2539: 3-8) ไดเคยกลาวถึงปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เก่ียวกับตัวครูไววา ครู
ใชวิธีการสอนแบบเกา ซึ่งเปนการบรรยายและฝกเนื้อหา ครูเปนผูกําหนดรูปแบบการเรียนใหผูเรียน 
การสอนจะเนนเนื้อหาเปนศูนยกลางไมคํานึงถึงผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นครูจึง
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร ครู
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาใหมีความรูความสามารถย่ิงข้ึนเพราะครูที่มีสมรรถภาพสูงยอมมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีผลใหนักเรียนไดมีการ
พัฒนาเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนดไว (วราภรณ มีหนัก. 2545: 58-59)  

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based-Learning / PBL) เปนวิธีหนึ่งที่ไดรับ
การกลาวถึงอยางมาก ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่แตกตางไปจากวิธีด้ังเดิมที่เนนตัวสาระความรูและ
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มุงเนนที่ผูสอนเปนสําคัญ ที่แตกตางออกไปคือการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้นนักเรียนเปน
ศูนยกลางหรือนักเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะใหผูเรียนสรางความรูใหมจาก
การใชปญหาที่เกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (context) ของการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห และคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษา
ดวย (มัณฑรา  ธรรมบุศย. 2545: 13) การเรียนรูแบบนี้มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและ
กระบวนการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูโดยชี้นําตนเอง ซึ่งผูเรียนจะไดฝกฝนการ
สรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหาอยางมีความหมายตอผูเรียน (สํานัก
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู. 2550: 1) วอลตัน และแมททิวส (Walton; & Matthews. 
1998: 456-459) กลาววาการใหปญหาตั้งแตตนจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู และถา
นักเรียนแกปญหาไดก็จะมีสวนชวยใหนักเรียนจําเนื้อหาความรูนั้นไดงายและนานข้ึน เพราะมี
ประสบการณตรงในการแกปญหาดวยความรูดังกลาว ปญหาที่ใชเปนตัวกระตุนมักเปนปญหาที่
ตองการคําอธิบายหรือความรูจากหลาย ๆ วิชา ทําใหนักเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธความตอเนื่อง 
ความเก่ียวของของวิชาตาง ๆ เปนเรื่องราวเดียวกัน แตกตางจากการสอนแบบเดิมที่สอนวิชาใดก็จะ
สอนวิชานั้น ๆ จนจบและอาจไมเห็นความสัมพันธของแตละวิชา ทําใหนักเรียนไมสามารถเรียนรูได
ดีเทาที่ควร (นภา  หลิมรัตน. 2540: 13) นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐานจะมีทักษะทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน เชน ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการ
แกปญหา การตัดสินใจ การสรางตัวแบบ ทักษะการใหเหตุผล เบาเลอร (Boaler. 1998: 41-62)  จะ
เห็นไดวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการแหงการแกปญหา ซึ่งปรีชา เนาวเย็นผล 
(2537: 5-6) ไดกลาวถึงความสําคัญของการแกปญหาไวสามประการ คือประการแรก การแกปญหา
เปนความสามารถข้ันพ้ืนฐานของมนุษยซึ่งมนุษยตองพบกับปญหาและอุปสรรคมากมาย ความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํา ใหสภาพแวดลอมและสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
มนุษยตองใชความสามารถในการคิดแกปญหาอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมได 
ประการที่สอง การแกปญหาทําใหเกิดการคนพบความรูใหม ซึ่งเปนความพยายามที่จะแกปญหา จะ
กอใหเกิดการพัฒนากระบวนการทางความคิดเปนประสบการณใหม เมื่อผสมผสานกับประสบการณ
เดิมจะกอใหเกิดสาระความรูใหม ทั้งในเชิงเนื้อหาและวิธีการ และประการที่สามการแกปญหาเปน
ความสามารถที่ตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนที่มุงเนนใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล และแสดง
ความคิดออกมาชัดเจนมีระเบียบและรัดกุม ซึ่งนักคณิตศาสตรเชื่อวากระบวนการแกปญหาเปนสิ่ง
สําคัญและจําเปนที่นักเรียนทุกคนจะตองเรียนรูเขาใจ สามารถคิดเปนและแกปญหาได เพราะการที่
ไดฝกแกปญหาจะชวยใหนักเรียนรูจักคิด มีระเบียบข้ันตอนในการคิด รูจักคิดอยางมีเหตุผล และรูจัก
ตัดสินใจอยางฉลาด (สิริพร ทิพยคง. 2544ข: 137) 

นอกจากทักษะการแกปญหาแลว การเชื่อมโยงเปนคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของคณิตศาสตรและมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งการเชื่อมโยง
แนวคิดทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนเขาใจภาษาของคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนไดสราง
ความเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตรกับสื่อที่เปนรูป กราฟ สัญลักษณตางๆ และ
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ตัวแทนทางคณิตศาสตร (NCTM.1989: 26)  ดังที่ เคนเนด้ีและ ทิปส. (Kennedy & Tipps. 1994: 
194-198) กลาววา การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมีความสําคัญ ผูเรียนจะตองรูจักสรางการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งที่เปนรูปธรรม ไดแกรูปภาพ สัญลักษณ  และมโนมติ กับกระบวนการรวมเนื้อหาและ
วิธีการตางๆ ทางคณิตศาสตรเขาดวยกัน และจะตองรูจักสรางการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับ
ชีวิตจริง ซึ่งสอดคลองกับ ปรีชา เนาวเย็นผล (2544: 56) กลาววา การเรียนรูคณิตศาสตรที่มีความ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ไดพบเห็น หรือมีอยูในชีวิตประจําวัน เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียน
สามารถเรียนรูอยางเขาใจถองแทจากตัวอยางที่สัมผัสไดจริง ทําใหรูสึกวาวิชาคณิตศาสตรมี
ประโยชน มีคุณคา สามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังมีเอกสารรายงานการวิจัยของโทมัส
และซานเทียโก(Thomas & Santiago.2002: 484-488) กลาววา การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร     
ถานําไปปฏิบัติโดยมีการจัดการเรียนรูในเชิงสรางสรรคนักเรียนจะเกิดความตื่นเตน  และ
กระตือรือรนที่จะเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนรักในการเรียนคณิตศาสตร 

จะเห็นไดวา คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนสวนหนึ่งของแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่ง
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และการเรียนการสอนจึงมุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค โดยหวังวาเมื่อผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแลวจะสามารถตอบปญหาความตองการ
ของสังคมได จากประเด็นนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่จะสามารถตอบปญหา
ความตองการของสังคมในประเด็นดังกลาว และพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคประการหนึ่งที่มี
ความสําคัญและสามารถตอบปญหาสภาพสังคมไทยไดคือ ความใฝรูใฝเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2549ก: 2) ซึ่งตามมาตรฐานการศึกษาชาติในสวนของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในมาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 6 ใจความวา ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งในตัวบงชี้ที่ 2 กลาววา ผูเรียนใฝรูใฝเรียน สนุกกับการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2549ข: 20-26) ดังนั้นเมื่อพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติแลว ความใฝรูใฝเรียนจึงเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่มีความสําคัญ  
และควรที่จะปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับตัวผูเรียนได 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนฐานนี้มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เพ่ือ
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการที่จะทําใหทักษะการแกปญหา ทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและความใฝรูใฝเรียนของผูเรียนดีข้ึน และเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 65 

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 65 

5.  เพ่ือเปรียบเทียบความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
 
ความสําคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานและเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิชาอ่ืนที่จะนําไปใชในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อีกทั้งยังทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญใน
การนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช ในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่  2            

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 12 หองเรียน จํานวนนักเรียน  456  คน ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดผูเรียนของแตละหองแบบ   
คละความสามารถ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2        

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
(Sampling Unit) จากการจับฉลาก 1 หองเรียนจากนักเรียนทั้งหมด 12 หองเรียน ซึ่งทางโรงเรียน
ไดจัดผูเรียนของแตละหองแบบคละความสามารถ ไดกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 36 คน 
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เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3              

ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ซึ่งมีเนื้อหายอยดังนี้ 

1.   อัตราสวนและสัดสวน     จํานวน  2  คาบ 
2. สมการเชิงเสนและระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร จํานวน  2  คาบ  
3. การวัด       จํานวน  2  คาบ 
4. ปริมาตร      จํานวน  2  คาบ 
5. สมบัติของรูปสามเหลี่ยม เสนขนาน และการนําไปใช จํานวน  2  คาบ 
6. ตรีโกณมิติ      จํานวน  2  คาบ 
7. สถิติและความนาจะเปน     จํานวน  2  คาบ 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรม        

การเรียนรูทั้งหมดจํานวน 18 คาบ คาบละ 60 นาที ใชเวลาในการทดลอง 14 คาบ มีการทดสอบ
กอนเรียน (Pre-test) จํานวน 2 คาบ และทดสอบหลังเรียน (Post-test) จํานวน 2 คาบ   

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
2. ตัวแปรตาม ไดแก 

2.1 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
2.2 ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
2.3 ความใฝรูใฝเรียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการเรียนรูแบบหนึ่งที่

ใชการตั้งคําถามหรือปญหาเปนตัวกระตุนหรือนําทางผูเรียนใหเกิดความสนใจอยากรู ตัวปญหาจะ
เปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนในการพัฒนาทักษะการแกปญหา และเปน
การพัฒนาผูเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได เพ่ือแกปญหาหรือสถานการณ
เก่ียวกับชีวิตประจําวัน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง รูปแบบของการ 
จัดการเรียนการสอนที่เริ่มตนจากปญหา เพ่ือแกปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับชีวิตประจําวัน     
ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนการพัฒนาทักษะการแกปญหา 
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มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและกระบวนการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูโดย
การชี้นําตนเอง ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรูดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 การเชื่อมโยงปญหาและนําเสนอปญหา เปนข้ันที่ผูสอนจะเสนอ 
สถานการณปญหาที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาที่จะสอนและปญหาที่จะใชในการกระตุนการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นปญหา  และเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

 ข้ันที่  2 ทําความเขาใจกับปญหา เปนข้ันที่ผูเรียนจะตองทําความเขาใจกับปญหา 
และสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของกับปญหาได 

 ข้ันที่  3 ดําเนินการศึกษาคนควา เปนข้ันที่ผูเรียนดําเนินการศึกษาคนควาดวย 
ตนเองหรือเปนกลุมดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ที่ผูวิจัยได
กําหนดไวแลว    

 ข้ันที่  4 สังเคราะหความรู เปนข้ันที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูรวมกัน  อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด   

 ข้ันที่  5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป 
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม แลวใหนักเรียนทําใบงานประจําหนวยการ
เรียน 

3. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถและความชํานาญ 
ในการใชกระบวนการตาง ๆ ทางสมอง ประสบการณ การเขาใจปญหา ตลอดจนความพยายามใน
การคิดคนหาคําตอบ เพ่ือใหไดคําตอบ โดยการนําความรู ทักษะ รวมถึงวิธีการตาง ๆ ในการหา
คําตอบเมื่อกําหนดสถานการณหรือคําถามที่เปนปญหาทางคณิตศาสตร มาให ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวมีการดําเนินการเปนลําดับข้ันตอนและจะตองใชยุทธวิธีตาง ๆ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จใน
การแกปญหา โดยยึดกระบวนการแกปญหาของโพลยา (Polya. 1957: 16-17) ซึ่งประกอบดวย
ข้ันตอนของการแกปญหา 4 ข้ัน ไดแก 

3.1 ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนข้ันที่ผูเรียนสามารถบอกไดวาโจทยถามอะไร 
อะไรเปนสิ่งที่โจทยกําหนดให 

3.2 ข้ันวางแผนการแกปญหา ผูเรียนจะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีการใด  
จะแกปญหาอยางไร เปนการนําความรูหรือหลักการตาง ๆ มาใชในการแกปญหา 

3.3 ข้ันดําเนินการแกปญหา เปนข้ันที่ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหไดคําตอบ
ของปญหา 

3.4 ข้ันตรวจสอบ เปนข้ันตอนที่ผูเรียนตรวจสอบผลลัพธและความถูกตองของ 
วิธีการแกปญหา 

ประเมินไดจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนแบบ
อัตนัยจํานวน 4 ขอ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
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4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของผูเรียนใน 
การนําความรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหมและสามารถนํา
แนวคิด เนื้อหาและหลักการทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลวมาใชในการแกปญหาได ประเมินได
จากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เปนแบบอัตนัยจํานวน 6 ขอ ที่ผูวิจัย
สรางข้ึน ซึ่งการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

4.1 การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร หมายถึง การนําความรู เนื้อหา หลักการ 
และวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลวมาใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

4.2 การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หมายถึง การนําความรู 
เนื้อหา หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลวมาใชในการแกปญหาที่เก่ียวของกับ
ศาสตรอ่ืน 

4.3 การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน หมายถึง การนําความรู 
เนื้อหา หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาที่เก่ียวของกับสถานการณจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

5. ความใฝรูใฝเรียน หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนที่แสดงถึง การเห็นคุณคา 
ของสิ่งตาง ๆ ความอยากรูอยากเห็น ความตั้งใจ การกลาคิดริเริ่ม ความเพียรพยายาม การศึกษา
คนควาดวยตนเอง และการมีเหตุผล ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
จํานวน 35 ขอ ซึ่งแบงออกเปนคุณลักษณะยอย ๆ ได 7 ดาน ๆ ละ 5 ขอ ดังนี้ 

5.1 การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ หมายถึง การเห็นความสําคัญของการแสวงหา 
ความรู เห็นประโยชนของการเรียน และกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ให
ความสําคัญ และเห็นประโยชนของสิ่งแวดลอมรวมทั้งนําขอคิด ประสบการณที่ดีของผูอ่ืนที่อยู
รอบตัวมาปรับใชในการเรียน การแสวงหาความรู และการดํารงชีวิตของตน 

5.2 ความอยากรูอยากเห็น หมายถึง การมีปรารถนาความสนใจที่จะรูเรื่องตาง ๆ  
ทั้งเรื่องเรียน และเรื่องรอบตัว ตลอดจนใหเห็นความตื่นตัววองไว กระฉับกระเฉงรวดเร็ว และรีบเรง
ในการคนหาความรูตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

5.3  ความตั้งใจ หมายถึง การมีความเอาใจใส ไมวอกแวก มีจิตใจจดจอตอการ 
เรียน  และงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

5.4 การกลาคิดริเริ่ม หมายถึง การนําแนวคิด หรือวิธีการใหม ๆ ที่ไมซ้ํา 
ใครมาปรับใชทั้งในเรื่องการเรียน การทํางาน และเรื่องตาง ๆ รอบตัว ตลอดจนกลานําเสนอแนวคิด
ใหม ๆ เมื่ออยูในสถานการณที่มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

5.5 ความเพียรพยายาม หมายถึง การมีความมุงมั่น ขยันขันแข็งในการศึกษาหา 
ความรู หรือทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายโดยไมยอทอตอความยากลําบาก  เพ่ือใหการศึกษาหา
ความรู และงานที่ไดรับมอบหมายนั้นประสบความสําเร็จอยางเต็มความสามารถ  
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5.6 การศึกษาคนควาดวยตนเอง หมายถึง การมีอิสระในการดําเนินการเรียนรูของ 
ตนเองโดยมีการวางแผนการเรียนรู เลือกแหลงขอมูลในการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ ที่เลือกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยตนเอง 

5.7 การมีเหตุผล หมายถึง การใชขอมูลหรือขอเท็จจริงที่มีอยูรวมทั้งรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือประกอบ หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่จะกระทําสิ่ง ตาง ๆ ทั้งเรื่องเรียน 
และเรื่องรอบตัวอยางสมเหตุสมผล 

6. เกณฑ หมายถึง คะแนนข้ันต่ําที่จะยอมรับวานักเรียนมีทักษะการแกปญหาและ 
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร วิเคราะหไดจากคะแนนสอบหลังเรียน แลวนําคะแนนเฉลี่ยคิด
เปนรอยละเทียบกับเกณฑ โดยผูวิจัยใชเกณฑรอยละ 65 ข้ึนไปของคะแนนรวม ซึ่งปรับปรุงมาจาก
เกณฑการตัดสินผลการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา (2545 : 126) ดังนี้ 

คะแนนรอยละ  80 – 100  หมายถึง ทักษะการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง      
คณิตศาสตรอยูในระดับดีมาก 

คะแนนรอยละ  70 – 79    หมายถึง ทักษะการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง 
         คณิตศาสตรอยูในระดับดี 

คะแนนรอยละ   60 – 69   หมายถึง ทักษะการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง      
              คณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนรอยละ   50 – 59   หมายถึง ทักษะการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง      
              คณิตศาสตรอยูในระดับพอใช 

คะแนนต่ํากวารอยละ 50    หมายถึง ทักษะการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง 
คณิตศาสตรอยูในระดับตองปรับปรุง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
     
 
   

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-Based Learning) 

- ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
- ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
- ความใฝรูใฝเรียน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 65 
3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 65 
5. ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน 

ฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
1.1 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
1.3 ลักษณะของปญหาที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
1.4 องคประกอบที่สําคัญของจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
1.5 ข้ันตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
1.6 บทบาทของผูเรียนและผูสอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
1.7 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
2.1 ความหมายของปญหาและการแกปญหาคณิตศาสตร 
2.2 ประเภทของปญหาคณิตศาสตร 
2.3 องคประกอบที่สงเสริมในการแกปญหาคณิตศาสตร 
2.4 ข้ันตอนการแกปญหาคณิตศาสตร 
2.5 ยุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตร 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแกปญหาคณิตศาสตร  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3.1 ความหมายและความสําคัญของการเชื่อมโยง 
3.2 มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3.3 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยง 
3.4 ลักษณะการเชื่อมโยงในรูปแบบตาง ๆ 
3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความใฝรูใฝเรียน 

4.1 ความหมายของความใฝรูใฝเรียน 
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4.2 ความสําคัญของความใฝรูใฝเรียน 

4.3 คุณลักษณะของผูที่มีความใฝรูใฝเรียน 

4.4 ทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือตอการใฝรูใฝเรียน 
4.5 การวัดความใฝรูใฝเรียน 
4.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความใฝรูใฝเรียน 

 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.1 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ไดมีผูใหความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวมากมาย ดังนี้ 
ดูซ (Duch.1995: Online) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนวิธีการเรียนการ

สอนที่มีลักษณะใชปญหาเก่ียวกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะหและพัฒนา
ทักษะการแกปญหา นักเรียนจะเรียนรูทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งประกอบดวยความสามารถใน
การคนควาและใชทรัพยากรการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และความรูตาง ๆ ที่มีอยูแลวเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญสําหรับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

กาลเลเกอร (Gallagher.1997: 332-362) ไดใหความหมายวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน เปนการเรียนรูที่นักเรียนตองเรียนรูจากการเรียน (learn  to  learn) โดยนักเรียนจะทํางาน
รวมกันเปนกลุมเพ่ือคนควาวิธีการแกปญหา โดยจะบูรณาการความรูที่ตองการใหนักเรียนไดรับการ
แกปญหาเขาดวยกัน ปญหาที่ใชมีลักษณะเก่ียวกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับนักเรียน  
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะมุงเนนพัฒนานักเรียนในดานทักษะการเรียนรูมากกวาความรูที่
นักเรียนจะไดมาและพัฒนานักเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได 

บาเรลล (Barell.1998: 7) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนกระบวนการของ
การสํารวจเพ่ือจะตอบคําถามสิ่งที่อยากรูอยากเห็น ขอสงสัยและความไมมั่นใจเก่ียวกับปรากฏการณ
ธรรมชาติในชีวิตจริงที่มีความซับซอน ปญหาที่ใชในกระบวนการเรียนรูจะเปนปญหาที่ไมชัดเจน มี
ความยากหรือมีขอสงสัยมาก สามารถตอบคําถามไดหลายคําตอบ 

ทอรพและแซก (Torp & Sage.1998: 14-16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ไดจากการสํารวจ คนควาและการแกปญหาที่มีความสัมพันธ
เก่ียวกับชีวิตประจําวันซึ่งนักเรียนอาจพบเจอ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้นเปนทั้งยุทธวิธีการ
เรียนการสอนและใชเปนแนวทางในการจัดหลักสูตร ซึ่งมีลักษณะดึงดูดนักเรียนใหเขาไปมีสวนรวม
ในการแกปญหา ครูจะเปนผูที่คอยใหคําแนะนําและออกแบบสภาพแวดลอมการเรียนรู สงเสริมให
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นักเรียนไดคิดและสํารวจ หลักสูตรที่สรางข้ึนจะมีปญหาเปนแกนกลาง มีบทบาทในการเตรียม
ประสบการณจริงที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู สนับสนุนใหสรางความรูดวยตนเองและบูรณาการสิ่ง
ตาง ๆ ที่เรียนรูในโรงเรียนกับชีวิตจริงเขาดวยกัน ในขณะที่เรียนรูนักเรียนจะถูกทําใหเปน         
นักแกปญหาและพัฒนาไปสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได ในกระบวนการเรียนรู
ดวยวิธีนีค้รูจะเปนผูรวมในการแกปญหา มีหนาที่ในการสรางความสนใจ สรางความกระตือรือรนใน
การเรียนรูใหกับนักเรียน เปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
สมบูรณ 

พวงรัตน  บุญญานุรักษ (2544: 42; อางอิงจาก Barraws & Tamblyn.1980: 18) ได
กลาวถึงความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไววา เปนการเรียนรูที่ เปนผลของ
กระบวนการทํางานที่มุงสรางความเขาใจและหาทางแกปญหา ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของ
กระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไปในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และการ
สืบคนขอมูลที่ตองการเพ่ือสรางความเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหา   

มนสภรณ  วิฑูรเมธา (2544: 57) กลาววา การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน เปน
เทคนิคที่ใชปญหา/สถานการณกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองรวมกับการทํางานเปนกลุม 
อาจารยเปนผูชวยเหลือเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาได 

รังสรรค  ทองสุกนอก (2547:  13) ไดสรุปความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
วาเปนการเรียนรู กระบวนการกลุม แกปญหาที่สนใจ ตัวแกปญหาจะเปนจุดของการเรียนรูและเปน
ตัวกระตุนตอไปในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนขอมูลที่ตองการเพ่ือ
สรางความเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหา มุงเนนพัฒนานักเรียนในดานทักษะการ
เรียนรูมากกวาความรูที่นักเรียนจะไดมา และพัฒนานักเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการ
ชี้นําตนเองได 

วัลลี  สัตยาศัย (2547: 16-17) สรุปวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ 
วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาหาความรูดวย
วิธีการตาง ๆ จากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือ
เตรียมตัวลวงหนาเก่ียวกับปญหาดังกลาวมากอน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ วิธกีารสอนที่
นักเรียนเปนกลุมยอย เรียนความรูโดยใชประเด็นสําคัญในกรณีปญหาที่เปนจริงหรือกําหนดข้ึน เปน
ตัวกระตุนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยการสืบคนหาความรูหรือทักษะตาง ๆ แลวนําความรูที่
คนหามาเลาสูกันฟง พรอมทั้งรวมกันอภิปราย รวมกันเรียนรูแลวลงสรุปเปนความรูใหม 
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มัณฑรา  ธรรมบุศย (2549: 42-43) ไดสรุปความหมายวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานเปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยให
นักเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการ
เรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรใน
สาขาวิชาที่ตนศึกษา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตอง
อาศัยความเขาใจและแกปญหาเปนหลัก 

จากความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐานเปนรูปแบบหรือวิธีการเรียนรูแบบหนึ่งที่ใชการตั้งคําถามหรือปญหาเปน
ตัวกระตุนหรือนําทางผูเรียนใหเกิดความสนใจอยากรู ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการ
เรียนรูและเปนตัวกระตุนในการพัฒนาทักษะการแกปญหา และเปนการพัฒนาผูเรียนสูการเปนผูที่
สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได เพ่ือแกปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับชีวิตประจําวัน  

1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ดูช (Duch. 1995: online ) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใช 

ปญหาเปนฐาน ดังนี้ 
1. วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนไดรับมอบหมายใหมีความรับผิดชอบมากข้ึนเพ่ือ
การเรียนของตนเองและกลายเปนอิสระจากครู การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผูเรียนที่เปน
อิสระจะเปนผูที่สามารถเรียนรูตอไปดวยตนเองในชีวิตและการอาชีพที่ไดเลือก ความรับผิดชอบของ
ครูในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานคือ จัดหาวัสดุอุปกรณทางการเรียนและชี้แนะสิ่งที่
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู 

2. วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานอาศัยโลกแหงความเปนจริง ซึ่งในการ
เรียนรูนี้อาศัยปญหาที่ยุงเหยิง (messy) ซับซอนที่อยูในโลกของความจริงเปนตัวกระตุนเพ่ือการ
เรียนรูและเพ่ือการบูรณาการ  และการประยุกตใชกับปญหาในอนาคต ปญหานี้จะไดรับการ
ออกแบบใหทาทายตอผูเรียน เพ่ือที่จะพัฒนาทักษะการแกปญหาและการคิดเชิงวิจารณญาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

บารรอวส  และแทมบลิน (Barraws and Tamblyn. 1980: 191-192) ไดสรุปลักษณะของ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดังนี้ 

1. ปญหาจะถูกเสนอใหกับนักเรียนเปนอันดับแรกในข้ันตอนของการเรียนรู 
2. ปญหาที่ใชในการเรียนรูจะเปนปญหาที่เหมือนกับปญหาที่นักเรียนสามารถเจอใน  
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ชีวิตจริง 
3. นักเรียนจะทํางานเปนกลุมในการแกปญหา โดยมีอิสระในการแสดงความสามารถ

ในการใหเหตุผล การประยุกตใชความรูและการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองที่เหมาะสมกับ
ข้ันตอนการเรียนรูในแตละข้ัน 

4. เปนการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีข้ันตอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปน
แนวทางในการกําหนดกระบวนการทํางานเพ่ือแกปญหา 

5. ความรูและทักษะที่ตองการใหนักเรียนไดรับจะเกิดหลังการแกปญหาหรือการ
ทํางานที่ใชความรูและทักษะเหลานั้น 

6. การเรียนรูจะประกอบดวยการทํางานในการแกปญหาและการศึกษาดวยตนเอง  
โดยมีลักษณะที่บูรณาการทั้งความรูที่นักเรียนมีและทักษะกระบวนการเขาดวยกัน 

ชาง (Zhang. 2002: 30-31) ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
ดังนี้ 

1. เปนบริบทของการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ไดมาจากการ
แกปญหาที่มีความสัมพันธใกลเคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด 

2. ใชปญหาเปนตัวขับเคลื่อนในการเรียนรู 
3. เปนการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางความรู ในศาสตรตาง ๆ และทักษะ

กระบวนการเขาดวยกัน 
4. นักเรียนจะเปนผูดําเนินการแกปญหาดวยตนเอง ครูจะเปนเพียงผูใหความ

ชวยเหลือ ใหคําแนะนําและเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกนักเรียน 
5. เปนการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง นักเรียนจะเปนผูกําหนดทิศทางของการเรียนรูดวย

ตัวเองในการกําหนดวาตองเรียนรูอะไร อยางไร จากที่ใด เพ่ือใหไดความรูมาแกปญหา 
6. เปนการเรียนรูจากกระบวนการของการเรียนรู การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะ

เนนที่กระบวนการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูจะเกิดข้ึนขณะดําเนินการแกปญหา 
7. เปนการเรียนรูแบบชวยเหลือกันเปนกลุม 
8. ปญหาที่ใชในการเรียนรูจะเปนปญหาที่ยาก มีความซับซอน ไมชัดเจนเปนปญหา

ปลายเปด  ที่สามารถกระตุนนักเรียนใหไดใชความคิด ทําความเขาใจปญหา และคนควาหาความรู
มาเพ่ือแกปญหานั้น 

9. ใหความสําคัญกับประสบการณและความรูที่มีอยูกอนแลว ซึ่งครูใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน 
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มัณฑรา  ธรรมบุศย (2545: 13) ไดสรุปลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้   
1. ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง 
2. เปนการเรียนรูโดยใชกลุมผูเรียนที่มีขนาดเล็ก 
3. ครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือเปนผูใหคําแนะนํา 
4. ใชปญหาเปนตัวกระตุนในการเรียนรู 
5. ปญหาที่นํามาใชมีลักษณะคลุมเครือ  ไมชัดเจน ปญหาหนึ่งปญหาอาจมีคําตอบได

หลายคําตอบหรือแกไขปญหาไดหลายทาง 
6. ผูเรียนเปนคนแกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหม ๆ ดวยตนเอง 
7. ใชการประเมินผลจากสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม 

สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (2550: 2-3) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญ 
ของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 

1. ตองมีสถานการณที่เปนปญหาและเริ่มตนการจัดกระบวนการเรียนรูดวยการใช 
ปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 

2. ปญหาที่นํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูควรเปนปญหาที่เกิดข้ึนพบเห็นไดใน 
ชีวิตจริงของผูเรียนหรือมีโอกาสที่เกิดข้ึนจริง 

3. ผูเรียนเรียนรูโดยการนําตนเอง (Self – Directed  Learning) คนหาและแสวงหา 
ความรูคําตอบดวยตนเอง ดังนั้นผูเรียนจึงตองวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง บริหารเวลาเอง 
คัดเลือกวิธีการเรยีนรูและประสบการณการเรียนรู รวมทั้งประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

4. ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย เพ่ือประโยชนในการคนหาความรูขอมูลรวมกัน เปน 
การพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล ฝกใหผูเรียนมีทักษะในการรับสงขอมูล เรียนรูเก่ียวกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล และฝกการจัดระบบตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางาน
รวมกันเปนทีม ความรูคําตอบที่ไดมีความหลากหลายองคความรูจะผานการวิเคราะหโดยผูเรียน มี
การสงัเคราะหและตัดสินใจรวมกัน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี้นอกจากจัดการเรียน
เปนกลุมแลวยังสามารถจัดใหผูเรียนเรียนรูเปนรายบุคคลได แตอาจทําใหผูเรียนขาดทักษะในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

5. การเรียนรูมีลักษณะการบูรณาการความรูและบูรณาการทักษะกระบวนการตาง ๆ  
เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและคําตอบที่กระจางชัด 

6. ความรูที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูจะไดมาภายหลังจากผานกระบวนการเรียนรูโดยใช 
ปญหาเปนฐานแลวเทานั้น 
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7. การประเมินผลเปนการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน 
ความกาวหนาของผูเรียน 

จากลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่กลาวมาขางตน สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

2. ปญหาที่ใชในการจัดการเรียนรูเปนปญหาที่ซับซอน และทาทาย เพ่ือเปนการ
กระตุนผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรู และเพ่ือเปนการพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ 

3. เปนการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง ผูเรียนเปนผูคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 
4. ครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือเปนผูใหคําแนะนําในการเรียนรู 
5. ผูเรียนรูจักทํางานเปนกลุมยอย สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได และมีความ

สามัคคีภายในกลุมและภายนอกกลุม 
1.3 ลักษณะของปญหาที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสิ่งสําคัญที่สุดคือปญหาหรือสถานการณที่จะเปน 

ตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู  มีผูกลาวถึงลักษณะสําคัญของปญหา ดังนี้  
ดูช (Duch. 1995: online ) ไดใหแนวทางเก่ียวกับลักษณะของปญหาที่ดี ตลอดจนการตั้ง/

สรางตัวปญหา ดังนี้ 
1. ปญหาที่มีประสิทธิภาพตองดึงดูดใจผูเรียนเปนประการแรกและกระตุนใหผูเรียน

สํารวจเพ่ือความเขาใจมโนทัศนที่ลึกซึ้งมากข้ึน ปญหานั้นควรสัมพันธกับโลกความเปนจริง   
2. ปญหาที่ดีตองการใหผูเรียนไดตัดสินใจหรือพิจารณาโดยใชขอเท็จจริงที่พอหาได / 

ขอสนเทศ / เหตุผล / และการมีหลักการและเหตุผล นอกจากนี้ปญหานั้นควรตองใหผูเรียนไดให
นิยามขอตกลงเบ้ืองตนที่ตองการจําเปน เพ่ือที่จะกลาวถึงขอสนเทศใดที่เก่ียวของหรือข้ันตอนใด 
หรือการปฏิบัติใดที่ตองการจําเปนที่จะเขาถึงปญหาได 

3. ความรวมมือจากสมาชิกทั้งหมดของกลุมผูเรียนมีความจําเปน เพ่ือที่จะไดทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานปญหาที่มีความยากและความซับซอนของปญหา ปญหาจะตองไดรับ
การควบคุมเพ่ือวาผูเรียนจะไดตระหนักในแงที่วา “การแขงและชัยชนะ” ซึ่งไมใชกลยุทธของการ
แกปญหาที่มีประสิทธิภาพ 

4. คําตอบตอนเริ่มแรกในปญหาควรแสดงถึงลักษณะที่เก่ียวของกับสมาชิกของกลุมใน
การอภิปราย ซึ่งลักษณะเหลานี้รวมถึงปญหาปลายเปดที่ไมจํากัดวามีคําตอบเดียว ซึ่งเก่ียวของกับ
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ความรูที่เรียนไปกอนแลว และมีการประเมินปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะเปนตัวกระตุน
ผูเรียนใหดึงความรูและแนวคิดซึ่งกันและกันออกมา 

5. วัตถุประสงคเนื้อหาของรายวิชาควรรวมเขาไวในปญหาดวย เชื่อมโยงความรูเดิม
กับมโนทัศนใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับมโนทัศนในรายวิชาอ่ืนและ/สาขาวิชาอ่ืน 

ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Center for Problem-Based Learning)  ของ
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส (Illinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; &Sage. 1998: 33-43 ; citing 
Illinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpage) ไดเสนอลักษณะของปญหาที่ใชในการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 

1. เปนปญหาที่มีคุณสมบัติที่ยุงเหยิงและมีความซับซอน 
2. เปนปญหาที่ตองการการสํารวจ การคนควา และการรวบรวมขอมูล 
3. เปนปญหาที่ตองมีการทดลองดูกอน นั่นคือเปนปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบได

ทันทีจะตองใชการตรวจสอบกอน 
4. มีคําตอบหลายคําตอบ ไมสามารถใชสูตรใดสูตรหนึ่งหาคําตอบไดทันที 

ธนวัฒน  สุวรรณจรัส (2546: 7) ไดกลาวถึงลักษณะของปญหาหรือกรณีศึกษาที่ดี ดังนี้ 
1. เปนปญหาที่ไมคอยชัดเจน (III-define problem) สรางใหเกิดคําถามในใจแก

นักเรียน 
2. เปนปญหาที่ตองการทักษะและความรูใหมมาแกปญหาหรือหาคําตอบ 
3. สามารถนําพานักเรียนไปสูจุดมุงหมายของการเรียนรูได 
4. สัมพันธกับนักเรียนที่สามารถพบไดในชีวิตจริง 
5. สัมพันธกับพ้ืนฐานของนักเรียนอยางเหมาะสม 

สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (2550: 3-4) กลาวถึงลักษณะสําคัญของ
ปญหา  ดังนี้ 

1. เกิดข้ึนในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณของผูเรียนหรือผูเรียนอาจมีโอกาส 
เผชิญกับปญหานั้น 

2. เปนปญหาที่พบบอย มีความสําคัญ มีขอมูลประกอบเพียงพอสําหรับการคนควา 
3. เปนปญหาที่ยังไมมีคําตอบชัดเจนตายตัว เปนปญหาที่มีความซับซอน คลุมเครือ  

หรือผูเรียนเกิดความสงสัย 
4. ปญหาที่เปนประเด็นขัดแยง ขอถกเถียงในสังคมยังไมมีขอยุติ 
5. เปนปญหาที่อยูในความสนใจ เปนสิ่งที่อยากรูแตไมรู 
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6. ปญหาที่สรางความเดือดรอน เสียหาย เกิดโทษภัยและเปนสิ่งไมดีหากใชขอมูล 
โดยลําพังคนเดียวอาจทําใหตอบปญหาผิดพลาด 

7. เปนปญหาที่มีการยอมรับวาจริง ถูกตอง แตผูเรียนไมเชื่อวาจริง ไมสอดคลองกับ 
ความคิดของผูเรียน 

8. ปญหาที่อาจมีคําตอบหรือมีแนวทางในการแสวงหาคําตอบไดหลายทาง ครอบคลุม
การเรียนรูที่กวางขวางหลากหลายเนื้อหา 

9. เปนปญหาที่มีความยากความงายเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผูเรียน 
10. เปนปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดทันที ตองการการสํารวจคนควาและการ 

รวบรวมขอมูลหรือทดลองดูกอนจึงจะไดคําตอบ ไมสามารถที่จะคาดเดาหรือทํานายไดงาย ๆ วา
ตองใชความรูอะไร ยุทธวิธีในการสืบเสาะหาความรูจะเปนอยางไรหรือคําตอบ หรือผลของความรู
เปนอยางไร 

11. เปนปญหาที่สงเสริมความรูดานเนื้อหาทักษะ  สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปลักษณะของปญหาที่ใชในการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานได ดังนี้ 
1. ปญหาที่ใชควรเปนปญหาที่เปนการกระตุนความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน เปน

ปญหาที่อยูในความสนใจและเปนปจจุบัน 
2. ปญหาที่นํามาใชควรเปนปญหาที่เกิดข้ึนจริงหรือเปนปญหาที่สามารถพบเห็นไดใน

ชีวิตประจําวัน   
3. มีคําตอบหลายคําตอบและมีวิธีในการหาคําตอบที่หลากหลาย 
4. มีความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผูเรียน ไมงายและไมยากเกินไป 
5. เปนปญหาที่สงเสริมดานความรู ความคิด และทักษะกระบวนการตาง ๆ    

1.4 องคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ดีไลเซิล (Delisle. 1997: 15-18) กลาวถึง องคประกอบของการเรียนรูโดยใชปญหา     

เปนฐาน ประกอบดวย 
1. วัตถุประสงคของการเรียนรูในโจทยปญหา 
2. ชุดของสถานการณโจทยปญหา 
3. กระบวนการอภิปรายกลุมยอย ( small- group discussion ) 
4. ประเด็นการเรียนรู (learning issues) 
5. การเรียนรูอยางอิสระและการเรียนรูดวยตนเอง (independent and self directed  
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learning)  
อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2543: 70-71) กลาววา องคประกอบของการเรียนการสอน 

โดยใชปญหาเปนฐาน มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
1. การใชเทคนิคการสอนเปนกลุมยอย จํานวนที่เหมาะสมประมาณ 6-8 คน เปน 

ขนาดที่กําลงัพอเหมาะ เพ่ือใหมีการอภิปราย ถกเถียง แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
2. เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญที่ผูเรียน  ผูเรียนเปนผู 

กําหนดสิ่งที่จะตองเรียน ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
3. เปนการเรียนรูที่เนนการบูรณาการเนื้อหา เพราะเนื้อหาเกิดจากการเรียนที่มี 

การศึกษาคนควาโดยผูเรียนพยายามสืบคนคําตอบในปญหา 
4. เปนการเรียนรูที่เนนการควบคุมตนเอง ผูเรียนจะตองกําหนดเวลาและสิ่งที่ตองการ 

เรียนรูดวยตนเอง 
5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนเอง ผูเรียน 

จะรูวาตนเกิดการเรียนรูหรือยัง สามารถแกปญหาไดหรือไม 
มนสภรณ  วิฑูรเมธา (2544: 58) กลาววา การเรียนรูดวยวิธีการสอนโดยใชปญหาเปน

ฐานมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
1. เปนการเรียนที่ใชเทคนิคการสอนกลุมยอย มีผูเรียนเปนกลุมประมาณ 6-8 คน  

และจะมีการอภิปรายถกเถียงในกลุม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไปดวยกัน 
2. เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง กลาวคือ การเรียนรูเกิดข้ึนที่ผูเรียนดวย 

ตนเองเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนจะเนนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกําหนดสิ่งที่ตองการจะ
เรียนและผูเรียนจะตองไดรับการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

3. เปนการเรียนรูเนื้อหาวิชาที่บูรณาการ ทั้งนี้ปญหาที่จะนํามาใชเปนสื่อในการเรียน   
จะเปนปญหาทางวิชาชีพที่บูรณาการโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ การที่ผูเรียนจะแกปญหาทาง
วิชาชีพไดตองอาศัยความรูเก่ียวกับหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพ่ือแกปญหา 

4. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง โดยกําหนดเนื้อหาวิชาที่จะ 
เรียนเฉพาะที่เหมาะสมจะนําไปแกปญหาที่ตั้งข้ึนไว ผูเรียนจะเปนผูควบคุมลําดับข้ันตอนในการ
เรียนของตนเองและกลุมดวยตนเอง 

5. เปนการเรียนที่ผูเรียนจะประเมินผลสัมฤทธิ์ไดดวยตนเอง  เนื่องจากในข้ันตอนของ 
การเรียน  ผูเรียนจะตองคนความรูที่จะนําไปใชในการแกปญหาตามสถานการณ เมื่อผูเรียนไป
ศึกษาคนควาความรูดวยตนเองมาแลวตองนําความรูมาใชในการแกปญหา ผูเรียนจะตองรับรูไดวา
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ตนเกิดการเรียนรูหรือยัง จากการที่สามารถแกปญหาไดหรือไม โดยกระบวนการที่เกิดข้ึนผูเรียนจึง
เปนผูที่รูดีวาตนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนอยางไร 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2548: 78-79) กลาวถึงลักษณะเฉพาะของการเรียนรูแบบเนน 
ปญหาเปนฐานประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ประเด็นปญหาสําหรับเรียนรูปญหา คือหัวใจสําคัญของการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ลักษณะของปญหาที่นํามาเรียนจะเปนปญหาที่พบบอย มีกระบวนการเขาถึง
ปญหาที่ซับซอน สามารถกระตุนใหเกิดคําถามไดครอบคลุมกรอบแนวคิด และสาระที่ตองเรียนตาม
หลักสูตรที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ประเด็นปญหาสําหรับเรียนรูมีความหลากหลายตองอาศัย
การคนควาหาคําตอบในแงมุมตาง ๆ ตองใชพ้ืนฐานความรูอยางกวางขวาง สามารถสรางมโนทัศน 
(concept)  ที่สําคัญ ๆ ได ขอสําคัญของประเด็นปญหาสําหรับเรียนรู คือ ตองเปนปญหาที่ตรง
จุดประสงคของหลักสูตร และระดับชั้นปของผูเรียน วิธีนําเสนอประเด็นปญหาอาจเปนกรณีศึกษา 
การเลาเรื่อง หรือการสรางสถานการณจําลองอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

2. สื่อการเรียน ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผูเรียนตองศึกษาหาคําตอบดวย 
ตนเองใหมากที่สุดและถูกตองที่สุด จึงจําเปนที่ผูเรียนจะตองมีสื่อการเรียนที่สมบูรณที่สุดอยางนอย
ตองมีตําราศึกษาคนควา สถิติ ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ หากเปนไปไดควรมีสื่อโสตทัศนูปกรณ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูเรียนสามารถเลือกใชเปนแหลงคนควาอยางอิสระ นอกจากนี้บุคคล
และสถานที่ยังเปนสื่อการเรียนที่ผูเรียนสามารถเลือกใชได ผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก  
(facilitator) เปนผูชี้แนะ (tutor) หรือจัดทําเอกสารชี้แนะที่ผูเรียนสามารถสืบคน มีแหลงเรียนรู เชน 
บุคคล สถานที่ ถาแหลงเรียนรูเปนชุมชนหรือสถานที่ตองมีคําชี้แนะ บรรยากาศและวิธีการเขาถึง
ดวย 

3. ความรับผิดชอบของผูเรียน ผูเรียนตองรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง  (self- 
directed learning)  และพ่ึงความตั้งใจของตนเองในการศึกษาคนควา เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบและ
ขอความรูที่ตองการ ผูเรียนตองชวยเหลือซึ่งกันและกันในการอภิปรายเพ่ือคนประเด็นความรูและ
คําตอบในการแกปญหา ผูเรียนตองมุงมั่นและความซื่อสัตยในการศึกษาดวยตนเองอยางเครงครัด 
การเรียนจึงจะมีประสิทธิภาพ 

4. บทบาทของผูสอน ผูสอนทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการเรียนใหเปนไปตาม 
จุดประสงคโดยทําหนาที่ 3 ประการ คือ  1) อํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณและสิ่งจําเปน   
ตาง ๆ ในการศึกษาคนควาผูเรียนตองการใชเพ่ือศึกษาคําตอบ  2) ใหคําแนะนําเมื่อจําเปนเทานั้น
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง อาจตองใหขอความรูแกผูเรียนบางในบางกรณีที่พบวา
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ผูเรียนไมสามารถสืบคนเองได  และ3) เปนผูประเมินสมรรถนะของผูเรียนขณะเรียนเปนระยะ ๆ จง
ใจใหผูเรียนเกิดแนวทางการศึกษาและคิดคนโดยการอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวย
เสริมและสรุปประเด็นสําคัญของการเรียนแตละครั้ง 

มัณฑรา  ธรรมบุศย (2549: 43) กลาววา การสอนแบบ การใชปญหาเปนฐาน จะประสบ
ความสําเร็จไดตองมีสวนประกอบที่สําคัญครบทั้ง 5 ประการ คือ 

1. ปญหา (problem) จัดวาเปนสวนที่สําคัญที่สุด เพราะทําหนาที่เสมือนศูนยรวม 
ของการเรียนรู 

2. การบูรณาการความคิด (integration of idea) เกิดข้ึนหลังจากที่ผูเรียนรับรูกรณี 
ปญหาแลว ปญหาที่ออกแบบมาเปนอยางดีจะชวยทําใหผูเรียนสามารถบูรณาการความคิดรวบยอด  
(concept) และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในกระบวนการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การทํางานเปนทีม (teamwork) ชวยทําใหกระบวนการแกปญหาดําเนินไปอยาง 
ราบรื่น ยกเวนเมื่อผูเรียนตองการแกปญหาโดยใชการทําวิจัย ผูสอนอาจใหผูเรียนทํางานคนเดียวได 

4. กระบวนการแกปญหา (problem solving process) เปนสิ่งจําเปนที่ขาดไมได   
เพราะคําตอบสุดทายของผูเรียนเกิดจากการใชกระบวนการแกปญหา 

5. การเรียนรูดวยตนเอง (self-learning) เปนการฝกใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบตอ 
ผลลัพธที่เกิดจากการเรียนของตนเอง ทําใหผูเรียนตองด้ินรน ขวนขวายหาความรูเพ่ือนําไปใชใน
การแกไขปญหาใหได 

จากองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่กลาวมาขางตน 
สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. ใชเทคนิคการสอนเปนกลุมยอย มีผูเรียนเปนกลุมประมาณกลุมละ 6-8 คน มีการ
ทํางานเปนทีม  แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุม 

2. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยที่ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําเมื่อ
จําเปน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

3. เนนการบูรณาการดานเนื้อหาวิชา การที่ผูเรียนจะแกปญหาไดนั้นตองอาศัยความรู
จากหลายสาขามาบูรณาการกันเพ่ือแกปญหา 

4. มีสื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู ที่เพียงพอ เพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกใช
เปนแหลงศึกษาคนควาไดอยางอิสระ 

5. ผูเรียนเปนผูประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนเอง เนื่องจากผูเรียนเปนผูที่รูดีวาตนเองเกิด
การเรียนรูหรือไม อยางไร และผูเรียนสามารถที่จะนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนเอง  
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ไปปรับปรุงในการเรียนครั้งตอไปได 
1.5 ขั้นตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
รูปแบบของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีอยูดวยกันหลายรูปแบบซึ่งแตละแบบก็จะม ี

ข้ันตอนที่คลาย ๆ กัน ดังนี้ 
ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส (Illinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage. 1998: 33-43: citing  
Illinois  Problem-Based  Learning  Network.  1996: unpaged) ไดกลาวถึงข้ันตอนการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมความพรอมของผูเรียน ในข้ันนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเตรียมใหผูเรียนมี
ความพรอมในการเปนผูเผชิญกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งการเตรียมความพรอมนี้ข้ึนอยู
กับอายุ ความสนใจ ภูมิหลังของผูเรียน ในการเตรียมความพรอมนี้จะใหผูเรียนไดอภิปราย
เก่ียวเนื่องถึงเรื่องที่จะสอนอยางกวาง ๆ  ซึ่งจะตองตระหนักวาการเตรียมความพรอมนี้ไมใชการสอน
เนื้อหากอน เพราะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตางจากการเรียนรูแบบอ่ืนตรงที่ความรูหรือ
ทักษะที่ผูเรียนไดรับจะเปนผลมาจากการแกปญหา 

ข้ันที่ 2 ข้ันพบปญหา ในข้ันนี้มีจุดมุงหมายสนับสนุนใหผูเรียนกําหนดบทบาทของตน
ในการแกปญหาและกระตุนใหผูเรียนตองการที่จะแกปญหา ซึ่งครูอาจจะใชคําถามในการกระตุนให
นักเรียนไดอภิปรายและเสนอความคิดเห็นตอปญหา เมื่อมองเห็นถึงความเปนไปไดในการแกปญหา 

ข้ันที่ 3 ข้ันนิยามวา เรารูอะไร (What  We  Know) , เราจําเปนตองรูอะไร (What We 
Need to Know) และแนวคิดของเรา (Our Ideas) ในข้ันนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาสิ่งที่ตนรู อะไรที่จําเปนตองรู และแนวคิดอะไรที่ไดจากสถานการณปญหา สงเสริมใหผูเรียน
ไดพิจารณาถึงความรูที่ตนเองมีที่เก่ียวกับสถานการณปญหาและเตรียมใหผูเรียนพรอมที่จะรวบรวม
ขอมูล เพ่ือนําไปแกปญหา ในข้ันนี้ผูเรียนจะทําความเขาใจปญหาและพรอมที่สํารวจ คนควาหา
ความรูเพ่ือการแกปญหา ครูจะใหนักเรียนไดกําหนดสิ่งที่ตนรูจากสถานการณปญหา สิ่งที่
จําเปนตองเรียนรูเพ่ิมเติมที่จะมาสงเสริมใหสามารถแกปญหาได ซึ่งจะระบุแหลงขอมูลสําหรับ
คนควาและแนวคิดในการแกปญหา โดยเขียนลงในตารางอยางสัมพันธกันทั้ง 3 สดมภ ดังนี้ 

 
ตาราง 1 สิ่งที่จําเปนในการเขียนในข้ันนิยาม 
 

สิ่งที่รู สิ่งที่จําเปนตองรู แนวคิด 
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ข้ันที่ 4 ข้ันกําหนดปญหา จุดมุงหมายในข้ันนี้เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนกําหนดปญหาที่
แทจริงจากสถานการณที่ไดเผชิญ และกําหนดเงื่อนไขที่ขัดแยงกับเงื่อนไขที่ปรากฏในสถานการณ
ปญหาที่กําหนดให ซึ่งจะชวยใหไดคําตอบของปญหาที่ดี 

ข้ันที่ 5 ข้ันการคนควา รวบรวมขอมูล และเสนอขอมูล ผูเรียนจะชวยกันคนควาขอมูลที่
จําเปนตองรูจากแหลงขอมูลที่กําหนดไวแลวนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอกลุมใหเขาใจตรงกัน  
จุดมุงหมายในข้ันนี้ ประการแรกเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนวางแผนและดําเนินการรวบรวมขอมูลอยาง
มีประสิทธิภาพ  พรอมทั้งเสนอขอมูลนั้นตอกลุม ประการที่สองเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเขาใจวาขอมูล
ใหมที่คนความาทําใหเขาใจปญหาอยางไร และจะประเมินขอมูลใหมเหลานั้นวาสามารถชวยเหลือให
เขาใจปญหาไดอยางไรดวย ประการที่สามเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางการสื่อสารและ
การเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งชวยใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ 

ข้ันที่ 6 ข้ันการหาคําตอบที่เปนไปได จุดมุงหมายในข้ันนี้เพ่ือใหผูเรียนไดเชื่อมโยง
ระหวางขอมูลที่คนควากับปญหาที่กําหนดไวแลวแกปญหาบนฐานขอมูลที่คนความา เนื่องจาก
ปญหาที่ใชในการเรียนรูสามารถมีคําตอบไดหลายคําตอบ ดังนั้นในข้ันนี้ผูเรียนจะตองคนหาคําตอบ
ที่สามารถเปนไปไดใหมากที่สุด 

ข้ันที่ 7 ข้ันการประเมินคาของคําตอบ จุดมุงหมายในข้ันนี้เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนทํา
การประเมินคาสิ่งที่มาชวยในการแกปญหา (ขอมูลที่คนความา) และผลของคําตอบที่ไดในแตละ
ปญหาวาทําใหเรียนรูอะไร ซึ่งนักเรียนจะแสดงเหตุผลและรวมกันอภิปรายในกลุมโดยใชขอมูลที่
คนความาเปนพ้ืนฐาน 

ข้ันที่ 8 ข้ันการแสดงคําตอบและการประเมินผลงาน ในข้ันนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสนับสนุน
ใหผูเรียนเชื่อมโยงและแสดงถึงสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู ไดความรูมาอยางไร และทําไมความรูนั้นถึง
สําคัญ ในข้ันนี้นักเรียนจะเสนอผลงานออกมาที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรูตั้งแตตนจนไดคําตอบ
ของปญหา ซึ่งเปนการประเมินผลงานของตนเองและกลุมไปดวย 

ข้ันที่ 9 ข้ันตรวจสอบปญหาเพ่ือขยายการเรียนรู ในข้ันนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียน
รวมกันกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูตอไป นักเรียนจะพิจารณาจากปญหาที่ไดดําเนินการไปแลววามี
ประเด็นอะไรที่ตนสนใจอยากเรียนรูอีก เพราะในขณะดําเนินการเรียนรูนักเรียนอาจจะมีสิ่งที่อยากรู
นอกจากที่ครูจัดเตรียมไวให 

จากข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 9 การดําเนินการเรียนรูจะดําเนินเปนวงจร หากข้ันใดมีขอสงสัยก็
ยอนกลับไปยังข้ันกอนหนานั้นได และเมื่อจบการเรียนรูจากปญหาหนึ่ง ๆ แลวจะกําหนดปญหาใหม
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ของการเรียนรูจากข้ันที่ 9 ที่นักเรียนมีความตองการเรียนรู และในแตละข้ันจะประกอบดวยการ
ประเมินผลการเรียนรูไปพรอมดวย 

ดีไลเซิล (Delisle. 1997: 26-36) ไดกําหนดข้ันตอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 ข้ันเชื่อมโยงปญหา (Connecting with the problem) เปนข้ันตอนในการสราง
ปญหา เพราะในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนจะตองมีความรูสึกวาปญหานั้นมี
ความสําคัญตอตนกอน ครูควรเลือกหรือออกแบบปญหาใหสอดคลองกับผูเรียน ดังนั้นในข้ันนี้ครูจะ
สํารวจประสบการณความสนใจของผูเรียนแตละบุคคลกอนเพ่ือเปนแนวทางในการเลือกหรือ
ออกแบบปญหา โดยครูจะยกประเด็นที่เก่ียวของกับปญหาข้ึนมารวมกันอภิปรายกอน  แลวครูและ
นักเรียนชวยกันสรางปญหาที่ผูเรียนสนใจข้ึนมา เพ่ือนําไปเปนปญหาสําหรับการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน ประเด็นที่ครูยกมานั้นจะตองเปนประเด็นที่มีความสัมพันธกับความรูในเนื้อหาวิชา
และทักษะที่ตองการใหนักเรียนไดรับดวย 

ข้ันที่ 2 ข้ันจัดโครงสราง (Setting up the Structure) ประกอบดวย แนวความคิดตอ
ปญหา (Ideas) ขอเท็จจริงจากปญหา (Facts) สิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม (Learning Issued) และ
แผนการเรียนรู (Action Plan) โดยเสนอใหเปนรูปตารางเพ่ือจะไดเห็นความสัมพันธแตละหัวขอดังนี้ 

 
ตาราง 2  โครงสรางของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

แนวความคิดตอ
ปญหา  (Ideas) 

ขอเท็จจริงจาก
ปญหา  (Facts)   

สิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม  
(Learning  Issued)   

แผนการเรียนรู  
(Action  Plan) 

    
 

 
ข้ันที่ 3  ข้ันเขาพบปญหา (Visiting  the  Problem) ในข้ันนี้ผูเรียนจะใชกระบวนการ

กลุมในการสํารวจปญหาตามโครงสรางของการเรียนรูในข้ันที่ 2 คือนักเรียนในกลุมจะรวมกันเสนอ
แนวคิดตอปญหาวามีแนวทางเปนไปไดหรือไมในการแกปญหา จะแกปญหานั้นดวยวิธีใด ความรู
อะไรที่จะนํามาเปนฐานของการแกปญหา จากนั้นนักเรียนในกลุมจะรวมกันอภิปรายถึงขอเท็จจริงที่
โจทยกําหนดมาให แลวกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดนํามาเปนฐานความรูในการ
แกปญหา พรอมทั้งกําหนดวิธีการหาความรูและแหลงทรัพยากรของความรูนั้นดวย ในแตละขอจะ
เขียนลงในตารางดานบน โดยเขียนเรียงเปนขอ ในขอหนึ่ง ๆ จะเขียนแตละสดมภใหสัมพันธกัน  
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เมื่อกลุมกําหนดทุกหัวขอเสร็จแลวกลุมจะมอบหมายใหสมาชิกในกลุมไปศึกษาคนควาตามแผนการ
เรียนรูที่กําหนดไว แลวนําความรูที่ไดศึกษามารายงานตอกลุม ทําเชนนี้เรื่อย ๆ จนไดความรู
เพียงพอสําหรับการแกปญหา ในข้ันนี้ผูเรียนมีอิสระในการกําหนดในแตละหัวขอ ครูเพียงแตสังเกต
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเทานั้น 

ข้ันที่ 4 ข้ันเขาพบปญหาอีกครั้ง (Reversing the Problem) เมื่อกลุมไดไปศึกษาความรู
ตามแผนการเรียนรูแลว กลุมจะรวมกันสังเคราะหความรูที่ไดมานั้นวาเพียงพอที่จะแกปญหานั้น
หรือไม ถาความรูที่ไดมานั้นไมเพียงพอ กลุมก็จะกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูเพ่ิมเติมและแผนการ
เรียนรูอีกครั้ง แลวทําตามแผนการเรียนรูจนกวาจะไดความรูที่จะสามารถนําไปแกปญหาได ใน
ข้ันตอนนี้นักเรียนในกลุมตองใชการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาตามแผนการ
เรียนรู  ทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การพูด การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล 

ข้ันที่ 5 ข้ันผลิตผลงาน (Producing a Product or Performance) ในข้ันนี้ผูเรียนจะใช
ความรูที่ไดศึกษามาแกปญหาหรือสรางผลผลิตข้ันสุดทายของการเรียนรู และนําเสนอผลผลิตนั้นให
ชั้นเรียนไดทราบผลทั่วกัน 

ข้ันที่ 6 ข้ันประเมินผลงานและปญหา (Evaluating Performance and the Problem)  
ในการประเมินผลงานของนักเรียน ทั้งครูและผูเรียนจะมีความรับผิดชอบรวมกัน  ในการประเมินจะ
ประเมินดานความรู ทักษะดานการเรียนรูไดแกการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร และทักษะ
ทางดานสังคมไดแกการทํางานรวมกันเปนทีม นอกจากที่จะประเมินนักเรียนแลวครูยังตองประเมิน
ปญหาที่ใชในการเรียนรูดวยวามีประสิทธิภาพหรือไม 

ทองจันทร  หงสลดารมภ (2533: 3-6) กลาววา ในกระบวนการเรียนการสอนโดยใช 
ปญหาเปนฐานจะเริ่มตนจาก “ปญหา” ซึ่งผูเรียนใชเปนหลักในการดําเนินการแกปญหาจนกระทั่ง
เกิดการเรียนรูโดยสมบูรณ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ทําความกระจางกับถอยคําและแนวคิด (Clarity terms  and  concepts)  
กลุมผูเรียนทําความเขาใจกับปญหาที่ไดรับเลือก แนวคิดที่ยังไมเขาใจ โดยหาเอกสาร ตําราอ่ืนหรือ
ความรูพ้ืนฐานของสมาชิกในกลุม 

ข้ันตอนที่ 2 ระบุตัวปญหา กําหนดปญหาใหชัดเจน (Define  the  problem) โดย 
สมาชิกในกลุมจะตองมีความเขาใจที่ถูกตองสอดคลองกัน 

ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหปญหา (Analysis the problem) โดยการแสดงความคิด 
แบบระดมสมองของสมาชิกในกลุมและใชกระบวนการแกปญหา 

ข้ันตอนที่ 4 การตั้งสมมุติฐาน (Formulate hypothesis) ตั้งสมมุติฐานที่สมเหตุสมผล 
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สําหรับปญหานั้น และไดสมมุติฐานใหไดมากที่สุด 
ข้ันตอนที่ 5 การจัดลําดับความสําคัญของสมมุติฐาน (Identify the priority of  

hypothesis) จากสมมุติฐานที่ไดมา กลุมจะตองจัดลําดับความสําคัญ โดยอาศัยขอสนับสนุนจาก
ความจริงและความรูจากสมาชิกในกลุม เพ่ือพิจารณาหาขอยุติสําหรับสมมุติฐานที่ปฏิเสธไดใน
ข้ันตน และคัดเลือกสมมุติฐานที่ตองหาขอมูลเพ่ิมเติมตอไป 

ข้ันตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู (Formulate learning  
objectives) ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมสมมุติฐานที่คัดเลือกไว 

ข้ันตอนที่ 7 การแสวงหาความรูหรือขอมูลเพ่ิมเติมมารวบรวมไว (Collect additional 
information outside the group) จากวัตถุประสงคที่กําหนด สมาชิกแตละคนในกลุม มีหนาที่
แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกกลุมซึ่งหาจากแหลงขอมูลทั้งเอกสารทางวิชาการ และ
ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ แยกทํางานเปนรายบุคคลหรือไปเปนกลุมแลวกลับมาพบกันในกลุมอีกครั้ง 

ข้ันตอนที่ 8 การสังเคราะหขอมูลแลวนํามาพิสูจนสมมุติฐาน (Synthesize and test  
the newly acquired information) กระบวนการเรียนรูแบบ PBL จะสมบูรณได โดยการวิเคราะห
ขอมูลที่แสวงหามาได เพ่ือพิสูจนสมมุติฐานที่วางไว โดยสมาชิกของกลุมแตละคนจะนําความรูที่ตน
แสวงหามาไดเสนอตอสมาชิกในกลุม  เพ่ือพิจารณาวาขอมูลที่ไดมาพอเพียงตอการพิสูจนสมมุติฐาน
หรือไม กลุมอาจจะพบวามีขอมูลบางสวนไมสมบูรณ จําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมเติมได 

ข้ันตอนที่ 9 การกําหนดหลักการและแนวทางการแกปญหา (Identify Generalizations  
and Principle , Derived from Studying this Problem) กระบวนการจะสิ้นสุดเมื่อกลุมสามารถหา
ขอมูลครบถวนตอการพิสูจนขอสมมุติฐานทั้งหมด และสามารถสรุปไดถึงหลักการตาง ๆ ที่ไดจาก
การศึกษาปญหานี้ รวมทั้งเห็นแนวทางในการนําความรู หลักการนั้นไปใชในการแกปญหาใน
สถานการณทั่วไป 

รังสรรค  ทองสุกนอก (2547: 26-28 ) ไดกําหนดข้ันตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานสําหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการจัดกลุม อันดับแรกสมาชิกในกลุมทําการคุนเคยกัน สมาชิกในกลุม
แนะนําตนเองบอกถึงความสามารถที่มี ความสนใจ และประสบการณตาง ๆ ที่จะมีประโยชนตอกลุม  
แลวกลุมกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมอยางชัดเจน ในกลุมตองมีประธาน รองประธาน และ
เลขานุการที่คอยจดบันทึกกิจกรรมภายในกลุม ในข้ันนี้จะเปนข้ันเริ่มตนของการประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรมของนักเรียนดวย ซึ่งการประเมินผลจะดําเนินไปพรอมกับทุกข้ันตอนของการเรียนรู 
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ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเชื่อมโยงปญหาและระบุปญหา ข้ันนี้ครูจะเสนอสถานการณที่มี
ความสัมพันธกับเนื้อหาที่จะสอนและปญหาที่จะใชในการกระตุนการเรียนรู ใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนกอนที่จะเจอปญหา เมื่อครูเสนอปญหาใหแลวสมาชิก
ในกลุมจะตองเสนอแนวคิดตอปญหาในแงของแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาและกําหนด
ขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูในปญหา หากในกลุมมีผูที่มีประสบการณสัมพันธกับปญหานั้นตองเสนอให
กลุมไดรับทราบ จากนั้นชวยกันระบุตัวปญหายอยที่ถูกตองตรงกัน การระบุปญหายอยทั้งหมด โดย
สมาชิกในกลุมจะตองมีความเขาใจตอปญหายอยนั้นไดอยางชัดเจน ในปญหาเริ่มตนหนึ่งปญหาที่ครู
เสนอให  อาจมีปญหายอยออกมาอีกก็ไดข้ึนอยูกับการวิเคราะหปญหาหรือมีความไมเขาใจอะไร
ตรงไหนของกลุม 

ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการสรางสมมุติฐาน เมื่อระบุปญหาแลวนักเรียนในกลุมก็จะรวมกัน
วิเคราะหปญหายอยแตละขอและตั้งสมมุติฐานใหสอดคลองกับปญหายอย ๆ นั้น สมมุติฐานที่ตั้งมี
ลักษณะที่เปนคําตอบของปญหายอย ๆ ที่ตั้งอยูบนเหตุผลและความรูที่มีอยูกอน 

ข้ันตอนที่ 4 ข้ันเตรียมการการศึกษาคนควา ประกอบดวย 
1. กําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม เปนการกําหนดวาจะตองคนควาอะไร เพ่ือที่จะ 

สามารถนําสิ่งนั้นมาตรวจสอบสมมุติฐานที่ไดตั้งไว เปนการวางเปาหมายของการเรียนรู 
2. สรางแผนการเรียนรู เปนกลวิธีที่ใชในการศึกษาสิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม 
3. กําหนดแหลงขอมูลที่สอดคลองกับแผนการเรียนรู 

ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการศึกษาคนควา เมื่อเตรียมการการศึกษาคนควาแลว สมาชิกแต 
ละคนของกลุมจะมีหนาที่ความรับผิดชอบในการแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกกลุม โดย
สามารถหาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดกําหนดไวแลว ซึ่งการศึกษาคนควาจะทําเปนกลุม
หรือเปนรายบุคคลก็ได ในการศึกษาคนควาสมาชิกในกลุมจะตองศึกษาอยางละเอียดใหเขาใจ  
สามารถอธิบายใหสมาชิกคนอ่ืนเขาใจได โดยเลขานุการจดบันทึกสิ่งที่ศึกษาคนควานั้นไวดวย 

ข้ันตอนที่ 6 ข้ันการสังเคราะหขอมูลและนําไปใชในการตรวจสอบสมมุติฐาน ในข้ันนี้
นักเรียนจะสังเคราะหขอมูลที่ไดศึกษาคนความาวาเพียงพอกับการตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว
หรือไม แลวนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบสมมุติฐานและแกปญหา ถาไมเพียงพอกลุมจะตองกําหนดสิ่ง
ที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม แผนการเรียนรู และแหลงขอมูลแลวดําเนินการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหได
ขอมูลที่สมบูรณกอน 

ข้ันตอนที่ 7 ข้ันการสะทอนผลการเรียนรู ในข้ันตอนนี้จะประกอบดวยการเสนอผลงาน
หรือผลการแกปญหา โดยจะเสนอแผนการดําเนินงานกลุมทั้งหมดตั้งแตข้ันตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 6 
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ในข้ันนี้จะเปดโอกาสใหนักเรียนในชั้นเรียนไดประเมินผลงานของกลุมอ่ืน ๆ ดวย ในข้ันนี้ครูและ
นักเรียนจะชวยกันสรุปขอมูลหรือความรูที่แตละกลุมไดศึกษาคนความาอีกครั้ง 

ข้ันตอนที่ 8 ข้ันสรุป ในข้ันนี้จะสรุปผลของการประเมินผลทั้งดานความรู ดานทักษะ
ทางการเรียน และดานทักษะทางสังคม การประเมินผลประกอบดวยการประเมินผลของครูและการ
ประเมินผลตนเองของนักเรียนทั้ง 3 ดานดังกลาว โดยที่นักเรียนและครูจะประเมินไปพรอมกับการ
ดําเนินกิจกรรมทุกข้ันตอน 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2548: 79) อธิบายไววา กระบวนการแกปญหาเปนข้ันตอนที่สําคัญ
ของการเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน จากประเด็นปญหาที่กลุมผูเรียนไดรับจากผูสอน เมื่อผูสอน
แนะนําเก่ียวกับการศึกษาปญหา แหลงขอมูลประกอบการศึกษาแลวผูเรียนตองดําเนินการเรียนเอง 
4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 ศึกษาปญหาและตั้งสมมุติฐาน เมื่อกลุมผูเรียนไดรับประเด็นปญหาแลวใหกลุม
ทําความเขาใจใหตรงกันกอนวาจุดประสงคการเรียนรูคืออะไร แลวจึงจะวิเคราะหประเด็นปญหา  ตั้ง
สมมุติฐานเพ่ือหาคําตอบ โดยผูเรียนประเมินตนเองวาตองใชความรูอะไร สาขาวิชาใด จะคนหาจาก
แหลงไหน  เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการศึกษาหาเหตุผลและคําอธิบาย เพ่ือประมวลวาอะไรคือประเด็น
ปญหาสาเหตุและคําตอบปญหาใหได 

ข้ันที่ 2 ศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหไดขอความรูที่จะนํามาตอบคําถามที่กลุม
กําหนดข้ึน  การคนหาขอความรูอาจทําไดหลายวิธี เชน สัมภาษณ ซักถามผูเชี่ยวชาญ ทดสอบ
ตรวจสอบทางหองทดลอง อานตํารา อานผลงานวิจัยหรือรายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของมาประกอบการ
ตอบคําถาม ในข้ันตอนนี้ผูเรียนจัดทําแผนการเรียนรูโดยกําหนดความตองการการเรียนรูของตนเอง
วาตองการยกระดับสมรรถนะการเรียนของตนจากที่มีอยูเดิมในปจจุบันทั้งดานความรู ทักษะ และ
เจตคติใหเพ่ิมข้ึน แผนการเรียนรูนี้จะเปนแนวทางของการคนควาความรู และจํากัดขอบเขตการ
คนหาความรูสูระดับที่ตองการ เมื่อคนหาความรูไดแลวผูเรียนตองทําบันทึกความรูที่ไดไวดวย 

ข้ันที่ 3 ประยุกตความรู เปนข้ันตอนของการนําขอความรูที่ไดจากการศึกษาคนความา
ตอบคําถามปญหา ทบทวนและสังเคราะหสิ่งที่ไดคนพบมานําเสนอเปนผลงานใหผูสอนประเมิน  
ผูสอนกระตุนดวยคําถาม เพ่ือใหมีการสืบคนที่ถูกตองและอาจตองมีบรรยายเพ่ิมเติมในสวนที่ผูเรียน
ขาดและจําเปนตองเรียนรู 

ข้ันที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐานเปนการเรียนที่ผูเรียน
สามารถประเมินสมรรถนะทางการเรียนไดดวยตนเองวาสามารถศึกษาไดครอบคลุมตามจุดประสงค
ของการเรียนหรือไม ใชเวลาอยางไร ใชกระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองเรียนรูแบบไหน มีคุณคา
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พอกับการเรียนรูหรือไม ผูเรียนตองประเมินตนเองเก่ียวกับเหตุผล ทักษะการแกปญหา ทักษะการ
คนควาความรูที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งความรูจากกลุม สวนการประเมินโดยผูอ่ืน เชน เพ่ือน ผูสอน และผูที่
เก่ียวของจะเนนในแงของความสามารถในการบูรณาการความรู การใหเหตุผลในการแกปญหาอยาง
สมเหตุสมผล และการแสดงถึงการเรียนรูดวยตนเอง 

สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (2550: 7-8) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 กําหนดปญหา เปนข้ันที่ผูสอนจัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ  และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยากเรียนไดและเกิด
ความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

ข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจกับปญหาที่ตองการ
เรียนรู  ซึ่งผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของกับปญหาได 

ข้ันที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควา
ดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย 

ข้ันที่ 4 สังเคราะหความรู เปนข้ันที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง  
และประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหา     
อีกครั้ง 

ข้ันที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและ
นําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับปญหารวมกัน
ประเมินผลงาน 

จากข้ันตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการจัดการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เริ่มตนจากปญหา เพ่ือ
แกปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู
และเปนตัวกระตุนการพัฒนาทักษะการแกปญหา มุง เนนพัฒนาผู เรียนในดานทักษะและ
กระบวนการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง ซึ่งมีข้ันตอนในการ
จัดการเรียนรูดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 การเชื่อมโยงและนําเสนอปญหา เปนข้ันที่ผูสอนจะเสนอสถานการณปญหา 
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ที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาที่จะสอนและปญหาที่จะใชในการกระตุนการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียน
มองเห็นปญหา และเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

 ข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา เปนข้ันที่ผูเรียนจะตองทําความเขาใจกับปญหา 
และสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของกับปญหาได 

 ข้ันที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา เปนข้ันที่ผูเรียนดําเนินการศึกษาคนควาดวย 
ตนเองหรือเปนกลุมดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ผูวิจัยได
กําหนดไวแลว    

 ข้ันที่ 4 สังเคราะหความรู เปนข้ันที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด   

 ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป 
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม แลวใหนักเรียนทําใบงานประจําหนวยการ
เรียน 

1.6 บทบาทของผูเรียนและผูสอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ไดมีผูกลาวถึงบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  ดังนี้ 
ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Center for Problem-Based Learning) ของ 

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส (Illinois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage. 1998: 33-43: citing  
Illinois Problem-Based Learning Network. 1996: unpaged) ไดกลาวถึงบทบาทของครูและ
นักเรียนในขณะดําเนินกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหา ดังนี้ 

บทบาทของครูในขณะที่ดําเนินกระบวนการเรียนรู มีดังนี้ 
1. ครูออกแบบและกระตุนความสนใจนักเรียนในกระบวนการเรียนรูใหจัดโครงสราง 

ของการแกปญหาหรือสรางยุทธวิธีในการแกปญหา 
2. ครูมอบความเปนอิสระใหกับนักเรียนในการเปนผูสํารวจและควบคุมกระบวนการ 

สํารวจดวยตนเอง พรอมกับเปนผูใหคําแนะนํา สงเสริมใหคิดและฝกฝนกระบวนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานใหกับนักเรียน 

3. ครูฝกฝน แนะนํานักเรียนโดยอยูหาง ๆ ในขณะที่นักเรียนดําเนินกระบวนการ 
เรียนรูจนไดคําตอบของปญหาออกมา 

บทบาทของผูเรียนในขณะที่ดําเนินกระบวนการเรียนรู มีดังนี้ 
1. นักเรียนดําเนินการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูดึงดูดความสนใจและมีปญหา 

เปนตัวกระตุนการเรียนรู 
2. นักเรียนจะสํารวจ คนควาขอมูลที่ตองการ ดําเนินการสํารวจอยางมีเหตุผลและ 

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางอิสระ 
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3. นักเรียนเปนผูควบคุมการเรียนโดยใชปญหาเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
4. นักเรียนประยุกตใชความรู ทักษะ เพ่ือแกปญหา 
5. นักเรียนพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนโดยการชี้นําตนเองและเปนนักแกปญหา 

จอหนสัน ฟนูเคน และพรดีีอัค (Johnson; Finucane; & Prideaux. 1999: 353-354)  
ไดกลาวถึงบทบาทของครูที่จะทําใหการเรียนรูของนักเรียนประสบความสําเร็จวา บทบาทหลักของ
ครู คือ การสงเสริมใหนักเรียนเปนศูนยกลางมากที่สุด และสงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนทีมในการ
แกปญหา นั่นคือ ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองของนักเรียน  
ครูจะตองหลีกเลี่ยงการเปนผูตัดสินหรือสรุปในการเรียนรูของนักเรียน ตัวอยางเชน ถามีสมมุติฐาน
ในการทดสอบ 2 สมมุติฐาน ที่สรางมาจากนักเรียนในกลุม ครูจะตองไมตัดสินหรือสรุปวาสมมุติฐาน
ใดถูกหรือผิด แตจะใชคําถามในการกระตุนใหนักเรียนไปคนควาหาขอมูลมาเพ่ือการตัดสินเอง ครู
จะตองไมเขาไปแทรกแซงการเรียนรูของนักเรียน แตจะใหอิสระในการดําเนินการเรียนรูและกําหนด
ทิศทางการเรียนรูดวยตนเอง ในการประเมินผลครูตองมอบภาระการประเมินผลใหนักเรียนได
ประเมินผลตนเองดวย ซึ่งการประเมินผลตนเองของนักเรียนชวยสนับสนุนใหนักเรียนไดทําความ
เขาใจกับปญหาที่เกิดกับกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในแตละข้ันตอน ชวยใหนักเรียน
สามารถแกปญหาไดและชวยในการประเมินผลการเรียนรูที่ทําโดยครู 

ทองจันทร  หงสลดารมณ (2537: 12-17) ไดกลาวถึงบทบาทของผูเรียนในกลุมยอยและ
บทบาทของผูสอนในการการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 

บทบาทของผูเรียนในกลุมยอย 
บทบาทของผูเรียนในกลุมยอย เปนกระบวนการหนึ่งของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

โดยผูเรียนจะตองมีบทบาทรวมกันเพ่ือแกปญหาที่ไดรับ ใหความรวมมือภายในกลุมเพ่ือสราง
วัตถุประสงคการศึกษา ถกเถียง ตอรอง เพ่ือสรางกฎเกณฑของกลุมรวมกันทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลพรอมที่จะใหคําติชมอยางเปดเผยตรงไปตรงมาตอสมาชิกของกลุมทุก
คน และตองมีความซื่อสัตยตอกลุม โดยทุกคนทํางานที่กลุมมอบหมายใหตรงตามเวลาที่กําหนด 

จุดมุงหมายของการเรียนการสอนแบบกลุมยอย คือ การเรียนการสอนในระหวางสมาชิก
ดวยกันเปนกลุมรวมมือกันทํางานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จะตองมีผูทําหนาที่เปนผูนํากลุม
ในการดําเนินการเรียนการสอน ไดแก ประธาน และเลขาของกลุม ดังนั้น สมาชิกทุกคนในกลุม
จะตองผลัดกันเปนผูนํากลุมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณในการเปนผูนํากลุมไดทั่วทุกคน 
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บทบาทผูสอน 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อาจารยผูสอนจะมีบทบาทที่แตกตางไปจากการเรียนการสอน
แบบเดิม คือ ไมใชผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่ใหความรู ถายทอดความรูแกผูเรียนเพียงอยางเดียว แตจะ
เปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชานั้นใหมีวิธีเรียนที่ถูกวิธีและเสริมสรางปญญาในระดับสูง 
นอกจากนี้อาจารยยังมีบทบาทเปนผู อํานวยความสะดวกในการเรียน สรางบทเรียนที่เปน
สถานการณปญหาที่จะกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหาที่เปนแนวคิดสําคัญของปญหานั้น  
ตลอดจนการประเมินผลการเรียน 

การเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน การที่ผูเรียนรูดวยตนเองไดนั้นอาจารยผูสอน
จะตองมีดวยกัน 2 กลุม คือ 

1. ผูเชี่ยวชาญ (Resource Person) เปนผูใหความรูแกผูเรียนในแขนงที่ตนเอง 
เชี่ยวชาญ จะสอนเมื่อเปนความตองการของผูเรียน และสอนในขอบเขตเนื้อหาที่ผูเรียนตองการ 

2. ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator or Tutor) อาจารยจะตองม ี
สมรรถภาพในการชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได โดยมีความสามารถในการแนะนํา (Guide) 
ไมใชชี้นํา (Direct) อํานวยความสะดวกการเรียนรู  (Facilitator Learning) ไมใชใหความรู 
(Dispense Information) อาจารยจะตองทําใหผูเรียนในกลุมเรียนรูจากปญหา มีกิจกรรมที่แขงขัน
และเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ความสามารถของอาจารยเปนตัวบงชี้
สําคัญของคุณภาพและความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบนี ้

นอกจากนี้อาจารยยังมีบทบาทในการสอนแบบติวเตอร (Small Group Tutorial) ที่จะชวย
สนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาทักษะ การคิด การใหเหตุผล ดังนั้น อาจารยควรมี
บทบาทของติวเตอร คือ  

1. อาจารยพยายามทําใหเกิดโยนิโสมนสิการ คือ การถาม หรือกระตุนใหผูเรียนคิด 
ใครครวญตรึกตรองตลอดการเรียน 

2. ตองแนะนําใหผูเรียนเรียนรูผานข้ันตอนการเรียนรูทีละข้ัน 
3. สงเสริมผลักดันใหเกิดความรูความเขาใจในระดับที่ลึกซึ้ง 
4. หลีกเลี่ยงการใหความเห็นตอการอภิปรายของผูเรียนผิดหรือถูก การบอกขอมูล 

ขาวสาร แตใหผูเรียนไปคนควาขอมูลจากแหลงอ่ืน เชน ตํารา วารสาร เปนตน 
5. จัดสภาพการเรียนไมใหผูเรียนเบ่ือ รวมกันอภิปราย โตตอบกันระหวางผูเรียน 
6. การตัดสินใจที่เกิดข้ึนทั้งหมด ควรเกิดข้ึนโดยกระบวนการกลุม อาจารยเปนผูดูแล 

ใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของกลุม 
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สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (2550: 9-13) ไดกลาวถึงบทบาทของ
ผูสอนและนักเรียนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  ดังนี้ 

บทบาทของผูสอน 
ผูสอนมีบทบาทโดยตรงตอการจัดการเรียนรู ดังนั้นลักษณะของผูสอนที่เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. ผูสอนตองมุงมั่น ตั้งใจสูง รูจักแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
2. ผูสอนตองรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลเขาใจศักยภาพของผูเรียนเพ่ือสามารถให 

คําแนะนํา ชวยเหลือผูเรียนไดทุกเมื่อทุกเวลา 
3. ผูสอนตองเขาใจข้ันตอนของแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยาง 

ถองแทชัดเจนทุกข้ันตอน เพ่ือจะไดแนะนําใหคําปรึกษาแกผูเรียนไดถูกตอง 
4. ผูสอนตองมีทักษะและศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู และการติดตามประเมินผล 

การพัฒนาของผูเรียน 
5. ผูสอนตองเปนผูอํานวยความสะดวกดวยการจัดหา  สนับสนุนสื่ออุปกรณเรียนรูให 

เหมาะสมเพียงพอ  จัดเตรียมแหลงเรียนรู จัดเตรียมหองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 
6. ผูสอนตองมีจิตวิทยาสรางแรงจูงใจแกผูเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวใน 

การเรียนรูตลอดเวลา 
7. ผูสอนตองชี้แจงและปรับทัศนคติของผูเรียนใหเขาใจและเห็นคุณคาของการเรียนรู 

แบบนี ้
8. ผูสอนตองมีความรู ความสามารถ ดานการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง  

ใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติใหครบทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนรู 
สําหรับเทคนิคหรือเงื่อนไขจําเปนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีดังนี้ 

1. เทคนิคในการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมในแตละกลุมสาระการเรียนรูควรเปนเรื่องที่ 
เก่ียวของในชีวิตประจําวัน เรื่องใกลตัว เปนรูปธรรม ทันตอเหตุการณ หรือมีความชัดเจน 

2. การใชคําถามในการกําหนดปญหา ตองเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาสาระที่ตองการให 
ผูเรียนเรียนรู เปนคําถามที่ทาทาย กระตุนความสนใจของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนอยากคนควาหา
คําตอบดวยตนเอง 

3. ในข้ันการทําความเขาใจกับปญหา ควรใหผูเรียนมีสวนรวมชวยกันกําหนดปญหา 
และใหทุกคนไดรับทราบพรอมกันอยางชัดเจน เทคนิคหนึ่งที่นาสนใจและใชไดผลดี คือ การนําเสนอ
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เปนแผนผังความคิด โดยใหสมาชิกจากทุกกลุมไดชวยกันคิดและบันทึกลงบนกระดานหนาชั้นเรียน 
แสดงขอบเขตที่จะศึกษาในปญหานั้น ๆ 

4. การเตรียมผูเรียนใหเกิดความพรอมเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนรู ในการ 
ดําเนินการควรใชวิธีการจัดกลุมโดยคละเพศชายหญิงและคละความสามารถในการเรียน โดย
พิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐานทางการเรียนของผูเรียน กําหนดใหสมาชิกกลุมแตละคนมีบทบาท  
หนาที่ ประธาน เลขานุการ ผูสนับสนุน และผูรายงาน และถามีการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมแตละ
ครั้งผูเรียนตองหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่กัน เพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาสทํางานในทุกบทบาทหนาที่ การ
แนะนําใหผูเรียนรูจักเทคนิควิธีการที่จะเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น ผูเรียนจะตองเปลี่ยนบทบาท
จากการเปนผูรับฟงเพียงอยางเดียวมาเปนผูคนควาศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูสอนจึงตองเตรียม
ความพรอมผูเรียนมากพอสมควร โดยผูสอนใชเทคนิคในการใชคําถามเพ่ือนําผูเรียนไปสูการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว 

5. ในการสอนโดยใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้นจะมีความเหมาะสมสอดคลอง 
กับธรรมชาติของการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร แตในบางเนื้อหาอาจยากเกินไป เชน การคํานวณ  
ซึ่งผูสอนจําเปนตองอธิบายใหผูเรียนเขาใจ หรือเนื้อหาที่ยากตอการสืบคนขอมูลของผูเรียน  
ตลอดจนขอจํากัดของผูเรียน เชน ผูเรียนขาดความรับผิดชอบหรือมีภาระงานมาก มีปญหาดาน
เศรษฐกิจ และเวลาที่ไมเพียงพอของผูเรียน ผูสอนจําเปนตองใชเทคนิคนั้นเขามาแทรกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งมีหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เชน การเรียนรูจากการ
ฟงผูสอนอธิบายแสดงเหตุผลประกอบกับการซักถาม  เพ่ือใหผูเรียนเกิดขอสรุป  การเรียนรูจาก
สถานการณจริง โดยเฉพาะในสาระที่เก่ียวกับทักษะภาษา เชน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ขอจํากัดพอสมควร โดยที่วิชาภาษาไทยตองฝกทักษะการอาน ฟง พูด เขียนมากกวาการตั้งปญหา
ใหผูเรียนศึกษาคนควา ทําใหไมสามารถใชข้ันตอนการสอนในแนวทางนี้ไดสมบูรณ และโดยเฉพาะ
วิชาภาษาอังกฤษเพราะผูเรียนตองใชความสามารถคิดสองภาษา 

6. ระยะเวลาในการสอนควรยืดหยุนพอสมควร และคอนขางจะใชเวลามากกวาเวลา 
ในหลักสูตรปกติ  เพราะผูเรียนจําเปนตองมีการระดมความคิด อภิปราย และคนควาจากแหลง
ความรู ตาง ๆ  

7. การเรียนรูที่ใหผูเรียนฝกกระบวนการคิด ควรจัดใหเปนการบูรณาการสูสาระการ
เรียนรูอ่ืนทั้งในดานเนื้อหาและการประเมินผล จะเปนการทํางานที่ไมซับซอน เปนการสืบคนหา
ขอมูลจากแหลงเดียวแตสามารถตอบคําถามประเด็นจากหลายวิชา อยางนอยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายควรมีการบูรณาการ 2 รายวิชาข้ึนไป 
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8. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี้ จะสรางศักยภาพใหแกผูเรียนที่สนใจใฝรูเรื่อง 
นั้นไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่ตนเองศึกษาอยางถองแท ลึกซึ้ง และจดจําไดนานกวา
การบอกความรูของผูสอน แตในวัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียนไทยยังคุนเคยกับวิธีการเรียน
แบบเดิม ๆ ที่ใหผูสอนบอกความรู ดังนั้นการสรางวัฒนธรรมในการเรียนรูแบบใหมนี้นาจะเริ่มใชใน
ระดับชั้นประถมศึกษา เพ่ือเปนการวางรากฐานกอน โดยสรางทักษะที่จําเปน โดยเฉพาะการสืบคน
ขอมูล ซึ่งผูสอนและผูบริหารตองมีสวนในการจัดบรรยากาศและแหลงเรียนรูใหเพียงพอแกผูเรียน  
โดยไมสงผลกระทบตอผูเรียนดานเศรษฐกิจมากเกินไป 

9. การจัดการเรียนรูมีความจําเปนอยางย่ิงที่ผูสอนตองหารือวางแผนการจัดกิจกรรม 
นําเสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหารโรงเรียน ฝายวิชาการ ผูปกครองและผูที่มีสวนเก่ียวของทุก
ฝาย  เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะมีความแตกตางจากการสอนโดยใช
เทคนิคอ่ืน นั่นคือ ผูเรียนเรียนรูจากประสบการณเดิม เชื่อมโยงไปสูสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
ผูเรียนจะไมเปดหนังสือตําราแบบเรียนแบบเรียงไปทีละหนา เมื่อใดที่มีปญหาและผูเรียนอยาก
เรียนรูในเรื่องใด ผูเรียนจะตองคนควาจากหนังสือจํานวนมากเพ่ือหาคําตอบในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ 
ซึ่งแหลงความรูไมไดจํากัดเฉพาะในหนังสือแบบเรียน แตเปนเอกสารทุกเรื่องไมวาจะเปน
หนังสือพิมพ วารสาร บทความ สารานุกรม เอกสารงานวิชาการ อินเทอรเน็ต รวมไปถึงการเรียนรู
จากผูปกครอง ชาวบานหรือแมแตแหลงเรียนรูที่เปนสถานที่ตาง ๆ หนวยงานราชการในพ้ืนที่ จึง
สรุปไดวาการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการสอนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับทุกอยางรอบตัว และ
สิ่งแวดลอมรอบขางของผูเรียนจะเปนผูสอนของเขาโดยธรรมชาต ิ

10. ควรมีการสรุปหลังการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง เพ่ือกลั่นกรองการสรางองคความรูให 
ความรูที่ถูกตองแกผูเรียน โดยผูสอนอาจชวยผูเรียนสรุปหรือเพ่ิมเติมแกไขใหสมบูรณ 

บทบาทของผูเรียน 
1. ผูเรียนตองปรับทัศนคติในบทบาทหนาที่และการเรียนรูของตนเอง 
2. ผูเรียนตองมีคุณลักษณะดานการใฝรู ใฝเรียน มีความรับผิดชอบสูง รูจักการ 

ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
3. ผูเรียนตองไดรับการวางพ้ืนฐาน และฝกทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตามรูปแบบ 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การทํางานกลุม การ
อภิปราย การสรุป การนําเสนอผลงานและการประเมินผล 

4. ผูเรียนตองมีทักษะการสื่อสารที่ดีพอ 
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จากบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่กลาวมาขางตน
สามารถสรุปไดดังนี้  

บทบาทของผูเรียน 
1. ผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู บอกถึงความสนใจ ความถนัด 

ประสบการณตาง ๆ ที่ตนมีใหกับผูสอนเพ่ือรับทราบ และแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกกิจกรรม
การเรียนรูและการสรางปญหาในการเรียนรู 

2. ผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีปญหาเปนตัวกระตุน ผูเรียนเปนผู
กําหนดทิศทางการเรียนรูของตนเองตามข้ันตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

3. ผูเรียนตองพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง 
4. ผูเรียนเปนผูประเมินผลรวมกับครู ประเมินผลตนเองเพ่ือทราบความกาวหนาใน

การเรียนรู ประเมินผลผูสอนเพ่ือสะทอนใหผูสอนไดรับทราบแลวนําไปปรับปรุง 
บทบาทของผูสอน 

1. เปนผูออกแบบการเรียนรู พิจารณาเลือกเนื้อหาสาระความรู  ทักษะที่ตองการให
ผูเรียนไดรับ รวมถึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่จะสามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเปน
ผูเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได   

2. สรางปญหาที่ใชเปนตัวกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 
3. เปนผูแนะนํา อํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียน ใชคําถามในการ

กระตุนใหผูเรียนไดคิด ในขณะเรียนรูผูสอนจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดมากที่สุด สงเสริมให
ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

4. เปนผูประเมินผลรวมทั้งการประเมินผลปญหาที่ใชในการเรียนรู ประเมินผลผูเรียน
ทั้งในดานทักษะและดานความรู และประเมินผลตนเอง 

1.7 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ในชั้นเรียนแบบเดิมจะใชการประเมินผลเพ่ือชี้วัดความสามารถและแบงชั้นความสามารถ

ของนักเรียนมากกวาที่จะประเมินเพ่ือการแกปญหาการเรียนรูของนักเรียน และวิธีการประเมินจะ
ประเมินจากการทดสอบหรือจากผลงานที่นักเรียนทํา เพ่ือวัดวานักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร ระดับใด  
ผานเกณฑหรือไมผาน แตการเรียนรูโดยการชี้นําตนเองเปนเปาหมายของการสอนโดยใชปญหา
เปนฐาน ซึ่งไดกําหนดไววา “ความรับผิดชอบหลักของผูเรียนคือ กิจกรรมการวางแผน การ
ดําเนินการตามแผน และการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง” ดังนั้นเครื่องมือในการประเมินผลที่



37 

 

ใชจึงตองประเมินพัฒนาการของผูเรียนโดยสอดคลองกับหลักการทางการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานดวย (พวงรัตน  บุญญารักษ. 2544: 123; อางอิงจาก Brockett. 1983: Unpage)   

การประเมินผลของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไดมีผูเสนอวิธีไวดังนี้ 
ดีไลเซิล  (Delisle. 1997: 37-47) ไดกลาววา การประเมินผลจะตองบูรณาการตั้งแต

ข้ันตอนการสรางปญหา ข้ันตอนการเรียนรู ความสามารถและผลงานที่นักเรียนแสดงออกมาเขา
ดวยกัน โดยไดเสนอวาการประเมินควรกระทําทั้ง 3 สวน คือ การประเมินผลนักเรียน การ
ประเมินผลตนเองของครู และการประเมินผลปญหาที่ใชในการเรียนรู โดยในแตละการประเมินผล
นักเรียนจะมีสวนรวมดวยและการประเมินผลจะดําเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู คือตั้งแตสราง
ปญหาจนถึงรายงานการแกปญหานั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลความสามารถของนักเรียนจะเริ่มตนตั้งแต 
วันแรกของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จนกระทั่งวันสุดทายที่ไดเสนอผลออกมา ครูจะใช
ข้ันตอนการเรียนรูเปนเครื่องมือในการติดตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งพิจารณาทั้งในดาน
ความรู ทักษะ และการทํางานกลุม 

2. การประเมินผลตัวเองของครู ในขณะที่นักเรียนสะทอนผลการเรียนรูและ 
ความสามารถออกมา ครูก็ควรจะพิจารณาตนเองถึงทักษะและบทบาทของตนเองที่ไดแสดงออกไป
วาสงเสริมผูเรียนหรือไมอยางไรดวย การประเมินตนเองของครูมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เขียน
บรรยายและแบบใหเลือกระดับความสามารถวาดีมาก ดี หรือพอใช ของแตละพฤติกรรมที่ครูแสดง
แลวสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน 

2. การประเมินผลปญหา ในขณะที่นักเรียนประเมินผลตนเอง และครูทําการ 
ประเมินผลนักเรียนและตนเอง ก็ควรทําการประเมินผลปญหาเพ่ือดูความมีประสิทธิภาพของปญหา
ในการจัดการเรียนการสอนดวย 

บาเรลล  (Barell. 1998: 159-160) กลาววา การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหา 
เปนฐาน มีลักษณะดังนี้ 

1. การประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย ไมประเมินผลดวยการสอนเพียงอยาง 
เดียว และไมควรประเมินผลแคตอนจบบทเรียนเทานั้น 

2. ประเมินผลจากสภาพจริง โดยใหมีความสัมพันธกับประสบการณของนักเรียนที่ 
สามารถเจอในชีวิตประจําวัน 

3. ประเมินผลที่ความสามารถที่แสดงออกมาหรือจากการทํางาน ที่แสดงใหเห็นถึง 
ความเขาใจในความคิดรวบยอด 
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จากการประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่กลาวมาขางตนในการประเมินนั้น
ควรจะทําตั้งแตเริ่มแรกของการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การประเมินผลผูเรียน ผูสอนทําการประเมินผูเรียนทั้งในดานของความรู ทักษะ 
และการทํางานกลุม 

2. การประเมินผลของตัวผูสอนเอง เพ่ือเปนการสะทอนตัวผูสอนเองวาผูเรียนบรรลุผล
การเรียนรูหรือไมจากการจัดกิจกรรมโดยใชปญหาเปนฐาน และเพ่ือเปนการปรับปรุงในการเรียน
การสอนครั้งตอไป 

3. การประเมินผลปญหาที่ใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือดูวาเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม  
และปญหานั้นทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองหรือไม 

4. ใชวิธีการในการประเมินที่หลากหลาย และประเมินผูเรียนตั้งแตเริ่มแรกจนจบ
บทเรียน 

5. ประเมินผลตามสภาพจริง 
1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

 งานวิจัยตางประเทศ  
 เอลเชฟเฟ (Elshafei. 1998: Online) ไดทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู 

ของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 
โดยไดทําการวิจัยก่ึงทดลองกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอตแลนตา จํานวน 15  
หองเรียน 342 คน แบงเปนหองเรียนแบบปกติ 8 หอง และเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 7 หอง 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธกีารเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการที่นักเรียน
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหาและ
สามารถคิดคนวิธีการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

แม็คคาธี  (McCarthy. 2001: Online) ไดทําการทดลองสอนดวยวิธีการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานในวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยม โดย
ทําการทดลองกับนักเรียนเกรด 12 กลุมเล็ก ๆ ในเวลา 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือสํารวจความรูที่มีอยูกอนแลวในตัวของนักเรียน และมีการวิเคราะหวาการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรไดอยางไร จากหลักฐานการ
บันทึกวิดีโอไดชี้ใหเห็นวา นักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรตลอดเวลาที่ไดพยายาม
หาวิธีแกปญหา โดยนักเรียนใชภาษาพูดเปนตัวบงชี้ถึงความรูเก่ียวกับทศนิยมที่ตัวนักเรียนมีอยู
กอนแลว และความเขาใจความคิดรวบยอดใหมที่เกิดข้ึนเก่ียวกับทศนิยมอยางถูกตอง 
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งานวิจัยในประเทศ 
ยุรวัฒน  คลายมงคล (2545: 87-89) ไดทําการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย 

การประยุกตแนวคิดการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักในการเรียนรู เพ่ือสงเสริมสมรรถภาพทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร กลุม
ตัวอยางจํานวน 15 คน การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอนคือ ข้ันแรกเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนโดยการประยุกตแนวคิดการใชปญหาเปนหลักในการเรียนรูเพ่ือสรางเสริม
สมรรถภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร ข้ันที่สองเปนการวิจัยก่ึงทดลองเพ่ือทดสอบกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน 
ผลการวิจัยในข้ันแรกสรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอนโดยการประยุกตแนวคิดการใชปญหาเปน
หลักในการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางคณิตศาสตรประกอบดวย 7 ข้ันตอน คือ 1) การ
เตรียมปญหา 2) การสรางความเชื่อมโยงสูปญหา 3) การสรางกรอบการศึกษา 4) ศึกษาคนควาโดย
กลุมยอย 5) ตัดสินใจหาทางแกปญหา 6) การสรางผลงาน 7) ประเมินผลการเรียนรู และผลการวิจัย
ในข้ันที่สองพบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพทางคณิตศาสตรในสวนทักษะการแกปญหาและทักษะ
การเชื่อมโยงของนักเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนสูงกวาเกณฑที่
กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ราตรี  เกตุบุตตา (2546: 96-98) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่องผลของการเรียนแบบใช 
ปญหาเปนหลักตอความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 35 คน 
ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักมีความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

รังสรรค  ทองสุกนอก (2547: 82) ไดสรางชุดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐานใน
การเรียนรู  เรื่องทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนเรื่องทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน โดยใชชุดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน
ในการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน มีผลการเรียนผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม  
เปนจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

เมธาวี  พิมพัน (2549: 85) ไดสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง
พ้ืนที่ผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางมีจํานวน 16 คน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพ้ืนที่ผิว ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพ้ืนที่ผิวดวยชุดการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐานซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน มีผลการเรียนรูผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม 
เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับมาก 
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พิจิตร  อุตตะโปน (2550: 77) ไดสรางชุดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
ศึกษาผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดจากการอาสาสมัคร จํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ดวยชุดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน มีผลการเรียนรูผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป
ของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01  
และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในระดับมาก 

จากการศึกษางานวิจัยขางตน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้นสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา ความคิดสรางสรรค ทักษะการ
เชื่อมโยง ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ซึ่งผูสอน
อาจจัดการเรียนรูในรูปของชุดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานเพ่ือ
พัฒนานักเรียนในดานตาง ๆที่กลาวมา จาการศึกษางานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอทักษะการแกปญหา ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรและความใฝรูใฝเรียนของนักเรียน 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  

2.1  ความหมายของปญหาและการแกปญหาคณิตศาสตร  
มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการแกปญหาไวดังนี้ 
บรังคา (ชัยรัตน สุลํานาจ. 2547: 6; อางอิงจาก Branca. 1980: 3 – 8) ไดใหความหมาย

ของการแกปญหาไว 3 ประการ ดังนี้ 
1. การแกปญหาในฐานะที่เปนเปาหมายของการเรียนรูคณิตศาสตร (Problem Solving 

as a Goal) ความสามารถในการแกปญหา เปนเหตุผลหนึ่งที่สําคัญตอการเรียนคณิตศาสตร ดังนั้น
ในการแกปญหาจึงเปนอิสระจากคําถามหรือปญหาเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือวิธีการและเนื้อหาสาระ
ใด ๆ 

2. การแกปญหาในฐานะที่เปนกระบวนการ (Problem Solving as a Process) สิ่งที่ถือ
วาสําคัญเมื่อการแกปญหาเปนกระบวนการ คือ วิธีการ ยุทธวิธ ีหรือเทคนิคเฉพาะตาง ๆ ที่นักเรียน
จําเปนตองใชในการแกปญหาแบบตาง ๆ กระบวนการแกปญหาเหลานี้จึงเปนสาระสําคัญและเปน
เปาหมายหลักของหลักสูตรคณิตศาสตร 

3. การแกปญหาในฐานะเปนทักษะพ้ืนฐาน (Problem Solving as a Basic Skill) เมื่อ
การแกปญหาจัดเปนทักษะพ้ืนฐาน การเรียนการสอนคณิตศาสตรจึงใหความสําคัญกับ
ลักษณะเฉพาะของโจทยปญหา แบบของปญหา และวิธีการแกปญหาตาง ๆ ที่ควรรู จุดเนนอยูที่
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สาระสําคัญของการแกปญหาที่ทุกคนตองเรียนรู  การเลือกปญหาและเทคนิควิธีการแกปญหา
เหลานั้น 

สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 52) กลาววา การแกปญหาคือ 
ชิ้นงานที่ทําโดยยังไมรูวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบในทันที ในการหาคําตอบนักเรียนจะตองใชประโยชน
จากความรูที่มีอยูเหลานั้นเพ่ือนําไปสูกระบวนการแกปญหา นักเรียนจะตองฝกฝนบอย ๆ เพ่ือที่จะ
พัฒนาและทําใหเกิดความรูใหม ๆ การแกปญหาไมไดมีเปาหมายในการหาคําตอบเพียงอยางเดียว 
แตข้ึนอยูกับวิธีการของการกระทําใหไดมาของคําตอบ นักเรียนจะตองหาโอกาส ฝกฝนอยูเปน
ประจํา รวมทั้งไดแกปญหาที่ซับซอนข้ึนและใหมีการสะทอนแนวคิดในการแกปญหานั้นออกมาดวย 
ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานของการแกปญหาสําหรับนักเรียนอนุบาลถึงเกรด 12 ดังนี้ 

1. สรางองคความรูเก่ียวกับคณิตศาสตรจากปญหาตาง ๆ 
2. การแกปญหานั้นไดบังเกิดข้ึนในคณิตศาสตรและในบริบทอ่ืน ๆ 
3. ประยุกตและดัดแปลงยุทธวิธีอยางหลากหลายในการแกปญหา 
4. ควบคุมและพิจารณาบนกระบวนการการแกปญหาเก่ียวกับคณิตศาสตร 

ดอสเซย; และคนอ่ืนๆ (Dossey; et al. 2002: 72) กลาววา การแกปญหา คือกระบวนการ
โดยใหตอบคําถามหรือการจัดการกับสถานการณ ปญหาที่ยากและนาเบ่ือ สําหรับบุคคลหนึ่งอาจ
เปนเรื่องปกติและการคํานวณที่คลองแคลวสําหรับอีกบุคคลหนึ่ง กระบวนการแกปญหาจึงตองใช
การสรางองคความรูตามวิถีทางใหม ๆ หรือที่แตกตางจากเดิม ใชหลักในการวางแผนหรือยุทธวิธีที่
จะนําไปสูเปาหมายที่ตองการ และการไดมาซึ่งความรูใหมที่เปนไปไดเก่ียวกับสถานการณนั้นๆ 
กระบวนการนี้อาจจะยุงยากซับซอนข้ึนเมื่อมีการตองการสรางการเชื่อมโยง ซึ่งนักเรียนจะได
ประสบการณจากกระบวนการนี้และสามารถพัฒนายุทธวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย 

ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล (2539: 122) กลาววา การแกปญหา หมายถึง กระบวนการที่ตองการ
อาศัยสติปญญา ความรู ความเขาใจ ความคิดแบบวิเคราะห ความพรอมในการที่จะคิดแกปญหาทํา
ใหเกิดความรูใหม ๆ ทั้งดานเนื้อหาและวิธีการ เปนทักษะที่สําคัญที่จะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนในตัว
ผูเรียน โดยใชประสบการณเดิมทั้งทางตรงและทางออม และการเลือกใชวิธีการแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม มาใชในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ และ
กระบวนการแกปญหา เปนการดําเนินการที่มีแบบแผนและข้ันตอน 

ประพันธศิริ สุเสารัจ (2541: 103) กลาววา การแกปญหา หมายถึง การคิดพิจารณา
ไตรตรองอยางพินิจพิเคราะหถึงสิ่งตาง ๆ ที่เปนประเด็นสําคัญของเรื่องราวที่สรางความชํานาญ 
ความยุงยากสับสน ความวิตกกังวล และหาหนทางขจัดปดเปาสิ่งที่เปนปญหาใหหมดไปอยางมี
ข้ันตอน 

ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542: 103) กลาววา การแกปญหา หมายถึง สถานการณหรือ
คําถามที่เก่ียวของกับปริมาณ ซึ่งตองการหาคําตอบ คําตอบที่ไดจะเก่ียวของกับปริมาณดวยปญหา
ทางคณิตศาสตรมีมากมายหลายชนิด เชนปญหาที่ปรากฏในหนังสือ ปญหาที่พบในหนังสือทั่ว ๆ  ไป 
ปญหาใหคนหา ปญหาใหพิสูจน 
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มยุรี บุญเย่ียม (2545: 32) กลาววา การแกปญหา หมายถึง กระบวนการทางสมองอยาง
หนึ่ง ที่มีความยุงยากซับซอน ซึ่งผูแกปญหาจะตองใชความรู ความคิดและประสบการณ ตาง ๆ 
ประมวลเขากับสวนประกอบของสถานการณที่เปนปญหาในปจจุบัน เพ่ือใหไดคําตอบที่ตองการหรือ
บรรลุมุงหมายเฉพาะอยาง 

สิริพร ทิพยคง (2545: 112) กลาววา การแกปญหา หมายถึง กระบวนการที่ใชเพ่ือให
ไดมาซึ่งคําตอบ ปญหาของคน ๆ หนึ่งอาจจะไมใชปญหาของอีกคนหนึ่ง ในการแกปญหาจะตองมี
การวางแผนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ การกําหนดสารสนเทศที่ตองการเพ่ิมเติม มีการแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะแนวทางวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และทดสอบการแกปญหาที่เหมาะสมเพ่ือ
นําไปสูขอสรุป การแกปญหาที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

นัฎกัญญา เจริญเกียรติบวร (2547: 32) กลาววา การแกปญหา หมายถึง สถานการณหรือ
คําถาม ที่ผูแกปญหาตองคนควาหาวิธีการมาแกปญหา เพ่ือใหไดคําตอบโดยไมมีการระบุวิธีการใน
การแกปญหาไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวิธีการ การใชความรูประสบการณและการตัดสินใจของผู
แกปญหาอยางเหมาะสม 

จากการศึกษาคนควาขางตนสามารถสรุปไดวา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปน
ความสามารถและความชํานาญในการใชกระบวนการตาง ๆ ทางสมอง ประสบการณ การเขาใจ
ปญหา ตลอดจนความพยายามในการคิดคนหาคําตอบ เพ่ือใหไดคําตอบ โดยการนําความรู ทักษะ 
รวมถึงวิธีการตาง ๆ ในการหาคําตอบเมื่อกําหนดสถานการณหรือคําถามที่เปนปญหาทาง
คณิตศาสตร มาให ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีการดําเนินการเปนลําดับข้ันตอนและจะตองใชยุทธวิธี
ตาง ๆ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการแกปญหา 

2.2  ประเภทของปญหาคณิตศาสตร  
จากความหมายของปญหาคณิตศาสตรขางตน ไดมีผูแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 

ประเภทตางๆ ดังนี้  
รัสเซล (Russel. 1961: 255) แบงปญหาออกเปน 2 ประเภทคือ  

1. ปญหาที่มีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่มีปรากฏอยูในแบบเรียน และหนังสือทั่วไป  
2. ปญหาที่ไมมีรูปแบบ ไดแก ปญหาที่พบทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจําวัน  

ครูลิค และ เรย (Krulik; & Reys. 1980: 24) ไดแบงปญหาไว ดังนี้  
1. ปญหาที่เปนความรูความจํา  
2. ปญหาทางดานพีชคณิต  
3. ปญหาที่เปนการประยุกตใช  
4. ปญหาที่ไมสมบูรณ หรือ ใหคนหาสวนที่หายไป  
5. ปญหาที่เก่ียวกับสถานการณ  

ชารล และเลสเตอร (Charles; & Lester. 1982: 6-10) ไดจําแนกประเภทของปญหาและ
เปาหมายของการฝกแกปญหาแตละประเภท ดังนี้  
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1. ปญหาที่ใชฝก (Drill exercise) เปนปญหาที่ใชฝกข้ันตอนวิธีและการคํานวณ 
เบ้ืองตน  

2. ปญหาขอความอยางงาย (Simple translation problem) เปนปญหาขอความที่เคย 
พบ เชน ปญหาในหนังสือเรียน ตองการฝกใหคุนเคยกับการเปลี่ยนประโยคภาษาเปนประโยค
สัญลักษณทางคณิตศาสตร เปนปญหาข้ันตอนเดียวมุงใหมีความเขาใจมโนมติทางคณิตศาสตร และ
ความสามารถในการคิดคํานวณ  

3. ปญหาขอความที่ซับซอน (Complex translation problem) คลายกับปญหาอยาง 
งายแตเพ่ิมเปนปญหาที่มี 2 ข้ันตอนหรือมากกวา 2 ข้ันตอน หรือมากกวา 2 การดําเนินการ  

4. ปญหาที่เปนกระบวนการ (Process problem) เปนปญหาที่ไมเคยพบมากอน ไม 
สามารถเปลี่ยนเปนประโยคทางคณิตศาสตรไดทันที จะตองจัดปญหาใหงายข้ึน หรือแบงเปน
ข้ันตอนยอย ๆ แลวหารูปแบบทั่วไปของปญหา ซึ่งนําไปสูการคิดและการแกปญหาเปนการพัฒนา 
ยุทธวิธีตาง ๆ เพ่ือความเขาใจ วางแผนการแกปญหาและการประเมินผลคําตอบ  

5. ปญหาการประยุกต (Applied problem) เปนปญหาที่ตองใชทักษะ ความรูมโนมติ  
และการดําเนินการทางคณิตศาสตร การไดมาซึ่งคําตอบอาศัยวิธีทางคณิตศาสตรเปนสําคัญเชน 
การจัดกระทํา การรวบรวม และการแทนขอมูล และตองการตัดสินใจเก่ียวกับขอมูลในเชิงปริมาณ
เปนปญหาที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะ กระบวนการ มโนมติและขอเท็จจริงในการแกปญหา
ในชีวิตจริง ซึ่งจะทําใหนักเรียนเห็นประโยชนและเห็นคุณคาของคณิตศาสตรในสถานการณปญหา
ในชีวิตจริง  

6. ปญหาปริศนา (Puzzle problem) เปนปญหาที่บางครั้งไดคําตอบจากการเดาสุมไม 
จําเปนตองใชคณิตศาสตรในการแกปญหา บางครั้งตองใชเทคนิคเฉพาะ เปนปญหาที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดใชความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุนในการแกปญหาและเปนปญหาที่มองไดหลาย
มุมมอง  

โพลยา (Polya. 1985: 123-127) ไดแบงปญหาคณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ  
1. ปญหาใหคนหา (Problems to Find) เปนปญหาใหคนหาสิ่งที่ตองการ ซึ่งอาจเปน 

ปญหาในเชิงทฤษฎีหรือปญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม สวนสําคัญของปญหานี้
แบงเปน 3 สวน คือ สิ่งที่ตองการหา ขอมูลที่กําหนดให และเงื่อนไข  

2. ปญหาใหพิสูจน (Problems to Prove) เปนปญหาที่ใหแสดงอยางสมเหตุสมผลวา 
ขอความที่กําหนดใหเปนจริงหรือเปนเท็จ สวนสําคัญของปญหานี้แบงออกเปน 2 สวน คือ 
สมมติฐาน หรือสิ่งที่กําหนดใหและผลสรุปหรือสิ่งที่จะตองพิสูจน  

เรย ซุยดัม และสินดควิสท (Reys, Suysdam and Lindquist. 1992: 29) แบงปญหา
คณิตศาสตรไดเปน 2 ประเภท คือ  

1. ปญหาธรรมดา (Routine Problems) เปนปญหาที่เก่ียวกับการประยุกตใชการ 
ดําเนินการทางคณิตศาสตร เปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอนนัก ผูแกปญหามีความคุนเคยใน
โครงสรางและวิธีการแกปญหา  
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2. ปญหาแปลกใหม (Non routine Problems) เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอนในการ 
แกปญหา ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาแกปญหา 
ผูแกปญหาตองประมวลความรูความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาใชใน การแกปญหา  

แฮทฟลด เอดเวิดส และบิทเทอร (Hatfield, Edwards; & Bitter. 1993: 37) แบงปญหา
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ  

1. ปญหาปลายเปด (Open-Ended) เปนปญหาที่มีจํานวนคําตอบที่เปนไดหลาย 
คําตอบปญหาลักษณะนี้จะมองวากระบวนการแกปญหาเปนสิ่งสําคัญมากกวาคําตอบ  

2. ปญหาใหคนพบ (Discovery) เปนปญหาที่จะไดคําตอบในข้ันตอนสุดทายของการ 
แกปญหา เปนปญหาที่มีวิธีแกไดหลากหลายวิธี  

3. ปญหาที่กําหนดแนวทางในการคนพบ (Guided discovery) เปนปญหาที่มี 
ลักษณะรวมของปญหา มีคําชี้แนะ (Clues) และคําชี้แจงในการแกปญหา ซึ่งนักเรียนอาจไมตอง
คนหาหรือ ไมตองกังวลในการหาคําตอบ  

นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของปญหาดังนี้  
บารูด้ี (Baroody. 1993: 260-261) แบงปญหาออกเปน 2 ประเภท สรุปได ดังนี้  

1. ปญหาธรรมดา เปนปญหาที่ผูแกปญหาคุนเคยในวิธีการ ในโครงสรางของปญหา  
อาจเคยพบดวยตนเองมากอน และการหาคําตอบที่จะมุงเนนการฝกทักษะใดทักษะหนึ่ง  

2. ปญหาไมธรรมดา เปนปญหาที่ผูแกปญหาจะตองประมวลความรูความสามารถ 
หลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา วิธีการหาคําตอบอาจมีไดหลายวิธีการ คําตอบ
ก็อาจจะมากกวาหนึ่งคําตอบ  

ปรีชา เนาวเย็นผล (2537: 62-63) กลาวถึงประเภทของปญหาพอสรุปได ดังนี้  
1. การแบงประเภทของปญหา โดยการพิจารณาจากจุดประสงคของปญหา ทําให 

สามารถแบงปญหาไดเปน 2 ประเภท คือ  
1.1 ปญหาใหคนพบ เปนปญหาที่ใหคนพบคําตอบ ซึ่งอาจจะอยูในรูปปริมาณ  

จํานวน หรือหาวิธีการ คําอธิบาย พรอมใหเหตุผล  
1.2 ปญหาใหพิสูจน เปนปญหาที่แสดงการใหเหตุผลวา ขอความที่กําหนดใหเปน 

จริงหรือเปนเท็จ  
2. การแบงประเภทของปญหา โดยการพิจารณาจากผูแกปญหา และความซับซอนของ

ปญหา ทําใหสามารถแบงปญหาได 2 ประเภท คือ  
2.1 ปญหาธรรมดา เปนปญหาที่มีโครงสรางไมซับซอนนัก ผูแกปญหามี 

ความคุนเคยในโครงสราง และวิธีการในการแกปญหา  
2.2 ปญหาไมธรรมดา เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอน ผูแกปญหาตองประมวล 

ความสามารถหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือนํามาใชในการแกปญหา 
จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา ปญหาคณิตศาสตรแบงไดดังนี้ 

1. ปญหาธรรมดา คือ ปญหาที่ไมซับซอน ใชความรูความจํา ความเขาใจในการ 
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แกปญหา ผูแกปญหามีความคุนเคยในโครงสรางและวิธีในการแกปญหา 
2. ปญหาไมธรรมดา คือ ปญหาที่มีความซับซอน ผูแกจะตองบูรณาการความรู 

หลาย ๆ อยางเขาดวยกันในการหาวิธีแกปญหา วิธีการหาคําตอบอาจมีไดหลายวิธีการ และคําตอบ
ก็อาจจะมีมากกวาหนึ่งคําตอบ  

2.3  องคประกอบที่สงเสริมในการแกปญหาคณิตศาสตร  
มีนักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบที่สงเสริมในการแกปญหาคณิตศาสตร  ดังนี้ 
โพลยา (Polya. 1957: 225) ไดกลาวถึง สิ่งที่สัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา ซึ่ง

เปนสิ่งที่มีสวนชวยในการแกปญหาคณิตศาสตร คือความรูสึกเก่ียวกับความเปนไปไดของปญหา 
ความเปนไปไดของคําตอบและกลวิธีตางๆ เชน การลองผิดลองถูก เปนตน  

ไคลต (Clyde. 1967: 112) ไดกลาวถึงองคประกอบในการแกปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนไวดังนี้  

1. วุฒิภาวะและประสบการณจะชวยใหนักเรียนแกปญหาไดดีข้ึน  
2. ความสามารถในการอาน  
3. สติปญญา  

ออซูเบล (Ausubel. 1968: 538) ไดกลาววา “ในการแกปญหาโดยทั่วไปนั้นตองใช
องคประกอบหลายอยาง เชน สติปญญาและองคประกอบทางการคิด เชน ความยืดหยุนทางการคิด 
การรวบรวมความคิด ความตั้งใจ”  

สเตอรนเบอรก (Sternberg. 1986: 41-78) ไดกลาวถึงกระบวนการประมวลผลขอมูลอยาง
สมบูรณแบบ (Executive Information Processing) ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาสติปญญาในการ
วางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการแกปญหา ตลอดจนการปฏิบัติที่เรียกวา  
Metacomponents วิธีการนี้สามารถนําไปใชในการแกปญหาไดเปนอยางดี โดยสเตอรนเบอรก
เสนอแนะไว 6 ข้ันตอน ดังนี้  

1. การนิยามธรรมชาติของปญหา เปนการทบทวนปญหาเพ่ือทําความเขาใจ จากนั้น 
เปนการตั้งเปาหมาย และนิยามปญหา เพ่ือที่จะนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว  

2. การเลือกองคประกอบ หรือข้ันตอนที่จะใชในการแกปญหา เปนการกําหนดข้ันตอน 
ใหแตละข้ันตอนมีขนาดที่เหมาะสม ไมกวางเกินไป หรือไมแคบเกินไป ข้ันแรกควรเปนข้ันตอนที่งาย
ไวกอน เพ่ือเปนการเริ่มตนที่ดี กอนที่จะกําหนดข้ันตอนตอไป ควรจะพิจารณารายละเอียดในแตละ
ข้ันตอนใหถี่ถวนกอน 

3. การเลือกยุทธวิธีในการจัดลําดับองคประกอบในการแกปญหา ตองแนใจวา การ 
เรียงลําดับข้ันตอนเปนไปตามลักษณะธรรมชาติ หรือหลักเหตุผลที่จะนําไปสูเปาหมายที่ตองการ  

4. การเลือกตัวแทนทางความคิดเก่ียวกับขอมูลของปญหา ซึ่งตองทราบรูปแบบ 
ความสามารถของตน ใชตัวแทนทางความคิดในรูปแบบตางๆ จากคามสามารถที่มีอยู ตลอดจนการ
ใชตัวแทนจากภายนอกมาเพ่ิมเติม  
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5. การกําหนดแหลงขอมูลที่จะเปนประโยชน จะตองมีการทุมเทเวลาใหกับการ 
วางแผนอยางรอบคอบ ใชความรูที่มีอยูอยางเต็มที่ในการวางแผน และการกําหนดแหลงขอมูลที่จะ
นํามาใชประโยชน มีความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงแผนและแหลงขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพการณในการแกปญหา และแสวงหาแหลงขอมูลที่เปนประโยชนแหลงใหมๆ อยูเสมอ  

6. การตรวจสอบวิธีการแกปญหา วาเปนวิธีการที่นําไปสูเปาหมายที่วางไวหรือไม  
ครูลิค (Krulik. 1987: 45-46) ไดเสนอข้ันตอนในการแกปญหาที่สามารถนําไปประยุกตใช

แกปญหาทั่วๆ ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการแกปญหาที่ตรงจุด (Heuristic) โดยแบงเปน 5 
ข้ันตอน ดังนี้  

1. การอานโจทย (Read) ประกอบดวยการบันทึกคําสําคัญจากโจทย การอธิบาย 
ปญหาการทวนปญหาดวยคําพูดของตนเอง บอกวาโจทยไมมีอะไร และบอกวาโจทยกําหนดขอมูล
ใดมาใหบาง  

2. การสํารวจรายละเอียดของปญหา (Explore) ประกอบดวย การจัดระบบขอมูล การ 
บอกวาขอมูลเพียงพอหรือไม การบอกวาขอมูลมากเกินไปหรือไม การวาดรูป หรือไดอะแกรม และ
การเขียนแผนภูมิ หรือตาราง  

3. การเลือกยุทธวิธ ี(Select a Strategy) ประกอบดวย การระลึกรูปแบบ การทํางาน 
ยอนกลับการคาดคะเน และการตรวจสอบ การสรางสถานการณ หรือการทดลอง การเขียน
โครงสรางในการจัดระบบ หรือรายการที่จะชวยในการแกปญหา การอนุมานทางตรรกศาสตร และ
การแบงปญหาออกเปนตอนๆ เพ่ือเตรียมการแกปญหา  

4. การลงมือแกปญหา (Solve) ประกอบดวย การดําเนินการตามแผน การใชทักษะ 
การคํานวณ การใชทักษะทางเรขาคณิต การใชทักษะทางพีชคณิต และการใชตรรกศาสตรเบ้ืองตน  

5. การพิจารณาคําตอบ และการขยายผล (Review and Extend) ประกอบดวย การ 
ทบทวนคําตอบ การพิจารณาขอความปญหาบางตอนที่นาสนใจ การใชคําถาม ถา...แลว             
(if …then) และการอภิปรายการแกปญหา 

ไฮเมอร และทรูบลัด (Heimer; & Trueblood. 1997: 30 - 32) ไดกลาววาองคประกอบที่
สําคัญบางประการที่มีผลตอความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาคณิตศาสตรที่เก่ียวของกับ
ภาษาหรือคําพูด สรุปไดดังนี้  

1. ความรูเก่ียวกับศัพทเฉพาะ  
2. ความสามารถในการคํานวณ  
3. ความสามามารถในการรวบรวมความรูรอบตัว  
4. ความสามารถในการรับรูถึงความสัมพันธระหวางขอมูลที่กําหนดใหมา  
5. ความสามารถในการใหเหตุผลสําหรับคําตอบที่ตั้งจุดมุงหมายไว  
6. ความสามารถในการเลือกวิธีการทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง  
7. ความสามารถในการคนหาขอมูลที่ขาดหายไป  
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8. ความสามารถในการเปลี่ยนปญหาที่เปนประโยคภาษาใหเปนประโยคสัญลักษณ 
ทางคณิตศาสตร  

สุวร  กาญจนมยูร (2542: 3-4) กลาวถึงองคประกอบที่ชวยในการแกโจทยปญหา ดังนี้  
1. องคประกอบที่เก่ียวกับภาษา ไดแก คําและความหมายของคําตางๆ ที่อยูในโจทย 

ปญหาแตละขอมีความหมายอยางไร  
2. องคประกอบที่เก่ียวของกับความเขาใจ เปนข้ันตีความและแปลความจากขอความ 

ทั้งหมดของโจทยปญหาออกมาเปนประโยคสัญลักษณที่นําไปสูการหาคําตอบดวยวิธีการบวกลบ 
คูณและหาร ซึ่งนักเรียนจะตองคิดไดดวยตนเอง  

3. องคประกอบที่เก่ียวของกับการคํานวณ ข้ันนี้นักเรียนจะตองมีทักษะในการบวกลบ  
คูณและหาร ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา  

4. องคประกอบที่เก่ียวกับการแสดงวิธีทํา ครูผูสอนตองใหนักเรียนฝกการอาน ยอ 
ความจากโจทยแตละตอน โดยเขียนสั้นๆ รัดกุมและมีความชัดเจนตามโจทย  

5. องคประกอบในการฝกทักษะการแกโจทยปญหา ผูสอนจะตองเริ่มฝกทักษะการแก 
โจทยปญหาของนักเรียนทุกคนจากงายไปหายาก กลาวคือเริ่มฝกทักษะตามตัวอยางหรือเลียนแบบ
ตัวอยางที่ครูผูสอนทําใหดูกอน จึงไปฝกทักษะการแปลความและฝกทักษะจากหนังสือเรียนตอไป  

จากการศึกษาเอกสารขางตนสรุปไดวาองคประกอบที่สงเสริมในการแกปญหาคณิตศาสตร 
มี 2 ประการ คือ  

6. องคประกอบที่เก่ียวกับผูแกปญหา ซึ่งเก่ียวกับความสามารถในการศึกษาปญหา 
แลวตีความปญหา แปลงปญหาจากรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง จัดลําดับข้ันตอนในการ
วิเคราะหหารูปแบบและขอสรปุในการแกปญหา  

7. องคประกอบที่เก่ียวกับสภาพแวดลอม มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนา 
ความสามารถในการแกปญหา 

2.4  ขั้นตอนการแกปญหาคณิตศาสตร  
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวคิดของ โพลยา (Polya. 1957: 16-17)  

ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ันตอน คือ  
ข้ันที่ 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา  
เปนการมองไปที่ตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร ปญหากําหนดอะไรใหบาง 

มีสาระความรูใดที่เก่ียวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด การทําความเขาใจปญหาอาจ
ใชวิธีการตางๆ เชน การเขียนรูป เขียนแผนภูมิ การเขียนสาระปญหาดวยถวยคําของตนเอง  

ข้ันที่ 2 ข้ันวางแผน  
เปนข้ันตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีการใด จะแกปญหาอยางไร 

ปญหาที่ใหมีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมีประสบการณในการแกมากอนหรือไม ข้ันวางแผนเปน
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ข้ันตอนที่ผูแกปญหาจะตองพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปญหาผสมผสานกับ
ประสบการณในการแกปญหาที่ผูแกปญหามีอยู แลวกําหนดแนวทางในการแกปญหา  

ข้ันที่ 3 ข้ันดําเนินการตามแผน  
เปนข้ันตอนที่ตองลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวโดยเริ่มตรวจสอบความเปนไปไดของ

แผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆ ของแผนใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาคําตอบได
หรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม  

ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบ  
เปนข้ันตอนที่ผูแกปญหาตองมองยอนกลับไปที่ข้ันตอนตางๆ ที่ผานมา เพ่ือพิจารณา

ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหาและมีวิธีการแกปญหาอ่ืนอีกหรือไม  
วิลสัน เฟอรนันเดช และฮาดาเวย (Wilson, Fernadez and Hadaway. 1993: 60-62) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 กระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัต 
 

 ที่มา : Wilson, Fernadez ; & Hadaway. (1993: 62) p.62. 
 

ทองหลอ วงษอินทร (2537: 43-45) ไดวิเคราะหกระบวนการในการคิดแกปญหา และสรุป
ข้ันตอนในการแกปญหาได ดังนี้  

1. การทําความเขาใจปญหาจากโจทย  
1.1 การบอกสิ่งที่โจทยกําหนดมาให  
1.2 การบอกเปาหมายของการแกปญหา  

 

กําหนดสถานการณ 

ทําความเขาใจปญหา 

วางแผนแกปญหา 

ดําเนินการแกปญหา 

ตรวจสอบผล 
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1.3  การบอกขอมูลที่เก่ียวของกับการแกปญหา  
1.4 การระบุคําที่ยากตอการเขาใจ  

2. การสรางตัวแทนปญหา  
2.1 การวาดรูป แสดงขอมูลตางๆ ที่โจทยกําหนด  
2.2 การสรางแผนภูมิ หรือแผนภาพ  
2.3 การเขียนสัญลักษณตางๆ แทนขอความในโจทย  
2.4 การแปลงโจทยใหอยูในรูปของประโยคสัญลักษณ  
2.5 การจัดระบบขอมูลใหม  

3. การวางแผนในการแกปญหา  
3.1 การระบุเงื่อนไขจากโจทย  
3.2 การแบงข้ันตอนในการแกปญหา  
3.3 การเลือกข้ันตอนในการทํางาน  
3.4 การจัดลําดับข้ันตอน  
3.5 การระบุวาปญหาเก่ียวของกับการใชสูตร กฎ หรือหลักเกณฑเรืองใด  

4. การลงมือแกปญหา  
4.1 การดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  
4.2 การใชทักษะดานพีชคณิต และเรขาคณิต  
4.3 การระบุเหตุผลในการคํานวณ  
4.4 การใชกฎเกณฑ ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการคํานวณ  

5. การตรวจสอบการแกปญหา  
5.1 การตรวจสอบข้ันตอนในการแกปญหา  
5.2 การทบทวนคําตอบโดยพิจารณาจากการคิดคํานวณ  
5.3 การตรวจสอบคําตอบวาตรงกับสิ่งที่โจทยตองการหรือไม  
5.4 การตรวจสอบความถูกตองของคาคําตอบ  
5.5 การทบทวนคําตอบจากการประมาณคา  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดสรุปข้ันตอนการ
แกปญหาไวดังนี้  

ในการเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในกระบวนการแกปญหา ผูสอนตองสรางพ้ืนฐาน 
ใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหาซึ่งมีอยู 4 ข้ันตอนกอน แลวจึงฝกทักษะในการ
แกปญหา กระบวนการแกปญหา 4 ข้ันตอน มีดังนี้  

ข้ันที่ 1 ทําความเขาใจปญหา หรือวิเคราะหปญหา  
ข้ันที่ 2 วางแผนการแกปญหา  
ข้ันที่ 3 ดําเนินการแกปญหา  
ข้ันที่ 4 ตรวจสอบ หรือมองยอนกลับ  
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ในกระบวนการแกปญหา 4 ข้ันตอนนี้ยังอาศัยทักษะอ่ืนๆ ประกอบดวย  
ข้ันที่ 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา หรือวิเคราะหปญหา ตองอาศัยทักษะที่สําคัญและ

จําเปนอีกหลายประการ เชน ทักษะการอานโจทยปญหา ทักษะการแปลความหมายทางภาษาซึ่ง
ผูเรียนควรแยกแยะไดวาโจทยกําหนดอะไรใหและโจทยตองการใหหาอะไร หรือพิสูจนขอความใด  

ข้ันที่ 2 ข้ันวางแผนการแกปญหาเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุด ตองอาศัยทักษะใน การนํา
ความรูหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรูมาแลว ทักษะในการเลือกใชยุทธวิธีที่เหมาะสม เชน เลือกใชการ
เขียนรูป หรือแผนภาพ ตาราง การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพันธ เปนตน ในบางปญหาอาจใช
ทักษะในการประมาณคา คาดการณ หรือคาดคะเนคําตอบประกอบดวย ผูสอนจะตองหาวิธีฝก
วิเคราะหแนวคิดในข้ันนี้ใหมาก  

ข้ันที่ 3 ข้ันดําเนินการแกปญหา ตองอาศัยทักษะในการคิดคํานวณหรือการดําเนินการ
ทางคณิตศาสตร ทักษะในการพิสูจนหรือการอธิบายและแสดงเหตุผล  

ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบ หรือมองยอนกลับ ตองอาศัยทักษะในการคํานวณ การประมาณ 
คําตอบ การตรวจสอบผลลัพธที่หาไดโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน (number sense) หรือ
ความรูสึกเชิงปริภูมิ (spatial sense) ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับ
สถานการณหรือปญหา  

จากการศึกษาเอกสารขางตนสามารถสรุปข้ันตอนของการแกปญหาไดดังนี้ 
1. ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนข้ันที่ผูเรียนสามารถบอกไดวาโจทยถามอะไร อะไร

เปนสิ่งที่โจทยกําหนดให 
2. ข้ันวางแผนการแกปญหา ผูเรียนจะตองพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีการใด  

จะแกปญหาอยางไร เปนการนําความรูหรือหลักการตาง ๆ มาใชในการแกปญหา 
3. ข้ันดําเนินการแกปญหา เปนข้ันที่ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหไดคําตอบของ

ปญหา 
4. ข้ันตรวจสอบ เปนข้ันตอนที่ผูเรียนตรวจสอบผลลัพธและความถูกตองของ 

วิธีการแกปญหา 
2.5  ยุทธวิธีในการแกปญหาคณิตศาสตร  
ในดานยุทธวิธีของการแกปญหาไดมีผูที่เสนอยุทธวิธีในการแกปญหาไวหลายทานดวยกัน  

ไดแก  
แคโรล กรีนสและคณะ (ยุพิน พิพิธกุล. 2530: 134-135 ; อางอิงจาก Carole Greens and 

Others. : 1972: 67; Problem Solving in The Mathematics Laboratory) ไดกลาวถึงวิธีการในการ
แกปญหาวาอาจจะใชกลวิธีหลายๆ อยาง จึงจะแกปญหาได กลวิธีตางๆ มีดังนี้  

1. วิธีการคาดคะเนหรือเดาคําตอบไวลวงหนา ลองเดาดูเสียกอนเพ่ือจะไดหาสิ่งที่ 
จะตองอางถึงตอไป  

2. การทําใหเปนอยางงายๆ มี 2 แบบ คือ  
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2.1 ทําโจทยใหเปนกรณีที่งายๆ เทาที่จะทําไดแลวลองหารูปและความสัมพันธเพ่ือ 
ขยายไปเปนโจทยเดิมที่ซับซอนข้ึน  

2.2 แยกแยะโจทยเดิม วิเคราะหปญหายอยๆ แลวรวบรวมผลเขาสูปญหาเดิม  
3. การทดลอง ใชการทดลองเพ่ือแกปญหา เชน การโยนลูกเตา การสรางรูป การวัด 

การคํานวณ ฯลฯ คอยสังเกตดูวาผลจะเปลี่ยนแปลงอยางไร เปนการทดลองเพ่ือเก็บขอมูลพิจารณา  
4. การสรางแผนภาพ ชวยทําใหปญหาเปนรูปธรรมที่เห็นไดชัดเจน ซึ่งทําใหมองเห็น 

แนวทางในการคิด ชวยในการหาคําตอบได  
5. การทําตารางเก็บขอมูลจากโจทยปญหา การทําตารางจะชวยใหมองเห็นขอที่ 

เหมือนกันหรือแตกตางกัน เห็นรูปแบบไดชัดเจน อันจะนําไปสูการสรุปการแกปญหาได  
6. การเขียนกราฟ กราฟเปนสิ่งที่แทนขอมูลตางๆ ชวยใหเห็นความสัมพันธของขอมูล 

เห็นแนวทางของสิ่งที่นาจะเปนไปได  
เคนเนด้ี (Kennedy.1984: 82) ไดใหความคิดเห็นในเรื่องยุทธวิธีในการแกปญหา

คณิตศาสตรไวดังนี้  
8. การหารูปแบบ  
เปนการจัดระบบของขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธของขอมูลในสถานการณปญหาที่

กําหนดและจัดเปนรูปแบบทั่วไปในการแกปญหา ซึ่งอาจเปนรูปแบบของจํานวนหรือรูปแบบของรูป
เรขาคณิต เชน การหารูปทั่วไปของจํานวนสามเหลี่ยม (Triangular Number)  

9. เขียนแผนผังหรือภาพประกอบ  
เปนการเขียนแผนผังหรือภาพตางๆ ของสถานการณปญหา เพ่ือชวยใหเห็น 

ความสัมพันธและแนวทางในการหาคําตอบ เชน กําหนดปญหา “ครูมานะตองการจัดนักเรียน 12 
คน ทํากิจกรรม 2 อยางโดยมีเงื่อนไขวาใหนักเรียนทํากิจกรรมแรกจํานวน 3 คน และทํากิจกรรมแต
ละอยาง” เขียนแผนภาพแทนสถานการณปญหาขางตนไดดังนี้ 
 
 
 
 
 

10. สรางรูปแบบ 
เปนยุทธวิธีการแกปญหาที่คลายกับการเขียนแผนภาพ  แตมีประโยชนดีกวาตรงที่ 

นักเรียนสามารถเคลื่อนสิ่งที่นํามาจัดรูปแบบได  เชน  เมื่อกําหนดปญหา  “มาลีมีแสตมปเปนสาม
เทาของมาลัย  ถามาลัยมีแสตมปมากกวาที่มีอยูเดิม  8  ดวง  เขาทั้งสองจะมีแสตมปเทากัน  จงหา
วามาลีมีแสตมปก่ีดวง” 
 
 

3 5 4 

กิจกรรมแรก กิจกรรมท่ีสอง 
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  จัดรูปแบบไดดังนี้ 
 

 
 
  

จะไดวา  มาลีมีแสตมป 12  ดวง 
    มาลัยมีแสตมป   4  ดวง 

 
2. การสรางตารางหรือกราฟ 
การจัดขอมูลลงในตารางเปนการนําเสนอขอมูลที่งายและนําไปสูการคนพบรูปแบบ 

และขอชี้แนะอ่ืน ๆ 
5. การเดาและตรวจสอบ 
เปนการหาคําตอบของปญหาจากสามัญสํานึก  ผูแกปญหาคาดเดาแลวตรวจสอบ  ถา

ไมไดคําตอบก็เปลี่ยนการเดาและตรวจสอบอีกครั้งจนกระทั่งไดคําตอบของปญหา  การเดาและการ
ตรวจสอบเปนวิธีการที่งาย  แตอาจใชเวลามากกวายุทธวิธีอ่ืน ๆ 

6. การแจงกรณีที่เปนไปได  
เปนการแจงกรณีที่เปนไปไดทั้งหมดของปญหา ใชไดดีในกรณีที่มีจํานวนที่เปนไปไดที่ 

แนนอน มักจะใชตารางชวยในการแจงกรณี  
7. เขียนประโยคทางคณิตศาสตรเพ่ือแสดงสถานการณของปญหา มีเปาหมาย 2  

ประการ คือเปนการแสดงความเขาใจสถานการณปญหาและเปนการแสดงใหรูวาตองคิดคํานวณ
อยางไรในการแกปญหา นักเรียนที่เขียนประโยคทางคณิตศาสตรไดถูกตองแสดงวาเขาใจปญหานั้น
และนําไปสูการดําเนินการหาคําตอบไดถูกตอง  

8. การดําเนินการแบบยอนกลับ  
ยุทธวิธีนี้เริ่มจากขอมูลที่ไดรับจากข้ันตอนสุดทาย แลวทํายอนข้ันตอนกลับสูขอความ

สําคัญที่กําหนดเริ่มตน ใชไดดีกับการแกปญหาที่ตองการอธิบายถึงข้ันตอนการไดมาซึ่งคําตอบ  
9. ระบบขอมูลที่ตองการและขอมูลที่กําหนดให  
10. การแบงปนเปนปญหายอยๆ หรือเปลี่ยนมุมมองของปญหา  
บางปญหามีความซับซอนหรือมีหลายข้ันตอน เพ่ือความสะดวกอาจแบงปญหาใหเปน 

ปญหาที่เล็กลงเพ่ืองายตอการหาคําตอบ แลวนําผลการแกปญหายอยๆ นี้ไปตอบปญหาที่กําหนด
หรือบางปญหาอาจตองใชการคิดและเปลี่ยนมุมมองที่ตางไปจากที่คุนเคยที่ตองทําตามข้ันตอน      
ทีละข้ัน  

สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 64) ไดเสนอยุทธวิธีการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรไวดังนี้  

จํานวนแสตมปของมาลี 

จํานวนแสตมปของมาลัย 
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วิธีการแกปญหามีความนาสนใจในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปนการพัฒนา
วิธีการแกไขสิ่งที่ไมรู ดังนั้นนักแกปญหาที่ดีจะตองมี “กระบวนการทางคณิตศาสตร” คงจะตอง
วิเคราะหสถานการณดวยความระมัดระวังในรูปแบบทางคณิตศาสตร และใชคุณสมบัติที่เหมาะสมใน
การกําหนดปญหาบนสถานการณพ้ืนฐานที่เขาพบ ตัวอยางเชน เด็กนอยคนหนึ่งรูสึกประหลาดใจ
เมื่อเขาคิดวา จะตองใชเวลานานเทาไรในการนับเลขจากหนึ่งถึงลาน  

การแกปญหาที่ดีเพ่ือใหนักเรียนไดฝกจะทําใหความรูของเขามั่นคงและเพ่ิมพูนโดยจะ
กระตุนใหเกิดความสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรทั้งหลายนั้น
สามารถที่จะเกิดข้ึนไดโดยผานทางปญหาพ้ืนฐานและจากมวลประสบการณชีวิตของนักเรียนหรือ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร ตัวอยางเชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสนใจที่จะหาสูตรทําพ้ันซ 
(punch) ซึ่งมีสวนผสมระหวางน้ํากับน้ําผลไม เพ่ือใหมีรสผลไมมากข้ึน ซึ่งนักเรียนพยายามคิดวิธีที่
แตกตางกัน ถึงตอนนี้ครูชวยใหนักเรียนเกิดการใชทักษะสัมพันธรวมกัน การกระทําดังนี้เปน
ความสําคัญอันดับแรกที่จะนําไปสูความคิดรวบยอดที่สูงข้ึนไป  

นักเรียนตองการที่จะพัฒนากรอบของยุทธวิธีการแกปญหา ซึ่งอาจใชแผนภาพสังเกตหา
แบบรูป หรือพยายามหาความหมายพิเศษ หรือเลือกใชการตรวจสอบ ยุทธวิธีเหลานี้ตองการชี้แนะ
อยางย่ิง เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง อยางไรก็ตามการใชยุทธวิธีการแกปญหาควร
ตองมีความสอดคลองกับหลักสูตรดวย ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน ที่จะตรวจสอบ
และปรับปรุงยุทธวิธ ีซึ่งทําใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม  

การสอนของครูมีบทบาทที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนครูตอง
เลือกปญหาที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน หาวิธีการ สถานการณแวดลอมที่จะชวยสงเสริม ให
นักเรียนไดสํารวจ ลองผิดลองถูก แบงปนความลมเหลว และความสําเร็จรวมกัน ซึ่งครู ควรใช
คําถามนําเรื่อยไป ดังนั้นภายในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความ
เชื่อมั่นและตองการที่จะสํารวจปญหาตางๆ สามารถพิจารณาและตัดสินใจภายใตยุทธวิธีการ
แกปญหาของตนเองได  

ฉวีวรรณ เศวตมาลย (2542: 36-38) ไดเสนอยุทธวิธีการแกปญหาคณิตศาสตรไว ดังนี้  
1. กําหนดคุณลักษณะของปญหา (Characterize the problem) อะไรคือสิ่งที่กําหนด 

อะไรคือสิ่งที่ตองการ อะไรขาดหายไป ทานกําลังคนหาอะไร ขอมูลที่จําเปนกําหนดมาใหหรือไม จง
ดูตัวอยางๆ ขอมีกรณีพิเศษใดหรือไมที่กําหนดขอบขายของคําตอบที่เปนไปได ทานสามารถทํา
ปญหานั้นใหงายลง โดยใชประโยชนจากการสมมาตรหรือทําขอความ “โดยไมสูญเสียความเปนกรณี
ทั่วไป” เพ่ือยอโจทยทั้งขอเปนกรณีเฉพาะไดหรือไม  

2. ทานเคยเห็นปญหานั้นมากอนหรือไม (Have you seen this before?) หรือทานเคย 
เห็นปญหานี้ในรูปที่แตกตางไปเพียงเล็กนอยไหม ถาเคย ทานสามารถถายทอดไปสูปญหานี้แลวใช
วิธีการบางตอนที่เคยแกปญหาเดิมมาใชไดหรือไม จงตั้งปญหาที่คลายคลึงกันที่มีตัวแปรนอยกวา
แลวแกดูโดย “การคลาย” เงื่อนไขในขอหนึ่งหรือมากกวานั้น ทานสามารถเรียนรูอะไรเก่ียวกับ
ปญหาเดิมบางหรือไม  
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3. คนหารูปแบบ (Look for a Pattern) โดยการพิจารณาลักษณะโดยภาพรวมของ 
อนุกรม 1 + 2 + ... +100 หนุมนอย Frederick Gauss ก็สรางรูปแบบนี้ได : 1+100 = 2 + 99 = … 
101 ความเขาใจหย่ังรูนี้ไดนําไปสูการสังเกตทันทีวา ตัวเลขอีก 50 คู เชนนี้ก็สามารถสรางข้ึนมาได
โจทยการหาผลบวกตั้งแต 1 ถึง 100 ก็กลายเปนงานหาผลคูณอยางงาย, 50 X 101 = 5,050  

4. การทําใหงายลง (Simplification) บางครั้งความสัมพันธหรือรูปแบบงายๆ อาจถูก 
จัดใหอยูในรูปแบบหรือนิพจนที่ “ยุงเหยิง” จงพยายามแทนคารูปที่ยุงเหยิงดวยสัญลักษณงายๆ แลว
คนหาความสัมพันธที่อยูเบ้ืองหลัง การจัดพจนในนิพจนที่ซับซอนเสียใหมอาจจะนําไปสูผลสําเร็จที่
ปลายทางเดียวกัน  

5. การลดลง (Reduction) ปญหาของทานสามารถแบงปญหายอยๆ ที่จะแกไดงายข้ึน 
หรือไม  

6. การทํายอนกลับ (Work backwards) เมื่อทานพยายามพิสูจนทฤษฎีบทที่ทานทราบ 
อยูแลววาเปนจริง อาจจะงายข้ึนถาเริ่มตนทําจากขอสรุปข้ึนไปหาเหตุผล 

7. จัดทํารายการ (Make a list) ถาทานใชเครื่องคอมพิวเตอร มันอาจจะเปนไปไดที่จะ 
จัดทํารายการทั้งหมดของผลลัพธที่เปนไปไดทุกข้ันตอนของกระบวนการบางอยาง ถาทานสนใจใน
ผลลัพธใดโดยเฉพาะของกระบวนการนั้น มันก็ควรจะรวมอยูในรายการทั้งหมดนั้น  

8. สถานการณจําลอง (Simulation and modeling) แบบจําลองทางคณิตศาสตรอาจ 
สรางโดยการเลียนแบบกระบวนการที่ซับซอนในคณิตศาสตรหรือในโลกแหงความจริงนั้นถาผลที่ได
รับโดยใชสถานการณจําลองถูกตองแมนยําแลว สถานการณจําลองนั้นคือความสําเร็จ  

9. ตรรกศาสตรทางการ (Formal Logic) อุปนัยทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่มี 
ศักยภาพในคณิตศาสตรหลายสาขา เชนเดียวกับเทคนิคที่เรียกวา การพิสูจนโดยออม (Indirect 
prove) ซึ่งเปนที่รูกันวาเปนการพิสูจนแบบ Contraposition ดวย  

10. คําตอบของทานมีความหมายหรือไม ตรวจคําตอบของทานโดยใชสามัญสํานึกและ 
การใหเหตุผลแบบมีทางเลือก  

11. ขอสุดทาย เมื่อใดก็ตามที่ทานพยายามจะแกปญหา จงคนหาวิธีหลายๆ วิธ ีเพ่ือ 
เปนตัวแทนลักษณะของปญหา จงสรางรูปและระบุชื่อประกอบ จัดทํารายการคุณลักษณะ เขียน
รายการแสดงความสัมพันธ เปนตน ย่ิงทานมีวิธีแทนปญหาไดมากเทาใด ก็ย่ิงมีแนวโนมที่ทานจะ
คนพบความสัมพันธที่แอบแฝงอยู ซึ่งจะเปนกุญแจไขไปสูคําตอบไดมากเทานั้น  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-195) ไดเสนอยุทธวิธีการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรไวดังนี้  

การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ / กระบวนการแกปญหาได ผูสอนตองใหโอกาส
ผูเรียนไดฝกคิดดวยตนเองใหมาก โดยจัดสถานการณหรือปญหาหรือเกมที่นาสนใจ ทาทายใหอยาก
คิด เริ่มดวยปญหาที่เหมาะกับศักยภาพของผูเรียนแตละคนหรือผูเรียนแตละกลุม โดยอาจเริ่มดวย
ปญหาที่ผูเรียนสามารถใชความรูที่เรียนมาแลวมาประยุกตกอน ตอจากนั้นจึงเพ่ิมสถานการณหรือ
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ปญหาที่แตกตางจากที่เคยพบมา สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถสูงผูสอนการควรเพ่ิมปญหาที่ยาก
ซึ่งตองใชความรูที่ซับซอนหรือมากกวาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหนักเรียนไดฝกคิดดวย การจัดการ
เรียนรูที่ใชกระบวนการแกปญหาดังกลาวนี้ ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนรูอยางคอยเปนคอย
ไป โดยกําหนดประเด็นคําถามนําใหคิดและหาคําตอบเปนลําดับเรื่อยไปจนผูเรียนหาคําตอบได 
หลังจากนั้นใหปญหาตอๆ ไป ผูสอนจึงคอยๆ ลดประเด็นคําถามลงไปจนสุดทายเมื่อเห็นวาผูเรียนมี
ทักษะในการแกปญหาเพียงพอแลวก็ไมจําเปนตองใหประเด็นคําถามชี้นําก็ได  

ในการจัดใหผูเรียนรูกระบวนการแกปญหาตามลําดับข้ันตอนนั้น  เมื่อผูเรียนเขาใจ
กระบวนการแลว การพัฒนาใหมีทักษะ ผูสอนควรเนนฝกการวิเคราะหแนวคิดอยางหลากหลายใน
ข้ันวางแผนแกปญหาใหมาก เพราะเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญและยากสําหรับผูเรียน 

จากการศึกษาคนควาขางตน ยุทธวิธีการแกปญหาคณิตศาสตรนั้นจําเปนตองใหผูเรียน
รูจักข้ันตอนการแกปญหา เลือกวิธีการแกปญหาใหเหมาะสมกับปญหา และในการสอนของครูนั้น
จะตองมีการกระตุนใหผูเรียนไดรูจักคิดอยูเสมอ เพ่ือใหไดมาซึ่งวิธีการที่เหมาะสมที่สุดภายใต
ยุทธวิธีการแกปญหาของผูเรียน  

2.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหาคณิตศาสตร  
งานวิจัยตางประเทศ  

ทูกอว (Tougaw. 1994: 2934-A) ไดศึกษาถึงผลที่เกิดข้ึนจากการเรียนโดยใช การ
แกปญหาที่เปนแบบเปดกวาง (Open approach) ในการเรียนคณิตศาสตร โดยศึกษาถึงพฤติกรรม
การแกปญหาและเจตคติเก่ียวกับคณิตศาสตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยการแกปญหาแบบเปด
กวาง หมายถึง การสรางขอคาดเดา การสืบคน การคนพบ การอภิปราย การพิสูจนและการหารูป
ทั่วไป ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนักเรียนตองใชความรู ทักษะกระบวนการคิดและเจตคติ
ทางบวกเปนพ้ืนฐาน ผลการทดลองพบวานักเรียนที่ผานการเรียนโดยใชการแกปญหาแบบเปดกวาง 
มีเจตคติทางบวกเปนพ้ืนฐาน ผลการทดลองพบวานักเรียนที่ผานการเรียนโดยใชการแกปญหาแบบ
เปดกวาง มีเจตคติทางบวกตอการเรียนและเพศไมมีความแตกตางตอพฤติกรรมในการแกปญหา  

เฮอรนันเดช การดูโน (Hermandez Garduno. 1998: 3053-A) ไดศึกษาผลกระทบของ
การสอนวิธีการแกปญหาโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ความสามารถสวนตัวทางคณิตศาสตร และองคความรู
ทั้งหมด งานวิจัยนี้ไดใชแบบแผนการทดลองแบบสอบกอนทดลอง สองหลังทดลอง มีกลุมควบคุม
โดยเลือกนักเรียนอยางสุม เขาเปนกลุมควบคุมกลุมหนึ่งในระหวางการเรียนพิเศษภาคฤดูรอน 
นักเรียนทั้ง 3 กลุม จะตองเรียนวิชาสถิติและความนาจะเปนโดยวิธีแกปญหาทางคณิตศาสตร
แบบเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนในกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมจะใชวิธีการสอนดวยเทคนิคการเรียนรู
รวมกัน โดยกลุมทดลองแรกจะจัดใหนักเรียนชาย-หญิงเรียนรวมกัน สวนกลุมทดลองที่สองจะแยก
นักเรียนชาย-หญิงออกจากกัน สําหรับกลุมควบคุมจะใชวิธีสอนแบบเรียนรวมทั้งกลุมซึ่งเนนการ
แขงขันและผลการเรียนของแตละคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติและความนาจะเปน 
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ความสามารถสวนตัวและเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร จะไดรับการประเมินทั้งกอนและหลังการ
ทดลอง ขอมูลที่ไดรับจากการประเมินตัวแปรทั้ง 3 นี้ จะถูกวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวมและการวิเคราะหฟงกชันแบบแยกสวน สวนการประเมินองคความรูทั้งหมดของ
นักเรียนจะกระทําโดยกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาวิชา แมวาในทางทฤษฎีจะเสนอแนะวาเทคนิค
การเรียนรูรวมกัน (โดยเฉพาะในกลุมที่เปนเพศเดียวกัน) จะเปนวิธีการสอนที่เปนประโยชนมาก
สําหรับนักเรียนหญิง แตผลการวิจัยพบวา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความสามารถ
ทางการเรียนหรือความสามารถสวนตัวไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานเจตคติ
ที่มีตอวิชาคณิตศาสตรพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนชาย-หญิงในกลุมควบคุม
ผูที่มีคะแนนสูงสุด ไดแสดงใหเห็นวามีความเขาใจในองคความรูทั้งหมดดีกกวากลุมทดลองทั้ง 2 
กลุม นักเรียนชาย-หญิงในกลุมควบคุมที่มีคะแนนต่ําไดแสดงใหเห็นวามีความเขาใจใน องคความรู
ทั้งหมดนอยกวากลุมทดลองทั้ง 2 กลุม  

ไมเคิลส (Michaels. 2000: Abstract) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการ
แสดงการแกปญหา เพศ ความเชื่อมั่นและรูปแบบของการแกปญหาในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
เกรด 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 3 จํานวน 109 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 แบบดวยกัน 
คือแบบวัดกระบวนการแกปญหา แบบวัดความเชื่อมั่น และแบบวัดรูปแบบของการใหเหตุผล 
(พิจารณาจากความสามารถ ความพยายามและความชวยเหลือจากผูอ่ืน) ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนชายชอบแกปญหาที่ซับซอนมากกวานักเรียนหญิง นักเรียนหญิงมีรูปแบบของการใหเหตุผล
ที่นําไปสูความสําเร็จดีกวานักเรียนชาย และไมมีความแตกตางระหวางในดานความเชื่อมั่นทาง
คณิตศาสตรเขาใจสามารถเชื่อมโยงในปญหาหรือทฤษฎีบท แลวนําไปใชในการพิสูจนได 

เพอรไรน (Perrine. 2001: Online) ไดศึกษาผลกระทบของการแกปญหาพ้ืนฐานในการ
สอนคณิตศาสตรของการใหเหตุผลที่เก่ียวกับสัดสวนของครู การพัฒนาการใหเหตุผลในเรื่องสัดสวน
มีความสําคัญในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร ซึ่งครูผูสอนตองมีวิธีการสอนที่นาสนใจเพ่ือดึงดูดผูเรียน 
ทําใหเขาใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกปญหา ในการเรียน 1 ภาค จะตอง
มีการเก็บคะแนน การเพ่ิมข้ึนของคะแนนจะมีผลตอการเรียนในปตอไป มีผูเขารวมในการเรียน
คณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 187 คน มีวิทยากรจํานวน 6 ทาน หนึ่งในนั้นเปน
ครูประจําชั้นซึ่งสามารถแกปญหาตางๆ ในชั้นเรียนได ใน 187 คนนี้ เมื่อถึงภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียน 
108 คน ประสบปญหาในการสอน ปลายภาค และในตนภาคเรียนที่ 3 ผลรวมแสดงออกมาใหเห็นวา
การแกปญหาอยางมีเหตุผลมีนัยสําคัญทางสถิติ การแกปญหาอยางมีเหตุผลเปนปจจัยหลักใน
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร ครูตองมีวิธีการสอนที่แตกตางไปจากการสอนแบบเดิมกอนที่นักเรียนไม
เคยเจอมากอน  

วิลเลียม (William. 2003: 185-187) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการเขียนตามข้ันตอน
กระบวนการแกปญหาวาสามารถชวยเสริมการทํางานแกปญหาได กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลัง 
เริ่มตนเรียนพีชคณิตจํานวน 42 คน แบงเปนกลุมทดลอง 22 คน และกลุมควบคุม 20 คน กลุม
ทดลองเรียนโดยใชการเขียนตามข้ันตอนของกระบวนการแกปญหา สวนกลุมควบคุมเรียนโดยใช
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การแกปญหาตามข้ันตอนแตไมตองฝกเขียน มีการทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย
พบวา กลุมทดลองสามารถทํางานแกปญหาไดดีกวากลุมควบคุม และนักเรียนกลุมทดลองมีการ
เขียนตามข้ันตอนกระบวนการแกปญหาไดเร็วกวานักเรียนในกลุมควบคุม จากการสัมภาษณ
นักเรียนในกลุมทดลองพบวา นักเรียนจํานวน 75% มีความพอใจในกิจกรรมการเรียนและนักเรียน
จํานวน 80% บอกวากิจกรรมการเขียนจะชวยใหเขาเปนนักแกปญหาทีดี่ข้ึนได 

งานวิจัยในประเทศ  
เชี่ยวชาญ เทพกุศล (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนแบบSTAD ที่

เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 เรื่องทศนิยมและ
เศษสวน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 50 คน พบวา ชุดการ
เรียนแบบ STAD ที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง 
ทศนิยมและเศษสวนมีประสิทธิภาพ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนแบบ STAD ที่เนนทักษะการแกปญหา
คณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังการใชชุดการเรียนแบบ STAD ที่เนนทักษะการแกปญหาคณิตศาสตรอยูในระดับสูง
กวาเห็นดวยข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศิริพร รัตนโกสินทร (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละ จํานวน 41 คน พบวาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องอัตราสวนและรอยละมีประสิทธิภาพ 86.03/76.54 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไวคือ 70/70 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตรกอนทดลองสูงกวาหลัง
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเรื่อง
อัตราสวนและรอยละ โดยชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมการแกปญหาและการสื่อสารทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สอบผานเกณฑในการเรียนไดมากกวารอยละ 50 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ณัฐธยาน สงคราม (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชกิจกรรมประกอบเทคนิคการ
ประเมินจากสภาพจริง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 หองเรียน เปนกลุม
ทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่ใชกิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินจากสภาพจริงหลังจากการใช
กิจกรรมสูงกวากอนการใชกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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นัฏกัญญา เจริญเกียรติบวร (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องฟงกชัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2
กอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชการเรียนแบบรวมมือ ผลการศึกษาพบวา ความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากใชการเรียนแบบรวมมือ สูงกวากอนใชแบบ
การเรียนแบบรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

วลีพร เดชเดชา (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เพ่ือการศึกษาความสามารถในการ
แกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนซอมเสริมภาพลักษณมโนทัศนทาง
เรขาคณิต ผลการวิจัยพบวา ความสามารในการแกปญหาทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนซอมเสริมภาพลักษณมโนทัศนทางเรขาคณิต หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

มาเลียม พินิจรอบ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลการจัดกิจกรรม
คณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะการแกปญหา เรื่องอัตราสวนและรอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2    
ปการศึกษา 2548 จํานวน 50 คน โดยใชการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุม          
ผลการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุม เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการสอนมีทักษะการแกปญหาสูงกวาเกณฑรอยละ 60    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแกปญหาดังกลาวพบวา 
สวนใหญ เปนลักษณะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดที่จะแกปญหานั้น 
ๆ ซึ่งครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมนักเรียนใหไดฝกการแกปญหาอยางสม่ําเสมอ โดยใช
เทคนิคการเรียนรูและวิธีการสอนที่มีความหลากหลายซึ่งจะสงผลตอความสามารถในดานการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร  

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 

3.1 ความหมายและความสําคัญของการเชื่อมโยง 
สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (สมบัติ แสงทองคําสุก. 2545: 33; อางอิง

จาก NCTM. 1991: 102) ไดใหความหมายของการเชื่อมโยง คือ การผสมผสานแนวคิดที่มีความ
เก่ียวของกันใหรวมเปนองคประกอบเดียวกัน ซึ่งแบงออกเปน 

1. การเชื่อมโยงภายในวิชา เปนการนําเนื้อหาภายในวิชาเดียวกัน ไปสัมพันธกันให 
ผูเรียนไดประยุกตความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริง ชวยนักเรียนใหทําความเขาใจถึงความแตกตาง
ของเนื้อหาวิชารวมทั้งพีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ ซึ่งจะทําใหการเรียนรูของนักเรียนมี
ความหมาย 

2. การเชื่อมโยงระหวางวิชา เปนการรวมศาสตรตาง ๆ ตั้งแต 2 สาขาข้ึนไปภายใตหัว 



59 

 

เรื่องที่เก่ียวของกันใหมาสัมพันธกัน เชน วิชาคณิตศาสตรกับวิชาวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร กีฬาหรือศิลปะ เปนการเรียนรูโดยใชความรู ความเขาใจและทักษะในวิชาตาง ๆ
มากกวา 1 วิชาข้ึนไปจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง และตรงกับสภาพชีวิตจริง 

เคนเนด้ี และทิปส (Kennedy and Tipps. 1994: 194-198) กลาวถึงการเชื่อมโยงใน
คณิตศาสตรวา นักเรียนจะตองเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เปนรูปธรรม รูปภาพ แผนภาพ สัญลักษณ และ
มโนมติ เขากับกระบวนการในการรวมเนื้อหาและวิธีการตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และจะตอง
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันการเชื่อมโยงควรสรางใหเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอในระหวาง
การสอน ใหนักเรียนทําในสิ่งที่เปนรูปธรรมและแปลงการกระทํานั้นมาเปนรูปภาพ แผนผัง กราฟ 
และสัญลักษณ ตัวอยางเชน ครูสอนการเชื่อมโยงกับนักเรียนเกรด 3 โดยเชื่อมโยงระหวาง คุกก้ี กับ
การเขียนเศษสวน นักเรียนในหองก็จะไดเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตจริงดวยปญหาคุกก้ี 
การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และชีวิตจริงมีมากมาย ครูสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับวิทยาศาสตร สังคม ศิลปะ งานคหกรรม และกิจกรรมในสาขาวิชาตาง ๆ 

ตัวอยางวิธีที่ครูเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และสิ่งรอบ ๆ ตัว ดวยการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียนทั้งเปนงานเดียว หรือเปนกลุมยอย ดังนี้ 

1.  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
- การบันทึกอุณหภูมิ, ความเร็วลม, และความกดอากาศ 
- การสงมนุษยไปดวงจันทร 
- การโคจรของดาวเคราะห 
- การกําหนดมาตราสวน และการสรางแบบจําลองของระบบสุริยะจักรวาล 

2.  คณิตศาสตรกับสังคม 
- นาฬิกาน้ําและนาฬิกาทราย 
- การสรางพีระมิดในอียิปต 
- การศึกษาของชาวอินเดียแดงทางตะวันตกเฉียงใตในอเมริกาเก่ียวกับ พรม ชาม  

และตะกรา โดยใชสมมาตรและ เทสเซลเลชันในการออกแบบ 
- แยกประเภทอาชีพ ที่มีเครื่องแบบ และไมมีเครื่องแบบ เชน นักวิจัย, นักบริการ,  

คนงานในโรงงาน, ทหาร, เกษตรกร 
- การเปรียบเทียบจุดที่สูงที่สุดและต่ําที่สุดบนพ้ืนดิน เชน สวนที่สูงที่สุดบนพ้ืนโลก 

กับสวนที่ลึกที่สุดในน้ําทะเล 
3.  คณิตศาสตรกับศิลปะ 

- การวัดกระดาษเพ่ือติดผนัง หรือการตัดกระดาษเพ่ือจะข้ึนเปนโครงในการ     
ระบายส ี

- การกําหนดฉากในการเลนละคร การวัดและการเตรียมกระดาษที่ใชสําหรับฉาก 
- การระบายส ีวาดรูปทิวทัศน 
- การสรางโอริกามิในญี่ปุน 
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4.  คณิตศาสตรกับสุขภาพ 
- การวัดสวนสูงของนักเรียน บันทึกผลลงตารางและกราฟ 
- หาปริมาณแคลลอรี่จากการอานฉลากในขอมูลโภชนาการ, การเรียนรูเรื่องระดับ 

โคเลสเตอรอล 
5.  คณิตศาสตรกับการอานและศิลปะภาษา 

- การมองรูปแบบของคํา แยกคําคลองจองและไมคลองจอง การมองวลีของประโยค 
- วิจัยรากศัพททางคณิตศาสตร 
- วิจัยและเขียนเรื่องราวเก่ียวกับนักคณิตศาสตร 
- จํานวน และความงามของตัวเลข 
- การวิเคราะหขอความเพ่ือบอกจํานวนพยัญชนะ 

6.  คณิตศาสตรกับพลศึกษา 
- การนับจํานวนรอบในขณะกระโดดเชือก 
- การตัดสินใจวา กีฬาโอลิมปกมีขนาดใหญหรือไม 
- วางพ้ืนที่การเลน 
- การจับเวลา 

คณิตศาสตรกับโลกปจจุบันสามารถจะเชื่อมโยงในหลาย ๆ ทาง ทั้งจากหนังสือพิมพ
นิตยสารซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจ แนวโนมเศรษฐกิจ สภาพอากาศ และวิทยาศาสตร การรายงาน
พิเศษในดานบทความและภาพขาว แผนผังการเดินเรือ รถไฟ สนามบิน ลวนใหขอมูลในเรื่อง
คณิตศาสตรเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูคนทั้งสิ้น ปญหาดานนิเวศวิทยา เชน การกําจัดขยะมลพิษ
จากรถยนตและโรงงาน เหลานี้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับการดํารงชีวิตได ครูจึงควร
สอนโดยบูรณาการคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และปญหาที่เกิดในชีวิตประจําวัน 

กรมวิชาการ (2544: 20) กลาววา ทักษะการเชื่อมโยง คือ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่
ตองการใหผูเรียนมีความรูและมีพ้ืนฐานในการที่จะนําไปศึกษาตอนั้น จําเปนตองบูรณาการเนื้อหา
ตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตรเขาดวยกัน เชน การใชความรูเรื่องเซตในการใหคําจํากัดความบทนิยาม
ในเรื่องตาง ๆ เชน บทนิยามของฟงกชันในรูปของเซต  บทนิยามลําดับในรูปของฟงกชัน 

อัมพร มาคนอง (2547: 101) กลาวถึงการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรวา เปนความสามารถ 
ของผูเรียนในการสัมพันธความรูหรือปญหาคณิตศาสตรที่เรียนมากับความรู  ปญหา หรือ
สถานการณอ่ืนที่ตนเองพบ การเชื่อมโยงอาจทําไดหลากหลาย แตที่นิยมทําในหองเรียน
คณิตศาสตรมีสามประเภท ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
2. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรที่ผูเรียนเรียนกับเนื้อหาคณิตศาสตรอ่ืน ๆ 
3. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวา การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เปนความสามารถ
ของผูเรียนในการนําความรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม
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และสามารถนําแนวคิด เนื้อหาและหลักการทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลวมาใชในการแกปญหา
ได ประเมินไดจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เปนแบบอัตนัยจํานวน 
6 ขอ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

1. การเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาสาระภายในวิชาคณิตศาสตร หมายถึง การนําความรู 
หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลวมาใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

2. การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หมายถึง การนําความรู 
เนื้อหา หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลวมาใชในการแกปญหาที่เก่ียวของกับ
ศาสตรอ่ืน 

3. การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน หมายถึง การนําความรู 
หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลวมาใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

3.2  มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
สภาครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 64) ไดกําหนดมาตรฐานการ 

เชื่อมโยงไวดังนี้ 
โปรแกรมการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 มุงใหนักเรียนสามารถ 

- ตระหนักและใชการเชื่อมโยงระหวางความคิดในคณิตศาสตร 
- เขาใจการเชื่อมโยงความคิดทางคณิตศาสตรและนําความรูหนึ่งไปสรางความรูใหมได 
- ตระหนักและประยุกตคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 

โทมัสและซานเทียโก (Thomas  and  Santiago. 2002: 484) กลาวถึงมาตรฐานการ
เชื่อมโยงป 1989 และ 2000 วาในป 1989 มาตรฐานหลักสูตรและการประเมินผล มาตรฐานการ
เชื่อมโยงไดกําหนดไวอยางมีความหมายเปน 1 ใน 4 ของมาตรฐานดานกระบวนการที่เชื่อม
ตอเนื่องกันเพ่ือการผานระดับชวงชั้นทั้งหมด แตละกลุมอนุบาล ถึง เกรด 4 , เกรด 5 ถึง เกรด 8 
และเกรด 9 ถึงเกรด 12 ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรจะสงเสริมใหการเชื่อมโยงในคณิตศาสตรเปน
การพิสูจนวาระดับชวงชั้นที่เพ่ิมข้ึนจะเพ่ิมความลึกซึ้งในการสรางการเชื่อมโยงใหมากข้ึน ในระดับ
อนุบาลถึงเกรด 4 เนนการกําหนดนึกถึงความสัมพันธ การสรางการเชื่อมโยงในคณิตศาสตร เพ่ือ
ชวยใหพวกเขาเห็นถึงความสัมพันธระหวางความคิดในวิชาคณิตศาสตร ในเกรด 5–8 การ
สังเกตการณเชื่อมโยงคณิตศาสตรเปนการเนนถึงจุดมุงหมายอยางกวาง ๆ ของนักเรียน เทคนิคการ
เขียนภาพใหไดสัดสวนอยางที่เห็นดวยตาจริงในวิชาคณิตศาสตรเหมือนกับการรวบรวมสิ่งทั้งหมด  
หลักสูตรที่สนับสนุนนักเรียน ในเกรด 9–12 มีความสําคัญตอการสืบสวนของการเชื่อมโยง
คณิตศาสตรตอไปถึงการรวบรวมความสนใจในความสัมพันธระหวางหัวขอคณิตศาสตรและการ
ประยุกต 
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หลักการและมาตรฐานข้ันสูง  มาตรฐานการเชื่อมโยงตลอดจนหลักสูตร เปนตัวบงชี้ที่
มากกวาการเขาใจ (หย่ังรู ) , จุดสนใจ และการเชื่อมโยงกัน  เปน 1 ใน 5 ของมาตรฐานดาน
กระบวนการ มาตรฐานการเชื่อมโยงนิยามอยางชัดเจน เปน 1 ในกลุมของเกณฑ สําหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล – เกรด 12 ในแผนการเรียนรู 

แผนการเรียนรูจากระดับอนุบาล – เกรด 12 ควรจะทําใหนักเรียนสามารถ 
1. ตระหนัก และรูจักเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร 
2. เขาใจถึงวิธีการคิดดานคณิตศาสตร เชื่อมระหวางกัน และการสรางอีกสิ่ง  เพ่ือ

ปะติดปะตอโดยใชเหตุผล 
3. ตระหนักและรูจักประยุกตคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 

ปานทอง กุลนาถศิริ (2543: 17) กลาววามาตรฐานการเชื่อมโยงที่สภาครูคณิตศาสตร
แหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM) ไดจัดทําและพิมพเผยแพรเอกสารมาตรฐานและการวัดผลที่ชื่อ
วา The Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics ในป ค.ศ. 1989 ไวดังนี้ 

      มาตรฐานที่ 9 การเชื่อมโยง (Connections) 
โปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหมีการเชื่อมโยงองค

ความรูตาง ๆ เขาดวยกัน เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนไดรูและเขาใจคณิตศาสตรและเพ่ือใหนักเรียน
ทุกคนสามารถ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของการเชื่อมโยง และสามารถเชื่อมโยงองคความรูตาง ๆ  
ตลอดจนแนวคิดตาง ๆ ทางคณิตศาสตรได 

2. สามารถเขาใจถึงวิธีการที่จะสรางแนวคิดตาง ๆ ทางคณิตศาสตร โดยเชื่อมโยงองค 
ความรูเพ่ือใหไดความรูใหมได 

3. ขยายความรูทางคณิตศาสตรไปใชไดตลอดจนสามารถนํา ความรูทางคณิตศาสตร 
ไปชวยการพิจารณายุทธวิธีตาง ๆ ได 

4. สามารถระลึกถึงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนรูมาแลว และสามารถนํา 
ความรูเหลานั้นมาใชเชื่อมโยงในการเรียนคณิตศาสตรและวิชาอ่ืน ๆ ได 

จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวา มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เปนการ
เสริมสรางความรูและความเขาใจของนักเรียน  โดยมุงใหนักเรียนสามารถ   

1. ตระหนักถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงและรูจักเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตรได 

2. นําแนวคิดตาง ๆ ทางคณิตศาสตรมาเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพ่ือใหเกิดองคความรู 
ใหมได   

3. นําความรูไปประยุกตในการเรียนคณิตศาสตรในชั้นที่สูงข้ึน ประยุกตใชในวิชาอ่ืน ๆ  
และประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   
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4. นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูสิ่ง 
ตาง ๆ และในการดํารงชีวิต 

3.3  การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยง 
สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 277-278) กลาวถึงบทบาท

ของครูในการพัฒนาการเชื่อมโยงสําหรับนักเรียนในเกรด 6-8 ดังนี้ ครูตองมีบทบาทในการเลือก
ปญหาที่เปนการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรรวมไปถึงการชวย
ใหนักเรียนสรางแนวคิดทางคณิตศาสตรและพัฒนาแนวคิดใหม ครูตองตระหนักและเขาใจความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตรที่ถูกพัฒนาข้ึน ไมควรสอนแบบรวบรัดหรือยอ แตควรมีการรวมกันคิด
รวมกันทํา ครูจําเปนตองตัดสินใจไดอยางรวดเร็วซึ่งเปนสิ่งที่กระตุนใหนักเรียนใชคําหรือ
เครื่องหมายที่เหมาะสมในการสนับสนุนความเขาใจความคิดรวบยอดใหมของพวกเขา เชน สัดสวน
และพีชคณิต ครูเพ่ิมความเขาใจทางคณิตศาสตรกับนักเรียน ดวยการใชสาขาวิชาอ่ืนเปน
แหลงขอมูลปญหาหลายปญหา ตัวอยางเชน การศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและวิชาสังคมศึกษาเปน
การเพ่ิมโอกาสในการเรียนเก่ียวกับการวัดขอมูลและพีชคณิต ศิลปะสามารถนํามาใชสรางความ
เขาใจเก่ียวกับรูปรางสมมาตร ความคลายและการถายทอดของแบบรูปทางเรขาคณิต ครูศิลปะ
สามารถบรรยายยุทธวิธีเมื่อมีความหมาสมในการยกตัวอยางแยงทางคณิตศาสตรเก่ียวกับสูตร ชวย
ใหนักเรียนตระหนักและวิเคราะหรูปแบบของการอางเหตุผลและขอเท็จจริง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ทางคณิตศาสตร 

ตัวอยางกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการเชื่อมโยง 
วงดนตรีโรงเรียนในตะวันตกเฉียงใตไดจัดคอนเสิรต โดยนักเรียนเกรด 7 ทําหนาที่จัด

อาหารวาง ซึ่งหนึ่งอาหารเหลานั้นคือ น้ําพ้ันซ พอครัวของโรงเรียนไดใหสูตรเด็กทําสวนผสมของน้ํา
ที่แตกตางกัน ซึ่งมีสวนผสมของน้ําโซดา และน้ําแครนเบอร ีดังนี้ 

 
            
            
            
            
            
            
            
     

ภาพประกอบ 3 สูตรการทําน้ําพ้ันซ 
 

ที่มา : NCTM. (2000). Connections Standard for Grades 6-8. Principles and  
Standards for School Mathematics. p.275 

สูตร  A 
น้ําแครนเบอรี  2  ถวย 
น้ําโซดา           3  ถวย 

สูตร  B 
น้ําแครนเบอรี  4  ถวย 
น้ําโซดา            8  ถวย 

สูตร  C 
น้ําแครนเบอรี  3  ถวย 
น้ําโซดา           5  ถวย 

สูตร  D 
น้ําแครนเบอรี  1  ถวย 
น้ําโซดา           4  ถวย 
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ตอบคําถามตอไปนี้ 
1. สูตรพ้ันซสูตรใดมีสวนผสมของแครนเบอรีที่เขมขน พรอมทั้งอธิบายคําตอบของ

นักเรียน 
2. สูตรพ้ันซสูตรใดมีสวนผสมของแครนเบอรีเจือจาง พรอมอธิบายคําตอบของนักเรียน 
3. ถาหัวหนาวงดนตรีตองการพ้ันซทุกสูตร สูตรละ 120 ถวย ตองมีสวนผสมของน้ํา 

แครนเบอรีและน้ําโซดาก่ีถวย พรอมทั้งอธิบายคําตอบของนักเรียน 
นักเรียนตอบคําถามขอ 1 และ 2 เปนกลุม กลุมละ 2-3 คน เมื่อแตละกลุมทําเสร็จ ก็จะให

ออกมาเสนอและอธิบายคําตอบของพวกเขา นักเรียนแตละกลุมจะพยายามคํานวณวาสูตรใดมีแครน
เบอรีเขมขนในวิธีการที่ตางกัน เชน บางกลุมคํานวณโดยพิจารณาจากจํานวนถวยของแครนเบอรี

กับจํานวนสวนผสมทั้งหมดของแตละสูตร (สูตร  A-D เปน 
5
1,

8
3,

12
4,

5
2  ตามลําดับ)  บางกลุม

พิจารณาจากอัตราสวนของน้ําแครนเบอรกัีบโซดา  (สูตร A-D เปน
4
1,

5
3,

8
4,

3
2 ตามลําดับ) มีบางกลุม

ที่พิจารณาผิดพลาด โดยพิจารณาเพียงจํานวนถวยของน้ําแครนเบอรีในแตละสูตร (2, 4, 3, 1) 
หลังจากการถามและการทาทายในการหาคําตอบและเปรียบเทียบวิธีการแตละกลุม นักเรียนในหอง
ตัดสินใจที่จะตอบคําถามในขอสุดทายโดยแตละกลุมมอบหมายใหตัดสินใจวาตองใชน้ําแครนเบอรี 
น้ําโซดาสําหรับแตละสูตรเทาใด ขางลางนี้จะเปนยุทธวิธีของแตละกลุมที่ใชในการแกปญหา 4 วิธ ี

กลุมที่ทําโดยใชสูตร A 
พวกเรามีแนวทางที่แตละสูตรจะไดพ้ันซ 5 ถวย โดยน้ําแครนเบอร ี2 ถวย และน้ําโซดา 3 

ถวย ดังนั้นถาพ้ันซ 120 ถวย จะไดพ้ันซ 24=
5

120  ถวย  ซึ่งเปนจํานวนพ้ันซที่ตองการ และ

เนื่องจากเราตองการน้ําแครนเบอรี 2 ถวย และน้ําโซดา 3 ถวยสําหรับสูตรนี้ ดังนั้นเราจะไดน้ํา    
แครนเบอร ี2 x 24 = 48 ถวย และ น้ําโซดา 3 x 24 = 72 ถวย สําหรับการปรุง 24 ครั้ง เนื่องจากน้ํา
แครนเบอร ี48 ถวย และน้ําโซดา 72 ถวย จะไดน้ําพ้ันซทั้งหมด 120 ถวย ตามที่เราตองการ 

กลุมที่ทําโดยใชสูตร B 
พวกเราคิดจากน้ําแครนเบอรี 4 ถวย และน้ําโซดา 8 ถวย นั่นก็คือ น้ําแครนเบอรี 1 ถวย 

และน้ําโซดา 2 ถวยนั่นเอง พวกเราจะแบงน้ําพ้ันซ 120 ถวย ออกเปน 3 กลุม กลุมละ 40 ถวย 40 + 
40 + 40 = 120 พวกเราตองการน้ําแครนเบอรี 1 สวน ดังนั้นตองใชน้ําแครนเบอรี 40 ถวย และน้ํา
โซดา 2 สวน นั่นคือตองใชน้ําโซดา 80 ถวย ในการทําพ้ันซ 120 ถวย คุณก็จะใชอัตราสวนของน้ํา
แครนเบอร ี1 สวน และน้ําโซดา 2 สวน เชนเดิม 

กลุมที่ทําโดยใชสูตร C 
พวกเราลองเพ่ิมสูตรเปน 2 เทา แตมันก็ยังไมเพียงพอ ดังนั้นเราจึงเพ่ิมวิธีปรุงเรื่อย ๆ จน

เพียงพอน้ําพ้ันซที่เราตองการ พวกเราไดแบบรูปที่เกิดข้ึนจนกระทั่งไดพ้ันซ 120 ถวย ดูไดจาก
ตารางดานลาง ซึ่งเราจะไดน้ําแครนเบอรี 45 ถวย และน้ําโซดา 75 ถวย 
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ตาราง 3 สวนผสมในการทําน้ําพ้ันซ 
 
น้ําแครนเบอร ี
(ถวย) 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 

น้ําโซดา(ถวย) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
พ้ันซ (ถวย) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 
 

ที่มา : NCTM. (2000). Connections Standard for Grades 6-8. Principles and 
Standards for School Mathematics. p.276 

 

หลังจากอภิปรายในชั้นเรียน และสังเกตในแตละกลุมพบวา พวกเขาสามารถทําจาก 
5
3   

ไปยัง
 75

45
 
ไดดวยการคูณ 15 เพราะพวกเขาตองการทําพ้ันซ 15 ครั้ง 

กลุมที่ทําโดยใชสูตร D 
พวกเราทดลองใชจํานวนตาง ๆ ครั้งแรกพวกเราลองใชน้ําแครนเบอรี 20 ถวย 

หมายความวา เราตองทํา 4 ครั้ง ซึ่งจะไดน้ํา โซดา 80 ถวย แตยังนอยไป เพราะวา 20 + 80 = 100 
พวกเราจึงลองใช น้ําแครนเบอรี 30 ถวย จะไดน้ําโซดา 30 x 4 = 120 ถวย ฉะนั้นจะไดน้ําพ้ันซ 
120 + 30 = 150 ถวย ถัดมาเราจึงใชน้ําแครนเบอรี 25 ถวย จะไดน้ําโซดา 25 x 4 = 100 ถวย แต
เราไดน้ําพ้ันซ 125 ถวย ซึ่งมากเกินไป ดังนั้นเราจึงลองใชน้ําแครนเบอรี 24 ถวย ซึ่งไดน้ําโซดา 24 
x 4 = 96 ถวย ซึ่งเปนจํานวนน้ําพ้ันซที่เราตองการคือ 24 + 96 = 120 ถวย 

หลังจากแตละกลุมรวมกันตอบคําถามครูจึงสนทนาและเขารวมในชั้นเรียนพูดคุยเรื่อง
ยุทธวิธีที่เหมือนและแตกตางกันแตละวิธี 

ปญหา “การทําพ้ันซ” เปนการนําแนวคิดเก่ียวกับจํานวนทางคณิตศาสตรมาแกปญหา
เฉพาะหนา : เศษสวน อัตราสวน สัดสวน การดําเนินการ ขนาด ระดับ ความรูสึกเชิงจํานวน แบบ
รูปและอ่ืน ๆ โดยการนําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดหรือกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการ
แกปญหานักเรียนจะไดพัฒนาความเขาใจ ซึ่งเปนการวางพ้ืนฐานในการเรียนเรื่องตอไป เชน อัตรา
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธเชิงเสน 

เนื่องจากงานนี้ตองการใหนักเรียนไดอธิบายยุทธวิธีของพวกเขา นักเรียนมีโอกาสสราง
ความเขาใจใหดีข้ึนในเรื่องอัตราสวน โดยการฟงความคิดที่แตกตางกันไปของแตละกลุม เชน กลุมที่
ทําโดยใชสูตร D ใชการเดาและการตรวจสอบในการเขาถึงการแกปญหา กลุมที่ทําสูตร C ใชตาราง
และแนวคิดในการเพ่ิมอัตราสวนในทางเดียวกันทําใหพบเศษสวนที่เทากัน กลุมที่ทําโดยใชสูตร A 
และ B ใชความคิดเก่ียวกับการเปรียบเทียบปริมาณและใชอัตราสวน 
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ไมมีนักเรียนคนใดกลาวถึงคําตอบของขอ 1 และ 2 วามีความชัดเจน ถาพวกเขาได
แกปญหาในขอ 3 ไดในแตละสูตรสามารถเพ่ิมจํานวนถวยของน้ําแครนเบอรีและน้ําโซดาซึ่งจะ
นําไปสูจํานวนน้ําพ้ันซที่เราตองการ พวกเราแยกจํานวนที่ตองการ 120 ถวย จะได 24, 10, 15 และ 
24 ตามลําดับ ของสวนผสมที่ตองการ เพราะวาสูตร A-D ใช 2, 4, 3, 1 ถวย ตามลําดับ พวกเขาจะ
ใชน้ําแครนเบอรี 48, 40, 45, 24 ถวยตามลําดับ เมื่อตองการเสริฟใหคน 120 คน ซึ่งจะพบวาสูตร 
D มีความเขมขนของ    แครนเบอรีนอยทีสุ่ด และสูตร A มีความเขมของแครนเบอรีมากที่สุด สิ่งนี้
เปนสิ่งที่ยืนยันคําตอบและวิธีการของนักเรียนกอนหนานี้ 

กรมวิชาการ (2544ก: 203-205) กลาววา ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ตองการให
ผูเรียนมีความรูและมีพ้ืนฐานในการที่จะนําไปศึกษาตอนั้นจําเปนตองบูรณาการเนื้อหาตาง ๆ  ในวิชา
คณิตศาสตรเขาดวยกัน เชน การใชความรูในเรื่องเซตในการใหคําจํากัดความหรือบทนิยามในเรื่อง  
ตาง ๆ เชน บทนิยามของฟงกชันในรูปของเซต บทนิยามของลําดับในรูปของฟงกชัน  

นอกจากการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาตางๆในคณิตศาสตรดวยกันแลว ยังมีการเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ โดยใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูและใชในการแกปญหา 
เชน ในเรื่องการเงิน การคิดดอกเบ้ียทบตน ก็อาศัยความรูในเรื่องเลขยกกําลังและผลบวกของ
อนุกรม ในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชความรูเก่ียวกับรูปเรขาคณิต 

นอกจากนั้นแลวยังมีการนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตในวิชาชีพบางอยางโดยตรง 
เชน การตัดเย็บเสื้อผา งานคหกรรมเก่ียวกับอาหาร งานเกษตร งานออกแบบสรางหีบหอบรรจุ
ภัณฑตาง ๆ รวมถึงการนําคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยูประจําวัน เชน การซื้อขาย 
การชั่ง ตวง วัด การคํานวณระยะทางและเวลาที่ใชในการเดินทาง การวางแผนในการออมเงินไวใช
ในชวงบ้ันปลายของชีวิต 

องคประกอบหลักที่สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ มีดังนี้ 

1. มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเรื่องนั้น 
2. มีความรูในเนื้อหาที่จะนําไปเชื่อมโยงกับสถานการณหรืองานอ่ืน ๆ ที่ตองการเปน

อยางดี 
3. มีทักษะในการมองเห็นความเก่ียวของเชื่อมโยงระหวางความรูและทักษะ /

กระบวนการที่มีในเนื้อหานั้นกับงานที่เก่ียวของดวย 
4. มีทักษะในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือสรางความสัมพันธและ 

เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หรือคณิตศาสตรกับสถานการณที่ตองเก่ียวของดวย 
5. มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาไดจากแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรวามีความเปนไปไดหรือสอดคลองกับสถานการณนั้นอยางสมเหตุสมผล 
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ตัวอยางการเชื่อมโยง 
กําหนดสถานการณปญหาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากสถานการณปญหาขางตน จะเห็นวาผูเรียนตองใชความรูทางคณิตศาสตรในการ

คํานวณคาเชาที่ดิน ตองคํานึงถึงราคาที่ตองการประหยัด ตองใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ การ
นําเสนอเฉพาะคําตอบจากการคํานวณของผูเรียนไมใชสิ่งสําคัญที่สุด ผูสอนจะตองใหความสําคัญตอ
แนวคิดและเหตุผลของผูเรียนแตละคนประกอบดวย 

ตัวอยางคําตอบและเหตุผลของผูเรียนอาจเปนดังนี้ 
ด.ช.กอ ตอบวา ควรเชาที่ดินของนายบุญ ซึ่งมีคาใชจายปละ 84,000 บาท (7,000 x12 

=84,000) และไดที่ดินมากกวาที่กําหนดไวอีก 1 งาน 
ด.ญ. นิตยา ตอบวา ควรเชาที่ดินของนายบุญ ซึ่งคิดคาเชา 2 ไร หรือ 800 ตารางวา เปน

เงิน 80,000 บาทตอป ซึ่งเปนราคาเชาที่ถูกกวาเชาที่ดินของนายบุญ 
ด.ญ.นุช ตอบวา ควรเชาที่ดินของนายบุญ ซึ่งเมื่อคิดคาเชาเปนตารางวาตอปแลว จะจาย

เพียงตารางวาละ 93 บาท  × ≈ 93  ซึ่งถูกกวาคาเชาที่ดินของนางลวน 
ผูสอนอาจเปดประเด็นใหผูเรียนไดมีการอภิปรายตอในเรื่องนี้ไดอีกประเด็นที่วา ในชีวิต

จริงแลวกอนตัดสินใจลงทุนทํากิจการใดผูลงทุนไมพิจารณาเฉพาะคาเชาเพียงอยางเดียวตอง
พิจารณาองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย เชน สภาพแวดลอม ความสะดวกในการเขาออก ที่ดินอยูใกลหรือ
ไกลจากบริษัทเพียงใด ประเด็นเหลานี้จะชวยทําใหผูเรียนมีความคิดพิจารณาในวงกวางข้ึน สามารถ
นําความคิดเชนนี้ไปประยุกตในชีวิตจริงได เปนการสงเสริมทักษะกระบวนการใหเหตุผล ความคิด
สรางสรรค สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมในดานการคิดอยางถี่ถวนรอบคอบ กลาแสดงความ
คิดเห็นและคิดอยางมีวิจารณญาณอีกดวย 

ในการจัดการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู ผูสอนควรจัดกิจกรรมหรือ
ใหปญหาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด สามารถบอกแนวคิด และแสดงเหตุผลได ผูสอนไมควรดู
เฉพาะคําตอบที่หาไดจากการคํานวณเทานั้น คําตอบของปญหาอาจมีมากกวา 1 คําตอบ ข้ึนอยูกับ
การใหเหตุผลประกอบที่สมเหตุสมผลดวย 

บริษัทกอสรางดํารงตองการเชาที่ดินขนาด 2 ไร จํานวน 1 แปลง สําหรับเก็บวัสด ุ
กอสรางทาง ในราคาประหยัดและมีผูนําที่ดินมาเสนอใหเชา 2 ราย ดังนี ้

นายบุญ เสนอที่ดิน 2 ไร 1 งาน คิดราคาคาเชาที่ดินทั้งแปลง เดือนละ 7,000 บาท 
นางลวน เสนอที่ดิน 5 ไร 3 งาน แบงที่ดินใหเชาได โดยคิดคาเชาตารางวาละ 100 

บาทตอป 
ถาผูเรียนเปนเจาของบริษัทกอสรางดํารง ผูเรียนจะเชาที่ดินของใคร เพราะเหตุใด 
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วราภรณ มีหนัก (2545: 35) ไดนําเสนอเก่ียวกับองคประกอบที่ชวยพัฒนา/ทักษะ
กระบวนการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และคณิตศาสตรอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเรื่องนั้น 
2. มีความรูในเนื้อหาที่จะนําไปเชื่อมโยงกับสถานการณหรืองานอ่ืน ๆ ที่ตองการเปน 

อยางดี 
3. มีทักษะในการมองเห็นความเก่ียวของเชื่อมโยงระหวางความรู และทักษะ/ 

กระบวนการที่มีในเนื้อหานั้นกับงานที่เก่ียวของดวย 
4. มีทักษะในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือสรางความสัมพันธ และ 

เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ หรือคณิตศาสตรกับสถานการณที่ตองเก่ียวของดวย 
5. มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบที่หาไดจากแบบจําลองทาง 

คณิตศาสตรวา มีความเปนไปได หรือสอดคลองกับสถานการณนั้น อยางสมเหตุสมผล 
อัมพร  มาคนอง (2547: 101-102) กลาววา การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงอาจเริ่มตนงาย 

ๆ จากการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันและระหวางเนื้อหาคณิตศาสตรดวยกันดัง
ตัวอยางของกิจกรรมเพ่ือฝกการเชื่อมโยงตอไปนี้ 

ในหมูบานของทานมีการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นวาควรจะเสนอทางราชการใหจัดตั้ง
จุดตรวจในหมูบานหรือไม ในการประชุมมีบางกลุมที่เชื่อวา การมีจุดตรวจของตํารวจอยูใกลหมูบาน
จะชวยลดปญหาอาชญากรรม ในขณะที่บางกลุมเชื่อวาความใกล/ไกล จากจุดตรวจไมใชปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการเกิดอาชญากรรม ที่ประชุมจึงไดขอขอมูลเก่ียวกับจํานวนครั้งของการเกิด
อาชญากรรมในปที่ผานมาจากสถานีตํารวจทองที่ โดยไดขอมูลดังตารางตอไปนี้ 

 
ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางความใกล/ไกลจากจุดตรวจ กับจํานวนครั้งของการเกิดอาชญากรรม 
 

จํานวนกิโลเมตรที่จุดเกิดเหตุหางจากจุดตรวจ จํานวนครั้งของการเกิด
อาชญากรรมตอกิโลเมตร 

1 -5 
6 – 10 

มากกวา  10 

13 
14 
16 

 
ที่มา : อัมพร มาคนอง (2547). การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร. หนา 

102. 
 

1. จากขอมูลดังกลาว ทานคิดวาที่ประชุมควรสรุปความสัมพันธระหวางความใกล/ไกล 
จากจุดตรวจ กับจํานวนครั้งของการเกิดอาชญากรรมตอกิโลเมตรอยางไร เพราะเหตุใด 
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2. มีบางคนในที่ประชุมพยายามใชความรูคณิตศาสตรในการอธิบายความสัมพันธของ 
ขอมูลที่ไดเพ่ือใหขอสรุปเชื่อถือไดมากข้ึน ทานจะชวยคนเหลานั้นไดอยางไร 

การทํากิจกรรมในลักษณะนี้ ชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตรกับปญหาใน
ชีวิตประจําวันและเชื่อมโยงระหวางความรูคณิตศาสตรตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการแกปญหาเพ่ือจะ
ตัดสินใจแกปญหาอยางเหมาะสม การเชื่อมโยงในปญหานี้ ผูเรียนจะตองคิดวาจะใชความรู
คณิตศาสตรอะไรที่ตนมีอยูในการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล เนื่องจากขอมูลในตัวอยางนี้
แตกตางจากขอมูลประเภทเดียวกันที่เคยพบในหนังสือเรียนหรือที่ผูสอนสมมติข้ึน ผูเรียนตองใชการ
คิดวิเคราะห เพ่ือจะไดอธิบายขอมูลอยางเปนเหตุเปนผล และไดขอสรุปที่นาเชื่อถือโดยใช
กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือ 

จากการศึกษาคนควาขางตนสรุปไดวา ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ/
กระบวนการเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตรนั้น  ผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหา
สอดแทรกในการเรียนรูอยูเสมอ เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นการนําความรูเนื้อหาสาระและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม หรือนําความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตรมา
แกปญหาในสถานการณที่ผูสอนกําหนดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืน ๆ หรือเห็นการนําคณิตศาสตรไปประยุกตกับชีวิตประจําวันเพ่ือใหผูเรียนไดมีการปฏิบัติ
จริง และมีทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงนี้ ผูสอนอาจมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนไปศึกษา
คนควาหาความรูที่เก่ียวของกับกิจกรรมนั้น แลวนําเสนองานตอผูสอนและผูเรียน ใหมีการอภิปราย
และหาขอสรุปรวมกัน 

3.4 ลักษณะการเชื่อมโยงในรูปแบบตาง ๆ 
มีนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของการเชื่อมโยงในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
นัทเซาลัส (เทอดเกียรติ วงศสมบูรณ. 2547: 38; อางอิงจาก Natsaulas. 1993: 364-370) 

ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงระหวางรูปสมมาตร (Symmetry Groups) ในคณิตศาสตร กับศิลปะและ
ประวัติศาสตรวา ที่ผานมามีการนําเอาวัฒนธรรมจากที่ตาง ๆ มาเปนตนแบบในการผลิตและ
ออกแบบสิ่งประดับและแตกตางตาง ๆ หรือเปนภาพสัญลักษณของพิธีการหรือสัญลักษณทาง
ศาสนาซึ่งหลายอยางที่กลาวมาเปนคณิตศาสตรโดยธรรมชาติ มีภาพที่สรางมาจากการสะทอนและ
การหมุนภาพบนระนาบ ดังนั้นประวัติศาสตรและการผสมผสานทางศิลปะ ทําใหนักเรียนไดศึกษา
การสะทอนและการหมุนภาพบนระนาบได เชนเดียวกับมโนมติของรูปสมมาตร การศึกษารูป
สมมาตรเพ่ือใหเชื่อมโยงกับศิลปะและประวัติศาสตร สงเสริมความเขาใจในการสรางภาพบนระนาบ 
และแสดงโครงสรางพ้ืนฐานของพีชคณิตและเรขาคณิต 

วาเชอร และ มิลรอย (Vacher & Mylroie. 2001: 640 – 641) ไดกลาวถึง การเชื่อมโยง
ระหวางคณิตศาสตรกับธรณีวิทยาในการสํารวจถ้ําวาถ้ํานั้นแตกตางจากภูเขา ทะเลสาบหรือแมน้ํา
ตรงที่เราไมสามารถเห็นปากถ้ําไดในระยะไกล  ไมสามารถทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ  หรือ
ภาพถายดาวเทียม ไมสามารถบอกลักษณะภายในถ้ําไดจนกวาเราจะเดินเขาไปสํารวจภายใน  
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ภายในถ้ํานั้นยังทอดยาวออกไปหลายทาง จนไมอาจทํานายสวนปลายของถ้ําได จึงตองมีวิธีการใน
การสํารวจ โดยหาความยาวของระยะทางในถ้ําเปนสวน ๆ และทิศทางแลวเขียนแทนดวยเวกเตอร  
การเขียนแผนที่ของถ้ํา จึงเปนการแปลงขอมูลของระยะทาง และมุมออกมาเปนเวกเตอรในระบบ
สามมิติ 

โอคอนเนอร (O’Connor. 2003: 38-40) ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงวิชาพีชคณิตกับวิชาเคมี 
เขาอธิบายข้ันตอนที่เขาทําไปสูการสรางสรรครวมกันระหวางหลักสูตรวิชาเคมีและวิชาพีชคณิต 
ข้ันตอนที่เก่ียวกับการจับคูหลักสูตรพีชคณิตกับหัวขอที่สอนในวิชาเคมี แมวาการสอนจะราบรื่น
กอนที่จะพัฒนาการรวมหลักสูตรเคมีและพีชคณิต นักเรียนและผูรวมงานมีการดําเนินความพยายาม
ที่จะรวมความคิดรวบยอดในคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และข้ันตอนสําคัญในการนําไปสูการ
ขยายเปาหมายตอนตนใหนักเรียน มีการชวยเหลือนักเรียนใหประสบความสําเร็จในทั้งสองวิชา 

ดวงเดือน ออนนวม และคณะ (2547: 50) กลาวถึงลักษณะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
วาเปนไปไดหลายลักษณะดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม เชน การเรียนรูเก่ียวกับการสรางสูตร การ 
หาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม ตองเชื่อมโยงกับความรูเดิมเรื่องพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผาใน2 ประเด็น 
คือ รูปสามเหลี่ยมเปนครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา คือ ความกวางคูณ

ความยาวดังนั้น  สูตรการหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมคือ  
2
1  x  ฐาน  x  สูง 

2. การเชื่อมโยงระหวางเรื่องตาง ๆ ของคณิตศาสตร เชน การลบเปนการดําเนินการ 
ตรงขามของการบวก การคูณเปนการบวกซ้ําๆ การคูณและการหารเปนการดําเนินการตรงกันขาม
รอยละสัมพันธกับเศษสวน การวัดสัมพันธกับเรขาคณิต 

3. การเชื่อมโยงแบบจําลองหลาย ๆ แบบสูความคิดรวบยอดเดียวกัน เชน การให 
นักเรียนสรางหนวยการวัดที่ไมเปนมาตรฐานตามความตองการของตนเองก็จะไดหนวยที่ไมเปน
มาตรฐานหลายๆ ลักษณะ แตทุกหนวยนําไปสูความคิดรวบยอดเดียวกันวาเปนหนวยการวัดที่ไม
เปนมาตรฐาน 

4. การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดไปสูวิธีคิดคํานวณ เชน ในการเรียนรูเรื่องหนวยการ 
วัด เด็กตองเกิดความคิดรวบยอดวาจํานวนตาง ๆ จะมาบวกลบกันไดตองมีหนวยการวัดเดียวกัน 
ดังนั้น ถาหากจํานวนเหลานี้มีหนวยตางกันจึงตองมีการเปลี่ยนหนวยใหเหมือนกันกอน 

5. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน และคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ การ 
เรียนการสอนคณิตศาสตรโดยการกําหนดเปนหนวยการเรียนรูเปนวิถีทางหนึ่งที่สนับสนุนสงเสริม
การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน การกําหนดหนวยการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กไดศึกษา
สํารวจ สืบคน เก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ที่ตนสนใจ ไดมีโอกาสแสดงความคิดริเริ่ม ไดสรางสรรคสิ่งตาง ๆ 
ในขณะเดียวกัน ยังคงเรียนรูคณิตศาสตรดวย หนวยการเรียนรูอาจเปนหนวยการเรียนรูในวิชา
คณิตศาสตรเอง หรือเปนหนวยการเรียนรูกลางที่คณิตศาสตรเรียนรูรวมดวยกับวิชาอ่ืน ๆ ก็ได 
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อัมพร มาคนอง (2547: 104) กลาววา ชีลดและสวินสัน (Shield & Swinson, 1996) ได
เสนอแนวคิดในการใชเอกสารเชื่อมโยง (Link Sheet) เปนเครื่องมือในการฝกการสื่อสาร โดยให
ผูเรียนอธิบายสิ่งที่ตนเขาใจออกมาในรูปของการเขียน เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนรับทราบ เอกสารดังกลาว
นอกจากจะใชฝกทักษะการสื่อสารแลวยังอาจใชเพ่ือฝกทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรใน
หองเรียนกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันไดดวย เนื่องจากมีสวนหนึ่งที่ใหผูเรียนยกตัวอยางใน
ชีวิตประจําวันที่เก่ียวของกับเนื้อหาที่เรียน 

จากการศึกษาคนควาขางตนสามารถสรุปไดวา ลักษณะของการเชื่อมโยงนั้นมีหลาย
ลักษณะดังนี้   

1. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับคณิตศาสตร  
2. การ เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  
3. การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน   
4. การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดไปสูวิธีคิดคํานวณ   
5. การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 

ซึ่งครูควรจะจัดการเรียนรูตามความสามารถและตามความสนใจของผูเรียน  และนํา
ลักษณะการเชื่อมโยงตาง ๆ ไปใชใหเหมาะสม 

3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
งานวิจัยตางประเทศ 
 เดร็กเซล (Drexel. 1997: 2119-A) ไดศึกษาการเชื่อมโยงระหวางเศษสวนธรรมดา  

(Common Fraction) กับเศษสวนทศนิยม (Decimal Fraction) หรือเศษสวนที่มีพหูคูณของ 10 
เริ่มตนที่เลือกนักเรียน 9 คน ซึ่งเปนนักเรียนเกรด 6 ที่อยูตางหองเรียนกันมาทดสอบความสามารถ
ในการเชื่อมโยงเศษสวนธรรมดาและเศษสวนทศนิยม โดยใหทําขอสอบเศษสวนแบบเขียนตอบ และ
สัมภาษณถึงการเรียนเรื่องเศษสวนที่ผานมา เพ่ือจะไดทราบระดับความรูและมโนมติเรื่องเศษสวน
ของนักเรียน ปรากฏวามโนมติเรื่องเศษสวนของนักเรียนมีอยูจํากัด ดังนั้นผูวิจัยจึงใชบทเรียน 6 บท
ในการปูพ้ืนฐานมโนมติและทักษะเรื่องเศษสวน และใชบทเรียนเพียง 2 บท ในการเชื่อมโยงมโนมติ
ของเศษสวนธรรมดาและเศษสวนทศนิยมกับกลุมตัวอยาง หลังจากการใชบทเรียนก็ทําการ
สัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคล ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสามารถจําแนก เปรียบเทียบ 
ดําเนินการบวกและลบเศษสวนทศนิยมได สามารถนําหลักการของเศษสวนธรรมดาไปใชกับ
เศษสวนทศนิยมได ซึ่งขอจํากัดนี้ชี้วา ความรูของนักเรียนยังมีปญหาตอการนํามาใช แตจากการที่
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเศษสวนธรรมดาและเศษสวนทศนิยมมาสัมพันธกันได อาจมีความหมาย
ตอความเขาใจมโนมติ และการดําเนินการในทศนิยม 

อีริค (Eric. 2000: 500-508) ไดศึกษาการสรางความเชื่อมโยงระบบพิกัดฉากจากความ
เขาใจของนักเรียน ตัวแทนที่หลากหลายของฟงกชันที่มีอยูในหลักสูตรคณิตศาสตรของโรงเรียน
มัธยมศึกษามีนักเรียนจํานวนมากที่มีความบกพรองในความเขาใจการเชื่อมโยงโดยเฉพาะความ
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เขาใจการเชื่อมโยงระหวางตัวแทนทางพีชคณิตและกราฟของฟงกชัน จากนักเรียน 178 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนพีชคณิตทางแคลคูลัส ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีการเชื่อมโยงความรูโดยการใช
ตัวแทนทางพีชคณิตและตัวแทนเชิงกราฟของฟงกชันในการแกปญหาของนักเรียน มีความถูกตอง
ในการเชื่อมโยงความรูของนักเรียนไดมากกวา 

ลอรสัน และชินนาพแพน (Lawson and Chinnappan. 2000: 26-43) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการทํางานแกปญหากับการสรางองคความรูของนักเรียนและศึกษาตอไปถึง
ตัวชี้วัดความสามารถดานเนื้อหาและการเชื่อมโยงความรูในการแกปญหาทางเรขาคณิต ระหวาง
นักเรียน 2 กลุม คือ กลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กับกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการสรางองคความรู
ไดมากกวา และยังสามารถเชื่อมโยงความรูที่ครูจัดตามแผนการสอนมาสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู 
และตัวชี้วัดความสามารถดานการเชื่อมโยงมีผลตอความสําเร็จในการแกปญหาสูงกวาตัวชี้วัด
ความสามารถดานเนื้อหา จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือใหขอมูลกับครูในการหาวิธีสอนเพ่ือให
นักเรียนสามารถสรางองคความรูที่มีคุณภาพได 

แพนดิสซิโอ (Pandiscio. 2002: 216-221) ไดสํารวจการโยงมโนมติการพิสูจนกับการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเรขาคณิตของนักศึกษาฝกสอน โดยใหนักศึกษาฝกสอน 4 คน (ชาย 2 คน 
หญิง 2 คน) แกปญหาเรขาคณิตที่ไมคุนเคยโดยใชพ้ืนฐานมโนมติของยูคลิดจํานวน 2 ขอ ใหสราง
การพิสูจนตามรูปแบบที่ใหผลออกมาเปนรูปแบบกรณีทั่วไป และใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทาง
เรขาคณิต ผลปรากฏวานักศึกษาฝกสอนทั้ง 4 คนยอมรับวา แมโปรแกรมคอมพิวเตอรทาง
เรขาคณิตจะไมไดชวยพิสูจนแตก็เปนเครื่องมือชวยสรางความรูสึก (Senses) ใหเกิดความเขาใจ
ความสัมพันธในปญหาหรือทฤษฎีบทเพ่ือนําไปใชในการพิสูจนได 

เกนสเบิรก (Gainsburg. 2007: online) กลาววาคณิตศาสตรศึกษาจะเนนความสําคัญ
เก่ียวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจําวันในการเรียนการสอน สิ่งตีพิมพที่มีอยูบงบอกถึงสภาพความ
เปนจริงในหองเรียนวามีการฝกฝนเก่ียวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจําวันไมบอยครั้งนัก และทํา
อยางเรงรีบ แตในการเรียนสองถึงสามครั้งจะมีการเนนเฉพาะเพ่ือสอบ ฉะนั้นทําอยางไรที่ครูจะ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสํารวจครูคณิตศาสตรระดับมัธยมจํานวน 62 คน ใน
เรื่องความเขาใจและการประยุกตใชการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันจุดมุงหมายของงานวิจัยคือ การ
สรางการเชื่อมโยงในการสอน  และปจจัยที่สนับสนุนและผลักดันใหมีการฝกฝนการเชื่อมโยง  ผูวิจัย
สังเกตครู 5 คน ในการใชการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันภายในหองเรียนและติดตามผลโดยการ
สัมภาษณครู  ผลการวิจัยพบวาการสรางการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันเปนสิ่งสําคัญซึ่ง
เปนดังที่ไดกลาวไวในตอนตน  และสนับสนุนสิ่งตีพิมพที่เก่ียวกับจะทําอยางไรในการชวยเหลือ
นักเรียนที่มีลักษณะแตกตางกันในการเรียนคณิตศาสตร 
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งานวิจัยในประเทศ 
สมบัติ  แสงทองคําสุก (2545: บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตสาสตร

แบบบูรณาการเชิงเนื้อหาเพ่ือสงเสริมทักษะการเชื่อมโยง เรื่องอนุพันธของฟงกชัน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  ผลการศึกษาพบวารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเนื้อหา
เพ่ือสงเสริมทักษะการเชื่อมโยง เรื่องอนุพันธของฟงกชัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
เชิงเนื้อหาเพ่ือสงเสริมทักษะการเชื่อมโยงดังกลาว หลังไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เทอดเกียรติ  วงศสมบูรณ (2547: บทคัดยอ) ไดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการเชื่อมโยง เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรดังกลาวมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร โดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการเชื่อมโยงสามารถสอบ
ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ70ของนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01 

นงลักษณ  แกวมาลา  (2547: บทคัดยอ) ไดสรางชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริม
ทักษะการเชื่อมโยงเรื่อง  การแกปญหาโดยใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนผลการศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ภายหลังไดรับการสอนดวย
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการเชื่อมโยง  เรื่องการแกปญหาโดยใชทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศศิธร  แกวรักษา  (2547: บทคัดยอ) ไดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เรื่องสถิติเบ้ืองตน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบซิปปา  
(CIPPA MODEL)  ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน  ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน  
เรื่อง  สถิติเบ้ืองตน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2) 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 82.11/83.59  
และผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรแบบซิปปา  (CIPPA MODEL) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเรื่อง  
สถิติเบ้ืองตน สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

รัชดา  ยาตรา  (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโดยใช
ทักษะการเชื่อมโยงที่มีตอความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผลการศึกษาพบวา  ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตรโดยใชทักษะการเชื่อมโยง
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สูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความสามารถในการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร
โดยใชทักษะการเชื่อมโยงสูงกวาเกณฑรอยละ  80 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ลิลลา  ดลภาค (2549: บทคัดยอ)  ไดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
เรื่อง โจทยปญหาเก่ียวกับสมการ  ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
พรอมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่ไดรับการเรียนการสอน
โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการเรียนการสอนเรื่องโจทยปญหาเก่ียวกับสมการที่เนนทักษะการ
เชื่อมโยงสามารถสอบผานเกณฑไดมากกวารอยละ  60  ของนักเรียนทั้งหมด  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

สุรางคนา  ยาหยี  (2549: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบรวมมือที่
เนนทักษะการเชื่อมโยง เรื่องทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ชวงชั้นที่ 4 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  
5 ชวงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบรวมมือที่เนนทักษะการเชื่อมโยง  
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ชวงชั้นที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมีคา 96.88/97.36 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 ภายหลัง
จากไดรับการสอนโดยชุดการเรียนแบบรวมมือที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เรื่องทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน 
สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 ภายหลังจากไดรับการสอนโดยชุดการเรียนแบบรวมมือที่เนนทักษะ
การเชื่อมโยง เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 ภายหลังจากไดรับการ
สอนโดยชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบรวมมือที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน 
ผานเกณฑ รอยละ 65 ข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5) ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 ภายหลังจากไดรับการสอนโดยชุดการ
เรียนคณิตศาสตรแบบรวมมือที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ผานเกณฑ   
รอยละ 65 ข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นไดวาการจัดการเรียนรูที่
มุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ เขาดวยกันนั้น ทําใหผูเรียนเห็นถึงการ
เชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ ทั้งการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืน  
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน ซึ่งสงผลทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนการเรียนรูที่
มีความหมาย มีคุณคา และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได 
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4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความใฝรูใฝเรียน 

4.1  ความหมายของความใฝรูใฝเรียน 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของครั้งนีม้ีผูใหความหมายของความใฝรูใฝเรียน 
ดังนี้ 

สุปาณี  สนธิรัตน (2530: 18-19) ใหความหมายของความอยากรูอยากเห็นหรือความใฝรู
ใฝเรียนวาเปนการเปดใจกวางเปนการตั้งคําถามเพ่ือที่จะรู 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2533: 6-17) ใหความหมายของ
ความใฝรูใฝเรียนวาเปนการใชวิธีการตาง ๆ ที่ถูกตองเหมาะสมในการมุงแสวงหาความรู เพ่ิมพูน
ความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  

สมชาย  ฐานวุฒโฒ (2533: 51) ใหความหมายของผูที่มีความใฝรูใฝเรียนหรือผูที่เปน
พหูสูตวา เปนความเปนผูฉลาดรู คือ ผูที่รูจักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู เปนผูที่ศึกษาเลาเรียนมามาก  
ไดยินไดฟงมามาก และเปนคนชางสังเกต ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้เปนตนทางแหงปญญาทําใหเกิด
ความรูสําหรับการบริหารชีวิต และเปนกุญแจไขไปสูลาภยศสรรเสริญ และทุกสิ่งที่พึงปรารถนา 

กรมวิชาการ (2540: 1-5) ใหความหมายของความใฝรูใฝเรียนวาเปนการแสวงหาความ
รูอยูเสมอ เปนการเพ่ิมพูนสติปญญา ทําใหเปนคนมีเหตุผลมีความรับผิดชอบ และมั่นใจในตนเอง  
และนําความรูไปใชประโยชนอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2541: 6) ใหความหมายของความใฝรูใฝเรียนโดย
อธิบายในรูปแบบของความสนใจใฝรู และสรางสรรควาเปนคุณลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือรน สนใจคิดเสาะแสวงหาความรูดานตาง ๆ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 9) ใหความหมายของความใฝรูใฝเรียนวาเปนการที่บุคคลมี
ความกระตือรือรน ตั้งใจ มุงมั่นในการเรียน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สืบคนขอมูลจากแหลงการ
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จดบันทึก และสรุปองคความรู 

นิภา  วงศสุรภินันท (2548: 4-5) ใหความหมายของความใฝรูใฝเรียนวาเปนคุณลักษณะ
ทางจิตใจที่แสดงถึงความปรารถนา ความอยากรูอยากเห็น ความกระตือรือรน ความสนใจ ความ
พอใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองทั้งความรูดานการเรียน และสภาพแวดลอมรอบตัว มีความ
รูเทาทันวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได ซึ่งแบงเปน 7 คุณลักษณะยอย ไดแก 1) เห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ  2) 
อยากรูอยากเห็น  3) ตั้งใจอยางมีสติ  4) กลาคิดริเริ่ม  5) เพียรพยายาม  6) การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง  7) มีเหตุผล 
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วัฒนา  พาผล (2551: 5) ใหความหมายของความใฝรูใฝเรียนวา หมายถึง คุณลักษณะ
ทางดานจิตใจของผูเรียนที่แสดงถึง การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ความอยากรูอยากเห็น ความตั้งใจ 
กลาคิดริเริ่ม ความเพียรพยายาม และการใชเหตุผลในการแสวงหาความรู การเรียน และในการทํา
สิ่งตาง ๆ รวมทั้งสามารถศึกษาคนควาแสวงหาความรูตาง ๆ ดวยตนเอง 

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา ความใฝรูใฝเรียน หมายถึง คุณลักษณะของ
ผูเรียนที่แสดงถึง การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ความอยากรูอยากเห็น ความตั้งใจ การกลาคิดริเริ่ม  
ความเพียรพยายาม การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการมีเหตุผล ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามวัด
ความใฝรูใฝเรียนที่ผูวิจัยสราง จํานวน 35 ขอ ซึ่งแบงออกเปนคุณลักษณะยอย ๆ ได 7 ดาน ๆ ละ 5 
ขอ ดังนี้ 

1. การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ หมายถึง การที่ผูเรียนเห็นความสําคัญ 
ของการแสวงหาความรู เห็นประโยชนของการเรียน และกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนทั้งในโรงเรียน
และในชุมชน ใหความสําคัญ และเห็นประโยชนของสิ่งแวดลอมรวมทั้งนําขอคิด ประสบการณที่ดี
ของผูอ่ืนที่อยูรอบตัวมาปรับใชในการเรียน การแสวงหาความรู และการดํารงชีวิตของตน 

2. ความอยากรูอยากเห็น หมายถึง การที่ผูเรียนแสดงใหเห็นถึง 
ความปรารถนาความสนใจที่จะรูเรื่องตาง ๆ ทั้งเรื่องเรียน และเรื่องรอบตัว ตลอดจนใหเห็นความ
ตื่นตัววองไว กระฉับกระเฉงรวดเร็ว และรีบเรงในการคนหาความรูตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.  ความตั้งใจ หมายถึง การที่ผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใส ไมวอกแวก มี 
จิตใจจดจอตอการเรียน และงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

4. การกลาคิดริเริ่ม หมายถึง การที่นักเรียนนําแนวคิด หรือวิธีการใหม ๆ ที่ไมซ้ําใคร 
มาปรับใชทั้งในเรื่องการเรียน การทํางาน และเรื่องตาง ๆ รอบตัว ตลอดจนกลานําเสนอแนวคิด  
ใหม ๆ เมื่ออยูในสถานการณที่มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

5. ความเพียรพยายาม หมายถึง การที่ผูเรียนมีความมุงมั่น ขยันขันแข็งในการศึกษา 
หาความรู หรือทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายโดยไมยอทอตอความยากลําบาก เพ่ือใหการศึกษาหา
ความรู และงานที่ไดรับมอบหมายนั้นประสบความสําเร็จอยางเต็มความสามรถ  

6. การศึกษาคนควาดวยตนเอง หมายถึง การที่ผูเรียนมีอิสระในการดําเนินการเรียนรู 
ของตนเองโดยมีการวางแผนการเรียนรู  เลือกแหลงขอมูลในการเรียนรู แสวงหาความรูจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่เลือกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยตนเอง 

7. การมีเหตุผล หมายถึง การที่ผูเรียนใชขอมูลหรือขอเท็จจริงที่มีอยูรวมทั้งรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือประกอบ หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ทั้งเรื่องเรียน 
และเรื่องรอบตัวอยางสมเหตุสมผล 
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4.2 ความสําคัญของความใฝรูใฝเรียน 

การที่บุคคลจะเกิดความใฝรูใฝเรียนนั้น จําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญวาเมื่อสงเสริม
ใหเกิดความใฝรูใฝเรียนแลวจะทําใหเกิดประโยชนอยางไรตอตนเอง และบุคคลรอบขาง ดังนั้น  
การศึกษาความสําคัญของความใฝรูใฝเรียนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิง ทั้งนี้เพ่ือเปนความรูหรือ
แรงจูงใจในการที่จะเห็นคุณคา คุณประโยชนและตระหนักถึงความสําคัญแลวใชเปนแนวทางในการ
สรางเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะของความใฝรูใฝเรียน โดยจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของมี
สถาบัน และนักวิชาการศึกษากลาวถึงความสําคัญของความใฝรูใฝเรียนไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2539: 1) ใหแนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของความใฝรู
ใฝเรียนวาจะทําใหผูเรียนเกิดความรูใหม ๆ เปนการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถทางดาน
วิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
อันจะทําใหผูเรียนสามารถแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองในการทําประโยชนกับสังคม และ
ลงมือปฏิบัติตามความสามารถของตนเองได 

เสาวนีย  กานตเดชารักษ (2542: 32) กลาวเก่ียวกับความสําคัญของความใฝรูใฝเรียนอัน
เกิดจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรูวา ผูเรียนจะเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
เนื่องจากการคิดวิเคราะหของบุคคลเก่ียวกับการตระหนักในขอมูล และการจัดกระทําตอขอมูลโดย
ใชความคิด และอางเหตุผลเชิงอุปนัย และนิรนัยไดอยางถูกตอง ซึ่งผูที่มีความสามารถดานการคิด
วิเคราะหจะสามารถควบคุมและตรวจสอบความจริงของขอเสนอ หรือทฤษฎีตาง ๆ ไดทําใหสามารถ
อธิบาย ทํานาย และควบคุมสถานการณตาง ๆ ไดอยางนาเชื่อถือ และยังเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการคิดสรางสรรค โดยในสวนความสามารถในการคิดสรางสรรคนี้จะเปนการคิด  
หรือการผลิตสิ่งใหม ๆ ข้ึนมาได โดยมีความเขาใจในสิ่งนั้นอยางถองแท เปนการคนพบแนวคิดใหม  
ความสัมพันธแบบใหม  หรือมโนทัศนใหมทําใหมีแนวทางหลายแงหลายมุม ตลอดจนผูเรียนเกิดการ
พัฒนาความสามารถในการสืบสอบคุณคาเปนความสามารถของการตัดสินคุณคาในการเลือกปญหา
ในการแยกความแตกตางระหวางคานิยมกับขอเท็จจริง และกระทําการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวันไดโดยไมมีอคติ 

นอยทิพย  ลิ้มย่ิงเจริญ (2547: 4) กลาวเก่ียวกับความสําคัญของความใฝรูใฝเรียนและ
ความรับผิดชอบตอกลุมของนักเรียนวา นักเรียนไดเรียนรูทักษะการเรียนรูดวยตนเองและสามารถ
ศึกษาคนควาหาคําตอบไดดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความสามัคคี รักความสะอาด  
พูดจาสุภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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วัฒนา  พาผล (2551: 18) กลาวถึงความสําคัญของความใฝรูใฝเรียนวา เมื่อบุคคลมีความ
ใฝรูใฝเรียนแลวจะทําใหบุคคลนั้นเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง สามารถศึกษาคนควาหาคําตอบ
ดวยตนเอง มีความสามารถในการสืบสอบคุณคา มีความรับผิดชอบ มีวินัย เกิดการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถทางดาน
วิชาการ และวิชาชีพจนเกิดความรูใหม ๆ ตลอดจนรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

จากความสําคัญของความใฝรูใฝเรียนที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา เปนการทําใหผูเรียนเกิด
องคความรูใหม ๆ เปนการพัฒนาเพ่ือใหมีความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห ทําใหเกิดทักษะ
การเรียนรูดวยตนเอง สามารถศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ และเกิดการ
พัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรคและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.3  คุณลักษณะของผูที่มีความใฝรูใฝเรียน 

มีนักวิชาการศึกษาตาง ๆ ไดใหทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะผูที่มีความใฝรูใฝเรียนไวใน
หลายแนวคิด  ดังนี้ 

สถาบันแนะแนวเบิรกแมน (พรพรรณ  อุทัยวี. 2544: 5; อางอิงจาก Bergman Consulting 
Consultation Services. 2001: 256-260) ใหทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผูเรียนที่มีความใฝรูใฝ
เรียนวาจะมีพฤติกรรมไดแก มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันกับโลกปจจุบัน มีทักษะในกระบวนการคนควาและวิจัย เพ่ือใหทันกับ
เหตุการณในโลกปจจุบันที่ทุกคนจําเปนตองมีความสามารถในการวิเคราะห/วิจัย และประเมินผล
ขอมูลตาง ๆ ไดอยางชาญฉลาด มีความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลาอีกทั้งยังใหบริการไดอยางทั่วถึงในทุกสถานที่ ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา  โอกาส และ
ระยะทาง เสมือนวาไดเรียนรูทั่วถึงกันในเวลาเดียวกันทั่วโลก มีวิธีการ และเทคโนโลยีที่จะรวมมือ
กันเรียนรูเพ่ือใหเขาใจอยางแจมแจง และคุมคาเก่ียวกับองคความรูที่ไดจัดประเภทไวโดยการจัด
เครือขายของสังคม และองคกรตาง ๆ มีทักษะในการเพ่ิมพูนองคความรู เปนประชากรที่มีความ
รับผิดชอบเพ่ือใหเกิดเอกลักษณของตนเอง เพ่ือสุขภาพที่ดีของชุมชน การเปนผูที่มีสวนรวมที่ดีใน
สังคมประชาธิปไตย และเปนประชากรที่ดีของโลกยุคโลกาภิวัตน มีทักษะการเปนผูนําในโลกที่เรา
ทั้งหลายกําลังถูกกดดันใหเปนผูที่ตองเสียสละใหมาก และมีการเรียนรูการประเมินผลดวยตนเอง  
คือ  การพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่องซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชเก่ียวกับตนเองในการเรียนรู 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) (2530ข: 43-45) ไดกลาวถึงความสนใจใฝรูใฝเรียน ตาม
แนวอิทธิบาท 4 ดังนี้  

1. สรางความพึงพอใจ (ฉันทะ) หมายถึง เปนผูที่มีความตองการจะกระทําหรือ ใฝใจ 
รักที่จะกระทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และทําใหไดผลดีย่ิง ๆ ข้ึนไป  
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2. ใชความเพียรพยายาม (วิริยะ) หมายถึง เปนผูมีความขยัน ความพยายาม ความ 
เขมแข็ง ความอดทน การเอาธุระใสใจตองานที่รับผิดชอบไมเกียจคราน  

3. ความมีสติตั้งมั่น (จิตตะ) หมายถึง เปนผูมีความคิด ความตั้งใจรับรูในสิ่งที่ตนทํา  
ทําสิ่งนั้นดวยความคิด มีจิตใจจดจอ ไมฟุงซานลองลอย ไมขาดสติปาเปอ  

4. หมั่นไตรตรองดวยเหตุผล (วิมังสา) หมายถึง เปนผูมีปญญาพิจารณาไตรตรอง 
ครุนคิดใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบขอบกพรองในสิ่งที่ทํา รูจักวางแผน คิดคน
ตลอดจนหาวิธีปรับปรุงแกไข เพ่ือความเขาใจที่ถูกตอง การรูจักชวยเหลือและรับผิดชอบตอตนเอง 
และการรูจักเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน รูสึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) อันจะนํามาซึ่งการรูจัก
ชวยเหลือเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน รูจักแบงปน รูจักใหตลอดจนเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทน 

พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2533: 52-53) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูที่ใฝรูใฝเรียน หรือ
พหูสูตร มีลักษณะดังนี้  

1. ความตั้งใจ คือ มีนิสัยชอบฟง ชอบอาน ชอบคนควา  
2. ความตั้งใจจํา คือ มีความจําดีรูจักจับสาระสําคัญ จับหลักใหไดแลวจําใหแมนยํา  
3. ความตั้งใจทอง คือ ตองฝกทองใหคลองปาก ทองใหข้ึนใจ จําไดคลองแคลวชัดเจน  

ไมตองพลิกตํารา โดยเฉพะพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนความจริงแทแนนอน และไม
เปลี่ยนแปลง สวนวิชาการทางโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เพราะยังไมมีใครรูจริง จึงควร
ทองเฉพาะที่สําคัญและหมั่นคิดหาเหตุผลดวย  

4. ความตั้งใจขบคิด คือ ใสใจนึกคิด ตรึกตรองหาเหตุผลใหเขาใจตลอด พิจารณาให     
เจนจบ นึกถึงครั้งใดก็เขาใจปรุโปรงหมด  

5. ความแทงตลอดดวยปญญา คือ เขาใจแจมแจงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติความรูกับ 
ใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2533: 6-15) ไดใหทัศนะเก่ียวกับ
คุณลักษณะของผูที่มีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวาตองเปนคนที่ชางสังเกต ชางคิดชางสงสัย มีเหตุผล   
มีความพยายาม มีความอดทน มีความคิดริเริ่ม และมีการทํางานอยางมีระบบ 

วินัย  พัฒนรัฐ ; และคนอ่ืน ๆ (2538: 1) กําหนดคุณลักษณะของผูที่มีพฤติกรรมความใฝรู
ใฝเรียนวาเปนบุคคลที่ชอบสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว มักสงสัยชอบซักถามเก่ียวกับเหตุการณสิ่ง
ที่พบเห็น  และเรือ่งราวตาง ๆ เปนคนไมอยูนิ่ง ชอบศึกษาหาความรูอยูเสมอ ชอบอานหนังสือ ฟง
ขาวสาร และสะสมภาพเก่ียวกับความรูมีความคิดสรางสรรคอยูเสมอ เปนคนขยันมานะบากบ่ัน มี
ความสนุกสนานกับการเรียนและการทํางาน 

สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2539: 1) ไดใหทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของการใฝรูใฝ
เรียนวา อาจแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เชน ซักถาม แสดงความคิดเห็น ชอบอานหนังสือ เปนตน 
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พฤติกรรมเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญที่ควรจะเสริมสรางใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน โดยใชการฝกทักษะ    
ตาง ๆ เชน การฟง การอาน การคิด การเขียนและการทดสอบ ซึ่งลวนเปนทักษะพ้ืนฐานในการ
แสวงหาความรู และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540: 14) กลาวถึงลักษณะของผูที่มีความ
สนใจใฝรูใฝเรียน และสรางสรรคตองมีลักษณะดังนี้  

1. มีความชอบ ชื่นชมและการเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ  
2. มีความใฝฝนและจินตนาการ  
3. มีการแสวงหาแนวทางใหม  
4. มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น  
5. มีความตั้งใจ การเอาใจใสทําใหดีกวาเดิมอยูเสมอ  
6. มีความกลา การริเริ่มและการตัดสินใจ  
7. มีความเพียรพยายาม มุงมั่น บากบ่ัน มีความสงบ มีสมาธิ ในการทําสิ่งตาง ๆ  

ไมยอทอ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 37) กลาวถึง ลักษณะของผูที่มีความ

ใฝรูใฝเรียน ดังนี้  
1. มีนิสัยรักการอาน  
2. มีความกระตือรือรน  
3. กลาแสดงความคิดเห็น  
4. ศึกษาคนควาดวยตนเอง  
5. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2542: 3) กลาวถึง ตัวบงชี้ ของผูที่มีความสนใจใฝรูใฝเรียน 
และสรางสรรค ดังนี้  

1. เห็นคุณคาและประโยชนของการแสวงหาความรูใหม ๆ  
2. กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น  
3. ตั้งใจ เอาใจใส ทําใหดีอยูเสมอ 
4. ริเริ่ม กลาแสดงออกและตัดสินใจ 

อารี  พันธมณี (2546: 19) กลาวถึงลักษณะของผูที่มีความใฝรูใฝเรียนวาเปนบุคคลที่มี
ลักษณะรักเรียน ชอบการศึกษาอยูเสมอ ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหมรอบตัว หรือจากระบบการเรียน  
อยากรูอยากเห็น สนใจ ติดตาม และแสวงหาความรู มีความรับผิดชอบตอชีวิตตนเองและการงาน  
ติดตามขาวสาร อานหนังสือ ดูโทรทัศน เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง มีทัศนะคติที่ดีตอ
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือปรับตนเองใหทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ ทันโลก ทันตอการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือใหสามารถอยูในสังคมแหงการเรียนรูไดอยางมีความสุข 
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นอยทิพย  ลิ้มย่ิงเจริญ (2547: 5) กลาวเก่ียวกับคุณลักษณะนักเรียนและความรับผิดชอบ
ตอกลุมและความใฝรูใฝเรียนไววาตองเปนผูที่ตองตั้งใจเรียนและสนใจเรียน โดยจะตองมีพฤติกรรม
ไดแก การมีสมาธิเมื่อครูกําลังสอนหรือทํางานไมเยาแหยเพ่ือนในขณะที่ครูกําลังสอน และไมนอน
หลับในขณะที่ครูกําลังสอน ศึกษาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย รูจักตั้งคําถาม ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจนเสร็จและรวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียนที่จัดข้ึน ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สูงข้ึน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 9) ไดกําหนดคุณลักษณะของผูที่มีความใฝรูใฝเรียนวาเปนผู
ที่มีความกระตือรือรน ตั้งใจมุงมั่นในการเรียน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการแสวงหาความรู 
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จดบันทึกสรุปความรูและ
ประสบการณ ถายทอดและเผยแพรองคความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาใหแกผูอ่ืน 

จากคุณลักษณะที่แสดงใหเห็นวาบุคคลมีความใฝรูใฝเรียนสามารถสรุปไดวามีคุณลักษณะ
ดังนี้ 

1. เปนคนชางสังเกต มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น และชอบตั้งคําถาม  
2.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาคิด กลาทํา และกลาตัดสินใจ  
3. มีความมุงมั่นในการเรียน มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และทํางานอยางเปนระบบ   
4.  มีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย และประเมินผลขอมูลตาง ๆ ไดอยางชาญ 

ฉลาด  
5.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการ

แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย   
6. เผยแพรองคความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาใหแกผูอ่ืนอยูเสมอ   
7. มีความสามารถในการประยุกตใชความรู มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูตลอดชีวิต  

และติดตามขอมูลขาวสารเพ่ือใหกาวทันโลกแหงการเปลี่ยนแปลงออยูตลอดเวลา 
4.4 ทักษะพื้นฐานที่เอ้ือตอการใฝรูใฝเรียน 
เนื่องจากในการแสวงหาความรูตาง ๆ ไมวาจะเปนการเรียนรูดวยตนเองจากบุคคล  หรือ 

สิ่งตาง ๆ รอบตัว ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะตาง ๆ เพ่ือทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไดมีผูที่กลาวถึงทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือตอการใฝรูใฝเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต ดังนี้ 
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สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2539: 1) กลาวถึงทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือใหเกิดความใฝรู  
ใฝเรียน คือ การฟง การอาน การคิด การเขียนและการทดสอบ ซึ่งลวนเปนทักษะพ้ืนฐานในการ
แสวงหาความรู และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 

กรมวิชาการ (2540: 9) กลาวถึงทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมหรือกลาวได
วา  เปนทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือตอคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียนไว 6 ทักษะ คือ 

1. การฟง เปนความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารซึ่งมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับ 
การคิดและการพูด การฟงจึงนับเปนทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู 

2. การถาม เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหเกิดกระบวนการคิด  และเกิดการ 
เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ คําถามที่ดีทําใหผูถามเกิดการเรียนรูไดหลายระดับ ตั้งแตระดับความจําไป
จนถึงระดับประยุกต วิเคราะหและประเมินคา 

3. การคิด  เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหมนุษยเห็นกาลไกล และสามารถควบคุม 
การกระทําของตนเองใหเปนไปตามเจตนารมณการคิดอยางมีเหตุผล และมี วิจารณญาณ                    
เปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการเรียนรู การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของคน 

4. การอาน เปนความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารโดยใชกระบวนการรับรู 
นับเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งในการแสวงหาความรู การอานมิไดจํากัดเฉพาะการอานตัวอักษร
เทานั้น ยังรวมไปถึงการอานสถิติ ขอมูลตาง ๆ ดวย 

5. การเขียน เปนความสามารถในการถายทอดความรู การคิด ทัศนคติและ 
ความรูสึกตาง ๆ ออกมาเปนลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนเขาใจ ทักษะการเขียนเปนความสําคัญย่ิงตอ
การคนควา บันทึกเหตุการณขอมูล และความจริงที่คนพบจากการแสวงหาความรูเพ่ือเก็บไวเปน
หลักฐานอันจะนําไปใชประโยชนในการศึกษาตอไป 

6. การทดลอง เปนทักษะในการแสวงหาความรูโดยการปฏิบัติจริงอยางมีระบบเพ่ือ 
คนหาความจริงและสามารถสรุปผลอยางมีเหตุผลไดดวยตนเอง การฝกทักษะการทดลองอยูเสมอจะ
ทําใหผูเรียนมีนิสัยรักการศึกษาทดลอง และนําไปใชแกปญหาได 

วัฒนา  พาผล (2551: 21) กลาวถึงทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือใหบุคคลเกิดการใฝรูใฝเรียน  ไดแก 
ทักษะการฟง ทักษะการถาม (การพูด) ทักษะการอาน ทักษะการเขียน ทักษะการคิด และทักษะการ
ทดลอง ซึ่งตัวผูเรียน ผูปกครอง และครูสามารถนําทักษะเหลานี้ไปเปนทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนา
ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะความใฝรูใฝเรียนตอไปได 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือตอการใฝรูใฝเรียนของนักเรียน  
ประกอบดวย   
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1. ทักษะการฟง เปนความสามารถของผูเรียนในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ดวย
การฟงซึ่งการฟงนี้ถือเปนทักษะพ้ืนฐานของมนุษยในการรับรูและในการแสวงหาความรู 

2. ทักษะการพูด เปนความสามารถของผูเรียนในการพูดหรือการถามสิ่งตาง ๆ ที่เรา
อยากรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งการพูดหรือการถามนี้ชวยพัฒนาใหผูเรียนเปนผูที่มีความกลา
คิด กลาแสดงออก และกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือวาเปนทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนทักษะหนึ่งที่ควร
ปลูกฝงผูเรียน 

3. ทักษะการอาน เปนความสามารถของผูเรียนในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ดวย
การอาน ซึ่งทักษะการอานนี้ถือเปนทักษะหนึ่งที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

4. ทักษะการคิด เปนทักษะหนึ่งที่มีสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการคิดเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค คิดสิ่งที่แปลกใหม 
เกิดจินตนาการที่ดี ซึ่งจะเปนการพัฒนาใหผูเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียนอยูเสมอ 

5. ทักษะการเขียน เปนความสามารถของผูเรียนในการถายทอดสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปน 
ความรู ความคิด เหตุผล หรือทัศนคติ ออกมาเปนลายลักษณอักษร เพ่ือชวยใหผูที่อานมีความเขาใจ 

6. ทักษะการทดลอง เปนทักษะหนึ่งที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง
อยางเปนระบบระเบียบ และเปนข้ันตอน ซึ่งการทดลองจะชวยใหผูเรียนไดเห็นของจริง ฝกการ
แกปญหา และสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่พบเห็นในชีวิตประจําวันได 

4.5 การวัดความใฝรูใฝเรียน 
การวัดความใฝรูใฝเรียนของผูเรียนเปนสิ่งที่มีความสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือที่จะทราบวาความใฝรู 

ใฝเรียนเกิดข้ึนกับตัวผูเรียนหรือไม เพ่ือที่จะนําขอมูลที่ไดจากการวัดเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
สงเสริม และพัฒนาคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของตัวผูเรียนใหมีมากข้ึนตอไป จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวัดความใฝรูใฝเรียนพบวาสามารถทําไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

นอยทิพย  ลิ้มย่ิงเจริญ (2547: 8) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาความมีวินัยดานความ
รับผิดชอบตอกลุม และความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนโดยใชเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะดังกลาว  
คือ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินพฤติกรรมตามตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 68) ไดเสนอแบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยเครื่องมือมีลักษณะเปนมาตรประเมินคาโดยใหครู
และผูปกครองเปนผูประเมินนักเรียนโดยใชแบบสอบถาม โดยใหผูประเมินใสตัวเลขระดับที่ตรงกับ
การปฏิบัติของผูถูกประเมินตามความเปนจริงโดยไดแบงระดับการปฏิบัติเปน 3 ระดับคือ 1 
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หมายถึง ปฏิบัตินอย หรือไมเคยปฏิบัติ 2 หมายถึง ปฏิบัติเปนบางครั้ง และ 3 หมายถึง ปฏิบัติเปน
ประจํา ทั้งนี้ใหผูประเมินทําการประเมินซ้ําถึง 3 ครั้งแลวดูผลสรุปจากการประเมิน 

นิภา  วงษสุรภินันท (2548: 60) สรางแบบวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสําหรับนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 3 โดยคุณลักษณะของเครื่องมือเปนแบบสถานการณ 3 ตัวเลือก โดยวัดในดานเห็น
คุณคาของสิง่ตาง ๆ ดานความอยากรูอยากเห็น ดานตั้งใจอยางมีสติ ดานกลาคิดริเริ่ม ดานความ
เพียรพยายาม ดานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ดานมีเหตุผล โดยเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ให 3 
คะแนน เมื่อเลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสูง ให 2 คะแนน เมื่อ
เลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนปานกลาง และให 1 คะแนน เมื่อ
เลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนต่ํา และใชเกณฑการแปลความหมาย
คะแนนคือ คะแนนตั้งแต 165-198 แสดงวามีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยูในระดับสูง คะแนนตั้งแต  
99-164 แสดงวามีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยูในระดับปานกลาง และคะแนนตั้งแต 66-98  แสดงวามี
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยูในระดับต่ํา 

วัฒนา  พาผล (2551: 5) ไดวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยสรางแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนของ
นักเรียนออกเปน 7 ดานคือ การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ความอยากรูอยากเห็น ความตั้งใจ การ
กลาคิดริเริ่ม ความเพียรพยายาม การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการมีเหตุผล โดยเกณฑการให
คะแนนจะแบงออกเปน 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง จริงมาก 4 หมายถึง จริงคอนขางมาก 3 หมายถึง 
จริงปานกลาง 2 หมายถึง จริงคอนขางนอย และ 1 หมายถึง จริงนอย และใชเกณฑการแปล
ความหมายคะแนนคือ 4.50-5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมาก 3.50-4.49 
หมายถึง มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับคอนขางมาก 2.50-3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่
พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 1.50-2.49  หมายถึง มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับคอนขาง
นอย และ 1.00-1.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 

จากการศึกษาการวัดความใฝรู ผูวิจัยสนใจวัดความใฝรูใฝเรียนโดยใชแบบสอบถาม
จํานวน 35 ขอที่มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง 
มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง นอย และ ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ
เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยรายขอเปนคือ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะที่
พิจารณาอยูในระดับมากที่สุด  3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับมาก 2.50 
– 3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับปานกลาง 1.50 –  2.49 หมายถึง มี
คุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับนอย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูในระดับ
นอยที่สุด 
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4.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับความใฝรูใฝเรียน 
 งานวิจัยตางประเทศ 
เนื่องจากการคนควางานวิจัยที่เก่ียวกับความใฝรูใฝเรียน ผูวิจัยยังไมพบรายงานการ 

วิจัยเก่ียวกับความใฝรูใฝเรียนในวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยจึงเสนองานวิจัยเก่ียวกับความใฝรูใฝเรียน
ในสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือเปนแนวทางการวิจัย  ดังนี้ 

สเตนเลยและเจน (Stanley & Jan.1986: Online) ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับ
ชีวิตของนักวิทยาศาสตรที่สําคัญโดยใชความใฝรูใฝเรียน สรางสรรคและการพัฒนามนุษย โดยมี
นักวิทยาศาสตร 9 คน ที่มีสวนรวมในการวิจัย เปนชาย 6 คน หญิง 3 คน ซึ่งมีอายุระหวาง 42 – 73 
ป ซึ่งมีความแตกตางกัน ในดานวัฒนธรรมและความเปนอยู โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  
การสังเกตโดยตรงและกิจกรรมโดยใช Kilpatrick Cantrill Self Anchor Scale และ  Life Metaphor  
Activities ในการรวบรวมเรื่องราวชีวิตของแตละคน การศึกษานี้ตองการศึกษา คุณลักษณะเฉพาะ
ของนักวิทยาศาสตรแตละคน การสัมภาษณและการสังเกตเก่ียวกับการพัฒนา และกิจกรรมที่ชวย
พัฒนาใหเปนนักวิทยาศาสตร คือ ความอยากรูอยากเห็น ความเชื่อ ความหวัง ความดูแลเอาใจใส
ความแตกตางระหวางบุคคล ความสรางสรรค จุดมุงหมายและขอจํากัด 

แอนเดอรสัน (Anderson. 2001: Online) ไดทําการศึกษาเพ่ือตรวจสอบระบบการสราง
ความคิดของการใฝรูใฝเรียนในหองทดลองและการพัฒนาความรู โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
เกรด 7 จํานวน 72 คน และเรียนหนวย การเรียนที่เก่ียวกับชีววิทยาผลของการศึกษา  แสดงใหเห็น
ถึงระบบความคิดที่ตอเนื่องในการเลาเรื่องของนักเรียน ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับคาเฉลี่ย  ที่มี
การพัฒนาเกิดข้ึนภายหลังจากการทดลอง ในหองทดลองกับคะแนนหนวยสุดทาย เก่ียวกับการ
พัฒนาความรูทางชีววิทยาและขอบเขตความถูกตองของแนวคิด ผลจากการสาธิตจะทําใหนักเรียนที่
ทําคะแนนไดสูงจากการเขียนเลาเรื่องไวมากมายเก่ียวกับความคิดตอเนื่องที่สัมพันธกัน  โดยใช
เหตุผลสืบเนื่องมาจากความคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง และซับซอนเพ่ิมพูนไปตาม
ชีวิตและความถี่ของคาเฉลี่ยเหตุการณของการจัดหมวดหมูความคิดระดับสูงในการบอกเลาที่งอก
งามและเพ่ิมพูนข้ึนตามจํานวนของระบบความสัมพันธในการคิด 

แฟรงคลิน (Franklin.1986: Online) ไดทําการศึกษาในชั้นเรียนเชิงคุณภาพ เพ่ือ
สํารวจจินตนาการและความใฝรูใฝเรียนในการจัดสภาพแวดลอมหองเรียนของนักเรียนเกรด 8 โดย
ใชกรอบแนวคิดของทฤษฎีการศึกษา และจิตวิทยาในการสรางจินตนาการ โดยการจัดสภาพ
หองเรียนคลายกับสภานิติบัญญัติ ครูจะทําการรวบรวมขอมูลโดยใชกลองวีดีโอ สมุดโนต การบันทึก  
และสิ่งประดิษฐโดยสิ่งที่นักเรียนสรางข้ึนจะมีกรอบการอางอิงเหมือนวุฒิสภา หองเรียน จะ
เปลี่ยนแปลงไปสภาจําลองโดยใชภาษาของวุฒิสภา มีการทดสอบโดยวิเคราะหเรื่องราวปฏิสัมพันธ
ของจินตนาการ และความใฝรูใฝเรียน ซึ่งทําใหนักเรียนพัฒนาทัศนะเหมือนสมาชิกวุฒิสภา มีความ
ใฝรูใฝเรียนที่เก่ียวกับความคิด และการแสดงเหมือนสมาชิกวุฒิสภา การศึกษานี้มีขอคนพบดังนี้ มี
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การพัฒนาความเขาใจที่ซับซอนข้ึน เพ่ือใหนักเรียนมีประสบการณเหมือนสมาชิกวุฒิสภา ที่สะทอน
ใหเห็นกระบวนการของสภานิติบัญญัติ  

มิลสัน (Milson. 2002: Online) ไดทําการศึกษาโดยนําอินเตอรเน็ตเขามามีสวนรวมใน
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งกอนหนานี้มีการสอนแบบสาธิต โดยไดทําการทดลองกับ
นักเรียนเกรด 6 เพ่ีอคนหาลักษณะของความใฝรูใฝเรียนในการใชอินเทอรเน็ต  ผลสรุปไดดังนี้  
นักเรียนมีการรับรูคุณคาและแหลงเรียนรูทางอินเทอรเน็ตมากข้ึน นักเรียนสามารถวางแผนเพ่ือ
รวบรวมขอเท็จจริง ซึ่งเปนนิสัยในการแสวงหาความรูของนักเรียน โดยเลือกทางที่มีอุปสรรคนอย
ที่สุด ครูสามารถชี้แนะใหนักเรียนไปสูการสรางความใฝรูใฝเรียนในการใชอินเทอรเน็ตได ระดับ
ความสามารถของนักเรียนในการดําเนินการคนหาความรู การเขาถึงและรับรูคุณคาของการแสวงหา
ความรูของนักเรียนแตละคนแตกตางกัน 

งานวิจัยในประเทศ 
บุญชิต  มณีโชติ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง การ 

จัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมกับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนของนักศึกษาพยาบาล โดยการใหกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม และแบบสอบถามพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียน ซึ่งแบบสอบถามนี้สรางโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) พบวานักศึกษา
พยาบาลศึกษาชั้นป 4 ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียนคอนขางมาก การจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การใฝรูใฝเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิโรจน  วัฒนานิมิตกูล (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาพรอมทั้งประเมิน
รูปแบบการสอน โดยใชสาระอิงบริบทเพ่ือสงเสริมความใฝรูใฝเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต โดยใชกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ผลวิจัยปรากฏวา รูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึน สงเสริมความใฝรูใฝเรียนของนักเรียน  
นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะการแสวงหาความรูมากกวากลุมควบคุม นักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติ
ตอการแสวงหาความรูสูงกวากลุมควบคุม และนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

ชิตสุภางค  ทิพยเที่ยงแท (2542: บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใฝรู
ใฝเรียน กอนและหลังการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก  
ผลการวิจัยปรากฏวา กอนและหลังการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก นักศึกษาพยาบาลรับรูวาตนเอง
มีพฤติกรรมการใฝรูใฝเรียน ในระดับคอนขางมาก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ความ
คิดเห็นตอการเรียนโดยใชปญหาเปนหลักพบวา หลังเรียนนักศึกษาชอบการเรียนโดยใชปญหาเปน
หลักมากข้ึนกวากอนเรียน 
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มาสริน จันทรงาม (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการใฝรูใฝเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลกอนและหลังจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบเนนวิจัย และเปรียบเทียบการใฝรูใฝเรียน และความสามารถการคิดวิจารณญาณ ระหวาง
กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบเนนวิจัย และกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกต ิเครื่องมือที่ใช
ประกอบการวิจัย คือ แผนการสอนเนนวิจัย คูมืออาจารย คูมือนักศึกษา และแบบสอบถาม
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางข้ึน  ผลการวิจัยพบวา การใฝรูใฝเรียนของ
นักศึกษาพยาบาล กลุมที่ไดรับการสอนแบบเนนวิจยัหลังการสอนสูงกวากอนการสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของกลุมที่ไดรับการสอนแบบเนนวิจัยกอน
และหลังการสอนไมแตกตางกัน การใฝรูใฝเรียนและความสามารถในการคิดวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาลกอนและหลังการสอนในกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบวิจัยและกลุมที่
ไดรับการสอนแบบปกต ิไมแตกตางกัน 

ยุพิน  โกณฑาและคณะ (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะ
นิสัยใฝรูใฝเรียนและเจตคติตอคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กอนและ
หลังการไดรับการพัฒนาโดยใชชุดกิจกรรม โดยใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝ
เรียนของนักเรียน นักเรียนประเมินตนเองในดานคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน และเจตคติตอ
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน แลวนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกันกอนและหลังการพัฒนาโดยใชชุดกิจกรรม  
ผลปรากฏวา คะแนนคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียนและเจตคติตอคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน อยูใน
ระดับสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญหลังไดรับการพัฒนาโดยใชชุดกิจกรรม 

ใจทิพย  ณ  สงขลา (2545: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บโดย
ใช วิธีวิจัยและศึกษาผลการเรียนการสอนแบบเนนวิจัย ผานเว็บที่มีตอความใฝรูใฝเรียน ของนิสิต
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เว็บไซตเพ่ือการเรียนการสอนแบบเนนวิจัย และแบบสอบถามเจตคติ
เก่ียวกับความใฝรูใฝเรียน ผลการวิจัยพบวา ความใฝรูใฝเรียนของกลุมตัวอยางหลังจากเรียนแบบ
เนนวิจัยผานเว็บไมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนจะเห็นวา คุณลักษณะใฝรูใฝ
เรียน เปนคุณลักษณะที่จําเปนที่จะตองปลูกฝงใหกับผูเรียน จะชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มี
ความตั้งใจ มีความเพียรพยาม และมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง จากการที่ผูเรียนแสดงออกมา
ใหเห็น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนซึ่งทําใหทราบถึงระดับความใฝรูใฝ
เรียนของนักเรียนและเพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาความใฝรูใฝเรียนไดตามศักยภาพ เพ่ือปรับตัว
อยูในสังคมแหงการเรียนรูไดอยางมีความสุข 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่  2             

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 12 หองเรียน จํานวนนักเรียน 456 คน ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดผูเรียนของแตละหองแบบ   
คละความสามารถ 

การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2        

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
(Sampling Unit) จากการจับฉลาก 1 หองเรียนจากนักเรียนทั้งหมด 12 หองเรียน ซึ่งทางโรงเรียน
ไดจัดผูเรียนของแตละหองแบบคละความสามารถ ไดกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 36 คน 

 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง 

คณิตศาสตร 
2. แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร 
3. แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร 
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4. แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
 

1. ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องการเสริม 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือการจัดการเรียนรูกลุม 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรมัธยมศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัด
สมุทรปราการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1.2 ศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากตําราและเอกสารงานวิจัย 
ที่เก่ียวของ 

1.3 วิเคราะห มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง กลุม 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง การเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

1.4  ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดการสราง 
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง การ
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ 
  1.4.1 สาระ 
  1.4.2 มาตรฐานการเรียนรู 
  1.4.3 ตัวชี้วัด 

1.4.4 จุดประสงคการเรียนรู 
1) ดานความรู 
2) ดานทักษะ/กระบวนการ 
3) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.4.5 สาระการเรียนรู 
1.4.6 กิจกรรมการเรียนรู (โดยใชข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา 

เปนฐาน) 
1.4.7 สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
1.4.8 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
1.4.9 บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 - ผลการสอน 
 - ปญหาและอุปสรรค 
 - ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
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1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ทั้งหมด 14 แผน ดังนี้ 
  อัตราสวนและสัดสวน      จํานวน 2  แผน 
  สมการเชิงเสนและระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร จํานวน 2  แผน 
  การวัด        จํานวน 2  แผน 
  ปริมาตร        จํานวน 2  แผน 
  สมบัติของรูปสามเหลี่ยม เสนขนาน และการนําไปใช จํานวน 2  แผน    
  ตรีโกณมิติ       จํานวน 2  แผน 
  สถิติและความนาจะเปน     จํานวน 2  แผน  

1.6 สรางแผนการจัดการเรียนรูในข้ันกิจกรรมการเรียนรู โดยใชข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้  

ข้ันที่ 1 การเชื่อมโยงปญหาและนําเสนอปญหา เปนข้ันที่ผูสอนจะเสนอสถานการณ 
ปญหาที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาที่จะสอนและปญหาที่จะใชในการกระตุนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียน
มองเห็นปญหา และเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

 ข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา เปนข้ันที่ผูเรียนจะตองทําความเขาใจกับปญหา 
และสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของกับปญหาได 

 ข้ันที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา เปนข้ันที่ผูเรียนดําเนินการศึกษาคนควาดวย 
ตนเองหรือเปนกลุมดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ผูวิจัยได
กําหนดไวแลว    

 ข้ันที่ 4 สังเคราะหความรู เปนข้ันที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

ข้ันที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุป 
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม แลวใหนักเรียนทําใบงานประจําหนวยการ
เรียน 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ที่ผูวิจัย 
สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความชัดเจนและความถูกตองของจุดประสงค
การเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม สื่อการเรียนรู และความสอดคลองระหวางจุดประสงค
การเรียนรูกับการวัดผลประเมินผล เพ่ือนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไข 

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ที่ผาน 
การปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยเพ่ือนําไปใชในการวิจัยกับ
กลุมตัวอยาง 
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2. ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเปนแบบอัตนัย มีจํานวน 4 ขอ  
  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแกปญหาทาง 

คณิตศาสตรเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
2.2 ศึกษาเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการ 

เรียนรูคณิตศาสตร หนังสือคูมือครูวิชาคณิตศาสตร (สสวท.) เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

2.3 กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรแบบอัตนัย  
จํานวน 4 ขอ  

2.4 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการเสริมทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ
และเกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 
ตาราง 5 เกณฑการใหคะแนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 

คะแนน  ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
 
4 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ อธิบายถึงเหตุผลในการใช
วิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจนและนําไปสูคําตอบที่ถูกตอง 

3 
 

ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ มีการอธิบายถึงเหตุผลใน
การใชแกปญหานั้นไมชัดเจน 

2 
 

ใชยุทธวิธีการดําเนินการแกปญหาสําเร็จเพียงบางข้ันตอน 
อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาวไมชัดเจน 

1 
 

การดําเนินการแกปญหามีรองรอยบางข้ันตอน อธิบายวิธีการ
ไมได แกปญหาไมสําเร็จ 

0 ทําไดไมถึงเกณฑตามความสามารถในการแกปญหา หรือไมมี
รองรอยการดําเนินการแกปญหา 

 
ที่มา : ปรับปรุงจากกรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-6  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544: 121-
123 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ขอที่ (0) ผูกลวดกับยอดเสาธง ดึงลวดใหตึงผูกกับหมุดบนดิน หางจากโคนเสา 25 ฟุต ถาลวดทํา
มุมกับพ้ืนดิน 55o เสาธงตนนี้สูงเทาใด (กําหนด tan 55o = 1.421) 
 

ตาราง  6  แนวทางการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 

แนวคําตอบ คะแนน ผลที่ปรากฏใหเห็น 
 
 
 
 
 
กําหนดให  AB  แทน ความสูงของเสาธง 
              BC  แทน ระยะที่หมุดอยูหางจากเสาธง 
               tan 55o  =   
จากโจทยกําหนดให  tan 55o = 1.421 
              BC = 25 
ตองการหา AB 
จะได         1.421  =   
                AB     =  1.421 x 25 
                AB     =  35.525 
ดังนั้น  เสาธงตนนี้สูง 35.525 ฟุต 

4 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหา
สําเร็จ อธิบายถึงเหตุผลในการ
ใช วิธีการดังกลาวได เข าใจ
ชัดเจนและนําไปสู คําตอบที่
ถูกตอง 

 
 
 
 
 
กําหนดให  AB  แทน ความสูงของเสาธง 
              BC  แทน ระยะที่หมุดอยูหางจากเสาธง 
จะได         1.421  =   
                AB     =  35.525 
ดังนั้น  เสาธงตนนี้สูง 35.525 ฟุต 

3 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหา
สําเร็จ มีการอธิบายถึงเหตุผล
ใ นการ ใ ช แก ปญหานั้ น ไ ม
ชัดเจน 

 

55o
 

B 25 C 

A 

55o
 

B 25 C 

A 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

แนวคําตอบ คะแนน ผลที่ปรากฏใหเห็น 
 
 
 
 
 
จากโจทยกําหนดให  tan 55o = 1.421 
จะได         tan 55o  =   
                1.421   =   
                   AB    =  25-1.421 
                   AB    =  23.879 
ดังนั้นเสาธงตนนี้สูง 23.879 ฟุต 

2 ใช ยุ ท ธ วิธี ก า ร ดํ า เนิ นการ
แกปญหาสํ า เ ร็ จ เ พี ยงบาง
ข้ันตอน อธิบายถึงเหตุผลใน
การใชวิธีการดังกลาวไมชัดเจน 

จากโจทยกําหนดให  tan 55o = 1.421 
จะได         tan 55o  =   
                1.421   =   

1 การดําเนินการแกปญหามี
รองรอยบางข้ันตอน อธิบาย
วิธีการไมได แกปญหาไม
สําเร็จ 

 0 ไมมีรองรอยการแกปญหา 
 

2.5 นําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรและเกณฑในการใหคะแนน 
ที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน ตรวจสอบ แลวนํามาคํานวณหาคา IOC และคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป แลว
นําขอเสนอมาปรับปรุงแกไข ผลการพิจารณา IOC มีคาตั้งแต 0.67-1.00 

2.6 นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกแลวมาทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
4 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย ที่เรียน
เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มาแลว จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก
และคาความยากงายของแบบทดสอบ และตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรตามเกณฑ 

2.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหเปนรายขอโดยพิจารณาจากดัชนีคาความยากงาย (PE) 
และดัชนีคาอํานาจจําแนก (D) พรอมกับคัดเลือก โดยใชวิธีของวิทนียและซาเบอรส(Whitney and 
Sabers) เฉพาะขอที่มีคาความยากงาย (PE) ตามเกณฑ ตั้งแต .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (D) 
ตามเกณฑตั้งแต .20 ข้ึนไป ซึ่งผลการวิจัยไดคาความยากงาย (PE) อยูระหวาง 0.48 – 0.59 และคา

A 

B C 25 
55o 



94 
 

อํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง 0.51 – 0.61  คัดเลือกใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวัง        
โดยคัดเลือกไวจํานวน 4 ขอ 

2.8 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท  จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน     
ที่เรียน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มาแลว เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบแบบอัตนัยโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
2538:200) ซึ่งผลการวิจัยไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.79 แลวนําแบบทดสอบที่หา
คาความเชื่อมั่นที่ไดไปเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือนําไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางตอไป 
 

3. ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเปนแบบอัตนัย มีจํานวน 6 ขอ  

  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการเชื่อมโยงทาง 

คณิตศาสตรเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
3.2 ศึกษาเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการ 

เรียนรูคณิตศาสตร หนังสือคูมือครูวิชาคณิตศาสตร (สสวท.) เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

3.3  กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรแบบอัตนัย 
จํานวน 6 ขอ ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ๆ ละ 2 ขอ คือ ตอนที่ 1 วัดทักษะการเชื่อมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร ตอนที่ 2 วัดทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และตอนที่ 3 วัด
ทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน  

3.4 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่องการเสริมทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย ตอนละ 4 ขอ 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 ขอและเกณฑการใหคะแนน  
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เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
 

ตาราง 7 เกณฑการใหคะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
 

คะแนน  ความสามารถในการแกปญหาที่ปรากฏใหเห็น 
 
4 

นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยง
กับสาระคณิตศาสตร/ศาสตรอ่ืน/ชีวิตประจําวัน เพ่ือชวยในการ
แกปญหา เพ่ืออธิบายขอสรุปไดอยางชัดเจนและนําไปสูคําตอบที่
ถูกตอง 

 
3 
 

นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยง
กับสาระคณิตศาสตร /สาระอ่ืน/ชีวิตประจําวัน เพ่ือชวยในการ
แกปญหา เพ่ืออธิบายขอสรุปไดแตคําตอบไมถูกตอง 

 
2 
 

นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยง
กับสาระคณิตศาสตร /สาระอ่ืน/ชีวิตประจําวัน เพ่ือชวยในการ
แกปญหาไดบางสวน และอธิบายขอสรุปไมถูกตอง 

 
1 
 

นําความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยง
กับสาระคณิตศาสตร /สาระอ่ืน/ชีวิตประจําวัน เพ่ือชวยในการ
แกปญหายังไมเหมาะสม แตมีความพยายามในการเขียนอธิบาย 

0 ไมมีการเชื่อมโยง/ไมมีรองรอยในการหาคําตอบ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจากกรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-6  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544: 121-
123 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
ขอที่ (0)  นครินทรมีเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท รวมกันได 78 เหรียญ คิดเปนเงินรวมกัน
ได 640 บาท จงหาวานครินทรมีเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท อยางละก่ีเหรียญ 
 
ตาราง 8 แนวทางการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
 

แนวคําตอบ คะแนน ผลที่ปรากฏใหเห็น 
ให  นครินทรมีเหรียญ 5 บาท    x    เหรียญ 
      และมีเหรียญ 10 บาท        y    เหรียญ 
เหรียญ 5 บาทและเหรียญ 10 บาทรวมกันได 78  

4 มีการนําความรูและวิธีการ
ทางคณิตศาสตรมาใชในการ
แกปญหาเพ่ืออธิบายขอสรุป 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

แนวคําตอบ คะแนน ผลที่ปรากฏใหเห็น 
เหรียญ 
จะได                    x + y  =  78  ………….(1) 
คิดเปนเงินรวมกันได  640 บาท 
จะได              5x + 10y  =  640  ………….(2) 
(1) x 5 ;         5x + 5y    =  390  ………….(3) 
(2) – (3) ;              5y    =  250 
                            y    =  50 
แทนคา y = 50 ลงใน (1) 
จะได               x + 50    =  78 
                            x    =  78 – 50 
                            x    =  28 
ดังนั้น นครินทรมีเหรียญ 5 บาท 28 เหรียญ 
          เหรียญ 10 บาท 50 เหรียญ 

 ไดอยางชัดเจนและนําไปสู
คําตอบที่ถูกตอง 
 

ให  นครินทรมีเหรียญ 5 บาท    x    เหรียญ 
      และมีเหรียญ 10 บาท        y    เหรียญ 
เหรียญ 5 บาทและเหรียญ 10 บาทรวมกันได 78 
เหรียญ 
จะได                     x + y  =  78  ………….(1) 
คิดเปนเงินรวมกันได  640 บาท 
จะได                 5x + 10y  =  640  ………….(2) 
(1) x 5 ;            5x + 5y    =  390  ………….(3) 
(2) – (3) ;                5y    =  250 
                              y    =  50 
แทนคา y = 50 ลงใน (1) 
จะได                x + 50    =  78 
                             x    =  78 – 50 
                             x    =  28 
ดังนั้น นครินทรมีเหรียญ 5 บาท 50 เหรียญ 
          เหรียญ 10 บาท 28 เหรียญ 

3 มีการนําความรูและวิธีการ
ทางคณิตศาสตรมาใชในการ
แกปญหาเพ่ืออธิบายขอสรุป
ไดแตคําตอบไมถูกตอง 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

แนวคําตอบ คะแนน ผลที่ปรากฏใหเห็น 
ให  นครินทรมีเหรียญ 5 บาท    x    เหรียญ 
      และมีเหรียญ 10 บาท        y    เหรียญ 
เหรียญ 5 บาทและเหรียญ 10 บาทรวมกันได 78 
เหรียญ 
จะได                   x + y  =  78  ………….(1) 
คิดเปนเงินรวมกันได  640 บาท 
จะได              5x + 10y  =  640  ………….(2) 
(1) x 5 ;         5x + 5y    =  390  ………….(3) 
(2) – (3) ;             5y    =  250 
                          y     =    5 
ดังนั้นนครินทรมีเหรียญ 10 บาท 5 เหรียญ มีเหรียญ 
5 บาท เปน 78 – 5 = 73 เหรียญ 

2 มีการนําความรูและวิธีการ
ทางคณิตศาสตรมาใชในการ
แกปญหาไดบางส วน  แต
อธิบายขอสรุปไมถูกตอง 

ให  นครินทรมีเหรียญ 5 บาท    x    เหรียญ 
      และมีเหรียญ 10 บาท        y    เหรียญ 
เหรียญ 5 บาทและเหรียญ 10 บาทรวมกันได 78 
เหรียญ 
จะได                     x + y  =  78  ………….(1) 
คิดเปนเงินรวมกันได  640 บาท 
จะได                    x + y  =  640  ………….(2) 

1 มีการนําความรูและวิธีการ
ทางคณิตศาสตรมาใชในการ
แกปญหายังไมเหมาะสม แต
มีความพยายามในการเขียน
อธิบาย 

นครินทรมีเหรียญ 5 บาท    x    เหรียญ  
มีเหรียญ 10 บาท               y   เหรียญ  
รวมกันได  78   เหรียญ 

0 ไมมีการเชื่อมโยง 

 
3.5 นําแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและเกณฑในการใหคะแนน 

ที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน ตรวจสอบ แลวนํามาคํานวณหาคา IOC และคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป แลว
นําขอเสนอมาปรับปรุงแกไข ผลการพิจารณา IOC มีคาเทากับ 1 ทุกขอ 

3.6 นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกแลวมาทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
4 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย ที่เรียน
เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มาแลว จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก
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และคาความยากงายของแบบทดสอบ และตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรตามเกณฑ 

3.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหเปนรายขอโดยพิจารณาจากดัชนีคาความยากงาย (PE) 
และดัชนีคาอํานาจจําแนก (D) พรอมกับคัดเลือก โดยใชวิธีของวิทนียและซาเบอรส(Whitney and 
Sabers) เฉพาะขอที่มีคาความยากงาย (PE) ตามเกณฑ ตั้งแต .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (D) 
ตามเกณฑตั้งแต .20 ข้ึนไป ซึ่งผลการวิจัยไดคาความยากงาย (PE) อยูระหวาง 0.43 – 0.58 และคา
อํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง 0.40 – 0.63 คัดเลือกใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดย
คัดเลือกไวจํานวน 6 ขอ 

3.8 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน 
ปอมนาคราชสวาทยานนท  จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ที่เรียน 
เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มาแลว เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แบบอัตนัยโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 200) 
ซึ่งผลการวิจัยไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.88 แลวนําแบบทดสอบที่หาคาความ
เชื่อมั่นที่ไดไปเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือนําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป 
 

4. ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนของนักเรียน มีจํานวน 35 ขอ มีข้ันตอนในการพัฒนา   

ดังนี ้
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความใฝรูใฝเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการ 

พัฒนาแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
4.2 ศึกษางานวิจัย และพัฒนาแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนจาก วัฒนา พาผล  

(2551: 194-197)  และนิภา  วงษสุรภินันท (2548: 114-129)  
4.3 กําหนดคุณลักษณะของความใฝรูใฝเรียนเปน 7 ดาน ๆ ละ 5 ขอ คือ การเห็นคุณคา 

ของสิ่งตาง ๆ  ความอยากรูอยากเห็น  ความตั้งใจ  การกลาคิดริเริ่ม  การมีเหตุผล  การศึกษา
คนควาดวยตนเอง  และความเพียรพยายาม 

4.4 สรางแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน จํานวน 70 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามวัด 
ความใฝรูใฝเรียนมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา  5  ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด  ได  5  คะแนน   
  มาก   ได  4  คะแนน   
  ปานกลาง  ได  3  คะแนน   
  นอย   ได  2  คะแนน   
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  นอยที่สุด  ได  1  คะแนน 
4.5 นําแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนและเกณฑในการใหคะแนนที่สรางเสร็จแลวเสนอ 

ตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ  
แลวนํามาคํานวณหาคา IOC และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป แลวนํา
ขอเสนอมาปรับปรุงแกไข ผลการพิจารณา IOC มีคาตั้งแต 0.67-1.00 

4.6 นําแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน จํานวน 70 ขอ ที่ผานการตรวจสอบจาก 
ผูเชี่ยวชาญและไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปอม
นาคราชสวาทยานนท จํานวน 100 คน แลวนําผลที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใช    
t-test (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2536: 139-140) แลวคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกที่คา t ตั้งแต 1.700 
ข้ึนไปไวดานละ 5 ขอ รวมทั้งหมดจํานวน 35 ขอ ซึ่งผลการวิจัยไดคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) 
อยูระหวาง 4.005 - 11.075 

4.7 นําแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนที่คัดเลือกไวแลวไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใช 
สูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2543: 248)   
ซึ่งผลการวิจัยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.91 

4.8 นําแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนที่ไดไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
ตัวอยางแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอ  แลวขีดเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับ
ระดับความเปนจริงมากที่สุดโดยมีหลักเกณฑในการเลือกดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนปานกลาง 
 นอย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนนอยที่สุด 
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ตาราง  9  แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
 

ขอความ 
ระดับความเปนจริง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ 
(0) ขาพเจาชอบอานหนังสือเก่ียวกับ
คณิตศาสตรเพราะคิดวาความรูที่ไดมี
ประโยชนตอการเรียน 

     

ความอยากรูอยากเห็น 
(0) เมื่อครูมอบหมายงานใหคนควาใน
เรื่องที่สนใจ ขาพเจาจะรีบศึกษาคนควา
ทันที 

     

ความต้ังใจ 
(0) ในขณะที่เรียน ขาพเจาจะเอาใจใส
ในสิ่งที่เรียนโดยไมคิดถึงเรื่องอ่ืน 

     

การกลาคิดริเริ่ม 
(0) ในการทํางานกลุมหากขาพเจามี
ความคิดเห็นที่แปลกใหมจะเสนอ
แนวคิดนั้นทันท ี

     

ความเพียรพยายาม 
(0) เมื่อไดรับมอบหมายงานจากครู
ขาพเจาจะทํางานอยางเต็มที่ เพ่ือให

งานสําเร็จตามเปาหมาย 

     

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(0) เมื่อมีเวลาวางขาพเจาจะคนควาหา
ความรูในเรื่องที่สนใจดวยตนเอง 

     

การมีเหตุผล 
(0) เมื่อประสบปญหาในการทํางานกลุม 
ขาพเจามีการรับฟงความคิดเห็นจาก
สมาชิกเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ
แกปญหาอยางถูกตอง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 

การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ที่มีตอทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และความ
ใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบ  One – Group 
Pretest – Posttest Design  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 249) 

 
ตาราง 10 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

   
เมื่อ E แทน กลุมทดลอง 

   X แทน วิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
   T1 แทน การทดสอบกอนเรียน 
   T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง มีข้ันตอนดังนี้ 
1.  ขอความรวมมือกับโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน  

1 หอง เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ และผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองโดยใชการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

2.  ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงรูปแบบการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 
เพ่ือที่จะไดปฏิบัติไดถูกตอง 

3. นําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  แบบทดสอบวัดทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน ไปทําการ
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนที่ไดจากการทดลอง
ครั้งนี ้เปนคะแนนกอนเรียน(Pretest) 

4. ดําเนินการทดลอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  
การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 36 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยนําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและแบบสอบถามวัดความใฝรู 
ใฝเรียนซึ่งเปนชุดเดียวกับชุดแรก  แลวบันทึกผลคะแนนหลังเรียน 
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6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบและแบบสอบถาม นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐานโดยใชวิธีทางสถิติตอไป 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน 
2. หาคาสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3. หาคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

ในการวิจัยครั้งนี้ใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1. สถิติพ้ืนฐาน 

1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538: 73) 
 
     X = ∑

 
 
 เมื่อ  푋 แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

   ∑ 푋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   푁 แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
1.2 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538: 79) 
      

푠 =
푁 ∑ 푋 − (∑ 푋)

푁(푁 − 1)  

 
 เมื่อ   푠  แทน    คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

∑ 푋   แทน    ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละตัว 
            (∑ 푋)  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

 푁   แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
2. สถิติที่ใชในการตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2.1  หาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เรื่องการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2539: 248-249) 
       

퐼푂퐶 =
∑ 푅
푁  
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เมื่อ  퐼푂퐶  แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
∑ 푅  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
푁   แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

2.2  หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) เพ่ือวิเคราะหแบบทดสอบ รายขอ 
แบบทดสอบแบบอัตนัย โดยใชวิธีของวิทนียและซาเบอรส (Whitney and Sabers) (ลวน สายยศ  
และอังคณา  สายยศ. 2539: 199-201) 
 

퐷 =
푆 − 푆

푁(푋 − 푋 ) 

 
  เมื่อ   퐷  แทน  อํานาจจําแนก 

푆   แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมเกง 
푆    แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมออน 

                             푋    แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
               푋    แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
   푁   แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือของกลุมออน 

2.3 หาดัชนีความยากงายของแบบทดสอบ แบบทดสอบแบบอัตนัย โดยใชวิธีของ 
วิทนียและซาเบอรส (Whitney and Sabers)  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2539:  
199-200) 
       

푃 =
푆 + 푆 − (2푁푋 )

2푁(푋 − 푋 )  

 
  เมื่อ  푃   แทน  ดัชนีคาความยากงาย 

푆   แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 
푆  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 
푋  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
푋  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

   푁 แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือของกลุมออน 
2.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 

Coefficient) ของครอนบัค (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 200) 
 

     α = 1 − ∑  
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  เมื่อ   훼  แทน  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
푛   แทน  จํานวนขอในแบบทดสอบ 
푠   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

   푠       แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
2.5 หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนโดยใช t-test 

 (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2536. 139: 140)  
 

     t = 푋퐻−푋퐿

푠퐻
2

푛퐻
+

푠퐿
2

푛퐿

 

 
เมื่อ   푡 แทน คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบประเมิน 
   푋    แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 

   푋    แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
   푠    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมสูง 
   푠    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมต่ํา 
   푛   แทน    จํานวนคนในกลุมสูง  
   푛    แทน   จํานวนคนในกลุมต่ํา 

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ขอที่ 3 และขอที่ 5 โดยใชสถิติ t-test for Dependent   

Samples (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2540: 248) 
 

      푡 = ∑
∑ (∑ )

       ; df = 푁 − 1 

 
  เมื่อ   t   แทน    คาพิจารณาใน t - Distribution 

D    แทน    ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
∑ 퐷     แทน    ผลรวมของผลตางของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

    (∑ 퐷)  แทน    ผลรวมของผลตางของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
N   แทน    จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
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3.2 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 และขอที ่4 โดยใชสถิติ t-test for One Sample  
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540: 240) 
 

     푡 =
√

  ; df = n-1 

 

เมื่อ   푡  แทน   คาที่พิจารณาใน t - Distribution 
푋  แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนสอบ 

     휇    แทน   เกณฑคาเฉลี่ยที่ตั้งไว (휇  = 65%) 
푠  แทน   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

   푛  แทน  จํานวนนักเรียน 
 



106 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผลจากการทดลองและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
 s แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 μ  แทน คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ (รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม) 
 k แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 t แทน คาสถิติที่นํามาใชการพิจารณาใน t-Distribution 
 n-1 แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ 
ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับดังนี ้

1. เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

2. เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 65 

3. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

4. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 65 

5. เปรียบเทียบความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชสูตร t-test for Dependent Samples ผลปรากฏดัง
ตาราง 11 
 
ตาราง 11  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น  
     มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

การทดสอบ n k X s t 
กอนการทดลอง 36 16 8.75 2.37 

11.09** 
หลังการทดลอง 36 16 11.64 1.49 

    
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังจากไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 แสดงวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
สูงข้ึน  
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2. เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 65 ใชสูตร t-test for One Sample ผลปรากฏ 
ดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น 
     มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑ 
     รอยละ 65 
 

การทดสอบ n k X s μ = 65 t 
หลังการทดลอง 36 16 11.64 1.49 10.4 4.96** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 11.64 คิดเปนรอยละ 72.75 แสดงวา การจัดกิจกรรม     
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวา
เกณฑรอยละ 65 
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3. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชสูตร t-test for Dependent Samples ผลปรากฏดัง
ตาราง 13 
 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น 
     มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ทักษะการเชื่อมโยง 
ทางคณิตศาสตร การทดสอบ n k X s t 

การเชื่อมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร 

กอนการทดลอง 36 8 4.39 1.11 
7.52** 

หลังการทดลอง 36 8 5.81 1.37 
การเชื่อมโยงระหวาง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
กอนการทดลอง 36 8 2.86 1.36 

8.93** 
หลังการทดลอง 36 8 5.14 1.44 

การเชื่อมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 

กอนการทดลอง 36 8 3.83 1.17 
10.79** 

หลังการทดลอง 36 8 6.08 1.04 
ทักษะการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตรรวมทั้ง 3 ดาน 
กอนการทดลอง 36 24 10.94 3.15 

10.04** 
หลังการทดลอง 36 24 17.03 3.10 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรรวมทั้ง 3 

ดาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 แสดงวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
สูงข้ึน 

และเมื่อจําแนกเปนรายดาน ไดแก 1) การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร 2) การเชื่อมโยง
ระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน  ๆ3) การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน           
ก็ปรากฏผลเชนเดียวกัน แสดงวา การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลให
นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร ทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืน ๆ และทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันสูงข้ึน 
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4. เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 65 ใชสูตร t-test for One Sample ผลปรากฏ 
ดังตาราง 14 

 
ตาราง 14 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น 
     มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑ 
     รอยละ 65 
 

ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร 

n k X s μ =65 t 

การเชื่อมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร 36 8 5.81 1.37 5.2 2.65** 

การเชื่อมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 

36 8 5.14 1.44 5.2 -0.25 

การเชื่อมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 

36 8 6.08 1.04 5.2 5.18** 

ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรรวมทั้ง 3 ดาน 36 24 17.03 3.10 15.6 2.75** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรรวมทั้ง 3 

ดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 17.03 คิดเปนรอยละ 70.96 แสดงวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูง
กวาเกณฑรอยละ 65 

และเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ทักษะการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตรและทักษะ
การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.81 และ 6.08 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 72.63 และ 76 
ตามลําดับ แสดงวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีทักษะการ
เชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันสูงกวาเกณฑรอยละ 65 
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แตทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ต่ํากวาเกณฑรอยละ 65 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 5.14 คิดเปนรอยละ 64.25 แสดงวา ไมมีหลักฐานยืนยันวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ    
สูงกวาเกณฑรอยละ 65  

 
5. เปรียบเทียบความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน ใชสูตร t-test for Dependent Samples ผลปรากฏดังตาราง 15 
 
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัด 
     กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

ความใฝรูใฝเรียน การทดลอง n k X s t 

การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ 
กอนการทดลอง 36 25 14.94 2.68 

4.09** 
หลังการทดลอง 36 25 15.47 2.46 

ความอยากรูอยากเห็น 
กอนการทดลอง 36 25 14.83 3.52 

3.04** 
หลังการทดลอง 36 25 15.22 3.22 

ความตั้งใจ 
กอนการทดลอง 36 25 16.92 3.05 

3.41** 
หลังการทดลอง 36 25 17.33 2.90 

การกลาคิดริเริ่ม 
กอนการทดลอง 36 25 13.28 3.67 

5.38** 
หลังการทดลอง 36 25 14.14 3.30 

ความเพียรพยายาม 
กอนการทดลอง 36 25 16.89 2.98 

2.84** 
หลังการทดลอง 36 25 17.33 2.73 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
กอนการทดลอง 36 25 15.94 3.93 

2.58** 
หลังการทดลอง 36 25 16.25 3.64 

การมีเหตุผล 
กอนการทดลอง 36 25 18.50 3.56 

3.26** 
หลังการทดลอง 36 25 19.03 3.33 

ความใฝรูใฝเรียนรวมทั้ง 7 
ดาน 

กอนการทดลอง 36 175 111.30 19.10 
9.16** 

หลังการทดลอง 36 175 114.83 17.52 
 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 



112 

 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 รวมทั้ง 7 ดาน ภายหลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
โดยใชปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีความใฝรูใฝเรียนสูงข้ึน 

และเมื่อจําแนกเปนรายดาน ไดแก 1) ดานการเห็นคุณคาของสิง่ตาง ๆ 2) ดานความอยากรู
อยากเห็น 3) ดานความตั้งใจ 4) ดานการกลาคิดริเริ่ม 5) ดานความเพียรพยายาม 6) ดานการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 7) ดานการมีเหตุผล ก็ปรากฏผลเชนเดียวกัน แสดงวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงผลใหนักเรียนมีความใฝรูใฝเรียน ดานการเห็นคุณคาของสิ่งตาง  ๆ
ดานความอยากรูอยากเห็น ดานความตั้งใจ ดานการกลาคิดริเริ่ม ดานความเพียรพยายาม ดาน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และดานการมีเหตุผลสูงข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอทักษะการแกปญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และ
ความใฝรูใฝเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 65 

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 65 

5.  เพ่ือเปรียบเทียบความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 65 

3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 65 
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5. ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน 
ฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
วิธีการดําเนินการของการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2        
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
(Sampling Unit) จากการจับฉลาก 1 หองเรียนจากนักเรียนทั้งหมด 12 หองเรียน ซึ่งทางโรงเรียน
ไดจัดผูเรียนของแตละหองแบบคละความสามารถ ไดกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 36 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย จํานวน 4 ขอ มีคาความยากงาย (P ) อยูระหวาง 0.48 – 
0.59 และคาอํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง 0.51 – 0.61 และมีคาความเชื่อมั่น 0.79 

3. แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร แบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ มีคาความยากงาย (P ) อยูระหวาง 0.43 – 
0.58 และคาอํานาจจําแนก (D) อยูระหวาง 0.40 – 0.63 และมีคาความเชื่อมั่น 0.88 

4. แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน จํานวน 35 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (t) อยู 
ระหวาง 4.005 – 11.075 และมีคาความเชื่อมั่น 0.91 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ  
จํานวน 1 หอง เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี ้และผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองโดยใชการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

2. ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงรูปแบบการเรียนรู โดยใชปญหาเปน 
ฐานเพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติไดถูกตอง 

3. นําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  แบบทดสอบวัดทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน ไปทําการ



115 

 

ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เปนกลุมตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนที่ไดจากการทดลอง
ครั้งนี ้เปนคะแนนกอนเรียน(Pretest) 

4. ดําเนินการทดลอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  
การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 36 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยนําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและแบบสอบถามวัดความใฝรู 
ใฝเรียนซึ่งเปนชุดเดียวกับชุดแรก  แลวบันทึกผลคะแนนหลังเรียน 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบและแบบสอบถาม นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐานโดยใชวิธีทางสถิติตอไป 

 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคะแนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชสถิติ t-test for 
Dependent Samples 

2. วิเคราะหคะแนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรเทียบกับเกณฑ โดยใชสถิติ  
t-test for One Sample  

3. วิเคราะหคะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรทั้ง 3 ดานและแยกเปนราย 
ดาน โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 

4. วิเคราะหคะแนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรทั้ง 3 ดานและแยกเปนราย 
ดานเทียบกับเกณฑ โดยใชสถิติ t-test for One Sample  

5. วิเคราะหคะแนนความใฝรูใฝเรียนโดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับ 
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน                
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับ 
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการ        
ทางคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับ 
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน                
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน ไดแก 1) การเชื่อมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร 2) การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และ 3) การเชื่อมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม       
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับ 
การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจําแนกเปนราย
ดานพบวา ทักษะการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตรและทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตร
กับชีวิตประจําวันสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตทักษะการ
เชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

5. ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนโดยใช 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวา
กอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน ไดแก 1) ดานการเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ 2) ดานความอยากรู
อยากเห็น 3) ดานความตั้งใจ   4) ดานการกลาคิดริ เริ่ม 5) ดานความเพียรพยายาม                     
6) ดานการศึกษาคนควาดวยตนเอง และ 7) ดานการมีเหตุผล หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอน
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน           
เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรูปแบบหรือวิธีการเรียนรูที่ใชการตั้ง
คําถามหรือปญหาเปนตัวกระตุนหรือนําทางผูเรียนใหเกิดความสนใจอยากรู ตัวปญหาจะเปนจุดตั้ง
ตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนในการพัฒนาทักษะการแกปญหา และเปนการพัฒนา
ผูเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได เพ่ือแกปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน ซึ่งในการจัดการเรียนรูนั้นครูผูสอนจะคอยกระตุนความคิดของผูเรียน โดยถามสิ่งที่
โจทยตองการทราบ และสิ่งที่โจทยกําหนดให ซึ่งสอดคลองกับ สิริพร ทิพยคง (2544ก:157-159) 
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กลาววา ควรใหอิสระในการคิดแกนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนคิดวาจะสามารถใชความคิดรวบ
ยอด ทักษะและหลักการใดในการแกปญหาโจทยนั้น ๆ ทดสอบวานักเรียนเขาใจโจทยปญหานั้น ๆ 
โดยการถามถึงสิ่งที่โจทยกําหนดใหและสิ่งที่โจทยตองการ และจากการฝกใหนักเรียนแกปญหาอยู
เปนประจําก็จะสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค เก่ียวกับกฎแหงการฝก (Law of 
Exercise) ซึ่งกลาววา สิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหัดฝกกระทําบอย ๆ ยอมทําใหผูฝกมีความคลองและ
สามารถทําไดดีกวาผูที่ไมไดรับการฝก และยังสอดคลองกับ วอลตัน และแมททิวส (Walton; & 
Matthews. 1998: 456-459) กลาววา “การใหปญหาตั้งแตตนจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนอยาก
เรียนรู และถานักเรียนแกปญหาไดก็จะมีสวนชวยใหนักเรียนจําเนื้อหาความรูนั้นไดงายและนานข้ึน 
เพราะมีประสบการณตรงในการแกปญหาดวยความรูดังกลาว ปญหาที่ใชเปนตัวกระตุนมักเปน
ปญหาที่ตองการคําอธิบายหรือความรูจากหลาย ๆ วิชา ทําใหนักเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธความ
ตอเนื่อง” ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน นาจะสงผลใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
สูงกวากอนไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

เชนเดียวกับงานวิจัยของ เบาเลอร (Boaler. 1998: 41-62) พบวานักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานจะมีทักษะทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน เชน ทักษะการ
เชื่อมโยง ทักษะการแกปญหา การตัดสินใจ การสรางตัวแบบ ทักษะการใหเหตุผล และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ราตรี เกตุบุตตา (2546:98-103) ที่ไดศึกษาผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
ตอความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักมีความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรแตกตางจากนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

2. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  

2.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยจะกําหนดปญหา 
ใหกับผูเรียนและใหเวลาผูเรียนทุกคนในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และรอบคอบ อีกทั้งผูวิจัย
จะคอยใชคําถามกระตุนผูเรียนรวมถึงสรางบรรยากาศในการเรียนเพ่ือใหผูเรียนรูสึกไมเครียด
จนเกินไป ซึ่งสอดคลองกับ สิริพร ทิพยคง (2544ข: 5) ที่กลาววา ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ควรใหเวลากับนักเรียนมากพอในการคิดแกปญหา คํานึงถึงความรูพ้ืนฐานที่นักเรียนจะตองใชใน
การแกโจทยปญหาเหลานั้น สรางบรรยากาศที่สงเสริมกระบวนการแกปญหา ใหกําลังใจและการ
กระตุนใหนักเรียนคิด 

2.2 ในการนําเสนอปญหานั้นจะตองเปนปญหาที่สามารถพบไดจริง และเปนปญหา 
ที่ผูเรียนอาจไมเคยพบมากอน จึงทําใหผูเรียนมีความสนใจเรียน และมีความกระตือรือรนที่จะคิดหา 
คําตอบของปญหานั้น ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2544ก: 205) กลาววา “ผูสอนอาจจัดกิจกรรม 
หรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรูอยูเสมอ เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นการนําความรูเนื้อหา 
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สาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม  หรือนําความรูและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรมาแกปญหาในสถานการณที่ผูสอนกําหนดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนเห็นความ
เชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  หรือเห็นการนําคณิตศาสตรไปประยุกตกับชีวิตประจําวัน” 

3. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้        
อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ผูวิจัยมีการสอดแทรกสถานการณปญหาที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
ปญหาคณิตศาสตรที่ผูเรียนสามารถแกปญหาโดยการเชื่อมโยงความรูภายในวิชาคณิตศาสตร 
เชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
เชน รูปทรงเรขาคณิต ปริมาตร มาใชในการแกปญหา ซึ่งจะทําใหผูเรียนสรางความสัมพันธและ
เชื่อมโยงความรูเขาดวยกันได สอดคลองกับที่เคนเนด้ี และทิปส (Kennedy and Tipps. 1994: 194-
198) ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรวา “การเชื่อมโยงควรสรางใหเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ
ในระหวางการสอน ใหนักเรียนทําในสิ่งที่เปนรูปธรรมและแปลงการกระทํานั้นมาเปนรูปภาพ 
แผนผัง กราฟ และสัญลักษณ” ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้นาจะทําใหทักษะการเชื่อมโยง     
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู"  

เชนเดียวกับงานวิจัยของ โทมัสและซานเทียโก(Thomas & Santiago.2002: 484-488) 
กลาววา “การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ถานําไปปฏิบัติโดยมีการจัดการเรียนรูในเชิงสรางสรรค
นักเรียนจะเกิดความตื่นเตน และกระตือรือรนที่จะเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนรักในการเรียน
คณิตศาสตร” และสอดคลองกับงานวิจยัของ บงกชรัตน สมานสินธุ (2551: บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและ
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ภายหลังการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 สูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  

4. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมติฐานขอที่ 4 แตเมื่อจําแนกเปนรายดาน ไดแก การเชื่อมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร การเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และการเชื่อมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน จะพบวา การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร และการเชื่อมโยง
ระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันที่สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
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4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยนําสถานการณที่เก่ียวของกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ทํา
ใหนักเรียนสามรถนําความรูเดิมมาใชในการแกสถานการณปญหา จึงสงผลใหทักษะการเชื่อมโยง
ภายในวิชาคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันที่สูงกวาเกณฑ 
รอยละ 65 และยังสงผลใหทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรรวมทั้ง 3 ดาน สูงกวาเกณฑรอยละ 
65 ซึ่งสอดคลองกับ เฮาวารด การดเนอร (Gardner Howard. 1983: 60-61) กลาววา 
“ความสามารถทางเชาวปญญาของมนุษยนั้นหมายถึงความสามารถในการแกปญหาที่เปนปญหาที่
แทจริงหรือเปนอุปสรรคที่ไดเผชิญ” และเนื้อหาเรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ที่
ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนเปนการนําความรูทางคณิตศาสตรตาง ๆ มาประยุกตเขากับชีวิตประจําวันเปน
สวนใหญ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนอยางเปนรูปธรรมและสามารถนําไปใชไดจริง และยัง
สอดคลองกับ ไพพะยอม พิมพพาเรือ (2549:1-3) ที่ไดกลาวถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรวา “ผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรูอยูเสมอ 
เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นการนําความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตรมาแกปญหาในสถานการณที่
ผูสอนกําหนดข้ึน หรือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน”  

4.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนนั้น เนนทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร เปนการประยุกตเนื้อหาที่ไดเรียนมาแลวใหเขากับชีวิตประจําวัน ซึ่ง
ผูวิจัยไมไดเนนเนื้อหาในสวนของการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ มากนัก และ
แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ จะเนนไปที่ความรูในสวนนี้
คอนขางมาก จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆไมสูง
กวาเกณฑรอยละ 65 ซึ่งสอดคลองกับ ไพพยอม พิมพพาเรือ (2549:1-3) ไดกลาวถึงองคประกอบ
หลักที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน 
วาจะตองมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเรื่องนั้น และมีความรูในเนื้อหาที่จะ
นําไปเชื่อมโยงกับสถานการณหรืองานอ่ืน ๆ ที่ตองการเปนอยางดี และยังสอดคลองกับสภาครู
คณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM. 1989:147) ไดกลาววา “ในการเชื่อมโยงความรูทาง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนนั้น นักเรียนจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับการเชื่อมโยงระหวางแนวคิดทาง
คณิตศาสตรในการคิดอนุมานขามหัวขอตาง ๆ ได นักเรียนควรจะไดมีการพัฒนาความคิดรวบยอด 
ทางคณิตศาสตรและกระบวนการใหม ๆ ที่สามารถประยุกตเพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนภายในวิชา
คณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ ได” 
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5. จากผลการวิจัย พบวา ความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน  
ก็ปรากฏผลเชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กําลังจะจบ
ชวงชั้น จึงใหความสําคัญและความสนใจในการเรียน ชอบศึกษาหาความรูและตื่นตัวกับสิ่งแปลก
ใหมอยูเสมอ มีความอยากรูอยากเห็น มีความตั้งใจในการเรียน กลาคิดริเริ่ม มีความเพียรพยายาม 
ชอบศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับ อารี พันธมณี (2546:19) ไดกลาวถึง
ลักษณะของผูที่มีความใฝรูใฝเรียนวาเปนบุคคลที่มีลักษณะรักเรียน ชอบการศึกษาอยูเสมอ ตื่นตัว
กับสิ่งแปลกใหมรอบตัว หรือจากระบบการเรียน อยากรูอยากเห็น สนใจ ติดตาม และแสวงหา
ความรู มีความรับผิดชอบตอชีวิตตนเองและการงาน ติดตามขาวสาร อานหนังสือ ดูโทรทัศน เรียนรู
ในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง มีทัศนคติที่ดีตอการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือปรับตนเองใหทันสมัย ทัน
ยุคทันเหตุการณ ทันโลก ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสามารถอยูในสังคมแหงการเรียนรูไดอยาง
มีความสุข  
 เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุพิน โกณฑาและคนอ่ืน ๆ (2544:บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบ
คุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน และเจตคติตอคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียนของนักเรียน ผลการวิจัย
พบวา คะแนนคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน และเจตคติตอคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียนของนักเรียน
หลังไดรับการพัฒนาโดยใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนไดรับการพัฒนาโดยใชชุดกิจกรรม และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน วัฒนานิมิตกุล (2540:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
สอนโดยใชสาระอิงบริบทเพ่ือสงเสริมความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย
พบวา รูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึนสามารถสงเสริมความใฝรูใฝเรียนใหแกนักเรียน  
 
ขอสังเกตจากการวิจัย 

1. ในการเรียนแตละคาบตองใชเวลาในการทบทวนบทเรียนนานและอธิบายเนื้อหา 
มากทําใหบางครั้งสอนไดไมเปนไปตามแผนที่ตั้งไว 

2. นักเรียนจะชอบการทํางานเปนกลุมมากกวาที่จะทําเปนรายบุคคล เนื่องจาก 
นักเรียนสามารถที่จะปรึกษาหารือและชวยกันคิดได 

3. ในการแกโจทยปญหานักเรียนสวนใหญจะไมคอยกลาลองทําดวยตนเองกอน แตจะ 
รอใหครูเฉลยหรืออธิบายมากกวา 

4. นักเรียนจะใหความสนใจเรียนในเรื่องที่เก่ียวกับศิลปะมาก เชน กิจกรรมหมูบาน 
แสนสุข และ กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ เพราะเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดใชความคิดและ
จินตนาการของตัวนักเรียนเอง 

5. ในบางกิจกรรมเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมนอยเกินไป เชน กิจกรรมรายการนี้มี 
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รางวัลครูผูสอนควรจะลดเนื้อหาลงและเพ่ิมเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมใหมากข้ึน โดยใหนักเรียน
ศึกษาจากใบความรูดวยตนเองแทน 

6. การสรางบรรยากาศในการเรียนรูมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ผูวิจัยตองมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนทุกคน และใหนักเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
เอาใจใสตอนักเรียนทุกคนดวยความเมตตาและอดทน ซึ่งจะสงผลตอพัฒนาการของผูเรียนเปนอยาง
มาก 

7. ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห และแกปญหา 
ดวยตนเองตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทํากิจกรรม ซึ่งจะทําใหนักเรียนตื่นตัวอยูเสมอและเกิดการ
เรียนรูในกิจกรรมนั้นไดอยางดี 

8. การที่นักเรียนไดมีการนําเสนอผลงานของตนหลังการทํากิจกรรม ทําใหนักเรียน 
ทราบถึงขอผิดพลาดของตนเองหรือกลุม แลวนําขอผิดพลาดนั้นไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดี
ย่ิงข้ึน รวมทั้งทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ กลาแสดงออกและตั้งใจที่จะสรางสรรคผลงานใหดี
ย่ิง ๆ ข้ึนไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ถา 
ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู โดยใหนักเรียนที่มีความสามารถในดานตาง ๆ 
ชวยออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับความสามารถดานนั้น ๆ โดยครูคอยใหคําแนะนํา ซึ่งจะทําให
กิจกรรมการเรียนรูนั้นตรงศักยภาพของนักเรียนและมีความนาสนใจย่ิงข้ึน 

2. ผูสอนตองระลึกอยูเสมอวาการที่จะแกปญหาไดนั้น นักเรียนตองมีพ้ืนฐานความรูที่ 
เพียงพอ มีเวลาในการคิด ไดใชความสามารถในการสรางความเขาใจ และอาจมีนักเรียนจํานวนมาก
ที่ไมสามารถแกปญหาไดถาครูจัดกิจกรรมไมเหมาะสม 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานครูผูสอนควรชี้แจงข้ันตอนให 
นักเรียนเขาใจ เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานทําใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหา 
และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูงข้ึน จึงควรสงเสริมใหมีการนํากิจกรรมการเรียนรูดังกลาว 
ไปใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมากข้ึน และควรนําสถานการณปญหาในชีวิตประจําวัน 
สอดแทรกในกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร  
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 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนา

ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดานอ่ืน ๆ ไดแก ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการสื่อสาร        
สื่อความหมาย และการนําเสนอ และทักษะความคิดสรางสรรค ใหกับนักเรียนในแตละระดับชั้น และ
ในเนื้อหาอ่ืน ๆ  

2. ควรมีการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานโดยศึกษาตัวแปรที ่
เก่ียวกับทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 

3. ควรมีการศึกษาตัวแปรที่เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคดานอ่ืน ๆ เชน     
ความมีวินัย จิตลักษณะ อยูอยางพอเพียง ความซื่อสัตยสุจริต ความมุงมั่นในการทํางาน รักความ
เปนไทย เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
 

ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
-  คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทาง  

คณิตศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และแบบสอบถามวัดความ 
ใฝรูใฝเรียน 

-  คาความยากงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะการ   
แกปญหาทางคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และแบบสอบถามวัด
ความใฝรูใฝเรียน 

-  คา ∑ 푋  คา ∑ 푋  คา 푆  เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการ 
แกปญหาทางคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และแบบสอบถามวัด
ความใฝรูใฝเรียน 
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ตาราง 16 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 -1 1 1 0.33 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 

  
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรขอที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC ≥ 0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC = 1 จํานวน 7 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

 

ตาราง 17 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ขอ 
ทักษะการเชื่อมโยงทาง

ทางคณิตศาสตร 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 

1 
ทักษะการเชื่อมโยง

ภายในวิชาคณิตศาสตร 

1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 

ทักษะการเชื่อมโยง
ระหวางคณิตศาสตรกับ

ศาสตรอ่ืน ๆ 

1 1 1 1 
6 0 1 1 0.67 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 

ทักษะการเชื่อมโยง
ระหวางคณิตศาสตรกับ

ชีวิตประจําวัน 

1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 

  
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรขอที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) โดยพิจารณาจากคา IOC ≥ 0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 - 1 
จํานวน 12 ขอ 
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ตาราง 18 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
 

ขอ ความใฝรูใฝเรียน 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 

1 

การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ 

1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 0 1 1 0.67 
10 1 1 1 1 
1 

ความอยากรูอยากเห็น 

1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 0 1 1 0.67 
5 1 1 1 1 
6 1 0 1 0.67 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
1 

ความตั้งใจ 

1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
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 ตาราง 18 (ตอ) 
 

ขอ ความใฝรูใฝเรียน 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 

9 
 

1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
1 

การกลาคิดริเริ่ม 

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

ความเพียรพยายาม 

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

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

ขอ ความใฝรูใฝเรียน 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 

7 

 

1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 0 1 1 0.67 
1 

การมีเหตุผล 

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

 
คัดเลือกแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนขอที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

โดยพิจารณาจากคา IOC ≥ 0.5 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 - 1 จํานวน 70 ขอ 
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ตาราง 19 คาความยากงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 
     ทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 
ขอที ่ ผลรวม

คะแนน
กลุมเกง 

(SU) 

ผลรวม
คะแนน

กลุมออน 
(SL) 

คะแนน
สูงสุด 
(Xmax) 

คะแนน
ต่ําสุด 
(Xmin) 

คาความ
ยากงาย 

(PE) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(D) 

ผลการ
พิจารณา 

1 83 45 4 1 0.52 0.51 ใชได 
2 78 33 4 1 0.41 0.60 ใชไมได 
3 71 30 4 1 0.34 0.55 ใชไมได 
4 91 47 4 1 0.59 0.59 ใชได 
5 84 38 4 1 0.48 0.61 ใชได 
6 99 33 4 1 0.33 0.41 ใชไมได 
7 81 43 4 1 0.49 0.51 ใชได 

 
ตัวอยางการหาคาความยากงาย (PE) ขอที่ 1 
     

푃 =
푆 + 푆 − (2푁푋 )

2푁(푋 − 푋 )  

 
  เมื่อ        푃   แทน  ดัชนีคาความยากงาย 

푆   แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 
푆  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 
푋  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
푋  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

    푁 แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือของกลุมออน 
แทนคา 

푃 =
79 + 45 − 2(25)(1)

2(25)(4 − 1)  
          =  0.49 
ตัวอยางการหาคาอํานาจจําแนก (D) ขอที่ 1 

퐷 =
푆 − 푆

푁(푋 − 푋 ) 
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  เมื่อ        퐷  แทน  อํานาจจําแนก 
푆   แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมเกง 
푆    แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมออน 

                              푋    แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
     푋    แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
     푁   แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือของกลุมออน 

แทนคา 

퐷 =
79 − 45

25(4 − 1) 
         = 0.45 
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ตาราง 20 คาความยากงาย (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยง 
     ทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ทักษะการ
เชื่อมโยง 

ขอ
ที่ 

ผลรวม
คะแนน
กลุมเกง 

(SU) 

ผลรวม
คะแนน

กลุมออน 
(SL) 

คะแนน
สูงสุด 
(Xmax) 

คะแนน
ต่ําสุด 
(Xmin) 

คา
ความ

ยากงาย 
(PE) 

คา
อํานาจ
จําแนก 

(D) 

ผลการ
พิจารณา 

ภายในวิชา
คณิตศาสตร 

1 47 17 3 0 0.43 0.40 ใชได 
2 53 29 3 0 0.82 0.48 ใชไมได 
3 71 29 4 0 0.50 0.42 ใชได 
4 74 35 4 1 0.39 .052 ใชไมได 

ระหวาง
คณิตศาสตรกับ
ศาสตร อ่ืน  ๆ

1 89 26 4 0 0.58 0.63 ใชได 
2 72 16 4 0 0.44 0.56 ใชไมได 
3 88 41 4 1 0.53 0.63 ใชได 
4 98 31 4 0 0.65 0.67 ใชไมได 

ระหวาง
คณิตศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน 

1 86 34 4 1 0.47 0.70 ใชไมได 
2 61 20 3 0 0.54 0.55 ใชได 
3 79 33 4 0 0.56 0.46 ใชได 
4 89 40 4 0 0.65 0.49 ใชไมได 

 
ตัวอยางการหาคาความยากงาย (PE) ขอที่ 1 
     

푃 =
푆 + 푆 − (2푁푋 )

2푁(푋 − 푋 )  

 
  เมื่อ        푃   แทน  ดัชนีคาความยากงาย 

푆   แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 
푆  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 
푋  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
푋  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

    푁 แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือของกลุมออน 
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แทนคา 

푃 =
47 + 17 − 2(25)(0)

2(25)(3 − 0)  
          =  0.43 
 
ตัวอยางการหาคาอํานาจจําแนก (D) ขอที่ 1 

퐷 =
푆 − 푆

푁(푋 − 푋 ) 

 
  เมื่อ        퐷  แทน  อํานาจจําแนก 

푆   แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมเกง 
푆    แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนกลุมออน 

                              푋    แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
     푋    แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
     푁   แทน  จํานวนนักเรียนของกลุมเกงหรือของกลุมออน 

แทนคา 

퐷 =
47 − 17

25(3 − 0) 
         = 0.40 
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ตาราง 21 คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
 

ความใฝรูใฝเรียน ขอที ่ คา t ผลการพิจารณา 

การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ 

1 1.525 ตัดทิ้ง 
2 5.111 คัดเลือกไว 
3 5.875 คัดเลือกไว 
4 2.606 ตัดทิ้ง 
5 2.932 ตัดทิ้ง 
6 4.005 คัดเลือกไว 
7 3.618 ตัดทิ้ง 
8 5.666 คัดเลือกไว 
9 2.899 ตัดทิ้ง 
10 6.917 คัดเลือกไว 

ความอยากรูอยากเห็น 

1 5.371 คัดเลือกไว 
2 4.538 ตัดทิ้ง 
3 8.295 คัดเลือกไว 
4 6.033 คัดเลือกไว 
5 4.861 คัดเลือกไว 
6 4.529 ตัดทิ้ง 
7 9.109 คัดเลือกไว 
8 2.707 ตัดทิ้ง 
9 3.707 ตัดทิ้ง 
10 3.101 ตัดทิ้ง 

ความตั้งใจ 

1 5.139 คัดเลือกไว 
2 8.056 คัดเลือกไว 
3 4.431 คัดเลือกไว 
4 5.500 คัดเลือกไว 
5 3.911 ตัดทิ้ง 
6 3.216 ตัดทิ้ง 
7 7.493 คัดเลือกไว 
8 2.277 ตัดทิ้ง 
9 2.849 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ความใฝรูใฝเรียน ขอที ่ คา t ผลการพิจารณา 
 10 3.802 ตัดทิ้ง 

การกลาคิดริเริ่ม 

1 4.352 ตัดทิ้ง 
2 7.480 คัดเลือกไว 
3 8.295 คัดเลือกไว 
4 7.736 คัดเลือกไว 
5 3.816 ตัดทิ้ง 

6 4.187 ตัดทิ้ง 
7 2.506 ตัดทิ้ง 
8 6.334 คัดเลือกไว 
9 4.431 ตัดทิ้ง 
10 4.629 คัดเลือกไว 

ความเพียรพยายาม 

1 2.382 ตัดทิ้ง 
2 6.865 คัดเลือกไว 
3 6.521 คัดเลือกไว 
4 4.373 ตัดทิ้ง 
5 5.393 ตัดทิ้ง 
6 3.448 ตัดทิ้ง 
7 5.687 คัดเลือกไว 
8 5.555 คัดเลือกไว 
9 3.350 ตัดทิ้ง 
10 6.788 คัดเลือกไว 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

1 3.785 ตัดทิ้ง 
2 4.836 ตัดทิ้ง 
3 6.851 คัดเลือกไว 
4 5.642 คัดเลือกไว 
5 4.876 คัดเลือกไว 
6 8.797 คัดเลือกไว 
7 7.708 คัดเลือกไว 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

ความใฝรูใฝเรียน ขอที ่ คา t ผลการพิจารณา 
 8 4.847 ตัดทิ้ง 

9 3.977 ตัดทิ้ง 
10 4.665 ตัดทิ้ง 

การมีเหตุผล 

1 5.049 ตัดทิ้ง 
2 6.836 คัดเลือกไว 
3 8.399 คัดเลือกไว 
4 5.220 ตัดทิ้ง 
5 11.075 คัดเลือกไว 
6 8.273 คัดเลือกไว 
7 5.807 ตัดทิ้ง 
8 6.423 คัดเลือกไว 
9 2.929 ตัดทิ้ง 

10 5.424 ตัดทิ้ง 

. 
 คัดเลือกแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนเฉพาะขอที่มีคาอํานาจจําแนกที่คา t ตั้งแต 1.700 
ข้ึนไปไวดานละ 5 ขอ  
 หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน โดยใช t-test  

푡 =
푋퐻 − 푋퐿

푠퐻
2

푛퐻
+ 푠퐿

2

푛퐿

 

 
เมื่อ   푡 แทน คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบประเมิน 
   푋    แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 

   푋    แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
   푠    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมสูง 
   푠    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมต่ํา 
   푛   แทน    จํานวนคนในกลุมสูง 
   푛    แทน   จํานวนคนในกลุมต่ํา 
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ตาราง 22 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริม 
     ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ขอที ่ 푋  푋  푠  
1 278 817 0.45 
2 283 863 0.63 
3 252 702 0.67 
4 227 591 0.76 

 
ตาราง 23 คา ∑ 푋  และคา ∑ 푋  ทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
     เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

คนที ่ 푋 푋  คนที ่ 푋  푋  
1 13 169 19 15 225 
2 12 144 20 15 225 
3 13 169 21 14 196 
4 11 121 22 13 169 
5 8 64 23 13 169 
6 11 121 24 10 100 
7 10 100 25 8 64 
8 10 100 26 12 144 
9 11 121 27 10 100 
10 12 144 28 7 49 
11 12 144 29 11 121 
12 11 121 30 11 121 
13 9 81 31 11 121 
14 10 100 32 9 81 
15 11 121 33 9 81 
16 10 100 34 12 144 
17 14 196 35 5 25 
18 15 225 36 9 81 
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ตาราง 23 (ตอ) 
คนที ่ 푋 푋  คนที ่ 푋  푋  
37 9 81 67 9 81 
38 11 121 68 7 49 
39 11 121 69 9 81 
40 6 36 70 5 25 
41 9 81 71 14 196 
42 11 121 72 8 64 
43 14 196 73 11 121 
44 12 144 74 15 225 
45 11 121 75 10 100 
46 6 36 76 10 100 
47 9 81 77 11 121 
48 8 64 78 9 81 
49 14 196 79 10 100 
50 11 121 80 8 64 
51 10 100 81 6 36 
52 11 121 82 9 81 
53 11 121 83 12 144 
54 10 100 84 9 81 
55 11 121 85 8 64 
56 8 64 86 11 121 
57 9 81 87 13 169 
58 8 64 88 10 100 
59 15 225 89 10 100 
60 8 64 90 14 196 
61 9 81 91 15 225 
62 10 100 92 14 196 
63 8 64 93 8 64 
64 8 64 94 10 100 
65 8 64 95 10 100 
66 5 25 96 13 169 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

คนที ่ 푋  푋  คนที ่ 푋  푋  
97 8 64 99 15 225 
98 7 49 100 14 196 
    1,040 11,424 

 
หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรแบบอัตนัย โดย

ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค 

α =
푛

n − 1
1 −

∑ 푠
푠

 

  เมื่อ  훼  แทน  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
푛   แทน  จํานวนขอในแบบทดสอบ 
푠   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

     푠       แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

    푠 = ∑ (∑ )
( )    

  เมื่อ    n แทน    จํานวนคนที่เขาสอบทั้งหมด 
    ∑ 푋   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
   ∑ 푋   แทน    ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
 จากตาราง 23 จะได ∑ 푋  = 1,040 , ∑ 푋 = 11,424 , n = 100 

    푠 = ( , ) ( , )
( )   

          =  6.14 
  จะได n = 4 , ∑ 푠  = 2.51 , 푠  = 6.14 

α =
4

4 − 1 1 −
2.51
6.14  

           = 0.79 
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ตาราง 24 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริม 
     ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

ขอที ่ 푋  푋  푠  
1 167 331 0.53 
2 217 535 0.65 
3 237 663 1.02 
4 252 708 0.74 
5 147 277 0.62 
6 234 620 0.73 

 
ตาราง 25 คา ∑ 푋  และคา ∑ 푋  ทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร  
     เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 

คนที ่ 푋  푋  คนที ่ 푋  푋  
1 22 484 17 17 289 
2 20 400 18 18 324 
3 19 361 19 21 441 
4 15 225 20 19 361 
5 14 196 21 17 289 
6 10 100 22 15 225 
7 11 121 23 10 100 
8 9 81 24 11 121 
9 12 144 25 9 81 
10 11 121 26 11 121 
11 14 196 27 9 81 
12 14 196 28 7 49 
13 11 121 29 10 100 
14 11 121 30 8 64 
15 14 196 31 9 81 
16 12 144 32 11 121 
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ตาราง 25 (ตอ) 
 

คนที ่ 푋  푋  คนที ่ 푋  푋  
33 9 81 62 11 121 
34 10 100 63 8 64 
35 11 121 64 9 81 
36 13 169 65 10 100 
37 10 100 66 7 49 
38 10 100 67 8 64 
39 12 144 68 11 121 
40 10 100 69 12 144 
41 5 25 70 7 49 
42 16 256 71 21 441 
43 13 169 72 19 361 
44 15 225 73 19 361 
45 17 289 74 16 256 
46 11 121 75 16 256 
47 12 144 76 12 144 
48 5 25 77 12 144 
49 13 169 78 12 144 
50 12 144 79 11 121 
51 16 256 80 9 81 
52 17 289 81 11 121 
53 11 121 82 9 81 
54 12 144 83 12 144 
55 13 169 84 13 169 
56 12 144 85 8 64 
57 15 225 86 10 100 
58 12 144 87 11 121 
59 18 324 88 16 256 
60 9 81 89 14 196 
61 8 64 90 17 289 
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ตาราง 25 (ตอ) 
 

คนที ่ 푋  푋  คนที ่ 푋  푋  
91 20 400 96 12 144 
92 16 256 97 4 16 
93 17 289 98 6 36 
94 10 100 99 19 361 
95 10 100 100 21 441 
    1,254 17,284 

 
 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรแบบอัตนัย โดย
ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค 

α =
푛

n − 1
1 −

∑ 푠
푠

 

  เมื่อ  훼  แทน  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
푛   แทน  จํานวนขอในแบบทดสอบ 
푠   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

     푠       แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

    푠 = ∑ (∑ )
( )    

  เมื่อ    n แทน    จํานวนคนที่เขาสอบทั้งหมด 
    ∑ 푥   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
   ∑ 푥   แทน    ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
จากตาราง 25 จะได ∑ 푋  = 1,254 , ∑ 푋 = 17,284 , n = 100 

    푠 = ( , ) ( , )
( )   

          =  15.75 
  จะได n = 6 , ∑ 푠  = 4.29 , 푠  = 15.75 

α =
6

6 − 1 1 −
4.29

15.75  

           = 0.88 
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ตาราง 26 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอที ่ 푋  푋  푠  ขอที ่ 푋  푋  푠  
1 376 1,460 0.46 19 288 930 1.02 
2 356 1,320 0.53 20 226 650 1.42 
3 281 865 0.69 21 356 1,352 0.86 
4 241 641 0.61 22 354 1,326 0.74 
5 231 615 0.83 23 383 1,540 0.69 
6 281 897 1.08 24 382 1,540 0.81 
7 264 768 0.72 25 307 1,053 1.12 
8 312 1,084 1.12 26 353 1,335 0.90 
9 341 1,263 1.02 27 359 1,365 0.77 
10 279 869 0.92 28 335 1,207 0.86 
11 344 1,246 0.64 29 340 1,266 1.10 
12 357 1,345 0.71 30 269 819 0.96 
13 330 1,156 0.67 31 361 1,411 1.08 
14 382 1,552 0.94 32 349 1,273 0.56 
15 366 1,426 0.86 33 381 1,521 0.71 
16 278 856 0.85 34 398 1,642 0.59 
17 283 933 1.35 35 381 1563 1.12 
18 285 917 1.06     
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ตาราง 27 คา ∑ 푋  และคา ∑ 푋  ทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
 

คนที ่ 푋  푋  คนที ่ 푋  푋  
1 128 16384 30 90 8100 
2 90 8100 31 92 8464 
3 123 15129 32 111 12321 
4 119 14161 33 126 15876 
5 108 11664 34 131 17161 
6 119 14161 35 125 15625 
7 65 4225 36 111 12321 
8 100 10000 37 114 12996 
9 139 19321 38 146 21316 
10 131 17161 39 117 13689 
11 89 7921 40 117 13689 
12 98 9604 41 115 13225 
13 113 12769 42 104 10816 
14 128 16384 43 128 16384 
15 112 12544 44 90 8100 
16 104 10816 45 123 15129 
17 147 21609 46 119 14161 
18 133 17689 47 108 11664 
19 134 17956 48 119 14161 
20 76 5776 49 65 4225 
21 76 5776 50 100 10000 
22 143 20449 51 139 19321 
23 119 14161 52 139 19321 
24 146 21316 53 131 17161 
25 109 11881 54 89 7921 
26 127 16129 55 98 9604 
27 116 13456 56 113 12769 
28 127 16129 57 128 16384 
29 108 11664 58 112 12544 
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ตาราง 27 (ตอ) 
 

คนที ่ 푋  푋  คนที ่ 푋  푋  
59 127 16129 80 117 13689 
60 108 11664 81 117 13689 
61 90 8100 82 115 13225 
62 92 8464 83 104 10816 
63 111 12321 84 128 16384 
64 126 15876 85 90 8100 
65 131 17161 86 123 15129 
66 125 15625 87 119 14161 
67 111 12321 88 108 11664 
68 114 12996 89 128 16384 
69 116 13456 90 112 12544 
70 119 14161 91 127 16129 
71 65 4225 92 108 11664 
72 100 10000 93 90 8100 
73 139 19321 94 92 8464 
74 131 17161 95 111 12321 
75 89 7921 96 126 15876 
76 98 9604 97 131 17161 
77 113 12769 98 128 16384 
88 114 12996 99 90 8100 
79 146 21316 100 123 15129 
    11,409 1,327,483 
 
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา ของครอนบัค 

α =
푛

n − 1
1 −

∑ 푠
푠

 

  เมื่อ  훼  แทน  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
푛   แทน  จํานวนขอในแบบทดสอบ 
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푠   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
     푠       แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

푠 =
푛 ∑ 푋 − (∑ 푋 )

푛(푛 − 1)  

  เมื่อ    n แทน    จํานวนคนที่เขาสอบทั้งหมด 
    ∑ 푋   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
   ∑ 푋   แทน    ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 
 จากตาราง 27 จะได ∑ 푋  = 11,409 , ∑ 푋 = 1,327,483 , n = 100 

    푠 = ( , , ) ( , )
( )   

          =  260.91 
  จะได n = 35 , ∑ 푠  = 30.37 , 푠  = 260.91 

α =
35

35 − 1 1 −
30.37

260.91  

           = 0.91 
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ภาคผนวก ข 
 

 -  คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

-  คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

-  คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 
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ตาราง 28 คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การเสริมทักษะ 
    กระบวนการทางคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(16 คะแนน) 

หลังเรียน 
(16 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(16 คะแนน) 

หลังเรียน 
(16 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 4 9 5 25 19 10 13 3 9 
2 12 14 2 4 20 10 13 3 9 
3 8 12 4 16 21 7 11 4 16 
4 8 11 3 9 22 5 10 5 25 
5 11 13 2 4 23 7 11 4 16 
6 10 12 2 4 24 12 14 2 4 
7 9 12 3 9 25 10 15 5 25 
8 4 10 6 36 26 9 11 2 4 
9 11 12 1 1 27 9 10 1 1 
10 9 11 2 4 28 5 10 5 25 
11 12 13 1 1 29 12 13 1 1 
12 12 14 2 4 30 10 12 2 4 
13 3 10 7 49 31 10 11 1 1 
14 8 10 2 4 32 8 10 2 4 
15 9 12 3 9 33 6 10 4 16 
16 10 11 1 1 34 9 13 4 16 
17 10 14 4 16 35 10 11 1 1 
18 7 10 3 9 36 9 11 2 4 
       รวม 104 386 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 104 , ∑ D = 386 , (∑ D)  = 10,816 , N = 36 

    푡 =
( ) ,
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        =
, ,

    

        =
,

     

         =
√

  
        =  11.09 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 

    푡 =
√

  

  푋 = 11.64,  휇 =10.4, 푠 = 1.49,  푛 = 36   
 แทนคา 

    푡 = . .
.

√

  

        =  .
.   

        =  .
.

     
        =  4.96 
(เปดตารางคา t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 29 คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่องการเสริมทักษะ 
     กระบวนการทางคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน    
     รวมทั้ง 3 ดาน  
 

คนที ่
กอนเรียน 
(24 คะแนน) 

หลังเรียน 
(24 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(24 คะแนน) 

หลังเรียน 
(24 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 8 19 11 121 19 13 17 4 16 
2 11 18 7 49 20 12 20 8 64 
3 10 21 11 121 21 13 22 9 81 
4 10 16 6 36 22 11 12 1 1 
5 10 17 13 169 23 16 17 1 1 
6 4 15 6 36 24 17 19 2 4 
7 9 17 8 64 25 9 11 2 4 
8 9 13 4 16 26 14 16 2 4 
9 9 20 1 1 27 10 13 3 9 
10 19 22 9 81 28 1 17 6 36 
11 13 16 7 49 29 11 11 0 0 
12 9 19 8 64 30 12 16 4 16 
13 11 21 11 121 31 13 18 5 25 
14 10 16 7 49 32 9 17 8 64 
15 11 17 6 36 33 10 19 9 81 
16 12 20 8 64 34 10 12 2 4 
17 11 16 5 25 35 15 19 4 16 
18 11 12 1 1 36 11 22 11 121 
       รวม 210 1,650 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 3  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 210 , ∑ D = 1,650 , (∑ D)  = 44,100 , N = 36 
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    푡 =
( , ) ,

 

        =
, ,

    

        =
,

     

         =
√ .

  

        =  10.04 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 30 คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่องการเสริมทักษะ 
     กระบวนการทางคณิตศาสตร ดานการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังการจัด 
     กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
      

คนที ่
กอนเรียน 
(8 คะแนน) 

หลังเรียน  
(8 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(8 คะแนน) 

หลังเรียน   
(8 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 4 6 2 4 19 6 6 0 0 
2 5 7 2 4 20 6 7 1 1 
3 4 6 2 4 21 6 7 1 1 
4 4 6 2 4 22 3 3 0 0 
5 3 7 4 16 23 6 6 0 0 
6 4 6 2 4 24 6 6 0 0 
7 4 6 2 4 25 2 2 0 0 
8 3 3 0 0 26 5 5 0 0 
9 4 6 2 4 27 3 4 1 1 
10 6 7 1 1 28 5 6 1 1 
11 4 6 2 4 29 3 3 0 0 
12 5 7 2 4 30 4 5 1 1 
13 4 7 3 9 31 6 6 0 0 
14 4 7 3 9 32 4 6 2 4 
15 5 6 1 1 33 3 7 4 16 
16 5 7 2 4 34 4 5 1 1 
17 5 6 1 1 35 4 7 3 9 
18 3 4 1 1 36 6 8 2 4 
       รวม 51 117 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 51 , ∑ D = 117 , (∑ D)  = 2,601 , N = 36 
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    푡 =
( ) ,

 

        =
, ,

    

        =
,

     

         =
√ .

  

         =  7.52 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 31 คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่องการเสริมทักษะ 
     กระบวนการทางคณิตศาสตร ดานการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ กอนและ 
     หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(8 คะแนน) 

หลังเรียน   
(8 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(8 คะแนน) 

หลังเรียน  
(8 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 1 6 5 25 19 4 6 2 4 
2 5 5 0 0 20 3 6 3 9 
3 2 7 5 25 21 4 8 4 16 
4 2 4 2 4 22 3 4 1 1 
5 0 4 4 16 23 4 4 0 0 
6 2 4 2 4 24 6 7 1 1 
7 1 5 4 16 25 3 4 1 1 
8 2 4 2 4 26 4 5 1 1 
9 5 7 2 4 27 3 3 0 0 
10 3 8 5 25 28 3 6 3 9 
11 2 5 3 9 29 3 3 0 0 
12 3 6 3 9 30 2 5 3 9 
13 2 7 5 25 31 2 4 2 4 
14 2 4 2 4 32 2 4 2 4 
15 3 6 3 9 33 2 4 2 4 
16 3 6 3 9 34 2 2 0 0 
17 3 5 2 4 35 7 6 1 1 
18 3 4 1 1 36 2 7 5 25 
       รวม 84 282 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 84 , ∑ D = 282 , (∑ D)  = 7,056 , N = 36 
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    푡 =
( ) ,

 

        =
, ,

    

        =
,

     

         =
√ .

  

         =  8.93 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 32 คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่องการเสริมทักษะ 
     กระบวนการทางคณิตศาสตร ดานการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน กอนและ 
     หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(8 คะแนน) 

หลังเรียน   
(8 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(8 คะแนน) 

หลังเรียน  
(8 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 3 7 4 16 19 3 5 2 4 
2 1 6 5 25 20 3 7 4 16 
3 4 8 4 16 21 3 7 4 16 
4 4 6 2 4 22 5 4 1 1 
5 1 6 5 25 23 6 7 1 1 
6 3 5 2 4 24 5 6 1 1 
7 4 6 2 4 25 4 5 1 1 
8 4 6 2 4 26 5 6 1 1 
9 6 7 1 1 27 4 6 2 4 
10 4 7 3 9 28 3 5 2 4 
11 3 6 3 9 29 5 5 0 0 
12 3 6 3 9 30 6 6 0 0 
13 4 7 3 9 31 5 8 3 9 
14 3 5 2 4 32 3 7 4 16 
15 3 5 2 4 33 5 8 3 9 
16 4 7 3 9 34 4 5 1 1 
17 3 5 2 4 35 4 6 2 4 
18 5 4 1 1 36 3 7 4 16 
       รวม 85 261 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 85 , ∑ D = 261 , (∑ D)  = 7,225 , N = 36 
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    푡 =
( ) ,

 

        =
, ,

    

        =
,

     

         =
√ .

  

         =  10.79 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 4  
เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานกับเกณฑรวมทั้ง 3 ดาน 

    푡 =
√

  

  푋 = 17.03 ,  휇 =15.6 , 푠 =3.10 , 푛 = 36   
 แทนคา 

    푡 = . .
.

√

  

        =  .
.   

        =  .
.

     

        =  2.75 
(เปดตารางคา t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
 
เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานกับเกณฑ ดานการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร 

                                        푡 =
√

  

  푋 =5.81 ,  휇 =5.2 , 푠 =1.37 , 푛 = 36   
 แทนคา 

    푡 = . .
.

√

  

        =  .
.   

        =  .
.

     

        =  2.65 
(เปดตารางคา t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานกับเกณฑ ดานการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 

                                        푡 =
√

  

  푋 =5.14 ,  휇 =5.2 , 푠 =1.44 , 푛 = 36   
 แทนคา 

    푡 = . .
.

√

  

        =  .
.   

        =  .
.

     

        =  -0.25 
(เปดตารางคา t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
 
เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานกับเกณฑ ดานการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 

                                        푡 =
√

  

  푋 =6.08 ,  휇 =5.2 , 푠 =1.04 , 푛 = 36   
 แทนคา 

    푡 = . .
.

√

  

        =  .
.   

        =  .
.

     

        =  5.18 
(เปดตารางคา t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 33 คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
     ปญหาเปนฐาน รวมทั้ง 7 ดาน 
 

คนที ่
กอนเรียน 

(175 คะแนน) 
หลังเรียน 

(175 คะแนน) 
ผลตาง 

คนที ่
กอนเรียน 

(175 คะแนน) 
หลังเรียน 

(175 คะแนน) 
ผลตาง 

D D2 D D2 
1 122 125 3 9 19 127 131 4 16 
2 87 95 8 64 20 77 85 8 64 
3 116 119 3 9 21 76 84 8 64 
4 119 122 3 9 22 140 140 0 0 
5 108 114 4 16 23 114 118 4 16 
6 113 117 4 16 24 142 143 1 1 
7 64 70 6 36 25 107 110 3 9 
8 97 100 3 9 26 126 131 5 25 
9 140 140 0 0 27 114 115 1 1 
10 124 127 3 9 28 125 127 2 4 
11 88 94 6 36 29 106 112 6 36 
12 93 97 4 16 30 90 96 6 36 
13 108 114 6 36 31 92 95 3 9 
14 122 122 0 0 32 111 116 5 25 
15 106 107 1 1 33 123 124 1 1 
16 100 102 2 4 34 127 129 2 4 
17 140 141 1 1 35 123 128 5 25 
18 129 131 2 4 36 111 113 2 4 
       รวม 125 615 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 125 , ∑ D = 615 , (∑ D)  = 15,625 , N = 36 
 

    푡 =
( ) ,
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        =
, ,

    

        =
,

     

         =
.

  

        =    9.16 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 34 คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
     ปญหาเปนฐาน ดานการเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 17 17 0 0 19 18 18 0 0 
2 10 13 3 9 20 14 14 0 0 
3 13 15 2 4 21 14 14 0 0 
4 15 15 0 0 22 20 20 0 0 
5 14 16 2 4 23 17 17 0 0 
6 15 16 1 1 24 19 20 1 1 
7 8 9 1 1 25 15 15 0 0 
8 14 15 1 1 26 21 21 0 0 
9 16 16 0 0 27 15 15 0 0 
10 17 17 0 0 28 15 15 0 0 
11 12 12 0 0 29 14 14 0 0 
12 11 12 1 1 30 13 15 2 4 
13 14 15 1 1 31 13 13 0 0 
14 14 14 0 0 32 13 13 0 0 
15 15 15 0 0 33 15 16 1 1 
16 13 13 0 0 34 15 16 1 1 
17 18 18 0 0 35 19 19 0 0 
18 16 17 1 1 36 16 17 1 1 
       รวม 19 31 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 19 , ∑ D = 31 , (∑ D)  = 361 , N = 36 
 
    푡 =

( )
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        =
,

    

        =      

         =
.

  
        =    4.09 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 35 คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
     ปญหาเปนฐาน ดานความอยากรูอยากเห็น 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 18 19 1 1 19 19 19 0 0 
2 8 11 3 9 20 10 10 0 0 
3 16 17 1 1 21 10 10 0 0 
4 16 18 2 4 22 20 20 0 0 
5 16 16 0 0 23 15 16 1 1 
6 15 15 0 0 24 18 18 0 0 
7 9 10 1 1 25 14 14 0 0 
8 13 13 0 0 26 18 18 0 0 
9 17 17 0 0 27 18 18 0 0 
10 17 17 0 0 28 16 16 0 0 
11 13 13 0 0 29 11 13 2 4 
12 11 11 0 0 30 12 12 0 0 
13 12 13 1 1 31 7 9 2 4 
14 14 14 0 0 32 16 16 0 0 
15 14 14 0 0 33 19 19 0 0 
16 13 13 0 0 34 20 20 0 0 
17 17 17 0 0 35 18 18 0 0 
18 20 20 0 0 36 14 14 0 0 
       รวม 14 26 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 14 , ∑ D = 26 , (∑ D)  = 196 , N = 36 
 
    푡 =

( )
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        =     

        =      

         =
.

  

        =   3.04 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 36 คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
     ปญหาเปนฐาน ดานความตั้งใจ 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 18 18 0 0 19 20 22 2 4 
2 17 17 0 0 20 11 12 1 1 
3 19 20 1 1 21 11 12 1 1 
4 17 17 0 0 22 19 19 0 0 
5 17 17 0 0 23 17 17 0 0 
6 17 20 3 9 24 21 21 0 0 
7 10 12 2 4 25 19 20 1 1 
8 15 16 1 1 26 18 18 0 0 
9 19 19 0 0 27 19 19 0 0 
10 17 17 0 0 28 20 20 0 0 
11 13 13 0 0 29 20 20 0 0 
12 14 14 0 0 30 13 14 1 1 
13 17 17 0 0 31 15 15 0 0 
14 19 19 0 0 32 14 14 0 0 
15 15 15 0 0 33 18 18 0 0 
16 12 13 1 1 34 22 22 0 0 
17 21 21 0 0 35 18 19 1 1 
18 19 19 0 0 36 18 18 0 0 
       รวม 15 25 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 15 , ∑ D = 25 , (∑ D)  = 225 , N = 36 
 

    푡 =
( )
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        =     

        =      

         =
.

  
        =   3.41 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 37 คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
     ปญหาเปนฐาน ดานการกลาคิดริเริ่ม 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 14 16 2 4 19 17 18 1 1 
2 8 9 1 1 20 9 10 1 1 
3 12 14 2 4 21 9 11 2 4 
4 13 14 1 1 22 18 18 0 0 
5 11 13 2 4 23 11 12 2 4 
6 15 15 0 0 24 20 20 0 0 
7 8 9 1 1 25 13 13 0 0 
8 15 16 1 1 26 17 19 2 4 
9 23 22 -1 1 27 14 14 0 0 
10 16 17 1 1 28 12 13 1 1 
11 12 12 0 0 29 7 10 3 9 
12 12 12 0 0 30 10 10 0 0 
13 11 13 2 4 31 13 13 0 0 
14 14 14 0 0 32 16 18 2 4 
15 11 12 1 1 33 14 14 0 0 
16 10 11 1 1 34 15 15 0 0 
17 21 21 0 0 35 10 13 3 9 
18 15 15 0 0 36 12 13 1 1 
       รวม 31 59 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 31 , ∑ D = 59 , (∑ D)  = 961 , N = 36 
 
    푡 =

( )
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        =
,

    

        =
,

     

         =
.

  

        =   5.38 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 38 คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
     ปญหาเปนฐาน ดานความเพียรพยายาม 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 16 17 1 1 19 18 19 1 1 
2 16 14 -2 4 20 11 13 2 4 
3 19 17 -2 4 21 11 12 1 1 
4 18 18 0 0 22 21 21 0 0 
5 17 18 1 1 23 17 18 1 1 
6 17 16 -1 1 24 22 22 0 0 
7 9 10 1 1 25 18 18 0 0 
8 14 14 1 1 26 18 20 2 4 
9 23 22 -1 1 27 17 17 0 0 
10 18 19 1 1 28 20 20 0 0 
11 14 16 2 4 29 14 14 0 0 
12 16 18 2 4 30 14 15 1 1 
13 15 17 2 4 31 14 14 0 0 
14 20 20 0 0 32 17 18 1 1 
15 18 18 0 0 33 19 19 0 0 
16 17 17 0 0 34 17 18 1 1 
17 19 20 1 1 35 16 17 1 1 
18 20 20 0 0 36 18 18 0 0 
       รวม 17 43 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 17 , ∑ D = 43 , (∑ D)  = 289 , N = 36 
 
    푡 =

( )
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        =
,

    

        =
,

     

         =
.

  

        =   2.84 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 39 คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
     ปญหาเปนฐาน ดานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 19 18 -1 1 19 17 17 0 0 
2 9 11 2 4 20 10 11 1 1 
3 18 17 -1 1 21 10 11 1 1 
4 18 18 0 0 22 19 19 0 0 
5 15 15 0 0 23 15 16 1 1 
6 17 16 -1 1 24 21 21 0 0 
7 8 8 0 0 25 8 10 2 4 
8 14 14 0 0 26 14 15 1 1 
9 21 21 0 0 27 14 14 0 0 
10 18 19 1 1 28 21 22 1 1 
11 13 14 1 1 29 22 22 0 0 
12 15 16 1 1 30 13 13 0 0 
13 18 18 0 0 31 13 14 1 1 
14 20 20 0 0 32 19 20 1 11 
15 13 13 0 0 33 18 18 0 0 
16 17 17 0 0 34 16 16 0 0 
17 23 23 0 0 35 18 18 0 0 
18 17 17 0 0 36 13 13 0 0 
       รวม 11 21 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 11 , ∑ D = 21 , (∑ D)  = 121 , N = 36 
 
    푡 =

( )
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        =     

        =      

         =
.

  

        =   2.58 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ตาราง 40 คะแนนแบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
     ปญหาเปนฐาน ดานการมีเหตุผล 
 

คนที ่
กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
คนที ่

กอนเรียน 
(25 คะแนน) 

หลังเรียน 
(25 คะแนน) 

ผลตาง 
D D2 D D2 

1 20 20 0 0 19 18 18 0 0 
2 19 20 1 1 20 12 15 3 9 
3 19 19 0 0 21 11 14 3 9 
4 22 22 0 0 22 23 23 0 0 
5 18 19 1 1 23 22 22 0 0 
6 17 19 2 4 24 21 21 0 0 
7 12 12 0 0 25 20 20 0 0 
8 12 12 0 0 26 20 20 0 0 
9 21 23 2 4 27 17 18 1 1 
10 21 21 0 0 28 21 21 0 0 
11 11 14 3 9 29 18 18 0 0 
12 14 14 0 0 30 15 17 2 4 
13 21 21 0 0 31 17 17 0 0 
14 21 21 0 0 32 16 17 1 1 
15 20 20 0 0 33 20 20 0 0 
16 18 18 0 0 34 22 22 0 0 
17 21 21 0 0 35 24 24 0 0 
18 22 22 0 0 36 20 20 0 0 
       รวม 19 43 

 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

    푡 = ∑
∑ (∑ )

  

 จากตาราง ∑ D= 19 , ∑ D = 43 , (∑ D)  = 361 , N = 36 
 
    푡 =

( )
 



190 

 

        =
,

    

        =
,

     

         =
.

  

        =   3.26 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t เทากับ 2.44 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อ df = 36 – 1 = 35) 
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ภาคผนวก ค 
 

-  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง การเสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร      ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
ภาคเรียนที่  2        ปการศึกษา  2552 
เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร :    จํานวน  2  คาบ         
        สมบัติของรูปสามเหลี่ยม เสนขนาน และการนําไปใช 
_________________________________________________________________________ 
 
1. สาระที่  6 : ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
2. มาตรฐาน  

ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
3. ตัวชี้วัด 

1.  ใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา 
2.  ใชความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาใน 

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
     3.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง 
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ 

4.   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
4. จุดประสงคการเรียนรู 

4.1 ดานความรู : นักเรียนสามารถ 
 4.1.1 นําสมบัติของเสนขนานหาขนาดของมุมได (K1) 
 4.1.2 นําความรูเรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คลายกันมาใชแกปญหาได (K2) 

4.2 ดานทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถในการ 
  4.2.1 แกปญหา (P1) 
  4.2.2 เชื่อมโยง (P2) 
  4.2.3 สื่อสาร นําเสนอ (P3) 
  4.3.4 คิดสรางสรรค (P4) 
4.3 ดานคุณลักษณะ : นักเรียน 
  4.3.1 มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (A1) 
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1 

3 2 

Y 

4 5 

X 

C B 

A 

  4.3.2 มีความกระตือรือรน (A2) 
4.3.3มีความรับผิดชอบในการทํางาน (A3) 

5.  สาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 

กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มี 퐵퐶⃖ ⃗ เปนฐาน 푋푌⃖ ⃗ ขนานกับ 퐵퐶 ⃖ ⃗ และผานจุด A จากสมบัต ิ
เสนขนานและมุมแยงจะได 

  2  =  4 และ 3 = 5  
แต     1 + 4 + 5  =  1800 (ขนาดของมุมตรง) 
ดังนั้น 1 + 2 + 3   =  1800 (ผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม) 
สรุปไดวา  ขนาดของมุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ รวมกันได 180 องศา  
 ถาตอดานใดดานหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไป มุมภายนอกที่เกิดข้ึนจะมีขนาดเทากับ
ผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไมใชมุมประกอบสองมุมฉากของมุมภายนอกนัน้ 
 เราสามารถนําสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายกันสองรูปมาใชในการแกโจทยเก่ียวกับการวัด
หาความยาว หาความสูง และระยะทางได 

ตัวอยาง  บันไดยาว 5 เมตร พาดอยูผนังตึก เมื่อชางปูนข้ึนไปได  ของบันได เขาทําที่ฉาบปูนตก 

ถาจุดที่ที่ฉาบปูนตกลงมาถูกพ้ืนดินหางจากผนังตึก 0.4 เมตร ดังรูป จงหาวาเชิงบันไดอยูหางจาก
ผนังตึกเทาไร 
 
 
 
 
 
 
 

0.4 x 

4 

5 

B E 
C 

D 

A 
5 
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A 

x+0.4 
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D 

4 

x 
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ให AC แทน บันได ยาว 5 เมตร 

   DC แทน ระยะที่ชางปูนข้ึนบันไดไปได  ของบันได ดังนั้น DC =  x 5 = 4 เมตร 

   EC เปนจุดที่ที่ฉาบปูนตก  ให EC ยาว x เมตร 
เนื่องจาก  ∆퐴퐵퐶~∆퐷퐸퐶 (เพราะมีขนาดของมุมเทากันสามคู มุมตอมุม) 

จะได  =   

นั่นคือ  .          =              
  4(0.4 + 푥)     =            5푥     
  1.6 + 4푥         =            5푥   
                 1.6    =         5푥 − 4푥 
                 1.6    =             푥 
 หรือ                   푥    =         1.6 
นั่นคือ ระยะหางระหวางจุดทีท่ี่ฉาบปูนตกกับเชิงบันไดตรงพ้ืนยาว 1.6 เมตร 
ดังนั้น เชิงบันไดอยูหางจากผนังตึก 0.4 + 1.6 = 2 เมตร 
6.    กิจกรรมการเรียนรู  

คาบที่ 1 
ขั้นที่ 1 การเชื่อมโยงปญหาและนําเสนอปญหา 
1. ครูทบทวนสมบัติของเสนขนานและมุมแยง มุมภายนอกกับมุมภายใน และสมบัติของรูป 

สามเหลี่ยม 
2. ครูใหนักเรียนจับคูในการทํากิจกรรม  “พับ...หามุม” กระดาษจะมีลักษณะเปนรูป 

สามเหลี่ยมที่เขียนวงแสดงมุมไวทุกมุมทั้งสองหนา จากนั้นใหนักเรียนพับมุมยอดมาจดที่เสนฐาน 
จากนั้นพับมุมที่ฐานแตละฐานเขาหามุมยอดที่พับลงมา จะเกิดเปนมุมตรงนักเรียนจะเขาใจไดวา มุม
ภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได 1800 (P1,P2) 

3. นักเรียนแตละคูปฏิบัติกิจกรรม “พับ...หามุม” ที่ครูกําหนดให (A1,A2,A3,P4) 
4. ครูแจกใบกิจกรรม “รูปหลายเหลี่ยมแสนกล” เพ่ือเปนการทบทวนเรื่องเสนขนานกับรูป 

สามเหลี่ยม ซึ่งใบกิจกรรม “รูปหลายเหลี่ยมแสนกล” จะเปนรูปหกเหลี่ยมดานเทา โดยใหนักเรียนตัด
ออกตามแนวเสนที่ครูกําหนดไวในใบกิจกรรม ซึ่งจะมีชิ้นสวน 13 ชิ้น แลวใหนักเรียนนํามาประกอบ
เปนรูปหกเหลี่ยมดานเทา มุมเทา ที่มีขนาดใหญกวาเดิม (P1,P2,P4) 

ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
5. นักเรียนแตละคูทําความเขาใจกับใบกิจกรรม “รูปหลายเหลี่ยมแสนกล” (A1,A2,A3) 
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ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
6. นักเรียนทําการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ หรืออาจไดจากการลองผิดลองถูกตาม 

ความคิดของนักเรียน 
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู 
7. นักเรียนแตละคนนําวิธีการของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับคูของตนเอง และชวยกันปฏิบัติ 

ตามใบกิจกรรม พรอมทั้งตอบคําถามทายกิจกรรม (A1,P3) 
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและเสนขนานและแจก 

ใบงานที่ 1 พรอมทั้งเฉลยทายชั่วโมง (K1) 
คาบที่ 2  
ขั้นที่ 1 การเชื่อมโยงปญหาและนําเสนอปญหา 
1. ครูทบทวนเรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน 
2. แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 5 คน และครูแจกใบกิจกรรม “เพราะเรา...คลายกัน” เพ่ือดู 

การคิดวิเคราะหของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จะกําหนดรูปที่มีลักษณะคลายกันแตมีขนาดตางกัน 
จากนั้นใหนักเรียนนํามาประกอบเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จํานวน 3 รูป (P2,P4,A1,A2,A3) 

3. เมื่อนักเรียนทําใบกิจกรรม “เพราะเรา...คลายกัน” เสร็จแลวครูแจกใบกิจกรรม “เสาธงตนนี้ 
สูงเทาไร” ซึ่งใบกิจกรรมนี้จะใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการหาความสูงของเสาธงโรงเรียน 
โดยการนําความรูเรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายกันสองรูปมาใชในการแกโจทยปญหาใน
สถานการณจริง(K2,P1,P2,P3,P4,A1,A2,A3) 

ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา 
4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําความเขาใจกับใบกิจกรรม “เสาธงตนนี้สูงเทาไร” 
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
5. ครูใหนักเรียนลงปฏิบัติจริงในสนาม โดยนักเรียนทําการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล 

ตาง ๆ หรือจากที่เรียนมาแลว (P1,P3,P4) 
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู 
6. ครูใหนักเรียนนําวิธีการที่ไดจากการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ นํามาใชในการหา 

ความสูงของเสาธงและทําใบกิจกรรม (K2,P1,P2,P3,P4,A1,A2,A3) 
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ 
7. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองทั้ง 2 กิจกรรมที่ใหนักเรียนปฏิบัติหนาชั้นเรียน พรอม 
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ทั้งรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับการนําสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คลายกันไปใชในการแกโจทยปญหา 
(P3) 

8. ครูแจกใบงานที่ 2 ใหนักเรียนทําและสงทายชั่วโมง (K2) 
7. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 

7.1 ใบกิจกรรม “รูปหลายเหลี่ยมแสนกล” ใบกิจกรรม “เพราะเรา...คลายกัน” และใบกิจกรรม 
“เสาธงตนนี้สูงเทาไร” 

7.2 ใบความรู 
7.3 ใบงานที่ 1 และ 2 
7.4 กาว กรรไกร ตลับเมตร 

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน วิธีการ เครื่องมือที่ใช เกณฑ 

ดานความรู 
1. นําสมบัติของเสนขนานหา
ขนาดของมุมได (K1) 
2. นําความรูเรื่องสมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่คลายกันมาใช
แกปญหาได (K2) 
 

 
 

ตรวจใบกิจกรรม
และใบงาน 

 

 
 

- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 

 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ข้ึนไป 

ดานทักษะกระบวนการ 
1. แกปญหา (P1) 
2. เชื่อมโยง (P2) 
3. สื่อสาร นําเสนอ (P3) 
4. คิดสรางสรรค (P4) 
 

 
ตรวจใบกิจกรรม 
ใบงานและการ

สังเกต 

 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 
- แบบประเมินใบ
กิจกรรม 
- แบบประเมินใบ
งาน 

 
 

ถูกตองรอยละ 80 
ข้ึนไป 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. มีทักษะในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน (A1) 
2. มีความกระตือรือรน (A2) 
3. มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน (A3) 

 
 

สังเกตจากการ
รวมกิจกรรมการ

เรียนรู 

 
 
-  แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 
 

ผานเกณฑใน
ระดับดี 
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9. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผลการสอน 
นักเรียนใหความสนใจกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูใหทํา และสามารถสรุปไดวามุมภายในของรูป 

สามเหลี่ยมรวมกันเปน 180 องศา และมีขนาดเทากับมุมตรงจากกิจกรรมที่ใหทํา นักเรียนแตละกลุม
ทํากิจกรรมรูปสามแสนกลและกิจกรรมเพราะเราคลายกันอยางสนุกสนาน บางกลุมใชเวลาทํานาน 
บางกลุมก็ใชเวลาไมนาน และมีการลองผิดลองถูก  

 
ปญหาและอุปสรรค 
นักเรียนยังประยุกตใชความรูและตอบคําถามในใบงานไมคอยได 
 
ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
ครูควรจะใชวิธีการสอนโดยการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูคําตอบ และอาจจะมีการแสดงวิธีทําให 

ดูเปนตัวอยางประกอบ  
 
 
 
        ........................................ผูสอน 

          (นางสาววาสนา  ก่ิมเทิ้ง) 
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1 

3 2 

Y 

4 5 

X 

C B 

A 

 
 
 
สมบัติของเสนขนานกับมุมภายใน 
1. ถาเสนตรงสองเสนขนานกันและมีเสนตัดแลวขนาดของมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของ

เสนตัดรวมกันเปน 180 องศา 
2. เสนตรงสองเสนขนานกันก็ตอเมื่อระยะระหวางเสนตรงสองเสนเทากันเสมอ 
3. ถาเสนตรงเสนหนึ่งตัดเสนตรงคูหนึ่งทําใหขนาดของมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสน

ตัดรวมกันเปน 180 องศาแลวเสนตรงเสนตรงคูนั้นจะขนานกัน 
 
 
 
 

สมบัติของเสนขนานและมุมแยง 
1. ถาเสนตรงสองเสนขนานกันและมีเสนตัดแลวมุมแยงจะมีขนาดเทากัน 
2. ถาเสนตรงเสนหนึ่งตัดเสนตรงคูหนึ่ง ทําใหมุมแยงมีขนาดเทากันแลวเสนตรงคูนั้นจะขนาน

กัน 
สมบัติของเสนขนานและมุมภายนอกและมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัด 

1. ถาเสนตรงสองเสนขนานกันและมีเสนตัดแลวมุมภายนอกและมุมภายในที่อยูบนขาง 
เดียวกันของเสนตัดจะมีขนาดเทากัน 

2. ถาเสนตรงเสนหนึ่งตัดเสนตรงคูหนึ่ง ทําใหมุมภายนอกและมุมภายในที่อยูตรงขามบนขาง 
เดียวกันของเสนตัดจะมีขนาดเทากันแลว เสนตรงคูนั้นจะขนานกัน 

กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มี 퐵퐶⃖ ⃗ เปนฐาน 푋푌⃖ ⃗ ขนานกับ 퐵퐶 ⃖ ⃗ และผานจุด A  ดังรูป 
จากสมบัติเสนขนานและมุมแยงจะได 
 
 
 

 
 

  2  =  4 และ 3 = 5  
แต     1 + 4 + 5  =  1800 (ขนาดของมุมตรง) 

ใบความรู 

1 4 

3 2 
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ดังนั้น 1 + 2 + 3   =  1800 (ผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม) 
สรุปไดวา  ขนาดของมุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ รวมกันได 180 องศา  
 ถาตอดานใดดานหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไป มุมภายนอกที่เกิดข้ึนจะมีขนาดเทากับ
ผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไมใชมุมประกอบสองมุมฉากของมมุภายนอกนั้น 
 เราสามารถนําสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายกันสองรูปมาใชในการแกโจทยเก่ียวกับการวัด
หาความยาว หาความสูง และระยะทางได 

ตัวอยาง  บันไดยาว 5 เมตร พาดอยูผนังตึก เมื่อชางปูนข้ึนไปได  ของบันได เขาทําที่ฉาบปูนตก 
ถาจุดที่ที่ฉาบปูนตกลงมาถูกพ้ืนดินหางจากผนังตึก 0.4 เมตร ดังรูป จงหาวาเชิงบันไดอยูหางจาก
ผนังตึกเทาไร 
 
 
 
 
 
 
ให AC แทน บันได ยาว 5 เมตร 

   DC แทน ระยะที่ชางปูนข้ึนบันไดไปได  ของบันได ดังนั้น DC =  x 5 = 4 เมตร 
   EC เปนจุดที่ที่ฉาบปูนตก  ให EC ยาว x เมตร 
เนื่องจาก  ∆퐴퐵퐶~∆퐷퐸퐶 (เพราะมีขนาดของมุมเทากันสามคู มุมตอมุม) 

จะได  =   

นั่นคือ  .          =              
  4(0.4 + 푥)     =            5푥     
  1.6 + 4푥         =            5푥   
                 1.6    =         5푥 − 4푥 
                 1.6    =             푥 
 หรือ                   푥    =         1.6 
นั่นคือ ระยะหางระหวางจุดทีท่ี่ฉาบปูนตกกับเชิงบันไดตรงพ้ืนยาว 1.6 เมตร 
ดังนั้น เชิงบันไดอยูหางจากผนังตึก 0.4 + 1.6 = 2 เมตร 
 

0.4 x 

4 

5 

B E 
C 

D 

A 
5 

C B 

A 

x+0.4 

C E 

D 

4 

x 
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 ใหนักเรียนตัดรูปหกเหลี่ยมดานเทาตามที่กําหนด และตัดออกตามแนวเสน นําชิ้นสวนทั้ง 13 
ชิ้น ที่ตัดไดมาประกอบเปนรูปหกเหลี่ยมดานเทา มุมเทา ที่มีขนาดใหญกวารูปเดิม พรอมตอบ
คําถาม            
            
            
            
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรม 
“รูปหลายเหล่ียมแสนกล” 
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    รูปหกเหลี่ยมดานเทา มุมเทา  

            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของรูปหกเหลี่ยมดานเทา มุมเทา ประกอบดวย 

1. เสนขนานที่เทากัน.....................................คู 
2. รูปสามเหลี่ยมดานเทา................................รูป 
3. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว.................................รูป 
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ใหนักเรียนตัดรูปที่กําหนดให แลวบอกวารูปใดคลายกัน จากนั้นใหนักเรียนนํารูปทั้งหมดมา
ประกอบเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จํานวน 3 รูป ในใบคําตอบที่ครูกําหนดให พรอมทั้งตอบคําถาม 

           
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรม 
“เพราะเรา...คลายกนั” 
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สมาชิก 
1. ………………………………………………. 
2. ……………………………………………..... 
3. ……………………………………………….. 
4. ……………………………………………….. 
5. ……………………………………………….. 

 
รูปที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบคําตอบ 
กิจกรรม “เพราะเรา...คลายกัน” 
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รูปที่  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 เมื่อนักเรียนนํารูปทั้งหมดมาประกอบเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จํานวน 3 รูป แลวใหนักเรียน
ตอบคําถามตอไปนี ้
รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่คลายกัน คือ รูปที่ .................................................................... 
รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน คือ รูปที่ ........................................................................ 
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ใหนักเรียนแตละกลุมหาความสูงของเสาธงของโรงเรียน วาเสาธงสูงเทาไร (โดยใชเครื่อง
เล็งรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ครูกําหนดใหมาใชในการคํานวณ และกําหนดระยะหางตามความ
เหมาะสม พรอมอธิบายวิธีการทําพรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ใบกิจกรรม 
“เสาธงตนน้ีสูงเทาไร” 
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1. จากรูป 퐴퐵//퐶퐷 จงหาคาของ a , b และ c 
 

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

2. จากรูปจงหาคาของ a , b และ c 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ใหนักเรียนหาคาของตัวแปรตาง ๆ ในแตละขอตอไปนี ้
3.1  
 
 
 
 

 

ใบงานท่ี 1 

b 

b 

A 

B C 
1400 

a 

c 1000 

360 

680 

x y 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………. 

A 

a 

1100 
B 

840 

D C 

c 

a b 
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3.2  
 
 
 
 
3.3  
 
 
 
 
 
3.4  
 
 
 
 
 
 
3.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x 

650 x 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………. 

470 

x 

350 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………. 

a 

340 

b 760 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………. 

700 

500 
b 

c a 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………. 
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จงแสดงวิธีทํา 

1. วีระยืนอยูหางจากเสาธงเปนระยะทาง 70 เมตร เขาทํากระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ม ี
ดานประกอบมุมฉากยาว 10 เซนติเมตร และ 14 เซนติเมตร ตามลําดับ ใหเปนรูปสามเหลี่ยมคลาย
วางกับระดับสายตา จุดที่วีระยืนหางจากเสาธง วีระสูง 1.80 เมตร จงหาความสูงของเสาธง (พรอม
ทั้งวาดรูปประกอบ) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ใบงานท่ี 2 
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2. เด็กชายย่ิงศักด์ิมองยอดตึกซึ่งเห็นในแนวเดียวกับเสาธง ถาตึกสูง 60 เมตร เสาธงสูง 25  
เมตร ย่ิงยงยืนหางจากเสาธง 10 เมตร เสาธงอยูหางจากตึกเทาไร (พรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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3. สมศักด์ิแสดงวิธีหาความกวางของคลองแหงหนึ่ง ดังรูป กําหนดใหจุด A เปนตนไมฝงตรง 
ขาม เขาใชไมปกจุด B , C , D และ E  ตามลําดับ ถาระยะ BC = 8 เมตร CD = 4 เมตร DE = 5 
เมตร อยากทราบวาคลองมีความกวางเทาไร 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

A 

D C B 

E 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ที่ ชื่อ – สกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

รวม ความ
รับผิดชอบใน
การทํางาน 

การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

ความ
กระตือรือรน 

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

ที่ ชื่อ – สกุล 

การประเมิน 

รวม 
การ

แกปญหา 
การเชื่อมโยง 

การนําเสนอ
และการ
สื่อสาร 

ความคิด
สรางสรรค 

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

ที่ ชื่อ – สกุล 

การประเมิน 

รวม 
ความถูกตอง 

ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

ความตรงตอ
เวลา 

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

ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3  หมายถึง   ดีมาก ทํางานเสร็จและมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสงงาน
กอนหรือตรงกําหนดเวลากําหนด 

2  หมายถึง   ดี ทํางานเสร็จและดวยความเปนระเบียบเรียบรอยแตสงงาน
ชากวากําหนด 

1  หมายถึง  พอใช ทํางานเสร็จแตยังไมเปนระเบียบเรียบรอยและสงชากวา
กําหนด 

 
ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 
3  หมายถึง   ดีมาก ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จดวยดีทุก

ครั้ง 
2  หมายถึง   ดี ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จดวยดีเปน

สวนใหญ 
1  หมายถึง  พอใช ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จดวยดีเปน

บางเวลา 
 

ดานความกระตือรือรน 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฏใหเห็น 

3  หมายถึง   ดีมาก ลงมือปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติเอง 
2  หมายถึง   ดี ลงมือปฏิบัติงานคอนขางชา แตปฏิบัติงานเอง 
1  หมายถึง  พอใช ลงมือปฏิบัติงานชามาก ตองมีคนคอยกระตุนหรือแนะนํา 
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เกณฑการใหคะแนนใบงาน 
 

ดานความถูกตอง 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

3  หมายถึง  ดีมาก ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ไดอยางถูกตองทั้งหมด
และ ปฏิบัติงานดวยตนเอง 

2  หมายถึง ดี ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ไดอยางถูกตอง  โดย
อาศัยการชี้แนะจากผูอ่ืนเปนบางครั้ง 

1  หมายถึง พอใช ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายถูกตองเปนบางสวน โดย
อาศัยการชี้แนะจากผูอ่ืน อยูเสมอ 

 
ดานความเปนระเบียบเรียบรอย 

ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 
3  หมายถึง  ดีมาก ใบงานหรือ ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอยดี 
2  หมายถึง ดี ใบงาน หรือชิ้นงาน สวนใหญสะอาดเรียบรอย 
1  หมายถึง พอใช ใบงาน หรือชิ้นงาน ไมคอยสะอาดเรียบรอย 
 

ดานความตรงตอเวลา 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

3  หมายถึง  ดีมาก ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จและสงกอนหรือสงตรง
เวลาที่กําหนด 

2  หมายถึง ดี ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จแตสงชากวาเวลาที่
กําหนด 

1  หมายถึง พอใช ทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จ 
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรม 
 

ดานการแกปญหา 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

2 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ 
อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาวไดเขาใจชัดเจน 

1 ใชยุทธวิธีดําเนินการแกปญหาสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ 
อธิบายถึงเหตุผลในการใชวิธีการดังกลาวไดบางสวน 

0 ทําไดไมถึงเกณฑขางตน หรือไมมีรองรอยการดําเนินการ
แกปญหา 

 

ดานการเชื่อมโยง 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

2 มีการเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตร เนื้อหา หลักการ หรือ
วิธีการทางคณิตศาสตรเพ่ือชวยในการแกปญหา หรือ
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

1 มีการเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตร เนื้อหา หลักการ หรือ
วิธีการทางคณิตศาสตรเพ่ือชวยในการแกปญหาได
บางสวน 

0 ไมมีการเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตรหรือทําไดไมถึง
เกณฑขางตน 

 

ดานการสื่อสารและนําเสนอ 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

2 พูดสื่อความหมายไดชัดเจน ถูกตอง คลองแคลว และใช
วิธีการนําเสนอดวยวิธีการที่เหมาะสมชัดเจน 

1 พูดสื่อความหมายไดชัดเจน ถูกตอง คลองแคลว นําเสนอ
ดวยวิธีการที่เหมาะสมไดเพียงบางสวน 

0 พูดสื่อความหมายไดไมชัดเจน นําเสนอดวยวิธีการที่ไม
เหมาะสม 
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ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ระดับคุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฎใหเห็น 

2 มีแนวคิด / วิธีการที่แปลกใหมสามารถนําไปปฏิบัติได
ถูกตองสมบูรณ 

1 มีแนวคิด / วิธีการที่ไมแปลกใหม แตสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดถูกตองสมบูรณ 

0 ไมมีผลงาน 
 

การแปลผล ใชเกณฑดังนี ้
 คะแนน  8 – 10  หมายถึง ดีมาก 

คะแนน  6 – 7  หมายถึง ดี 
คะแนน  4 – 5  หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน  0 – 3  หมายถึง ควรปรับปรุง 
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ภาคผนวก ง 
 

-  แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
-  แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
-  แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 
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แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 
คําชี้แจง  
 1. แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรฉบับนี้มีจํานวน 4 ขอ ขอละ 4 
คะแนน 

2. ใหนักเรียนเขียนอธิบายข้ันตอนการคํานวณและแสดงแนวทางที่ทําใหไดคําตอบอยาง
ละเอียดและเปนข้ันตอน  โดยอาศัยแนวคิด ความรู หลักการทางวิชาคณิตศาสตรที่สามารถนํามาใช
ในการคํานวณเพ่ือหาคําตอบหรือแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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ขอสอบขอที่ 1 ปากกา 3 ดาม และดินสอ 4 แทง ราคา 117 บาท แตปากกา 5 ดามและดินสอ 2  
แทง ราคา 181 บาท อยากทราบวาปากกาดามละก่ีบาท และดินสอแทงละก่ีบาท 
สิ่งทีโ่จทยกําหนด
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สิ่งที่โจทยถาม
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
แนวทางการแกปญหา
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ขอสอบขอที่ 2  จากรูป จงหาพ้ืนที่สวนที่แรเงา เมื่อสี่เหลี่ยมทุกรูปที่ปรากฏเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ที่เกิดจากการลากเสนเชื่อมตอจุดก่ึงกลางของดานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 
 
 
 
 
 
 

สิ่งทีโ่จทยกําหนด
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สิ่งที่โจทยถาม
..................................................................................................................................................... 
แนวทางการแกปญหา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

6 

6 
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ขอสอบขอที่ 3 เรือลําหนึ่งแลนไปทางทิศเหนือ 150 กิโลเมตร แลวแลนไปทางทิศตะวันออก 120 
กิโลเมตรจึงแลนตอไปทางทิศใต 128 กิโลเมตร ดังรูป ขณะนี้เรือลํานี้อยูหางจากจุดเริ่มตนประมาณ
ก่ีกิโลเมตร 

 

 

 

 
 

สิ่งที่โจทยกําหนด
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สิ่งที่โจทยถาม
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
แนวทางการแกปญหา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ขอสอบขอที่ 4 เฮลิคอปเตอรลําหนึ่งข้ึนตรงด่ิงไปจากที่ราบ พอข้ึนไปไดระยะหนึ่ง คนขับมองลงมา
เห็นบานหลังหนึ่งเปนมุมกม 30° เมื่อข้ึนตรงไปอีก 100 เมตร เห็นบานหลังนั้นเปนมุมกม 60° 

เฮลิคอปเตอรข้ึนไปสูงก่ีเมตรเมื่อมองเห็นบานเปนครั้งแรก 
สิ่งที่โจทยกําหนด
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สิ่งที่โจทยถาม
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
แนวทางการแกปญหา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
 
คําชี้แจง  

ใหนักเรียนเขียนอธิบายข้ันตอนการคํานวณและแสดงแนวทางที่ทําใหไดคําตอบอยาง
ละเอียดและเปนข้ันตอน  โดยอาศัยแนวคิด ความรู หลักการทางวิชาคณิตศาสตรที่สามารถนํามาใช
ในการคํานวณเพ่ือหาคําตอบหรือแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 แบบทดสอบฉบับนี้มี 3 ตอน ตอนละ 2 ขอ รวมทั้งหมด 6 ขอ ขอละ 4 คะแนน โดยขอ
คําถามแตละตอนจะวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรดานตาง ๆ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วัดทักษะการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร  
ตอนที่ 2 วัดทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  
ตอนที่ 3 วัดทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน  
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ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร 
 

ขอสอบขอที่ 1 ขวดกาแฟรูปทรงกระบอก ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 7  เซนติเมตร  
และขวดลึก 15 เซนติเมตร  ดังรูป จะมีปริมาณกาแฟก่ีลูกบาศกเซนติเมตร ถาบรรจุกาแฟเต็มขวด 
 
 
 
 
 
วิธีทํา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

7 ซม. 

15 ซม. 
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ขอสอบขอที่ 2 จากรูป 퐸퐹⃖ ⃗ ตัด 퐴퐵⃖ ⃗ และ 퐶퐷⃖ ⃗ ที่ขนานกันที่ G และ H ตามลําดับ ถา EGB = 2푥 + 40  
และ 퐹퐻퐶 = 3푥 − 10 แลว 푥 มีคาเทาไร 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีทํา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

F 

G A B 

C D 

E 

(2푥 + 40)° 

H 
(3푥 − 10)° 

1 
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
 

ขอสอบขอที่ 1 รางกายของคนเราจะสูญเสียน้ําวันละประมาณ 2,800 มิลลิลิตร แตจะไดน้ํา 
ชดเชยจากอาหารที่กินเขาไป 35% ของปริมาณน้ําที่สูญเสีย และจากปฏิกิริยาภายในเซลลอีก 14% 
ของปริมาณน้ําที่สูญเสียไป ที่เหลือจะไดจากการด่ืมน้ํา ดังนั้นจะตองด่ืมน้ําวันละก่ีลิตร น้ําในรางกาย
จึงจะพอดีกับน้ําที่สูญเสียไป 
วิธีทํา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ขอสอบขอที่ 2 ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนเกษตรและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร เฉลี่ยตอ
ครัวเรือน จําแนกตามภาคป 2536 ป 2541 และป 2546 

ภาค 
จํานวนครัวเรือนเกษตร เนื้อที่เฉลี่ยตอครัวเรือน (ไร) 

2536 2541 2546 2536 2541 2546 
ทั่วประเทศ 

กลาง 
เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใต 

5,644,708 
933,363 

1,407,652 
2,504,939 
798,755 

5,577,261 
851,848 

1,306,959 
2,589,322 
829,132 

5,787,774 
899,076 

1,366,897 
2,639,508 
882,293 

20.8 
25.5 
17.7 
21.2 
19.7 

19.9 
24.7 
17.7 
19.8 
18.5 

19.7 
24.0 
18.4 
19.6 
16.7 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากตาราง จงตอบคําถามตอไปนี้ 
3.1 ในชวงป 2536 ถึงป 2546 ประเทศไทยมีครัวเรือนเกษตรเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เปนจํานวน 

เทาไร 
ตอบ .......................................................................................................................... 

3.2 ในชวงป 2536 ถึงป 2546 ประเทศไทยมีเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ยตอครัวเรือน
เกษตร เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเปนจํานวนเทาไร 

ตอบ .......................................................................................................................... 
3.3 ถาครัวเรือนเกษตรทั้งสิ้นในป 2546 คิดเปนรอยละ 32.4 ของครัวเรือนทั้งประเทศ แลว

จํานวนครัวเรือนทั้งประเทศจะเปนเทาไร 
ตอบ .......................................................................................................................... 

3.4 ในป 2546 ภาคใดมีจํานวนครัวเรือนเกษตรมากที่สุด คิดเปนรอยละเทาไรของครัวเรือนทั้ง
ประเทศ 

ตอบ .......................................................................................................................... 
3.5 ใหนักเรียนนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมของเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร เฉลี่ยตอ 

ครัวเรือน จําแนกตามภาคป 2536 ป 2541 และป 2546 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
 

ขอสอบขอที่ 1 โตงไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียน แมคาขายขาวราดแกงมีกับขาว 
4 อยางคือ ไขเจียว แกงสม ยําวุนเสน และไกผัดขิง มีขนม 2 อยาง คือ แกงบวดฟกทอง และรวม
มิตร โตงชอบกับขาวและขนมทุกอยาง  ตัดสินใจเลือกไมได  จึงสั่งใหแมคาตักกับขาวราดขาวมา  2  
อยาง และตักขนมมา 1 ถวย จงหาความนาจะเปนที่โตงจะไดรับประทานกับขาวเปนไขเจียวกับ  
แกงสม  และขนมรวมมิตร  หรือไดรับประทานยําวุนเสน กับไกผัดขิง และขนมแกงบวดฟกทอง 
วิธีทํา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ขอสอบขอที่ 2 สุนันทตองการทําไกทอดเลี้ยงเพ่ือนในวันเกิด โดยสูตรในการทําไกทอดสําหรับ 3 ที่
มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาสุนันทเชิญเพ่ือนมางานเลี้ยงวันเกิดที่บานทั้งหมด 15 คน สุนันทจะตองเตรียมเครื่องปรุง
ในการทําไกทอดแตละอยางเปนจํานวนเทาใด 
วิธีทํา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

เนื้อไก  5  ขีด 
รากผักช ี 1 ชอนโตะ 
พริกไทยเม็ด 1 ชอนโตะ 
เกลือ  1 ชอนชา 
ซีอ๊ิวขาว 2 ชอนโตะ 
พริกปน  1 ชอนชา 
แปงขาวจาว 2 ชอนโตะ 
นมสด  1/2 ถวยตวง 
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แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน 

 
คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียนมีจํานวน 35 ขอ แบงออกเปน 7 ดาน ๆ ละ 5 ขอ  
คือ การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ความอยากรูอยากเห็น ความตั้งใจ การกลาคิดริเริ่ม ความเพียร
พยายาม การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการมีเหตุผล  

2. ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอ  แลวขีดเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับ 
ระดับความเปนจริงมากที่สุดโดยมีหลักเกณฑในการเลือกดังนี ้

มากที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนมากที่สุด 
มาก  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนมาก 
ปานกลาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนปานกลาง 
นอย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนนอย 
นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนนอยที่สุด 
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ขอ ขอความ 

ระดับความเปนจริง 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

การเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ  
1. การหาความรูโดยการอานหนังสือเปนสิ่งที่มีประโยชนสําหรับ

ขาพเจา 
..... ..... ..... ..... ..... 

2. การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนทําให
ขาพเจาไดรับความรูที่เปนประโยชนอยางหลากหลาย 

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

3. การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนสามารถเพ่ิมเติม
ความรูใหแกขาพเจาได 

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

4. เมื่ออานหนังสือพบเคล็ดลับความสําเร็จในการเรียน ขาพเจาจะ
นํามาปรับใชกับตนเอง 

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

5. ขาพเจาจะอานหนังสือคณิตศาสตรลวงหนามากอน เพ่ือทําความ
เขาใจกับบทเรียนเมื่อครูสอน 

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

ความอยากรูอยากเห็น  
6. เมื่อครูสอนเรื่องที่เปนความรูใหม ๆ ขาพเจาจะสอบถาม  

ถึงรายละเอียดนั้น 
..... ..... ..... ..... ..... 

7. เมื่อครูมอบหมายงานใหคนควาในเรื่องที่สนใจ ขาพเจาจะรีบ
ศึกษาคนควาทันท ี

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

8. ขาพเจาชอบศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากอินเตอรเน็ตอยูเสมอ  ๆ ..... ..... ..... ..... ..... 
9. ขาพเจาอานขาวสารจากปายนิเทศของโรงเรียนอยูเสมอ ..... ..... ..... ..... ..... 
10. เมื่อมีการจัดงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ขาพเจาจะเขารวมงานดวยเสมอ เพ่ือนําความรูที่ไดมาใชในการ
เรียน 

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

ความต้ังใจ  
11. ขาพเจาตั้งใจเรียนเมื่ออยูในชั้นเรียน ..... ..... ..... ..... ..... 
12. ในขณะที่เรียน ขาพเจาจะเอาใจใสในสิ่งที่เรียนโดยไมคิดถึงเรื่อง

อ่ืน 
..... ..... ..... ..... ..... 

13. ขาพเจาตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายจากครูอยางเต็มที่เพ่ือให
ผลงานออกมาดีที่สุด 

..... ..... ..... ..... ..... 
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14. เมื่อขาพเจาไมเขาใจในบทเรียน ขาพเจาจะรีบถามครูทันท ี      
15. ขณะที่ขาเจาทําการบาน ขาพเจาจะรีบทําใหเสร็จ โดยไมสนใจตอ

สิ่งใด ๆ 
     

การกลาคิดริเริ่ม  
16. ขาพเจากลาที่จะแสดงความคิดเห็นในกลุมเพ่ือถึงแมวาจะเปน

ความคิดที่ไมเหมือนใคร 
 

 

 

 

   

17. ขาพเจาใชรูปแบบการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนที่ไมซ้ํากับ
เพ่ือนในหอง 

     

18. ขาพเจาชอบหาวิธีในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยวิธีการที่
แปลกใหมอยูเสมอ 

     

19. เมื่อเพ่ือนมีปญหาในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ขาพเจา
สามารถอธิบายใหเพ่ือนเขาใจได 

     

20. ขาพเจาสนใจอานหนังสือเคล็ดลับตาง ๆ ในการแกโจทยปญหา 
และนําวิธีการเหลานั้นมาประยุกตใชในการเรียน 

     

ความเพียรพยายาม  
21. เมื่อขาพเจาทําการบานไมไดขาพเจาจะพยายามคนหาขอมูลจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ  หรือใหเพ่ือนชวยอธิบาย 
     

22. ขาพเจาพยายามทํางานที่รับผิดชอบจากกลุมใหสําเร็จตาม
เปาหมายอยางสุดความสามารถแมจะประสบอุปสรรคระหวางการ
ทํางานก็ตาม 

     

23. ขาพเจาทุมเทเวลาในการอานหนังสืออยางเต็มที่ เพ่ือที่จะสอบให
ไดผลการเรียนที่ดีข้ึน 

     

24. เมื่อครูมอบหมายงานที่เหมาะกับความสามารถ ขาพเจารูสึกมี
กําลังใจที่จะพยายามทํางานนั้นใหสําเร็จ 

     

25. เมื่อเกิดความกังวลวาจะสอบไมผาน ขาพเจาจะมุงมั่นและ
พยายามตั้งใจเรียนเพ่ือที่จะสอบใหผาน 
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การศึกษาคนควาดวยตนเอง  
26. เมื่อไดรับมอบหมายงานจากครู ขาพเจาจะคนหาขอมูลที่จําเปน

จากแหลงความรูตาง ๆ ดวยตนเอง 
..... ..... ..... ..... ..... 

27. ขาพเจาศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยูเสมอ เพ่ือ
ความกาวหนาในอนาคต 

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

28. เวลาวางขาพเจาจะชอบศึกษาคนควาเก่ียวกับการเรียนใน
หองสมุด 

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

29. ถาโจทยคณิตศาสตรขอใดยาก ขาพเจาจะหาหนังสือเสริม
ประสบการณมาอานเพ่ิมเติมหลาย ๆ เลม เพ่ือหาทางแกปญหา
จนสําเร็จ 

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

30. ขาพเจาชอบศึกษาหาความรูเก่ียวกับการเรียนจากอินเตอรเน็ตอยู
เสมอ 

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

การมีเหตุผล  
31. เมื่อประสบปญหาในการทํางานกลุม ขาพเจามีการรับฟงความ

คิดเห็นจากสมาชิกเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจแกปญหาได
อยางถูกตอง 

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

32. ขาพเจารับฟงคําแนะนําจากครใูนเรื่องการเรียนดวยความเต็มใจ ..... ..... ..... ..... ..... 
33. ขาพเจารับฟงคําแนะนํา สั่งสอนจากผูปกครองดวยความเต็มใจ 

และนําคําแนะนํา สั่งสอนนั้นมาใชในการเรียน 
..... ..... ..... ..... ..... 

34. ขาพเจารับฟงคําวากลาวตักเตือนจากครูดวยความเต็มใจ ..... ..... ..... ..... ..... 
35. ขาพเจาตัดสินใจที่จะหาความรูโดยการอานหนังสือเพ่ิมเติม เพ่ือ

พัฒนาความสามารถดานการเรียนใหสมบูรณมากข้ึน เนื่องจาก
พิจารณาความสามารถของตนเองดานการเรียนแลวพบวามี
ขอบกพรอง 

..... ..... ..... ..... ..... 
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ภาคผนวก  จ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
 ผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แบบทดสอบวัด
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และ
แบบสอบถามวัดความใฝรูใฝเรียน   
  1. อาจารยประสาท  สอานวงศ 
   ขาราชการบํานาญ 
    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   2. ผูชวยศาสตราจารย ประกอบ  สมราง 
    ขาราชการบํานาญ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุร ี
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลัย  ทองแผ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 
   4. อาจารย ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 
   5. อาจารยศิริบุญ  อักษรกิตติ์   
    ตําแหนง ครู คศ.3 
    โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 
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