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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้ง
ภาพรวมและรายด้านก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน และ (2) เปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้านหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 33 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม (Sampling Unit) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
เป็นการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ จัดการเรียนรู้ 12 คาบ และทดสอบหลังเรียน 1 คาบ คาบละ 50 นาที 
รวม 14 คาบ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบรูณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง การประยุกต์
เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก ่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติค่า t (t-test for One 
Sample) ส าหรับการทดสอบสมมติฐานคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์  และสถิติค่า t (t-test for 
Dependence Sample) ส าหรับการทดสอบสมมติฐานคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า (1) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ในภาพรวม ด้านการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ และด้านการตีความ 
การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา  สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านทั้งภาพรวมและรายด้าน  สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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The purposes of this research were (1) to compare the mathematical literacy of 

students before and after being taught using the open – approach method integrated with 
flipped classroom concepts, and (2) to assess the mathematical literacy of students after 
being taught by using the open – approach method integrated with flipped classroom 
concepts with a critiion of 70%. The subjects of this study were thirty-three eighth grade 
students in the first semester of 2018 academic year from Mater Dei School using the cluster 
random sampling technique and the class was also as sampling unit. The duration of  the 
research was a pre-test for one period, twelve teaching periods, and a post-test for 
one period with fifty minutes in each period. A one – group pretest – posttest design was 
used for this study. The instruments used in this research were lesson plans using the open 
– approach method integrated with flipped classroom concepts applied to 
the ratio, percentage and the mathematical literacy test. The data were statistically 
analyzed using mean, standard deviation, a t-test for one sample, and a t-test for the 
dependent sample. The results of the research revealed (1) overall, mathematical literacy 
was formulated and interpreted after students were taught the following: using the open – 
approach method integrated with flipped classroom concepts were statistically higher than 
before being taught at a .01 level of significance. However, the mathematical 
literacy was not statistically higher prior to being taught; (2) the mathematical literacy of 
students after being taught with the open – approach method integrated with flipped 
classroom concepts was not statistically higher than the criterion of 70%. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่งต่อ
ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการศึกษาที่ต้องพัฒนาเพ่ือสร้างนักเรียนเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ที่ไม่หยุดนิ่ง คุณลักษณะหรือความเป็นมนุษย์ของคนในชาติปัจจุบันที่ควรเป็นเพ่ือตอบสนองกับ
ตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีนักวิชาการและนักการศึกษาแสดงทัศนะเกี่ยวกับ 
“Education 4.0” หรือ “การศึกษา 4.0” โดย วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ (2559, p.2) ให้ความหมายของค า
ว่า Education 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุก
แห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคม การเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้
เด็กกล้าคิดและกล้าที่จะผิด รวมถึงปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ในยุค 4.0 ควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียน
กล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต ารา และเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและท างาน
ร่วมกันในสังคมได้ ทางสถาบันการศึกษาเองควรมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมเป็นประจ า สนับสนุน
การท างานแบบเป็นกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตาม (ร่าง) กรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, p.7) 
มองการศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี “ความเป็นพลเมือง” 
ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร้างลักษณะนิสัยในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความกระตือรือร้น (Active Citizen) ในการท าประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม 2) มีองค์ความรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นความรู้เบื้องต้นที่ส าคัญของการด ารงชีวิต
อย่างรอบด้านในสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน 3) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) เป็นทักษะการเรียนรู้ของพลเมืองที่ต้องติดตัวไปตลอดชีวิต ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนและเข้าสู่ก าลัง
แรงงาน ประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็น
ความรู้ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Literacy) ตามระดับและประเภทการศึกษา และ 4) มีทักษะการด ารงชีวิต 
(Life Skill) เป็นทักษะที่บ่งบอกถึงศักยภาพ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ในสังคมอย่างเป็นสุขโดยไม่เป็นภาระกับสังคม ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skill) 
ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะทางสังคม ทักษะในการสร้างจินตนาการ ทักษะการท างานและ



  2 

ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Progress) ทักษะในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และทักษะการ
สร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตนเอง 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่เน้นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เช่นเดียวกัน เริ่มต้นจากการฝึกกระบวนการคิดไปจนถึงการน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ซึ่งค าว่า “ในชีวิตประจ าวัน” คณิตศาสตร์อาจจะไม่ได้ใช้ในส่วนของเนื้อหาโดยตรง แต่กระบวนการ  
ทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนส าคัญที่เราสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยอาศัยกระบวนการ  
แบบรูป หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ดังที่  ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2561 , p.1) กล่าวว่า 
การศึกษาคณิตศาสตร์ไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพ่ือการคิดค านวณ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับมโน
ทัศน์ มีลักษณะเป็นสากล เป็นภาษาสัญลักษณ์ ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
มีความเป็นเหตุเป็นผล คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เกี่ยวข้องกับความคิด เป็นโครงสร้างที่มี
เหตุผล และมีความเป็นศิลปะ ฝึกการคิดอย่างมีระบบระเบียบ ฝึกการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล  
รวมถึง อัมพร ม้าคนอง (2557, p.2) ยังกล่าวอีกว่า คณิตศาสตร์ในปัจจุบันมีความหมายและขอบเขต
ของเนื้อหามากกว่าเรื่องของตัวเลขและการค านวณ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหา  
มาประกอบการคิดเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล เป็นการท างานอย่างมีระบบ  
มีระเบียบแบบแผนและมีขั้นตอนการคิดหรือการท างานที่เป็นไปตามหลักวิชา ความส าเร็จของ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงอยู่ที่ความสามารถในการน าคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาได้จริง สอดคล้องกับ
ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.] (2558, p.52) อธิบายว่า เราไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่าเยาวชนของเราต้องการความรู้และทักษะเท่าเทียมกับเยาวชนจากที่อ่ืน ๆ หลักสูตร
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนไทยจึงต้องท าให้เท่าเทียมกับหลักสูตรในประชาคมนานาชาติ ส าหรับเรื่องนี้ 
TIMSS และ PISA มีกรอบโครงสร้างการประเมินคณิตศาสตร์ที่บรรจุสิ่งที่ เป็นหัวใจส าคัญของ
คณิตศาสตร์ที่ประชาคมโลกยอมรับ เนื่องจากคณิตศาสตร์ไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยเพียงตัวเลข กฎ สูตร 
โจทย์ตัวอย่าง ฯลฯ แต่เป็นที่ยอมรับว่าในการที่จะเป็นผู้รู้คณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีความรู้เนื้อหา
สาระบนพื้นฐานที่แข็งแรงพอ มีความสามารถท่ีจะคิดวิธีการเชิงคณิตศาสตร์ ประยุกต์คณิตศาสตร์เข้า
กับสถานการณ์ในโลกจริง สามารถตีความ แปลความ และประเมินผลของการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และน ามาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ในโลกจริง เพ่ือจุดประสงค์ของการรู้คณิตศาสตร์ดังกล่าว 
การศึกษาคณิตศาสตร์จึงควรมีลักษณะพิเศษขององค์ประกอบสี่ด้าน คือ 1) หลักสูตร 2) ครูและการ
สอน และท่ีส าคัญมากเช่นกันคือ 3) คณิตศาสตร์ที่มีความหมายต่อผู้เรียนและท้ายสุดแต่ส าคัญมากคือ 
4) การตัดสินใจจากระดับนโยบาย การสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันจึงมองผู้เรียนในฐานะผู้แก้ปัญหา 
ด้วยเหตุนี้ แนวคิดของคนท่ีรู้คณิตศาสตร์จึงเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญตัวเลขและการท างานทาง
คณิตศาสตร์ แต่ต้องสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในบริบทของชีวิตจริง ต้องสามารถน า
ปัญหาในบริบทไปคิดวิธีการท าให้เป็นปัญหาคณิตศาสตร์ สามารถใช้ ตีความ แปลความ เข้าใจถึง
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บทบาทของคณิตศาสตร์ที่มีในโลกจริงและสามารถตัดสินใจที่เหมาะสมต่อสถานการณ์อย่างพลเมืองที่
มีความคิดรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการใช้เหตุและผลทางคณิตศาสตร์ การใช้กรอบความคิด วิธีการ และ
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อน
การศึกษาคณิตศาสตร์ระดับโลกกรอบโครงสร้างคณิตศาสตร์ของ  PISA สร้างขึ้นโดยใช้ฐานจาก
หลักสูตรของประเทศที่มีผลการประเมินสูงที่เป็นสมาชิก OECD 9 ประเทศ และประเทศที่มีผลการ
ประเมินสูงในเอเชียซึ่งมี เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีนไทเป รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ไม่ได้รวบรวมมาเฉพาะ
หัวข้อเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ หากแต่ได้สะท้อนถึงสมรรถนะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มีความส าเร็จสูงถือว่าเป็นหลักส าคัญส าหรับประชาชนในชาติ
ของประเทศเหล่านั้น ซึ่งอาจจะให้แนวทางส าหรับหลักสูตรของไทยในความพยายามที่จะท าให้
หลักสูตรคณิตศาสตร์เข้าใกล้หลักสูตรระดับโลก 

สสวท. (2560a, p.1) องค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นร่วมมือกับโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ที่ริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให้แก่ประเทศในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศสมาชิก  OECD 
(OECD Countries) และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD ซึ่งเรียกว่า ประเทศร่วมโครงการ (Partner 
Countries) PISA ใช้ความร่วมมือและความเชี่ยวชาญจากนานาชาติในการวางกรอบโครงสร้างการ
ประเมิน การสร้างเครื่องมือ และการศึกษาวิจัย เพ่ือประกันคุณภาพของการศึกษาวิจัยให้สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ในระดับนานาชาติ และข้อมูลที่ได้สามารถชี้บอกถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมโครงการ PISA มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นประมาณ
ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่เศรษฐกิจโลก โดยโครงการ PISA ด าเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี 
เพ่ือติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบาย 
กลุ่มตัวอย่างของ PISA คือ นักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ซึ่งสากลถือว่าเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ การ
ประเมินของ PISA ไม่เน้นการประเมินความรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน แต่เน้นการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือที่เรียกว่า  “การรู้
เรื่อง” (Literacy) ในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งการรู้เรื่องทั้งสาม
ด้านนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสิ่งที่ประชากรจ าเป็นต้องมีเพ่ือการ
พัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ สสวท. (2560a, p.35) 
อธิบายว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งในการด าเนินชีวิต การที่ PISA ใช้ค าว่า “การรู้เรื่องคณิตศาสตร์” 
(Mathematical Literacy) เพ่ือเน้นให้ความชัดเจนว่า การประเมินความรู้และทักษะคณิตศาสตร์ของ 
PISA เน้นการน าคณิตศาสตร์ที่เรียนมาใช้ในสถานการณ์ของชีวิตจริง ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถขยาย
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ความรู้จากที่เรียนมาประยุกต์กับสถานการณ์จริงในบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลาย PISA ให้ความส าคัญ
กับปัญหาในชีวิตจริง เนื่องจากประชาชนทุกวันนี้ต้องเผชิญหน้ากับกิจวัตรประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ เช่น เรื่องปริมาณ รูปทรง มิติ ความน่าจะเป็น และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ อีก
มากมาย PISA จึงต้องการให้นักเรียนเผชิญหน้ากับปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในการด าเนินชีวิต 
โดยให้นักเรียนระบุสถานการณ์ที่ส าคัญของปัญหา กระตุ้นให้หาข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ และน าไปสู่
การแก้ปัญหา เช่น ทักษะการคิดและการใช้เหตุผล การโต้แย้ง การสื่อสาร การสร้างตัวแบบ การตั้ง
ปัญหา และการแก้ปัญหา การน าเสนอ การใช้สัญลักษณ์และการด าเนินการในการแก้ปัญหา นักเรียน
ต้องใช้ทักษะต่าง ๆ ที่หลากหลายมารวมกัน หรือใช้ทักษะหลายอย่างที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกัน 
เพราะก าลังคนในปัจจุบันถูกคาดหวังให้เป็นแรงงานที่มีความคิดและสมรรถนะสูง ซึ่งจะส่งผลต่องานที่
ท าในหน้าที่ และส าหรับทุก ๆ คนไม่ว่าจะท างานระดับใด จะถูกคาดหวังว่าจะไม่ใช้เฉพาะแรงกายเพ่ือ
ท างานซ้ า ๆ อย่างเดิมเท่านั้น แต่จะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถจัดการกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล อีกทั้งต้องสามารถจัดการกับ
ข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาตลอดเวลา ทั้งนี้ แนวโน้มของทุกอาชีพชี้บ่งว่า “บุคคลต้องมีความสามารถที่จะ
เข้าใจ สื่อสาร ใช้ และอธิบายแนวคิดและวิธีการที่ยึดถือการคิดแบบคณิตศาสตร์เป็นหลัก” นั่นคือ
แนวโน้มของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามความหมายที่ประเทศสมาชิก OECD/PISA (วาริช รัตนกรรดิ, 
ปัทมา ภู่สวาสดิ์, & พิชญา ดีมี, 2559, p.22) ยอมรับและน ามาใช้ในการประเมินความพร้อมของ
เยาวชน อันน าไปสู่การเป็นประชาชนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะทางเศรษฐกิจในอนาคต มีจุดเน้นที่
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมิได้หมายความเพียงการน าความรู้คณิตศาสตร์มาใช้เล็กน้อย เช่น 
น าไปคิดก าไรขาดทุนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการใช้คณิตศาสตร์ในอีก 2 ทาง คือ 1) ต้องรู้จักโลก
ของความจริง สามารถน าปัญหาจริง ๆ ที่พบในโลกมาคิดในเชิงของคณิตศาสตร์ และ 2) สามารถ
แก้ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ และแปลงการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไป
แก้ปัญหาในโลกของความเป็นจริงอีกต่อหนึ่ง ดังนั้น คณิตศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของ OECD/PISA จึง
เป็นคณิตศาสตร์ในโลกของความจริง การรู้เรื่องคณิตศาสตร์จึงไม่จ ากัดอยู่เฉพาะหัวข้อคณิตศาสตร์
แบบเดิมดังที่เน้นกันอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาเท่านั้น และตามที่ สสวท. (2555b, p.1) อธิบายว่า 
จุดมุ่งหมายหลัก ๆ ของการประเมินผลของ PISA ก็เพ่ือต้องการพัฒนาตัวชี้วัดว่าระบบการศึกษาของ
ประเทศที่ร่วมโครงการสามารถให้การศึกษาเพ่ือเตรียมตัวเยาวชนอายุ  15 ปีให้พร้อมที่จะมีบทบาท
หรือมีส่วนสร้างสรรค์และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมได้มากน้อยเพียงใด การประเมินของ  
PISA มีจุดหมายที่มองไปในอนาคตมากกว่าการจ ากัดอยู่ที่การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่
นักเรียนได้เรียนในปัจจุบัน และการประเมินผลก็มุ่งความชัดเจนที่จะหาค าตอบว่านักเรียนสามารถน า
สิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนไปใช้ในสถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสที่จะต้องพบเจอในชีวิตจริงได้
หรือไม่อย่างไร PISA ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาในชีวิตจริงในสถานการณ์จริงในโลก (ค าว่า “โลก” 
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ในที่นี้หมายถึง สถานการณ์ของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู่ ) ซึ่งปกติ
คนเราจะต้องพบกับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจับจ่ายใช้สอย การเดินทาง การท าอาหาร การจัด
ระเบียบการเงินของตน การประเมินสถานการณ์ การตัดสินประเด็นปัญหาทางสังคมการเมือง ฯลฯ 
ซึ่งความรู้คณิตศาสตร์สามารถเข้ามาช่วยท าให้การมองประเด็น การตั้งปัญหา หรือการแก้ปัญหามี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้คณิตศาสตร์ดังกล่าวนั้น แม้จะต้องมีรากฐานมาจากทักษะคณิตศาสตร์ในชั้น
เรียน แต่ก็จ าเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ทักษะนั้น ๆ ในสถานการณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือไปจาก
สถานการณ์ของปัญหาคณิตศาสตร์ล้วน ๆ หรือแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่เรียนในโรงเรียนที่นักเรียนจะ
สามารถคิดอยู่ในวงจ ากัดของเนื้อหาวิชาโดยไม่ต้องค านึงถึงความเป็นจริงมากนัก แต่กา รใช้
คณิตศาสตร์ในชีวิตจริงนักเรียนต้องรู้จักสถานการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมของปัญหา ต้องเลือกตัดสินใจว่า
จะใช้ความรู้คณิตศาสตร์อย่างไร 

แต่ในปัจจุบันการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังเห็นจาก 
ผลการทดสอบทั้งในระดับนานาชาติหรือระดับประเทศ ตามที่ สสวท. (2560c, pp.14-15) เผยแพร่
ผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยคะแนนเฉลี่ย OECD ของคณิตศาสตร์ใน PISA 2015 เป็น
คะแนนมาตรฐานที่ 490 คะแนน แต่คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยคือ 415 คะแนนอยู่
ในช่วงล าดับที่ 49 – 55 ซ่ึงต่ ากวา่ค่าเฉลีย่ OECD มากกว่าหนึ่งระดับ ทั้งนี้ นักเรียนไทยกลุ่มสูง (กลุ่ม
ที่มีคะแนนอยู่ที่ 10% บน) มีคะแนนคณิตศาสตร์ 521 คะแนน กับนักเรียนไทยกลุ่มต่ า (กลุ่มที่มี
คะแนนอยู่ที่ 10% ล่าง) มีคะแนนคณิตศาสตร์ 313 คะแนน ซึ่งหากผลการประเมินตั้งแต่ PISA 2000 
ถึง PISA 2015 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มคะแนนคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย เมื่อเทียบกับการประเมิน
คณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาหลักใน PISA 2012 ลดลง 11 คะแนน และใน PISA 2003 ลดลง 2 คะแนน แต่
ลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ และคะแนนใกล้เคียงกับการประเมินใน PISA 2006 และ PISA 2009 และ
หากแยกตามกลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD คือ 
นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย์ และสาธิต ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ซ่ึง
หนึ่งในนั้นประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ แสดงดังภาพประกอบ 1 และ 2 ตามล าดับ 
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ภาพประกอบ 1 แนวโน้มคะแนนคณิตศาสตร์จาก PISA 2000 ถึง PISA 2015 
 
ที่มา:  โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท. (2560ข). สรุปผลการประเมิน PISA 2015 

วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์. หน้า 15. 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 คะแนนคณิตศาสตร์ของนักเรียนตามกลุ่มโรงเรียนใน PISA 2015 
 

ที่มา:  โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท. (2560ข). สรุปผลการประเมิน PISA 2015 
วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์. หน้า 15. 
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จากผลการประเมินการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์จาก PISA 2000 ถึง PISA 2015 จะเห็นว่า 
มีแนวโน้มคะแนนคณิตศาสตร์ลดลง ถึงแม้ว่าแนวโน้มในปี PISA 2003 ถึง PISA 2012 มีแนวโน้ม
คะแนนคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นและลดลงอีกครั้งในปี 2015 นั่นอาจแสดงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ลดลง หรืออาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ท าให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยัง ไม่ประสบผลส าเร็จ 
ดังที่ สสวท. (2558, pp.36-47) ได้กล่าวถึง การถดถอยของการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน มี
สาเหตุที่เกิดจากตัววิชาคณิตศาสตร์เอง การที่นักวิชาการต้องการความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาโดย
ไม่มีการยืดหยุ่นหรือปรับแต่ง (Modify) เพ่ือให้เหมาะกับผู้เรียน ปัญหาหลัก ๆ นั่นหมายถึงหลักสูตร
คณิตศาสตร์ให้ความส าคัญแก่เนื้อหาวิชาเพียงมิติเดียว ทั้งนักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย 
นักพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนครูผู้สอนต่างเห็นว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่นักเรียน
ต้องเรียน นั่นคือ แนวกรอบความคิด สูตรการค านวณ ฯลฯ คือสิ่งที่ต้องเน้น ทั้งนี้ไม่มีมิติของสังคม 
หรือบทบาทของคณิตศาสตร์ในโลกจริงหรือชีวิตจริงเป็นส่วนประกอบของหลักสูตร ถึงแม้ว่าหลาย
ภาคส่วนจะเน้นย้ าความส าคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ในเศรษฐกิจ และในการพัฒนาประเทศ แต่
ในทางปฏิบัติ ไม่มีประเด็นเหล่านี้ในวิชาคณิตศาสตร์เลย เนื่องจากหลักสูตรเน้นความรู้เนื้อหาอย่าง
เดียว ครูก็สอนเฉพาะเนื้อหาจากต ารา ดังนั้นจึงมีหลายครั้งที่ครูยอมรับว่านักเรียนมักถามว่า เรียน
คณิตศาสตร์ไปท าไม ไม่เห็นเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือไม่เคยใช้ในชีวิตเลย ทั้ง ๆ ที่หลักสูตรคณิตศาสตร์
ใหม่ที่พัฒนาโดย สสวท. ให้ความส าคัญกับจุดเน้นเรื่องบทบาทหรือการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active 
Learning) ที่ผู้เรียนไม่ใช่ผู้รับความรู้จากผู้สอน แต่ผู้เรียนจะต้องแสดงบทบาทในการมีส่วนร่วม เป็น
ต้นว่า ตั้งปัญหา ท ากิจกรรมแก้ปัญหา สร้างค าอธิบาย และสรุปผลการแก้ปัญหา แต่เนื่องจากทั้ง
นักเรียนและครูคุ้นเคยกับวิธีการเรียนที่ครูเป็นผู้ให้ความรู้ ได้แก่ การบอกหลักการ แสดงตัวอย่าง และ
นักเรียนท าโจทย์ตามแบบตัวอย่าง (Reproduction) ถึงแม้ว่าหลักสูตรคณิตศาสตร์ใหม่และวิธีการ
ใหม่จะส่งผลทางบวกท าให้นักเรียน มีผลการประเมินดีพอสมควรในระยะแรก ๆ ในระดับนานาชาติ
แต่พอนานขึ้นความเคยชินเดิม ๆ เริ่มกลับมา ทั้งครูและนักเรียนต้องการความรู้อัดแน่น เพราะเกรงจะ
ท าข้อสอบในวาระส าคัญต่าง ๆ ไม่ได้ นอกจากนี้วิธีการใหม่ยังถูกวิจารณ์จากพ่อแม่ผู้ปกครองที่มักบ่น
ว่าไม่สามารถสอนลูกหลานได้ เพราะวิธีการไม่เหมือนที่ตนเคยเรียนรู้มา จึงเกรงว่าบุตรหลานจะไม่ได้
ความรู้มากพอ กรณีเช่นนี้เกิดมากในกลุ่มพ่อแม่ที่มีความรู้สูงและมักมีอิทธิพลเชิงความคิดในสังคม 
เช่น กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ในที่สุดวิธีการใหม่ที่น าเสนอจึงจางลงไปเรื่อย ๆ และกลับไป
ต้ังต้นที่เดิมคือ ครูสอนให้ความรู้ นักเรียนเรียนจากครูท าโจทย์ตามตัวอย่าง และหาค าตอบที่ถูกเพียง
ค าตอบเดียว  

อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบกับการเรียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน สสวท. (2558, pp.43-44) 
สะท้อนว่านักเรียนไทยมีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์และจ านวนวิชาเรียนสูง ท าให้การเรียนเป็นเหมือนการ
อัดแน่นเข้าไว้ โดยไม่มีเวลาค่อย ๆ ท าความเข้าใจ เปรียบเสมือนกินอาหารโดยไม่มีเวลาย่อย แต่เมื่อ
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ถึงเวลาสอบนักเรียนย่อมต้องการคะแนนดี จึงหาทางลัดโดยการเรียนพิเศษหรือกวดวิชา ซึ่งส่วนมาก
เน้นเทคนิควิธีการตอบข้อสอบเพ่ือให้ ได้คะแนน ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่รวมทั้งผู้ปกครองให้
ความส าคัญกับการกวดวิชานอกเวลาเรียนมาก การกวดวิชานอกจากไม่ช่วยการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาแล้ว ยังท าให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะพัฒนาวิธีการคิด การใช้เหตุและผล
ในการสร้างค าอธิบาย และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาใน
ระดับสูงและการใช้ชีวิตในโลกจริงในอนาคตหลังที่นักเรียนจบจากโรงเรียนไปแล้ว นักเรียนไทยจึง
อ่อนแอในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ท าให้สาระข้อมูลที่ปรากฎต่อสาธารณะชี้ว่า มีคะแนนอยู่ในกลุ่มต่ า
มากในการประเมินผลนานาชาติที่มีข้อสอบหลากหลายประเภท ทั้งด้านวิธีคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ การ
ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ และสมรรถนะอ่ืน ๆ ทางคณิตศาสตร์ แต่ไม่เน้นการจดจ าสาระความรู้หรือการ
ท าโจทย์เลียนแบบตัวอย่าง 

ในท านองเดียวกัน สสวท. (2555a, p.1; 2555c, p.1) ได้สะท้อนสภาพการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาว่า แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียน
จ านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสาร
หรือการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่าง 
ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนักเรียนยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง นักเรียนมองไม่เห็นว่าการเรียนคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง
อย่างไรกับการด ารงชีวิต และสามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ  
ได้อย่างไร ดังที่ Stevens (2013, p.123) ได้กล่าวถึงปัญหาในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ว่า 
นักเรียนต้องทนกับการท าแบบฝึกหัดที่ยาก และท าอยู่ซ้ า ๆ แบบนี้ตลอด 12 ปี ในการเรียน 
ขั้นพ้ืนฐาน แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่เข้าใจว่าท าไมต้องเรียนรู้ให้มากด้วยเวลาที่จ ากัด ไม่แน่ใจว่า 
ได้เรียนรู้จริงหรือไม่ และไม่มีเวลามากพอที่จะให้ถามค าถาม 

วิจารณ์ พานิช (2557) แนะน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบหนึ่ง คือ 
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด หรือ Open Approach เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียน
มีวิถีและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างทั่วถึงเต็ม
ศักยภาพของแต่ละคน ผู้เรียนได้ยกระดับความรู้และระดับการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ในระดับสูงเกิดสมรรถนะฝังลึกที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในเรื่อง
และในเงื่อนไขที่ตนยังไม่เคยรู้จักได้ด้วยตนเองและโดยกระบวนการกลุ่มจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเอง (Transformative Learning) ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยและความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Open Approach นั้นเป็นแนวคิดใหม่ส าหรับ
ประเทศไทยที่แตกต่างจากเดิม เพราะบทบาทของครูเปลี่ยนไปจากที่เน้นการบรรยายเนื้อหา การท า
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แบบฝึกหัดให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง และการสรุปเนื้อหาที่เรียนในช่วงท้ายบทเรียน ไปสู่การเปิดชั้น
เรียนที่ก่อแรงบันดาลใจ การใช้โจทย์สถานการณ์ปัญหา การส่งเสริมผู้เรียนให้ลองผิดลองถูกจน
สามารถสร้างความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนที่น าไปสู่การประมวล 
สังเคราะห์ และสรุปความรู้ใหม่ร่วมกัน 

หากจะจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการแบบเปิด การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการดูแลให้นักเรียน  
ทุกคนเข้าใจในแนวคิดหลักของเนื้อหา ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะน าแนวคิดของห้องเรียนกลับด้าน 
ที่สามารถน าเนื้อหาที่ครูจ าเป็นต้องเน้นย้ าให้อยู่ในห้องเรียนกลับด้าน โดยนักเรียนยังสามารถกลับไป
ทบทวนเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจได้ ท าให้มีเวลาส าหรับจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติที่เน้นการต่อยอด
มากกว่าการบรรยายท่องจ า ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เกิดข้ึนจากจิตวิญญาณความ
เป็นครูเพื่อศิษย์ของครูบ้านนอกในสหรัฐอเมริกา 2 คน คือ โจนาธาน เบิร์กแมน และอารอน แซมส์ ที่
ต้องการช่วยนักเรียนที่มีปัญหาตามชั้นเรียนไม่ทัน เพราะต้องขาดเรียนไปเล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมหรือ
เพราะเขาเรียนรู้ได้ช้า วิดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นักเรียนไม่จ าเป็นต้อง ใช้เวลาที่
โรงเรียนในการเรียนเนื้อวิชา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อตนเองมากกว่านั้น คือ ใช้ส าหรับฝึกแปลงเนื้อ
ความรู้ไปเป็นสาระหรือความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชีวิตจริง นั่นหมายถึงว่าวิธีการเรียนรู้
แบบกลับด้าน คือ เรียนวิชาที่บ้านท าการบ้านที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้าง
ความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง
เกิดทักษะที่เรียกว่า ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Bergmann & Sams, 2012, pp.3-4; 2556, pp.20-21) 
รวมถึง Stevens (2013, p.129) ได้กล่าวอีกว่า ในระหว่างที่นักเรียนท ากิจกรรมอยู่นั้น คือโอกาสที่
เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกัน Fulton (2014, p.133) ให้
ข้อสรุปในการใช้ห้องเรียนกลับด้านว่า ครูมีโอกาสที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการ
ฝึกฝนที่สอดแทรกทักษะและความสามารถของทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน และไม่ใช่เพียงทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จะเกิดขึ้น ห้องเรียนกลับด้านยังสามารถฝึกทักษะ
พ้ืนฐานให้แน่นยิ่งขึ้น เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การฝึกทักษะใหม่ ๆ และเรียนรู้อย่างมี
ความหมายมาก หมายความว่าการเรียนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน จะได้เวลาในการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนส าหรับการฝึกพัฒนาระดับการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ของนักเรียนได้อีกด้วย 
ซึ่ง ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2561, pp.5-7) ยังกล่าวอีกว่า การใช้บทเรียนคณิตศาสตร์บนเครือข่าย 
e–Learning ช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียน
จะต้องพยายามท าความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเอง พร้อม ๆ ไปกับข้อมูลหรือบทเรียนที่มี  
ในคอมพิวเตอร์ ท าให้ได้ฝึกการคิดให้เป็นระบบระเบียบ ซึ่งในห้องเรียนปกติจะท าได้ยาก หรือถ้าท าได้
ก็จะเป็นเฉพาะนักเรียนบางกลุ่มบางคนที่ตั้งใจเรียน มีสมาธิในการเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเป็น  
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การเรียนทาง e–Learning ผู้เรียนจะมีแนวโน้มและมีเปอร์เซ็นต์ในการใช้ความคิดมากขึ้น ผู้เรียน
สามารถที่จะเรียนซ้ าแล้วซ้ าอีกได้ เหมือนถ้าให้ครูผู้สอนอธิบายซ้ าได้หลาย ๆ รอบ ครูผู้สอนไม่ต้อง
บรรยายแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องพูดซ้ า ๆ ในเรื่องเดิม แต่ยังคงต้องเป็นผู้น าทาง เป็นผู้ชี้แนะ เมื่อ
นักเรียนมีปัญหาสงสัย สื่อสารกับนักเรียนได้ง่ายข้ึน มีเวลาสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 เปรียบเทียบระดับการคิดท่ีเกิดข้ึนในการเรียนรูปแบบดั้งเดิม 
กับรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 

 
ที่มา :  Deb Weitzenkamp. (2013). Blooms and the Flipped Classroom. Online. 

(citing  Beth Williams. (2013). How I Flipped My Classroom.) 
 
จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยตั้งประเด็นค าถามว่า ห้องเรียนกลับด้าน 

จะเปิดโอกาสให้ครูมีเวลาส าหรับจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ มากกว่า  
เน้นการบรรยายแบบท่องจ า กล่าวคือครูสามารถใช้เวลาในการท ากิจกรรมมากกว่าการนั่งฟังบรรยาย 
ไม่ต้องกังวลกับการบรรยายเนื้อหาในคาบเรียนนั้น โดยนักเรียนสามารถกลับไปศึกษาหรือทบทวน  
ด้วยตนเองผ่านห้องเรียนกลับด้าน และมีเวลาในการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การคิดต่อยอดอย่างไม่มี  
ที่สิ้นสุด โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดมาบูรณาการร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ 
ในห้องเรียนใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวตั้งเพ่ือสร้างข้อค้นพบบางอย่าง ฝึกคิดแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สื่อสารและให้เหตุผล รวมถึง
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เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ในบริบทของชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยตั้งค าถามวิจัยว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสามารถพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ได้หรือไม่อย่างไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน 

ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน 

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ความส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ จะส่งผลทั้งด้านของนักเรียน ครู และโรงเรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ในด้านนักเรียน จะท าให้ทราบผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  

2. ในด้านครู จะได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดและแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เ พ่ือส่งเสริม  
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

3. ในด้านโรงเรียน จะได้แนวทางการยกระดับผลการประเมินส าหรับการออกแบบ  
การเรียนรู้ในระดับห้องเรียนและระดับหลักสูตรโรงเรียนที่เน้นการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของการน าคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในบริบทของโลกชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ห้องเรียน รวมจ านวน
นักเรียน 142 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 33 คน ที่ ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ ม  (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน 
เป็นหน่วยของการสุ่ม (Sampling Unit) ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียน
แบบคละความสามารถ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวจัดกระท า ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ที่ใช้สถานการณ์  
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ตามกรอบโครงสร้างการประเมินของ PISA โดยใช้แผน 
การจัดการเรียนรู้จ านวน 12 แผน โดยมีสถานการณ์ต่าง ๆ ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 รายละเอียดของสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละคาบ 
 

แผนฯ ที่ สถานการณ ์ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ จ านวน (คาบ) 

1 
2 
3 
4 

อัตราแลกเปลี่ยน 
ชั้นวางหนังสือ 

เฮเลน นักปั่นจักรยาน 
ห้องชุดส าหรับพักผ่อน 

การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วน 

1 
1 
1 
1 

5 
6 
7 
8 

การส่งออก 
รถยนต์คันไหน? 

เคเบิลทีวี 
การลดระดับของ CO2 

การประยุกต์เก่ียวกับร้อยละ 

1 
1 
1 
1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ สถานการณ ์ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ จ านวน (คาบ) 

9 
10 
11 
12 

จักรยาน 
การซื้อห้องชุด 

พ้ืนที่ทวีป 
การรั่วไหลของน้ ามัน 

การประยุกต์เก่ียวกับ 
อัตราส่วนและร้อยละ 

1 
1 
1 
1 

  รวม 12 

 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ จัดการเรียนรู้ 12 คาบ และ
ทดสอบหลังเรียน 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 14 คาบ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด หมายถึง  วิธีการสอนที่ใช้กิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน โดยเป็นกิจกรรมที่ ใช้ปัญหาที่มีค าตอบหรือมีแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายเน้นการเปิดความคิดของนักเรียนได้คิดค้นความรู้และลงมือปฏิบัติหรือ
กระท าจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนรู้ต้องช่วยให้นักเรียน  
ใช้คณิตศาสตร์กับสถานการณ์อย่างเหมาะสม ได้ค้นหากฎหรือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้
ความรู้และทักษะที่มีอยู่แก้ปัญหา ตรวจสอบผลลัพธ์รวมถึงได้ทราบแนวคิดใหม่จากนักเรียนคนอ่ืน ๆ 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดนั้นแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดต่อไป โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1 ขัน้แนะน า ครูเริ่มด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ ชี้แจง
เป้าหมายในการเรียนรู้ และน าการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียน 

1.2 ขั้นน าเสนอปัญหา ครูแจกสถานการณ์ปัญหาและอธิบายปัญหาให้นักเรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ กฎ และเงื่อนไขของปัญหานั้น ๆ เพราะนักเรียนบางคนอาจไม่เข้าใจปัญหา
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ไม่คุ้นเคยและไม่เคยพบเจอมาก่อน รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของปัญหาที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริง อาจใช้สื่อการสอนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นและเห็นปัญหาให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น รวมถึงยกตัวอย่างแนวทางการคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหานั้น 
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1.3 ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและแก้ปัญหาร่วมกัน ครูให้นักเรียน
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที พร้อมบันทึกแนวคิดหรือวิธีการ
แก้ปัญหาลงในใบกิจกรรม ก่อนที่จะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและบันทึกแนวคิดเพ่ิมเติมลงในใบกิจกรรม 

1.4 ขั้นน าเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นักเรียนน าเสนอวิธีการและ 
ผลของการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพ่ือร่วมกันศึกษา 
เปรียบเทียบ พิจารณา และประเมิน โดยครูจะเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนถึงความเหมือนและ
ความต่างของแนวคิดนั้น พร้อมทั้งแนะน าและปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นของนักเรียนคนอ่ืน 

1.5 ขั้นสรุปเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
วิธีการหาค าตอบ หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสถานการณ์ปัญหาขึ้นใหม่ที่มีความคล้ายกับ
สถานการณ์ปัญหาเดิม 

2. ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง รูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งโดยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ 
ผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวีดิทัศน์หรือเว็บไซต์นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน เพ่ือให้นักเรียนที่ 
ขาดเรียนเข้าไปเรียนได้ นักเรียนที่เรียนช้าก็เข้าไปทบทวนได้อีก บางคนยังใช้ในการทบทวนก่อนสอบ 
เข้าถึงได้เมื่ออยู่ที่บ้านหรือนอกห้องเรียนที่นักเรียนอ่าน ฟัง ดูได้เองที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้นเรียน
ปกติจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้น สร้างองค์ความรู้ต่อยอด  
จากวิชาที่รับถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ 
อ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์ทางการเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ ฝึกแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้จริง ซึ่งมีแนวคิดในการใช้รูปแบบของห้องเรียนกลับด้าน แบ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
และการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ที่น าการบรรยายเนื้อหาในห้องเรียนมาเป็น
การเรียนรู้จากวีดิทัศน์ที่ครูจัดท าขึ้นและให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนเนื้อหา 
ที่เป็นสาระส าคัญหรือวิธีการคิดพ้ืนฐาน เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการคิด แก้ปัญหา และสร้างสรรค์
จากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง และเพ่ือเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้จากสื่อ ครูจะให้นักเรียน
บันทึกความรู้ สาระส าคัญของเนื้อหา ฝึกคิดหาค าตอบพ้ืนฐาน และตั้งค าถามที่สงสัยจากวีดิทัศน์ที่ครู
จัดท าขึ้นและให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน 

การเรียนรู้ ในห้องเรียน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียนที่เปลี่ยนจาก 
การบรรยายเนื้อหา เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ คิด แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จาก
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง โดยมีครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าและนักเรียนมีบทบาทส าคัญ
ในกระบวนการเรียนรู้ของตนเองซึ่งในแต่ละคาบเรียนนั้นจะมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละ
คาบ รวมถึงมอบหมายการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งต่อไป 
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3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างวิธีการแบบเปิดกับรูปแบบของห้องเรียนกลับด้าน 
รวมถึงแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนกลับด้าน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ที่น าการบรรยายเนื้อหาในห้องเรียนมาเป็น
การเรียนรู้จากวีดิทัศน์ที่ครูจัดท าขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนเรียนรู้จากวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นการเรียนเนื้อหา 
ที่เป็นสาระส าคัญหรือวิธีการคิดพ้ืนฐาน เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการคิด แก้ปัญหา และสร้า งสรรค์
จากสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริงในห้องเรียน 

ขั้นบันทึกการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้จากสื่อ ครูจะให้นักเรียน
บันทึกความรู้ สาระส าคัญของเนื้อหา ฝึกคิดหาค าตอบ และตั้งค าถามที่สงสัย เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในห้องเรียน 

การเรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ 
แบบเปิด และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมาใช้ในการคิด แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จากสถานการณ์
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นแนะน า ครูสร้างสภาพแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้  ร่วมกั น
แลกเปลี่ยนสิ่งที่บันทึกจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตอบข้อสงสัย น าเสนอความคิดของตนที่ได้สรุป
มา หลังจากนั้นครูชี้แจงเป้าหมายในการเรียนรู้ และน าการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาของ
นักเรียน  

ขั้นน าเสนอปัญหา ครูแจกสถานการณ์ปัญหาและอธิบายปัญหาให้นักเรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ กฎ และเงื่อนไขของปัญหานั้น ๆ วิเคราะห์ สร้างแนวทาง เพ่ือน าไปแก้ปัญหา 
รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
จริง  

ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและแก้ปัญหาร่วมกัน ครูให้นักเรียน
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง แสดงวิธีด าเนินการทางคณิตศาสตร์เพ่ือได้มาซึ่งผลลัพธ์และค้นหาวิธี
แก้ปัญหาพร้อมบันทึกแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาลงในใบกิจกรรม ก่อนที่จะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม 
และบันทึกแนวคิดเพ่ิมเติมลงในใบกิจกรรม 

ขั้นน าเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนน าเสนอวิธีการและผล 
ของการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพ่ือร่วมกันศึกษา เปรียบเทียบ 
พิจารณา และประเมิน โดยครูและนักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบแนวคิด สะท้อนวิธีแก้ปัญหา ผลลัพธ์ 
หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ แล้วตีความออกมาในบริบทของปัญหาโลกชีวิตจริง ตัดสินว่าผลลัพธ์ที่ได้
เป็นเหตุเป็นผลและเข้ากันได้กับบริบทของปัญหาหรือไม่ 
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ขั้นสรุปเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
วิธีการและการหาค าตอบ หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสถานการณ์ปัญหาขึ้นใหม่ที่มีความ
คล้ายกับสถานการณ์ปัญหาเดิม และมอบหมายการเรียนรู้นอกห้องเรียนในคาบถัดไป 

4. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด ใช้ และตีความ 
ทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ค้นพบและประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์  
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและในอนาคต ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือการตระหนักถึงสภาพแวดล้อม และเพ่ือการประเมินด้านคณิตศาสตร์ 
โดยวัดจากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 4 สถานการณ์ จ านวน 8 ข้อ 
ที่มีรูปแบบของข้อสอบ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบเลือกตอบค าตอบเดียว 2) แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 
3) แบบสร้างค าตอบแบบอิสระ และ 4) แบบสร้างค าตอบแบบปิด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริบท 1) ส่วนตัว 2) สังคมและสาธารณะ 3) อาชีพ และ 4) วิทยาศาสตร์  และเป็นเนื้อหา 
ทางคณิตศาสตร์ตามกรอบโครงสร้างการประเมินของ PISA ได้แก่ 1) ปริภูมิและรูปทรง 2) ปริมาณ 
และ 3) ความไม่แน่นอนและข้อมูลที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 โดยประเมินด้วยลักษณะตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ (การคิดในเชิงคณิตศาสตร์) คือ 
ความสามารถแปลงปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงให้อยู่ในขอบเขตคณิตศาสตร์ และก าหนด
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ การใช้เครื่องหมายแทน และลักษณะจ าเพาะให้กับปัญหาในโลกชีวิตจริง 
ซึ่งสามารถให้เหตุผล ตั้งสมมติฐาน และพิจารณาข้อจ ากัดได้อย่างสมเหตุสมผล 

2. การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา  (การใช้หลัก
คณิตศาสตร์) คือ ความสามารถที่แต่ละคนแสดงวิธีด าเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งผลลัพธ์และค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เช่น แสดงการค านวณ การแก้สมการ การลง
ข้อสรุปจากสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ การใช้เชิงสัญลักษณ์ การสกัดข้อมูลทางคณิตศาสตร์จาก
ตารางและกราฟ การใช้สัญลักษณ์แทนและการจัดการกับรูปร่างและรูปทรง และการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างแบบจ าลองของสถานการณ์ สร้างกฎเกณฑ์ ระบุความเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้  
ทางคณิตศาสตร์ และสร้างข้อโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ 

3. การตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์  (การ
ตีความ) คือ ความสามารถของแต่ละบุคคลในการสะท้อนวิธีแก้ปัญหา ผลลัพธ์ หรือข้อสรุป  
ทางคณิตศาสตร์ แล้วตีความออกมาในบริบทของปัญหาโลกชีวิตจริง ซึ่งรวมถึงการแปลความหมาย
ของวิธีแก้ปัญหาหรือการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ย้อนกลับไปที่บริบทของปัญหา และตัดสินว่า
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเหตุเป็นผลและเข้ากันได้กับบริบทของปัญหาหรือไม่ อาจจะสร้างและสื่อสาร
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ค าอธิบายหรือข้อโต้แย้งในบริบทของปัญหา และการสะท้อนทั้งกระบวนการสร้างแบบจ าลองและ  
ผลที่ได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการศึกษาแนวคิด เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ กระบวนการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เป็น
ปัญหาปลายเปิด เป็นปัญหาชนิดที่มีค าตอบหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย กิจกรรม
การเรียนรู้จะให้นักเรียนใช้คณิตศาสตร์กับสถานการณ์อย่างเหมาะสม ได้ค้นหากฎหรือความสัมพันธ์
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ความรู้และทักษะที่มีอยู่แก้ปัญหา (Nohda (1986) อ้างในไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
, 2547, กรกฎาคม-ธันวาคม, pp.19-31) ซึ่งสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตติมา ทิพย์จินดาชัย
กุล, 2556, p.87; พัทธยากร บุสสยา, 2559, p.122; วนัญชนา เชิงดี, 2555, p.80) ซึ่งความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่
นักเรียนจะต้องระบุสถานการณ์ที่ส าคัญของปัญหา กระตุ้นให้หาข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ และน าไปสู่
การแก้ปัญหา (สสวท., 2560a, p.35) 

แต่ในข้อจ ากัดบางประการที่ ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล (2556, p.91) ให้ข้อสังเกตในการวิจัย
ว่าเวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดควรเป็นคาบเรียนที่ติดกันจ านวน 2 คาบ เนื่องจาก
เวลาไม่เพียงพอกับการด าเนินกิจกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดของห้องเรียนกลับด้าน ที่มีแนวคิด
เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครูจากการบรรยายหน้าชั้นเรียนหรือจากครูสอนไปเป็นครูฝึก ฝึกการท า
แบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์เป็นรายบุคคล ครูจะได้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ในห้องได้มากขึ้น (Bergmann & Sams, 2012, pp.19-33; 2556, pp.30-34; กิตติชัย สุธาสิโนบล, 
2558, เมษายน, p.123; สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556, pp.7-8) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่น่าจะส่งผลต่อการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ และบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนให้มากข้ึน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 4 
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ตัวจัดกระท า ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ทั้งภาพรวมและรายด้านของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 

2. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ทั้งภาพรวมและรายด้านของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด

บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ

ต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด 

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด 
1.2 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด 
1.3 ขั้นตอนจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด 
1.4 บทบาทส าคัญของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด 

2. ห้องเรียนกลับด้าน 
2.1 ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน 
2.2 ลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน 
2.3 ประโยชน์ของห้องเรียนกลับด้าน 
2.4 รูปแบบการเรียนรู้ของห้องเรียนกลับด้าน 
2.5 วิธีด าเนินการของห้องเรียนกลับด้าน 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนกลับด้าน 

3. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
3.1 ความหมายของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
3.2 องค์ประกอบของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
3.3 ระดับของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
3.4 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
3.5 แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
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1. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 

มีผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดไว้หลายท่าน โดยผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) หมายถึง วิธีการสอนที่ใช้
กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดย
เป็นกิจกรรมที่ใช้ปัญหาที่มีค าตอบหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่อาศัยทักษะกระบวนการคิดค่อนข้างมาก เน้นการเปิดความคิดของนักเรียนได้คิดค้นความรู้
และลงมือปฏิบัติหรือกระท าจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด
กว้าง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ตามบริบทของเนื้อหา การ
พิจารณาค าตอบของปัญหาปลายเปิดไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของค าตอบหรือตัดสินโดยคน
ส่วนมากว่าถูกหรือผิด แต่จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
กระบวนการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เป็นปัญหาปลายเปิดซึ่งเป็นกิจกรรมที่
หลากหลาย โดยสื่อการสอนที่ใช้จะเป็นลักษณะของการดึงเอากระบวนการคิดของนักเรียน ท าให้ครู
สามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียนแต่ละคนได้อีกด้วย และกิจกรรมการเรียนรู้ต้องช่วยให้
นักเรียนใช้คณิตศาสตร์กับสถานการณ์อย่างเหมาะสม ได้ค้นหากฎหรือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ความรู้และทักษะที่มีอยู่แก้ปัญหา ตรวจสอบผลลัพธ์รวมถึงได้ทราบแนวคิดใหม่จากนักเรียนคน
อ่ืน ๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดนั้นแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดต่อไป 

โดยวิธีการสอนแบบเปิดช่วยให้กิจกรรมสร้างสรรค์และวิธีคิดในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน กล่าวคือ ต้องให้นักเรียนแต่ละคนมีอิสระในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาตามความสามารถและความสนใจของตน ปล่อยให้นักเรียนได้พัฒนา
ความฉลาดทางคณิตศาสตร์ ครูจึงต้องสร้างกิจกรรมในห้องเรียนที่ส่งเสริมวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบ
ต่าง ๆ ขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถสูงกว่าก็สามารถที่จะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
หลากหลาย และนักเรียนที่มีความสามารถด้อยกว่าก็ยังคงสนุกสนานกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ตาม
ความสามารถของตน การท าเช่นนี้เป็นการช่วยให้นักเรียนได้ท าการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยเปิด
โอกาสการสืบเสาะด้วยวิธีการที่ตนเองเชื่อมั่นและน าไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความ
ซับซ้อนสูงขึ้น มีความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเกิดการพัฒนาความคิดขั้นสูงที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนแต่ละคนด้วย 
(นุชนาฎ ม่วงมุลตรี, ภัสสรา อินทรก าแหง, ปิลันธนา ศุภดล, นวลพรรณ เพียงเกษ, & สุธาสินี พูล
พิพัฒน์, 2549, กันยายน-ธันวาคม, p.19; Becker & Shimada (1997) อ้างใน พัทธยากร บุสสยา, 
2559, p.25; Nohda (1986) อ้างใน ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2547, กรกฎาคม-ธันวาคม, p.30) 
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1.2 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในมิติต่าง ๆ 

ตามเป้าหมาย ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ดังนี้ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียน

คณิตศาสตร์ในแนวทางท่ีตอบสนองความสามารถของตนเองควบคู่ไปกับระดับของการตัดสินใจในการ
เรียนรู้ของตนเอง และสามารถขยายหรือเพ่ิมเติมคุณภาพของกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นในการ
เรียนคณิตศาสตร์ได้ หรือกล่าวได้ว่าครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดในการจัดการเรียนรู้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
พยายามท าความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ท าให้แนวคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเรียนคนอ่ืนหรือโดยอาศัยการชี้แนะของครู ซึ่งในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดยึดหลัก 3 ประการ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2547, กรกฎาคม-ธันวาคม, pp.30-32) 
ดังนี้ 

1. มีความสัมพันธ์กับความเป็นอิสระของกิจกรรมของนักเรียน นั่นคือ เราจะต้อง
ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมของนักเรียนโดยที่จะพยายามไม่เข้าไปสอดแทรกโดยไม่จ าเป็น 

2. มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติของความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะในเชิง
วิวัฒนาการและเชิงบูรณาการ เนื่องจากเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เป็นระบบและมีความเป็นทฤษฎี 
ดังนั้นความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญมากเท่าไร ยิ่งท าให้เกิดความรู้ที่เป็นความรู้ที่มีลักษณะ
เชิงอุปมา มีความเป็นพิเศษ และความเป็นลักษณะทั่ว ๆ ไปมากข้ึนเท่านั้น อุปมาเทียบได้กับว่าความรู้
ที่มีความส าคัญมาก ก็ยิ่งจะรู้ล่วงหน้าได้ว่าสามารถเปิดโลกทัศน์ได้กว้างขึ้น ในขณะเดียวกันความรู้ต้น
ก าเนิดที่มีความส าคัญก็จะได้รับการสะท้อนอีกหลาย ๆ ครั้งตามเส้นทางของวิวัฒนาการเกี่ยวกับ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ การได้มีโอกาสไตร่ตรองหลาย ๆ ครั้งเกี่ยวกับความรู้ต้นก าเนิดนั้นจะเป็นแรง
ผลักให้ก้าวเข้าไปสู่โลกทัศน์แห่งความกว้างนั้น 

3. มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจที่มีประโยชน์ของครูในห้องเรียนคณิตศาสตร์ 
บ่อยครั้งที่ครูต้องเผชิญกับแนวคิดของนักเรียนที่ครูไม่ได้คาดคิด โดยครูจะต้องมีบทบาทส าคัญในการ
ที่จะท าให้แนวคิดเหล่านั้นได้มีบทบาทอย่างเต็มที่ในชั้นเรียน และพยายามอย่างจริงจังว่าท าอย่างไร
นักเรียนคนอื่นจะสามารถเข้าใจแนวคิดนั้นได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม  
ในการเรียน กระตือรือร้นในการเรียนรู้และได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้นักเรียน  
ได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างกว้างขวาง นักเรียนที่มีความสามารถต่ า  
จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาของตนเองกับนักเรียนคนอ่ืน จะได้
ประสบการณ์จากการได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและได้ยอมรับแนวคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้มา
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ก่อน นักเรียนมีอิสระในการคิด มีโอกาสได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น 
และนักเรียนยังมีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี อีกทั้งนักเรียน
ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักเรียนคนอ่ืน (Sawada (2547) อ้างใน พัทธยากร 
บุสสยา, 2559, pp.38-39) 

 
1.3 ขั้นตอนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดมีขั้นตอนหลายรูปแบบ โดยผู้วิจัยได้รวบรวม
และสังเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกันเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (Inprasit อ้าง
ใน พัทธยากร บุสสยา, 2559, pp.26-27) ดังนี้ 

1. ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing Open-Ended Problem) เป็นขั้นที่ครู
เสนอปัญหาปลายเปิดในชั้นเรียน ครูจะต้องอธิบายปัญหานั้นให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ กฎ 
และเงื่อนไขของปัญหานั้น ๆ เพราะนักเรียนบางคนอาจไม่เข้าใจปัญหาเนื่องจากเป็นปัญหาที่ไม่คุ้นเคย
และไม่เคยพบเจอมาก่อน โดยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของปัญหา อาจใช้สื่อการสอนเพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นและให้ข้อมูลทั่วไปเพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึง
ยกตัวอย่างแนวทางการคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหานั้น 

2. ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (Student’s Self-Learning) เป็นขั้นที่ให้
นักเรียน แต่ละคนได้ใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์อย่างอิสระในการแก้ปัญหา ครูไม่ควรก าหนดแนว
ทางการคิดของนักเรียน เพราะเน้นให้นักเรียนได้คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบ
การสอนนี้เป็นการรวมกันของสองสิ่งคือ การท างานของแต่ละบุคคลและการอภิปรายในชั้นเรียน 

3. ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดในชั้นเรียน (Whole Class Discussion 
and Comparison) เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องอภิปรายแนวคิดการแก้ปัญหาของตนเองในชั้นเรียน  
สิ่งที่ส าคัญคือ การบันทึกแนวคิดการแก้ปัญหาของนักเรียนในใบกิจกรรมหรือสมุดบันทึกเพ่ือให้เห็นถึง
แนวคิดของนักเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครูก็จะสามารถประเมินนักเรียนได้จากใบกิจกรรม
หรือสมุดบันทึกนั้นได้เช่นเดียวกัน 

4. ขั้นสรุปเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน (Summing-up by 
Connecting Student’s Emergent Mathematical Ideas) เป็นขั้นที่ครูหรือนักเรียนควรเขียน
แนวคิดของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มบนกระดานเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เห็นถึงแนวคิดที่หลากหลาย
นั้น แล้วครูท าการเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนถึงความเหมือนและความต่างของแนวคิดนั้น ครู
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ควรส่งเสริมแนวคิดที่หลากหลายของนักเรียนในทางบวก พร้อมทั้งแนะน าและปรับเปลี่ยนตามความ
คิดเห็นของนักเรียนคนอ่ืน 

 
สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดของ Inprasit ดังภาพประกอบ 5 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดของ Inprasit 
 

ที่มา: พัทธยากร บุสสยา. (2559). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที ่5. หน้า 27. (อ้างอิงจาก Maitree Inprasit. (2011). One Feature of Adaptive Lesson Study 
in Thailand: Designing Learnimg Unit. pp. 56-59) 

 
การสอนโดยวิธีการแบบเปิดประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (Nohda (1983) อ้างใน พัทธยา

กร บุสสยา, 2559, p.26) 
1. การก าหนดสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูเป็นผู้น าสถานการณ์ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์มาน าเสนอให้กับนักเรียน 
2. การสืบเสาะเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา นักเรียนจะต้องพยายามค้นพบ 

แนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเองโดยมีครูท าหน้าที่ชี้แนะ กระตุ้น
ให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางค าตอบที่หลากหลายที่ได้มา เพ่ือที่จะ
สามารถบูรณาการค าตอบ ให้สามารถน ามารวมกันเป็นความรู้ในระดับขั้นสูงต่อไป 
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3. การสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ เป็นการสร้างปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาเดิม 
นักเรียนจะต้องพยายามสร้างปัญหาที่มีความเป็นกรณีท่ัวไปมากขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานจากกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสืบเสาะหาแนวทางการแก้ปัญหา และจากการที่ได้แก้ปัญหาเหล่านั้น 

วิจารณ์ พานิช (2557); ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
(2560) ได้กล่าวขั้นตอนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดในท านองเดียวกัน โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นแนะน า เป็นช่วงเวลาที่ครูช่วยสร้างภาวะพร้อมเรียนรู้ ภาวะที่จิตใจ ประสาท
สัมผัส และร่างกายของนักเรียนอยู่ในภาวะที่มีความตื่นทั่วพร้อมผ่อนคลายด าเนินอยู่ในสมดุลที่ดี การ
ซึมซับคุณค่าการให้ประสบการณ์แก่นักเรียนในการซึมซับความดี ความงาม ความจริงของสิ่งที่ก าลัง
จะเรียน เป็นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งผ่านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และกิจกรรมบางอย่าง 
โดยไม่ต้องผ่านการคิดอย่างเป็นล าดับแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ แรงศรัทธาในการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาและในการสร้างสรรค์สิ่งที่ก าลังจะเรียน และจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ท้าทายและภาพ
จินตนาการที่ชัดเจนของนักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ในสิ่งนั้น เพ่ือเป็นการเปิดประตูใจ จินตนาการ 
และการลงมือกระท าให้เกิดกับนักเรียน 

2. ขั้นเปิดประเด็นโจทย์ เมื่อนักเรียนมีแรงขับเชิงบวกในการเรียนรู้เนื่องจากการมี
ภาวะพร้อมเรียนรู้การซึมซับคุณค่า เกิดแรงบันดาลใจ และการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ก็เป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่นักเรียนจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขหรือโจทย์หรือข้อจ ากัดที่มีความเหมาะสม ดังนั้นใน
ขั้นตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ครูแจกเงื่อนไข หรือโจทย์ ส าหรับแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ที่เหมาะสม
ให้แก่นักเรียน และเมื่อแรงขับพบกับเงื่อนไขหรือโจทย์หรือข้อจ ากัดที่เหมาะสม จะเกิดเป็นความ
พยายามในการจัดการกับเงื่อนไขนั้น ๆ จนก้าวผ่านไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหมาย และในกระบวนการนี้
นักเรียนจะสร้างความรู้ความสามารถชุดใหม่ขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งนี้คือหลักการพ้ืนฐานของ 
“Active Learning” และ “Constructionism” ทุกประเภท โดยลักษณะของสถานการณ์ปัญหามี
ลักษณะส าคัญดังนี้ 

1) เป็นสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่นักเรียนยังไม่เคยพบมาก่อน ยังไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอที่จะแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ตามเงื่อนไขของโจทย์ได้ทันที 

2) สถานการณ์ปัญหาชนิดใดที่ครูต้องการจะให้นักเรียนแก้ตามสถานการณ์ที่
ก าหนด และมีก่ีวิธีที่ครูต้องการให้นักเรียนน ามาเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับ 

3) มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับความรู้ความสามารถที่นักเรียนสะสมอยู่ใน
ตัว มีความยากพอเหมาะและน าไปสู่การสร้างความรู้ความสามารถชุดใหม่ กล่าวคือ ถ้านักเรียนน า
ความรู้ความสามารถที่สะสมอยู่มาใช้ ในกระบวนการลองผิดลองถูกเปลี่ยนมุมมองและหาทางให้สุด
ความสามารถ (Heuristics) ก็จะสามารถแก้โจทย์หรือสร้างสรรค์ภายใต้เงื่อนไขของโจทย์นั้นได้ และ
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พร้อมกันนั้นนักเรียนก็ได้สร้างความรู้ความสามารถชุดใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอด สังเคราะห์ หรือ
ยกระดับขึ้นจากความรู้ความสามารถเดิมท่ีสะสมมา 

4) มีความน่าสนใจเชื้อเชิญและท้าทายให้นักเรียนเข้าไปแก้ปัญหาหรือ
สร้างสรรค์ภายใต้เงื่อนไขนั้น 

5) มีลักษณะเปิดกว้างให้นักเรียนทดลองและค้นคว้าวิธีการที่หลากหลายและ
ผลลัพธ์ที่อาจแตกต่าง แต่ก็ยังสามารถก ากับทิศทางและขอบวงของการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการ
เรียนรู้ได ้

3. ขั้นแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์  เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนลงมือแก้ปัญหาหรือ
สร้างสรรค์ภายใต้เงื่อนไขของโจทย์ที่ได้มา โดยมากมักเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มขนาดเล็กเพ่ือให้
นักเรียนได้เผชิญกับเงื่อนไขของโจทย์ด้วยตนเองอย่างทั่วถึง เมื่อนักเรียนก าลังต่อสู้หรือจัดการกับ
เงื่อนไขหรือโจทย์ที่ก าลังเผชิญด้วยแรงขับเชิงบวกนั้นนักเรียนก าลังสร้างความรู้ความสามารถชุดใหม่
ขึ้นดว้ยตนเอง 

4. ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้น าเสนอวิธีการและ
ผลของการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ของตนกับเพ่ือน และพร้อมกันนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพ่ือร่วมกันศึกษา เปรียบเทียบ พิจารณา ประเมิน รวมถึงจัดระเบียบ
วิธีการและผลลัพธ์ที่แตกต่างเหล่านั้น และในขั้นตอนนี้เป็นการเปิดศักยภาพและสมรรถภาพของ
นักเรียนทุกคนเข้าหากัน หลอมรวมศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนทุกคนสู่การเรียนรู้ร่วมกัน 
เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัว
ของนักเรียนอีกด้วย 

5. ขั้นสรุป เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสังเคราะห์ และยกระดับ
ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดเป็น 5 ขั้นตอน ดังตาราง 2 
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จากตาราง 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ 
5 ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นแนะน า ครูเริ่มด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ ชี้แจง
เป้าหมายในการเรียนรู้ และน าการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียน 

2. ขั้นน าเสนอปัญหา ครูแจกสถานการณ์ปัญหาและอธิบายปัญหาให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงความสัมพันธ์ กฎ และเงื่อนไขของปัญหานั้น ๆ เพราะนักเรียนบางคนอาจไม่เข้าใจปัญหาเนื่องจาก
เป็นปัญหาที่ไม่คุ้นเคยและไม่เคยพบเจอมาก่อน รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของปัญหา
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริง อาจใช้สื่อการสอนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นและเห็นปัญหาให้ เป็นรูปธรรม
มากขึ้น รวมถึงยกตัวอย่างแนวทางการคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหานั้น 

3. ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและแก้ปัญหาร่วมกัน ครูให้นักเรียน
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที พร้อมบันทึกแนวคิดหรือวิธีการ
แก้ปัญหาลงในใบกิจกรรม ก่อนที่จะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและบันทึกแนวคิดเพ่ิมเติมลงในใบกิจกรรม 

4. ขั้นน าเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนน าเสนอวิธีการและผลของ 
การแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพ่ือร่วมกันศึกษา เปรียบเทียบ 
พิจารณา และประเมิน โดยครูจะเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนถึงความเหมือนและความต่างของ
แนวคิดนั้น พร้อมทั้งแนะน าและปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นของนักเรียนคนอ่ืน 

5. ขั้นสรุปเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ
วิธีการและการหาค าตอบ หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสถานการณ์ปัญหาขึ้นใหม่ที่มีความ
คล้ายกับสถานการณ์ปัญหาเดิม 

 
1.4 บทบาทส าคัญของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 

บทบาทส าคัญของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดทั้งช่วงการเตรียมการ
และระหว่างการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดจะช่วยลดอุปสรรคเรื่องจ านวนนักเรียนต่อห้อง
มากเกินไปได้ เพราะไม่ว่าในห้องจะมีนักเรียนกี่คนก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนการสอน แต่ที่เป็น
ปัญหาคือการพยายามควบคุมความคิดของนักเรียนทั้งห้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับครู ซึ่งหาก
เรายอมรับว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ความต่างของนักเรียนจะท าให้เราได้แนวทางใน
การแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย นั่นหมายถึงครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ใช้วิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ครูจึงจ าเป็นต้องสร้างกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ างวิธีคิด
ทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียน ดังนั้นครูควรตระหนักอย่างมากในเรื่อง
ต่อไปนี้ (วิจารณ์ พานิช, 2557; ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, 2560) 
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1. มีการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ค้นหาแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลายวิธี ซึ่งปัญหาที่ก าหนดในวิธีการแบบเปิดต้องอาศัยแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้วิธีการแบบเปิดต้องเป็นปัญหาที่ไม่เกิดเป็น
ประจ า ทั้งสถานการณ์ของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหาตามแบบที่ก าหนด และการแก้ปัญหาแบบ
ปลายเปิดในการปฏิบัติจริง 

2. เปิดประตูนักเรียนสู่การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวนักเรียนเอง และนักเรียนทุก
คนต้องมีโอกาสได้แสดงแนวคิดทั้งเดี่ยวและกลุ่ม และวิธีการคิดหรือแนวคิดของนักเรียนทุกคนต้อง
ได้รับการยอมรับจากครูและเพ่ือน ๆ ส่งเสริมดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ 
ภายใต้เงื่อนไขของโจทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการหล่อเลี้ยงแรงขับจับประเด็นตั้งค าถามเพ่ิมลด
หรือปรับประสบการณ์ สนับสนุนอ านวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อย แนะน า ช่วยเพ่ิมลดหรือ
ปรับทรัพยากร ฯลฯ เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ความสามารถที่สะสมอยู่ออกมาใช้ให้มากท่ีสุดจนเกิด
การสร้างความรู้ความสามารถชุดใหม่ขึ้น (Constructionism) จากการลองผิดลองถูก เปลี่ยนมุมมอง 
และหาทางให้ถึงที่สุดด้วยตนเอง (Heuristics) และพร้อม ๆ กันนั้นครูยังช่วยจัดวางวิธีบันทึกความคิด 
ความรู้สึก ความเข้าใจ วิธีการ ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับวิธีการ ช่วยตั้งค าถามช่วยตั้งประเด็นให้นักเรียน 
สังเกตเห็นและประเมินวิธีสร้างความเข้าใจและวิธีท าของตนเองในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์
นั้น ๆ (Metacognition) 

3. ประเมินนักเรียนในขณะเรียนรู้ โดยการมีสติตั้งใจฟังสังเกตและรู้สึกอย่าง
ละเอียดอ่อน ฉับไวและแม่นย า เพ่ือหยั่งให้ถึงภาวะการน าความรู้ความสามารถออกมาใช้ ภาวะการ
สร้างความรู้ความสามารถชุดใหม่ แรงบันดาลใจ วิถีการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ อาการเข้าใจ ขอบเขต
และคุณภาพของความเข้าใจ พลังความสามารถ และข้อจ ากัดของนักเรียนแต่ละคนในขณะที่ก าลัง
เรียนรู้ผ่านการแก้โจทย์หรือการสร้างสรรค์ภายใต้เงื่อนไขของโจทย์ เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาอย่าง
ฉับพลันทันทีไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสิน 

4. ตอบสนองต่อผลการประเมินนั้นอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยการตั้งค าถาม          
จับประเด็น ให้ค าแนะน า ให้ตัวอย่าง อ านวยความช่วยเหลือ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน
อย่างสงบ มีสติในจังหวะที่เหมาะสมทันท่วงที เพ่ือช่วยให้นักเรียนหลุดจากภาวะติดขัดหรือการเข้าใจ
ผิด หรือช่วยให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ที่กว้างขวางลึกซึ้งมากขึ้น และด าเนิ นการแก้ปัญหาหรือ
สร้างสรรค์ต่อไปได้อย่างราบรื่น 

5. ขับเคลื่อนและปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยวิธีการเชิงบวก เมื่อมีนักเรียน 
บางคนที่ไม่อยู่ในภาวะพร้อมเรียน หรือติดขัดอย่างมาก หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
รบกวนการเรียนรู้ของเพ่ือน ครูจะขับเคลื่อนและปรับพฤติกรรมนักเรียนนั้นด้วยวิธีการเชิงบวก ทั้งนี้ 
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เพ่ือรักษาแรงจูงใจด้านบวกของนักเรียนคนนั้นและรักษาบรรยากาศเชิงบวกของชั้นเรียนเอาไว้ให้
ต่อเนื่อง 

ดังนั้น บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนคือสิ่งส าคัญที่ครูต้องให้ความส าคัญและครู
คือผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีทั้งการเตรียมการ การกระตุ้นเสริมแรง
ในระหว่างการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 

ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่จะเป็น
แนวทางและเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยสรุปได้ดังนี้ 

ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล (2556, pp.87-91) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิด (Open Approach) เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โดยผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.37 และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยได้อภิปรายเพ่ิมเติมอีกว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้วิธีการแบบเปิด เป็นวิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมการแก้ปัญหาปลายเปิด
ที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียน กิจกรรมที่ใช้เน้นให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วย
วิธีและค าตอบที่หลากหลาย นักเรียนได้แสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติหรือกระท าจริงจนเกิดความรู้
ด้วยตนเอง กิจกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ก าหนดปัญหาทางคณิตศาสตร์และจัด
บรรยากาศในการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยให้นักเรียนได้เผชิญปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่สามารถแสดงค าตอบหรือวิธีการอย่างหลากหลาย โดยที่ครูไม่ได้แนะวิธีการ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียน ในแผนการจัดการเรียนรู้ยังได้เพ่ิมเติมความรู้ต่าง ๆ เช่น พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ข่าวและเหตุการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม การน าเสนอในลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและสร้าง  
ความท้าทายให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
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ประยุกต์กับชีวิตประจ าวัน และได้ให้ข้อสังเกตจากการวิจัยว่า บรรยากาศของการจัดกิจ กรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ผู้วิจัยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็น 
โดยมีปฏิสัมพันธ์เป็นกันเองกับนักเรียน กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นและเสริมแรงทางบวก ท าให้
นักเรียนลดความกังวล กล้าแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของนักเรียนและมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม
มากยิ่งขึ้น และเวลาในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นคาบเรียนที่ติดกันจ านวน 2 คาบ 

พัทธยากร บุสสยา (2559, pp.122-129) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70 อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

1. ครูควรอธิบายในขั้นวางแผนการแก้ปัญหาให้ละเอียดชัดเจน เนื่องจากนักเรียน 
ยังไม่คุ้นเคยกับปัญหาปลายเปิด ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และนักเรียนส่วนใหญ่เขียน
แนวทางการแก้ปัญหายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครูอาจยกตัวอย่างประกอบให้มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้
เขียนแนวทางการแก้ปัญหา เชื่อมโยงข้อมูลกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ครูควรให้นักเรียนตระหนักถึงการตรวจสอบย้อนกลับ ว่าค าตอบที่ได้นั้น
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนดหรือไม่ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ตรวจสอบ
ย้อนกลับไม่ถูกต้องและมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับผิดพลาดบางส่วน ครูควรชี้แจงวิธีการ
ตรวจสอบย้อนกลับให้ชัดเจน เพ่ือนักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับมากขึ้น 

3. ครูควรสนับสนุนนักเรียนในทางบวก ชื่นชมแนวคิดการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ของ
นักเรียน ใช้ค าถามน ากระตุ้นให้นักเรียนเกิดประเด็นที่สงสัยและครูไม่ควรชี้แนะแนวทางหรือค าตอบ
ให้กับนักเรียนในระหว่างท ากิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง 

4. ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างถี่ถ้วนในการท ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งอาจมี
นักเรียนที่ไม่สนใจหรือไม่ตั้งใจเรียน ครูควรเข้าไปกระตุ้นนักเรียนโดยการใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้มี
โอกาสเสนอแนวคิด 

5. ครูควรใช้ เวลาในขั้นการน าเสนอการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ให้มากขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้มีเวลาในการอภิปรายและเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

วนัญชนา เชิงดี (2555, pp.80-82) วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิดเรื่อง  



  

 

31 

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 3 แผนการ
เรียนรู้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความ
เหมาะสมมากที่สุด 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ เรียนด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด มี
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 

Munroe (2015, pp.347-356) ท าวิจัยเรื่อง การสังเกตการสอนในห้องเรียนที่ใช้วิธีการ
แบบเปิดในการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในประเทศญี่ปุ่น 
มีจุดประสงค์เพ่ือรวบรวมตัวอย่างการสอนที่ดีในชั้นเรียนประเทศญี่ปุ่นที่ใช้วิธีการแบบเปิดจากวิธีการ
ของเบคเกอร์และชิมาดะ (Becker; & Shimada. 1997) และ โนดะ (Nohda. 1995) โดยใช้วิธีการ
สังเกตหลักการของวิธีการแบบเปิดในห้องเรียนกับนักเรียน 30 คน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้
กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นหลักในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ บันทึกการสอนทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ด้วยวิธีการบันทึกวีดิโอ หลังการสังเกตจะมีการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยแบบสอบถาม กรอบวิธีการแบบเปิดในการสัง เกต  
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนญี่ปุ่น 
 

เวลา 
(นาท)ี 

เบคเกอร์ (Becker. 1990) ลอยด์ (Lloyd. 2012) 

5 

นักเรียนลุกข้ึนและค านับ นักเรียนลุกข้ึนและค านับ 
 การแนะน าบทเรียน (นักเรียน) 

ทบทวนการเรียนในคาบท่ีแล้ว 
หรือน าเสนอปัญหาในคาบเรียนนี้ 

ทบทวนการเรียนในคาบท่ีแล้ว 
หรือน าเสนอปัญหาในคาบเรียนนี้ 

5 ท าความเข้าใจกับปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหา 

5  แก้ปัญหาส่วนตัว 
5  รายงานความก้าวหน้า 

5 แก้ปัญหาเป็นคู่/กลุ่ม แก้ปัญหาเป็นคู่/กลุ่ม 

20 
 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

เปรียบเทียบและอธิบายวิธีการแก้ปัญหา 
เปรียบเทียบและอธิบายวิธีการ

แก้ปัญหา 
5 ครูสรุป ครูสรุป 

5 
 นักเรียนสะท้อนคิด 

มอบหมายการบ้าน มอบหมายการบ้าน 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด

สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงผู้วิจัยได้แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จริงที่
ใกล้ตัวกับนักเรียนในการน ากิจกรรมและให้เวลานักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มให้มากพอ โดยจากตาราง 3 ผู้วิจัยจะใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 
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2. ห้องเรียนกลับด้าน 
2.1 ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน 

มีผู้ ให้ความหมายของห้องเรียนกลับด้านไว้หลายท่าน โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ความหมายของห้องเรียนกลับด้านดังนี้ 

ห้องเรียนกลับด้าน ห้องเรียนกลับทาง ห้องเรียนย้อนกลับ หรือห้องเรียนพลิกกลับ 
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Flipped Classroom เป็นศัพท์ที่บัญญัติไว้และมีความหมายคือ 
ห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้านที่ได้รับ  
ผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวีดิทัศน์หรือเว็บไซต์นอกชั้นเรียนหรือที่บ้านเพ่ือให้นักเรียนที่ขาดเรียน
เข้าไปเรียนได้ นักเรียนที่เรียนช้าก็เข้าไปทบทวนได้อีก บางคนยังใช้ในการทบทวนก่อนสอบ เข้าถึงได้
เมื่ออยู่ที่บ้านหรือนอกห้องเรียนที่นักเรียนอ่าน ฟัง ดูได้เองที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกติจะเป็น
การเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้น สร้างองค์ความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับ
ถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ อ านวย
ความสะดวกในการจัดประสบการณ์ทางการเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ ฝึกแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้จริง แทนที่จะสอนวิชาหน้าชั้นเรียน กลับสอนหน้ากล้องวีดิทัศน์ แล้วใช้เวลาเรียนที่
โรงเรียนท าหน้าที่ครูฝึกหรือโค้ช ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือประยุกต์ใช้วิชา ซึ่งในกระบวนการ
นักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนขึ้นมาในสมองและในหัวใจ ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้ใน
กิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ที่แท้จริง (Bergmann & Sams, 2012, pp.3-4; 
2556, pp.20-21; กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2558, เมษายน, p.116; สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556, p.2) 

ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ยังหมายถึง การเรียนการสอนที่ผู้เรียนศึกษา
สาระส าคัญของบทเรียนด้วยตนเองที่บ้าน และน าผลงานหรือปัญหาที่บันทึกไว้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับครูหรือเพ่ือนในห้องเรียน ซึ่งแนวคิดเรื่องห้องเรียนกลับทางนี้ น าเสนอโดย แอรอน แซมส์   ครู
วิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน แนวคิดของห้องเรียนกลับด้านเริ่มจากที่มีนักเรียนบางส่วนในห้องเรียนถูก
ดึงไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท าให้ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ครบถ้วน เช่น นักเรียนที่เป็นนักกีฬา นักเรียน
ที่ต้องท างานนอกเวลา หรือกิจกรรมต่างที่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง หรือแม้กระทั่งเนื้อหาวิชาที่ใช้
เวลาในการท าความเข้าใจมาก ๆ จนไม่สามารถจัดได้หมดในชั่วโมงเรียน ดังนั้น  Jonathan และ 
Aaron จึงมีแนวคิดจาก 1) พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ที่จะน ามาใช้กับนักเรียน และ
นักเรียนสามารถน าขึ้นมาเรียนได้ขณะเดินทางหรือในเวลาว่าง จากอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นักเรียนมี 
เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือแล็บท็อป นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 2) จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นตัวเชื่อม เช่น อีเมล์จากนักเรียนที่มีข้อสงสัย อีเมล์จากครูผู้สอนตั้งค าถามไป
ยังนักเรียน บทความหรือเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่อยู่บนเว็บไซด์ โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าสาระ
ความรู้จากแหล่งความรู้ เช่น เอกสาร วีดิทัศน์ สื่อต่าง ๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ น าไปศึกษาหรืออ่านเองที่
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บ้าน แล้วบันทึกหรือจดประเด็นส าคัญ ตั้งค าถามเพ่ือน ามาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน การ
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียนจึงเป็นการที่ครูเป็นผู้ชี้แนะ (coach) สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนพูด เสนอ
ความรู้ที่ได้ ตั้งค าถามที่สงสัย ฟังค าตอบจากเพ่ือนและการสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นวิธีการจัด
กิจกรรมที่เปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็นผู้บรรยาย อธิบายเนื้อหาบทเรียนโดยใช้เวลาเกือบ
ทั้งหมดของชั่วโมงเรียน มาเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การเตรียมแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองที่
บ้าน อาจเป็นโครงงาน ขั้นตอนการทดลอง การแก้โจทย์ปัญหา โดยที่ครูก าหนดขอบเขตของงานให้
เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ เมื่อผู้เรียนกลับมาเรียนในห้องเรียน ครูจะพบว่าผลงานของผู้เรียนมีความ
แตกต่างกัน เป็นโอกาสที่ครูได้เข้าใจผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความสามารถ ความสนใจระดับใดกิจกรรม
การเรียนในห้องเรียนจึงเน้นบรรยากาศการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน และเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของบทเรียนกับการปฏิบัติจริง เป็นการฝึกทักษะการคิดและทักษะ
ทางสังคม ซึ่งการจัดห้องเรียนกลับทางนี้มิได้เกิดผลแก่ผู้เรียนในด้านความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการ
พัฒนาวิธีการคิด ฝึกฝน ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบและนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนอีกด้วย 
ทั้ งนี้  ผลการ เ รี ยนของผู้ เ รี ยนจะดี ยิ่ ง ขึ้ น ถ้ าผู้ ปกครอง เ ข้ า ใจและมี ส่ วนร่ ว มสนั บสนุ น 
อย่างจริงจัง (จิตรา สุขเจริญ, 2556; จินดารัตน์ โพธิ์นอก, 2557) 
 

2.2 ลักษณะของห้องเรียนกลับด้าน 
ห้องเรียนกลับด้านจะมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยจะต้องมีลักษณะ

ของการจัดการเรียนรู้ รวมถึงบทบาทของครูและนักเรียน ตามท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ดังนี้ 
การเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้านมุ่งเน้นไปที่การเรียนของนักเรียนเป็นการเรียนรู้

รายบุคคล สี่เสาหลักของ F-L-I-P จะช่วยอธิบายการน าห้องเรียนกลับด้านไปใช้ (ปางลีลา บูรพาพิชิต
ภัย, 2557?) ดังนี้ 

F – Flexible Environment  
การเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้านต้องการความยืดหยุ่นของสภาพแวดล้อม เช่น 

รูปแบบของการเรียนรู้ควรจะมีหลายรูปแบบไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งหรือรูปแบบเดิม ๆ เพ่ือที่จะ
รองรับบทเรียน   ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการท างานของกลุ่ม การศึกษาอิสระ การวิจัย หรือผล
การด าเนินงานและการประเมินผล รวมถึงเวลาและสถานที่ที่ต้องการเรียน มีบางครั้งที่มีความวุ่นวาย
หรือเสียงดังเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนแบบดั้งเดิมที่มีความสงบเงียบมากกว่า นอกจากนี้ครู
จะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาในการเรียนรู้ของนักเรียนหรือวิธีการประเมินจะต้องมีความ
ความเหมาะสมทั้งในแง่การวัด ไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสินคะแนนนักเรียนเพียงอย่างเดียว 
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L – Learning Culture  
การเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้านต้องการการยกระดับจากวัฒนธรรมการเรียนรู้

ในรูปแบบครูเป็นศูนย์กลางแบบดั้งเดิม เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาแต่เพียงผู้
เดียว ที่ให้ข้อมูลกับนักเรียนโดยตรงผ่านการบรรยาย แต่ในรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
มีการเปลี่ยนแปลงจากครูเป็นศูนย์กลางเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ในสิ่งที่นักเรียนสนใจในเชิงลึกมากขึ้น และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น นักเรียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยที่พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และประเมินผลของนักเรียนจะเป็นไปในลักษณะส่วนบุคคล ในทางทฤษฎีนักเรียนสามารถเลือกการ
เรียนรู้ของพวกเขาโดยการหาเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อหาภายในห้อง หรือเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
และครูสามารถเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและแนะน าสื่อต่าง 
ๆ ให้นักเรียน  

I – Intentional Content  
การเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้านต้องการความตั้งใจในการศึกษาเนื้อหา เพ่ือที่ครู

จะได้รู้ในเนื้อหาของตัวเองจริง ๆ ประเมินเนื้อหาที่จะสอนโดยตรง รวมถึงการวางแผนด้วยว่าจะใช้สื่อ
ใด ๆ ในการสอนเนื้อหานั้น รวมถึงสื่อไหนที่อนุญาตให้นักเรียนได้ค้นหาต่อไปถ้าหากนักเรียนอยาก
เรียนรู้เรื่องนั้นเพ่ิม และอีกสิ่งหนึ่งก็คือครูควรเลือกใช้ร่วมกับวิธีการสอนในห้องเช่น การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based – Learning) หรือการเรียนรู้แบบรู้จริง 
(Mastery Learning) ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหัวข้อเรื่องที่ครูต้องการสอน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้อง
เข้าใจและศึกษาในเรื่องที่ต้องการสอนจริง ๆ เพ่ือเป็นการวางแผนการเรียนในคาบนั้น เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์กับนักเรียนสูงสุด 

P – Professional Educator 
การเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้านต้องการครูที่เป็นมืออาชีพ ห้องเรียนกลับด้าน

อาจจะชี้ให้เห็นว่าวีดิทัศน์มีความส าคัญมากกว่าครูหรือนักการศึกษา แต่จริง ๆ แล้วเป็นการเข้าใจที่
ผิดเพราะส าหรับ   การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านต้องการทักษะด้านการจัดศึกษาอย่างมือ
อาชีพที่ครูหรือนักการศึกษาต้องให้ความส าคัญมากขึ้นกว่าเดิม ต้องก าหนดเวลาและวิธีการที่จะ
เปลี่ยนการเรียนรู้แบบดั้งเดิม เป็นการเรียนรู้ของ แต่ละบุคคล และเพ่ิมเวลาการพบปะระหว่างครูและ
นักเรียนมากขึ้นจะท าให้สามารถน ารูปแบบการสอนมาใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีการสังเกต
นักเรียนในช่วงท ากิจกรรม ช่วยให้การประเมินนักเรียนเป็นไปแบบรายบุคคลจริง ๆ 
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2.3 ประโยชน์ของห้องเรียนกลับด้าน 
ห้องเรียนกลับด้านจะช่วยอ านวยความสะดวก เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับ

นักเรียนมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการสังเคราะห์ประโยชน์ของห้องเรียนกลับด้านดังนี้ 
เหตุผลบางประการที่บอกถึงประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หรืออีกนัย

หนึ่งคือการกลับด้านห้องเรียนส่งผลอย่างไรบ้าง (Bergmann & Sams, 2012, pp.19-33; 2556, 
pp.30-34; สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556, pp.7-8) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ห้องเรียนกลับด้านช่วยให้ครูมีเวลาช่วยแนะน าหรือท าหน้าที่ “คุณอ านวย” ได้
มากขึ้น 

2. เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนหรือจากครูสอนไป
เป็นครูฝึก ฝึกการท าแบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์เป็นรายบุคคลหรืออาจ
เรียกว่าเป็นครูติวเตอร์ 

3. เพ่ือใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ โดยใช้สื่อ ICT ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น 
การน าโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตัล 

4. ช่วยเหลือเด็กที่มีงานยุ่ง เด็กสมัยนี้มีกิจกรรมมาก ดังนั้นจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือ 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทสอนที่สอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ช่วยให้เด็กเรียน
ไว้ล่วงหน้า หรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จัดการจัดเวลาของตนเอง 

5. ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ ในชั้นเรียนปกติเด็กเหล่านี้จะถูก
ทอดทิ้ง แต่ในห้องเรียนกลับด้านเด็กจะได้รับการเอาใจใส่จากครูมากท่ีสุดโดยอัตโนมัติ 

6. ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตาม
ความสามารถของตนเอง เพราะเด็กสามารถฟัง – ดูวีดิทัศน์ได้เองจะหยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับ 
(Review) ก็ได้ตามท่ีตนเองพึงพอใจที่จะเรียน 

7. ช่วยให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนเองได้ ท าให้เด็กจัดเวลาเรียน
ตามท่ีตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได้ สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได้ 

8. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพ่ิมขึ้น ตรงกันข้ามกับการที่เรียนแบบ
ออนไลน์ การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนยังคงมาโรงเรียนและ
นักเรียนพบปะกับครู ห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบ
ออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนและเพ่ิมบทบาทของครูให้เป็นทั้งพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
เพ่ือนบ้าน (Neighbour) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 

9. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้ความรู้หรือ
เนื้อหา แต่ต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้ก าลังใจ รับฟังและช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียน
ซึ่งเป็นมิติส าคัญที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางการเรียนของเด็ก 
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10. ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง จากกิจกรรมทางการ
เรียนที่ครูจัดประสบการณ์ขึ้นมา นักเรียนสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ดี เป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งครูหรือท างานให้เสร็จตามก าหนด เป็นการ
เรียนเพ่ือตนเองไม่ใช่คนอ่ืน ส่งผลต่อเด็กที่เอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันจะ
เพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ นักเรียนที่เข้าใจ ท าแบบฝึกหัดได้ จะช่วยอธิบาย หรือช่วยเหลือเพ่ือน สร้างไมตรี
จิตระหว่างกัน 

11. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ตามปกติแล้วในชั้นเรียนเดียวกันจะมีเด็กที่
มีความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านจะช่วยให้ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน เพ่ือนด้วยกันก็เห็น และ
ช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน เนื่องจากครูมีโอกาสได้เดินไปเดินมาทั่วห้อง ครูจะสังเกตเห็น
นักเรียนที่ก าลังพยายามดิ้นรนช่วยตนเองในการเรียน และสามารถเข้าไปช่วยนักเรียนที่ไม่ถนัดเรื่อง
นั้นให้เอาใจใส่ ช่วยให้นักเรียนอ่อนในด้านนั้นไม่รู้สึกมีปมด้อย 

12. เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้องเรียน ช่วยเปิดช่องให้ครูสามารถ
จัดการชั้นเรียนได้ตามความต้องการที่จะท า ครูสามารถท าหน้าที่ของการสอนที่ส าคัญในเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างคุณภาพแก่ชั้นเรียน ช่วยให้เด็กรู้อนาคตของชีวิตได้ดีที่สุด 

13. ช่วยให้การศึกษาแก่พ่อแม่และคนในครอบครัว พ่อแม่นักเรียนบางคนดูวีดิทัศน์ 
ไปพร้อมกับลูก ท าให้ผู้ใหญ่ก็ได้เรียนวิชานั้นไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในครอบครัวที่ด้อยโอกาส 

การกลับด้านห้องเรียนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
เพราะการเรียนรู้ที่ดียังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการ ครูจะได้เวลากลับมามากมาย สามารถเพ่ิม
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องได้มากถึง 50% เป็นการเพ่ิมเวลาท ากิจกรรมเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ ครูยังสามารถเดินไปรอบห้องเพ่ือช่วยนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดได้ด้วย 
(กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2558, เมษายน, p.123) 
 

2.4 รูปแบบการเรียนรู้ของห้องเรียนกลับด้าน 
ห้องเรียนกลับด้านมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้วิจัยได้รวบรวมและ

สังเคราะห์ข้ันตอนต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกันเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
Miller (2014) ได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้ของห้องเรียนกลับด้านที่ผสมผสานกับการ

เรียนรู้ในห้องแบบต่าง ๆ ซึ่งมี 4 รูปแบบดังนี้ 
  



  

 

38 

1. ห้องเรียนกลับด้านรูปแบบดั้งเดิม เป็นรูปแบบที่เหมาะกับครูที่เพ่ิงเริ่มใช้มากที่สุด 
ครูจะให้แหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียนในชั้นเรียนแล้วให้ค าแนะน าอยู่ข้าง ๆ โดยนักเรียนจะท างานเป็น
กลุ่ม และนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยมี
ขั้นตอนดังภาพประกอบ 6 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 ห้องเรียนกลับด้านรูปแบบดั้งเดิม 
 

ที่ ม า :  Brian Miller. (2014). Back to the Classroom – Taking It Beyond the 
Content. Online) 
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2. ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รูปแบบนี้นักเรียนจะ
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับค าถามของตนเอง นักเรียนสามารถท างานได้อย่าง
อิสระหรือเป็นกลุ่ม โดยด าเนินการขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
ขั้นตอนดังภาพประกอบ 7 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

ที่ ม า :  Brian Miller. (2014). Back to the Classroom – Taking It Beyond the 
Content. Online) 
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3. ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบรู้จริง รูปแบบนี้จะช่วยให้เป็นการศึกษา
อย่างแท้จริง เป็นรูปแบบที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาแนวคิดหลักก่อนจะเปลี่ยนไปหัวข้อ
อ่ืน ๆ นักเรียนสามารถท างานได้อย่างอิสระ ครูสามารถติดตามความคืบหน้าของนักเรียนและส่งเสริม
ให้นักเรียนเพ่ิมศักยภาพของตนเอง รูปแบบนี้จะให้โอกาสที่ดีที่สุดส าหรับความแตกต่างในห้องเรียน 
ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนเนื้อหาเกินกว่าวัตถุประสงค์ และได้เรียนรู้ในระดับที่แตกต่างกันตาม
ความชอบของหัวข้อนั้น ๆ สามารถใช้เวลาค้นคว้าเนื้อหาที่ลึกลงไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน โดยมีขั้นตอนดังภาพประกอบ 8 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบรู้จริง 
 

ที่ ม า :  Brian Miller. (2014). Back to the Classroom – Taking It Beyond the 
Content. Online) 
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4. ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน รูปแบบนี้จะใช้
วิธีการน าเสนอปัญหาของสังคมจริง ๆ ให้นักเรียนใช้เนื้อหามาคิดเชิงวิพากย์และการแก้ปัญหา 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่ความเข้าใจในเนื้อหาแต่จะขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ความรู้ 
นักเรียนจะได้ประเมินตนเองและข้อเสนอแนะเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าและผลของโครงการของ
นักเรียน โดยมีขั้นตอนดังภาพประกอบ 9 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
ที่ ม า :  Brian Miller. (2014). Back to the Classroom – Taking It Beyond the 

Content. Online) 
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กิตติชัย สุธาสิโนบล (2558, เมษายน, p.118) เสนอรูปแบบของห้องเรียนกลับด้าน
เป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

1. การก าหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือเรียนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการ
ใช้กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเอง เกม สถานการณ์จ าลอง สื่อปฏิสัมพันธ์ การทดลอง หรืองานด้านศิลปะ
แขนงต่าง ๆ 

2. การสืบค้นให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept Exploration) โดยครูผู้สอนเป็นผู้
คอยชี้แนะให้กับนักเรียนจากสื่อหรือกิจกรรมประเภทสื่อวีดิทัศน์บันทึกการบรรยายของครู การใช้สื่อ
บันทึกเสียงประเภท Podcasts การใช้สื่อ Websites หรือสื่อออนไลน์ Chats 

3. การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยนักเรียนเป็นผู้
บูรณาการ สร้างองค์ความรู้จากสื่อที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างกระดานความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ (Tests) การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระดานส าหรับ
อภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards) 

4. การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็นการสร้าง 
องค์ความรู้ของนักเรียนด้วยตนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท าเป็นโครงงาน (Project) และผ่าน
กระบวนการน าเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิดจากการสร้างสรรค์งาน 

 
โดยรูปแบบของห้องเรียนกลับด้านสามารถก าหนดดังภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 โมเดลห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom Model) 
 
ที่มา:  กิตติชัย สุธาสิโนบล. (2558). ห้องเรียนกลับด้าน. ใน  สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับ

ที่  50. หน้า  119.  (อ้าง อิงจาก Jackie Gerstein. (2012). The Flipped Classroom: The Full 
Picture. Online) 
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2.5 วิธีด าเนินการของห้องเรียนกลับด้าน 
การเรียนรู้ของห้องเรียนกลับด้าน อาจมีความแตกต่างจากห้องเรียนแบบดั้งเดิมอยู่มาก 

ดังนั้น ครูควรมีการเตรียมตัวส าหรับการใช้ห้องเรียนกลับด้าน และค านึงถึงข้อจ ากัดบางอย่าง โดยมี
รายละเอียดที่สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน ครูควรมีการเตรียมตัวส าหรับการ
จัดการเรียนรู้  (Bergmann & Sams, 2012, pp.35-50, 77-84, 97-99; 2556, pp.36-38, 56-58, 
70-71) ดังนี้  

1. ชี้แจงวิธีการเรียนแบบใหม่ ในวันแรกครูอธิบายประโยชน์ของการเรียน  
แบบใหม่และให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ อธิบายวิธีการเรียนแบบนี้ หรือในวีดิทัศน์อาจมีนักเรียนรุ่นก่อน
อธิบายว่าวิธีเรียนแบบใหม่ดีต่อนักเรียนอย่างไร 

2. แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเรื่องการเรียนแบบใหม่ ว่านักเรียนจะได้
ประโยชน์อย่างไร และอาจขอความร่วมมือในการกวดขันการดูวีดิทัศน์จากท่ีบ้านได้อีกด้วย 

3. สอนวิธีดูและจัดการวีดิทัศน์ เมื่อเลือกใช้วีดิทัศน์ และคิดต่อว่าจะใช้ของคนอ่ืนที่
มีอยู่แล้ว หรือคิดจะท าขึ้นใช้เอง และแม้จะท าขึ้นใช้เองก็ควรส่งเสริมให้นักเรียนค้นทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ควรห้ามนักเรียนดูวีดิทัศน์จากแหล่งอ่ืน แต่ละตอนของวีดิทัศน์ควรมีวัตถุประสงค์เดียว และยาว
ระหว่าง 10 – 15 นาที แนะน าให้นักเรียนดูวีดิทัศน์แบบตั้งใจดูจริง ๆ โดยไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิ เช่น ไม่
มีหูฟังเสียบหู ไม่เปิดเฟซบุคไปพร้อม ๆ กัน ในช่วง 2 – 3 สัปดาห์แรกอาจฝึกให้นักเรียนทั้งชั้น 
ดูวีดิทัศน์ด้วยกัน ฝึกใช้ปุ่มหยุดวีดิทัศน์ และชี้ประเด็นส าคัญในเรื่อง ลองให้นักเรียนคนหนึ่ง 
เป็นผู้ควบคุมวีดิทัศน์ ที่จะหยุดหรือย้อนกลับไปดูตอนส าคัญ แล้วร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นว่าหากตนเอง
เป็นผู้ควบคุมวีดิทัศน์จะดีต่อตนเองอย่างไร แต่ละคนดูได้เข้าใจเร็วช้าแตกต่างกันอย่างไร 

4. ก าหนดให้นักเรียนตั้งค าถามที่น่าสนใจ เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนได้ดูวีดิทัศน์ 
มาก่อนโดยค าถามที่ตั้งต้องเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับในวีดิทัศน์และนักเรียนเองไม่รู้ค าตอบ ช่วยให้
นักเรียนตั้งใจดูวีดิทัศน์ ดูแล้วจับประเด็น และหาประเด็นที่สงสัย โดยนักเรียนแต่ละคนต้องตั้ งค าถาม
มาคนละ 1 ค าถามต่อวีดิทัศน์ 1 ตอน หรืออาจเสริมวิธีการจดบันทึกจากการดูวีดิทัศน์แล้วน ามาให้ครู
ดู เพื่อนักเรียนจะได้ท าความเข้าใจอีกรอบหนึ่งโดยการเขียนความเข้าใจของตนได้ด้วย 

ครูจ านวนมากใช้ห้องเรียนกลับด้านเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้แบบโครงการ การเรียนรู้ผ่าน
การแก้ปัญหา คุณสมบัติที่ครูต้องมีคือ การท าให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมกับโครงการหรือกับค าถามที่
จะท าให้นักเรียนต้องกลับไปเริ่มจากเนื้อหาที่อยู่วีดิทัศน์แล้วขยายออกไปจากตรงนั้น แตกต่างจากแค่
บรรยายอย่างมาก ครูต้องเป็นคนเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียน ในห้องเรียนกลับด้านมีข้อจ ากัด
อย่างหนึ่งที่ครูต้องยอมเสียไป คือ การถามค าถามในชั้นเรียนจะหายไป ซึ่งในขณะเวลาที่ครูบรรยายใน
ชั้นเรียนปกติ เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจจะถามค าถามทันที แต่ในห้องเรียนกลับด้านไม่มีช่วงเวลาแบบนี้ 
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ดังนั้น สิ่งที่ครูควรท าคือให้นักเรียนเขียนค าถามและให้น าค าถามเหล่านั้นมาในห้องเรียน เพราะครู
ตอบค าถามทันทีระหว่างที่นักเรียนดูวีดิทัศน์ไม่ได้แต่จะน ามาตอบในห้องทีหลังแทน ในการน า
ห้องเรียนกลับด้านมาประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย ควรมองไปที่เป้าหมายของ Flipped ว่า 
จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างไร เช่น การใช้เวลาในห้องเรียนเพ่ือท าโจทย์
ปัญหา หรือเปลี่ยนมาท างานที่เคยมอบหมายให้นักเรียนท าเป็นการบ้านแทนที่จะเป็นการบรรยาย
เนื้อหาให้นักเรียนฟังตลอดช่วงเวลาในคาบเรียน จะเป็นผลดีกับนักเรียนอย่างไรบ้าง รวมถึงการท าให้
เกิดห้องเรียนกลับด้านได้จริงในทางปฏิบัติจะต้องมีเงื่อนไขสนับสนุนหลายประการ เช่น การเตรียม
พร้อมของทั้งครูและนักเรียนที่ต้องใช้เวลาและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้แม้อยู่นอกห้องเรียน การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนที่สอดคล้องกัน สามารถท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ท าให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ และกระตุ้นให้นักเรียนเตรียมพร้อมก่อนเข้า
ห้องเรียนได้ ซึ่งเหล่านี้อาจหมายถึงการที่ครูต้องฝึกฝนทักษะบางประการเพ่ิมเติม เช่น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่มซึ่งครูจะท าหน้าที่ชี้แนะและตั้งค าถามที่ท้า
ทาย กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยที่สื่อหรือความรู้ที่จะมอบหนักเรียนไปศึกษา ควรเป็น
ความรู้ที่ครูควรผลิตเอง มากกว่าที่จะน าสื่อความรู้ของเพ่ือนครูท่านอ่ืนมาให้นักเรียนของตนเรียนรู้ ซึ่ง
นักเรียนจะได้ไม่รู้สึกแปลกฅที่จะเรียนกับคนแปลกหน้า (กิตติชัย สุธาสิโนบล , 2558, เมษายน, 
pp.124-127) 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนกลับด้าน 
ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนกลับด้านที่จะเป็นแนวทางและ 

เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยโดยสรุปได้ดังนี้ 
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ (2560 , มกราคม-เมษายน, pp.100-108) ได้ศึกษาปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน โดย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน พบว่า การศึกษาด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการศึกษา และการ
พูดคุยกันเสียงดังในขณะที่เพ่ือนก าลังตั้งใจท างาน เป็นต้น ส่วนข้อเสนอแนะปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า การส่งเสริมความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีและแหล่งการศึกษาเรียนรู้ และการเพ่ิมกิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้ 
และได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่าครูจ าเป็นจะต้องชี้แจงแนวทางและวิธีการสอนให้กับ
นักเรียนทราบก่อน รวมถึงสอบถามความสามารถของนักเรียนและร่วมกันออกแบบการสอนให้
สอดคล้องกับผู้เรียนโดยค านึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นในหลักสูตร รวมถึงอาจมีการ



  

 

47 

44 

ทดสอบความเข้าถึงความรู้ในรายเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือเป็นการทวนสอบและปรับปรุงวิธีการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Gouia and Gunn (2016, pp.4-8) ได้ศึกษาผลการใช้สื่อวิดีโอที่แตกต่างกันในการ
จัดการเรียนรู้ของห้องเรียนกลับด้าน โดยผลการวิจัยพบว่า มีนักเรียนจ านวน 43% จากนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 81 คน ที่ไม่ได้ดูวิดีโอโดยให้เหตุผลว่า “เขาเข้าใจในเนื้อหานั้นอยู่แล้ว” และ “เขาคิด
ว่าสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนก็เพียงพอแล้ว” ภาพรวมทัศนคติของนักเรียนทั้ง 57% ที่ดูวิดีโอนั้น มี 47% ที่
ชอบวิดีโอในรูปแบบที่ 1 ที่มีรายละเอียดมาก วิดีโอมีความยาวมากกว่า และสามารถมองเห็นครู ถ้า
แยกตามเพศ เพศหญิงจะชอบวิดีโอในรูปแบบที่ 1 มากที่สุด ในขณะที่ผู้ชายจะชอบวิดีโอรูปแบบที่ 3 
ที่มีความยาวน้อยกว่ามากท่ีสุด และก็มีนักเรียนบางคนที่ดูวิดีโอทั้ง 3 รูปแบบได้ให้ความเห็นไว้ ดังนี้ 

1. เรียนรู้ วิดี โอที่  2 หลั งวิดี โอที่  3 ซึ่ งมีประโยชน์ เพราะในวิดี โอที่  3 คือ 
กฎพ้ืนฐาน ที่ได้เรียนแล้ว หลังจากนั้นจึงเรียนรู้จากวิดีโอที่ 1 แต่มันน่าเบื่อ และไม่มีความจ าเป็น
ส าหรับเนื้อหาที่มากขึ้น 

2. สามารถจับประเด็นได้จากวิดีโอที่สั้นกว่า 
3. วิดีโอทั้งสามมีประโยชน์และอธิบายไปในทางเดียวกัน 

แต่ก็มีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่แสดงทัศนะเชิงลบ ดังนี้ 
1. ชอบการเรียนแบบจดบันทึกในคาบเรียนกับครูมากกว่า แล้วให้ใช้วิดีโอหลังจาก

คาบเรียนนั้น 
2. การเรียนปกติก็ดีอยู่แล้ว การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวคิดท่ีไม่ดี 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ห้องเรียนกลับด้านต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในด้านเทคโนโลยีและแหล่งการศึกษาเรียนรู้ เอกสารประกอบ และทักษะในการใช้ รวมถึงการ
จัดท าวีดิทัศน์ด้วยตนเองของคุณครูเพ่ือสร้างความเป็นธรรมชาติในการเรียนรู้ผลจากการวิจัย 

 
3. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

3.1 ความหมายของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไว้หลายท่าน โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์

ความหมายของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ดังนี้ 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถของแต่ละบุคคลในการคิด ใช้ และตีความทาง

คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย บ่งบอกและเข้าใจบทบาทของคณิตศาสตร์ที่มีในโลก 
ใช้แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายและท านายปรากฎการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการ
ให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานความรู้ที่เข้มแข็ง เพ่ือใช้และผูกพัน
กับคณิตศาสตร์ที่จะตอบสนองความจ าเป็นต่อชีวิตของแต่ละบุคคลในอันที่จะเป็นพลเมืองที่มีความคิด 
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มีความห่วงใย และสร้างสรรค์สังคม สามารถค้นพบและประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและในอนาคต เพ่ือการสร้างสรรค์ พัฒนา ตระหนัก และสะท้อนต่อ
สังคมส่วนรวม โดยอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการสื่อสารแนวความคิด 
ในขณะที่นักเรียนตั้งปัญหา ตีความโจทย์ปัญหา จ าลองรูปแบบปัญหา และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เช่น การจับจ่ายใช้สอย การเดินทาง การท าอาหาร การจัด
ระเบียบการเงินของตน การตัดสินประเด็นปัญหาสังคมและการเมือง เป็นต้น (Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) (2013) อ้างใน ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล , 
2551, p.7; สสวท., 2560a, p.35) 

การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ไม่สามารถนิยามในรูปของความรู้ทางคณิตศาสตร์ แต่จะ
เกี่ยวข้องกับการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ หรือเป็นสมรรถนะส่วนตนในการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยจ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ตามเป้าหมายของการศึกษาคณิตศาสตร์ 
(Jablonka (2003) อ้างใน ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล, 2551, p.8) ดังนี้ 

1) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Mathematical Literacy 
for Developing Human Capital) โดยมุ่งเน้นการจัดการและการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน
ด้วยความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้สามารถจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น ปัญหาในสถานที่ท างาน ปัญหาในชุมชน และปัญหาในระดับโลก เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Mathematical 
Literacy for Cultural Identity) คณิตศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนและที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันมี
ความแตกต่างกัน กล่าวคือ คณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจะเป็นคณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบเป็นไป
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เช่น คณิตศาสตร์ในการตลาด และคณิตศาสตร์ในสถานที่ท างาน ประกอบกับหลักสูตรและต าราเรียน
จากหลายประเทศหลายวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน ส่วนมากไม่ได้มุ่งเน้นการน าคณิตศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จะช่วยให้ทุกวัฒนธรรมมีหลักสูตรการสอนและต ารา
เรียนไปในทิศทางเดียวกัน คือ การน าคณิตศาสตร์ไปใช้กับสถานการณ์ประจ าวัน 

3) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Mathematical Literacy 
for Social Change) เ ป็ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ม นุ ษ ย์ ที่ มี ต่ อ มุ ม ม อ ง ที่ แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานแรกเริ่มทางสังคมในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการ
ซื้อขาย นอกจากนี้ยังน าไปใช้เพ่ือคิดพิจารณาประเด็นซึ่งมีความส าคัญทางการเมืองการปกครองเป็น
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันทางสถิติ เช่น การเพ่ิมขึ้นของประชากร การ
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บริโภคของประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเตรียมเยาวชน
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

4) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพ่ือการตระหนักถึงสภาพแวดล้อม (Mathematical 
Literacy for Environmental Awareness) คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยปรับปรุงปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต พร้อมยกระดับของ
สวัสดิภาพของประชาชนให้ดีขึ้น 

5) การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์เ พ่ือการประเมินด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy for Evaluating Mathematics) เป็นการอภิปรายลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้
คณิตศาสตร์ เช่น การใช้ตัวแบบจ าลอง กราฟิก และเทคโนโลยี รวมถึงการเรียนรู้และความสามารถใน
การประเมินค่าคณิตศาสตร์และบทบาททางคณิตศาสตร์ที่ใช้อยู่ 

สรุปได้ว่า การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถของบุคคลในการคิด ใช้ และตีความ 
ทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ค้นพบและประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและในอนาคต ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือการตระหนักถึงสภาพแวดล้อม และเพ่ือการประเมินด้านคณิตศาสตร์ 

 
2.2 องค์ประกอบของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ผู้วิจัยได้ยึดตามกรอบการประเมินของ PISA โดยองค์ประกอบ
ของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA มีรายละเอียดดังนี้ 

กรอบการประเมินของ PISA เน้นที่การประเมินว่านักเรียนอายุ 15 ปี รู้เรื่องคณิตศาสตร์
มากน้อยเพียงใด นั่นคือ สามารถน าฐานความรู้คณิตศาสตร์มาใช้ และเผชิญหน้ากับปัญหาในโลกจริง
ได้เพียงใด โดยขอบเขตการประเมินครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เนื้อหาคณิตศาสตร์ และสถานการณ์หรือบริบท (สสวท., 2560a, pp.36-45) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Process) ที่อธิบายสิ่งที่แต่ละคนท าเพ่ือ
เชื่อมโยงบริบทของปัญหากับคณิตศาสตร์ แล้วน าไปสู่การแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1) การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ คือ การที่บุคคลตัดสินใจได้
ว่าส่วนใดที่เขาสามารถดึงคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปใช้ในการวิเคราะห์ สร้างแนวทาง และน าไป
แก้ปัญหา โดยบุคคลเหล่านี้สามารถแปลงปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง ให้อยู่ในขอบเขต
คณิตศาสตร์ และก าหนดโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ การใช้เครื่องหมายแทน และลักษณะจ าเพาะ
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ให้กับปัญหาในโลกชีวิตจริง ซึ่งสามารถให้เหตุผล ตั้งสมมติฐาน และพิจารณาข้อจ ากัดได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- การระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาที่ตั้งอยู่ในบริบทโลกชีวิตจริง 
และการระบุตัวแปรที่ส าคัญ 

- การรู้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (รวมถึงกฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์ และแบบ
รูป) ของปัญหาหรือสถานการณ์ 

- การท าสถานการณ์หรือปัญหาให้อยู่ ในรูปอย่างง่าย เพ่ือท าให้การ
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น 

- การระบุข้อจ ากัดและสมมติฐานที่ อยู่ เบื้ องหลั งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และจากการท าให้อยู่ในรูปอย่างง่ายที่รวบรวมได้จากบริบท 

- การแสดงแทนสถานการณ์ในเชิงคณิตศาสตร์  โดยการใช้ตัวแปร 
สัญลักษณ์ แผนภาพ และแบบจ าลองมาตรฐานที่เหมาะสม 

- การแสดงแทนปัญหาในหลากหลายวิธี รวมถึงการจัดการกับปัญหาให้
สอดคล้องกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และการสร้างสมมติฐานที่เหมาะสม 

- การรู้ เข้าใจ และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเฉพาะกับบริบท
ของปัญหากับภาษาที่เป็นสัญลักษณ์และภาษาอย่างเป็นทางการที่จ าเป็นต้องใช้ในการแสดงเชิง
คณิตศาสตร์ 

- การแปลงปัญหาให้อยูใ่นรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทน 
- การรู้แง่มุมต่าง ๆ ของปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่รู้หรือแนวคิดหลัก

ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จัก ข้อเท็จจริง หรือวิธีด าเนินการ 
- การใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ภายในปัญหาที่อยู่ในสถานการณ์

เชิงคณิตศาสตร์ เช่น ตารางโปรแกรมท างาน หรือรายการที่มีให้บนเครื่องค านวณเชิงกราฟ 
2) การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็น

กระบวนการที่แต่ละคนแสดงวิธีด าเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์และค้นหา
วิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เช่น แสดงการค านวณ การแก้สมการ การลงข้อสรุปจากสมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ การใช้เชิงสัญลักษณ์ การสกัดข้อมูลทางคณิตศาสตร์จากตารางและกราฟ การใช้
สัญลักษณ์แทนและการจัดการกับรูปร่างและรูปทรง และการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจ าลอง
ของสถานการณ์ สร้างกฎเกณฑ์ ระบุความเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสร้าง 
ข้อโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- การคิดและน ากลยุทธ์ในการหาวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 
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- การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีเพ่ือช่วยหาวิธีแก้ปัญหา
ที่ถูกต้องหรือเหมาะสม 

- การน าข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธี และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการแก้ปัญหา 

- การด าเนินการในเรื่องจ านวน ข้อมูลและข้อสนเทศเกี่ยวกับกราฟและสถิติ 
นิพจน์พีชคณิตและสมการ และการแสดงแทนทางเรขาคณิต 

- การสร้างแผนภาพ กราฟ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ และการสกัด
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์จากสิ่งเหล่านั้น 

- การใช้และการสลับที่ระหว่างการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการ
แก้ปัญหา 

- การสร้ างข้อสรุปทั่ ว ไปบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ที่ เกิดจากการน า
วิธีด าเนินการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

- การสะท้อนข้อโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ การอธิบายและการแสดงเหตุผล  
ต่อผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ 

3) การตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ 
เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการสะท้อนวิธีแก้ปัญหา ผลลัพธ์ หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ 
แล้วตีความออกมาในบริบทของปัญหาโลกชีวิตจริง ซึ่งรวมถึงการแปลความหมายของวิธีแก้ปัญหา
หรือการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ย้อนกลับที่ไปบริบทของปัญหา และตัดสินว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นเหตุ
เป็นผลและเข้ากันได้กับบริบทของปัญหาหรือไม่ อาจจะสร้างและสื่อสารค าอธิบายหรือข้อโต้แย้งใน
บริบทของปัญหา และการสะท้อนทั้งกระบวนการสร้างแบบจ าลองและผลที่ได้ โดยกระบวนการนี้รวม
การตีความและการประเมินไว้ด้วยกัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- การตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปที่บริบทโลกชีวิตจริง 
- การประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ในบริบทของปัญหาโลกชีวิตจริง 
- ความเข้าใจว่าในชีวิตจริงส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์และวิธีค านวณทาง

คณิตศาสตร์หรือแบบจ าลองอย่างไร เพ่ือตัดสินว่าจะต้องปรับปรุงหรือน าผลไปใช้ในสถานการณ์ได้
อย่างไร 

- การอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดผลลัพธ์หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์จึง
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับบริบทของปัญหา 

- ความเข้าใจขอบเขตและข้อจ ากัดของแนวคิดคณิตศาสตร์และวิธีแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 
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- การวิจารณ์และระบุข้อจ ากัดของแบบจ าลองที่ใช้แก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ยังต้องการความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

ซึ่งความสามารถพ้ืนฐานทั้งหมดจะปรากฎอยู่ในหมวดเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน และในหมวดกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทั้ง 3 กระบวนการ ตามกรอบโครงสร้างการประเมินผลของ PISA ความสามารถพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการประเมินมี 7 ประการดังนี้ 

1) การสื่อสาร (Communicating) ความสามารถของแต่ละบุคคลคนที่รับรู้
การมีอยู่ของสิ่งที่ท้าทาย และถูกกระตุ้นให้รู้และเข้าใจสถานการณ์ปัญหา การอ่าน การถอดรหัส และ
การตีความข้อความ การถาม ภาระงานหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ท าให้แต่ละคนสามารถสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์ข้ึนมาในใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการเข้าใจปัญหา การท าปัญหาให้ง่ายขึ้น และการคิด
สร้างปัญหาในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาผลที่ได้ทันทีอาจจ าเป็นต้องมีการสรุปและน าเสนอ 
หลังจากที่พบวิธีแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจ าเป็นต้องน าเสนอวิธีแก้ปัญหานั้น และบางครั้งต้องมีการ
อธิบาย และให้เหตุผลกับผู้อ่ืนด้วย 

2) การท าให้เป็นคณิตศาสตร์ (Mathematising) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการแปลงปัญหาในโลกชีวิตจริงให้อยู่ในรูปทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งรวมทั้งการวาง
โครงสร้าง การสร้างแนวคิดหลัก การสร้างกรอบความคิด การตั้งข้อตกลงเบื้องต้น การสร้างสมมติฐาน 
และการคิดแบบจ าลอง การตีความ หรือการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับปัญหาเดิม 

3) การแสดงแทน (Representation) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์มักเกี่ยวข้อง
กับการแสดงเครื่องหมายแทนของสิ่งต่าง ๆ และสถานการณ์ในเชิงคณิตศาสตร์อยู่บ่อยครั้ง น ามาซึ่ง
การคัดเลือก การตีความ การแปล และการแสดงเครื่องหมายแทนที่หลากหลายในการจับประเด็นของ
สถานการณ์ ปฏิสัมพันธ์กับปัญหา หรือเพ่ือน าเสนองาน การแสดงแทน ได้แก่ กราฟ ตาราง แผนภาพ 
รูปภาพ สมการ สูตร และสื่อที่เป็นรูปธรรม 

4) การให้เหตุผลและการสร้างข้อโต้แย้ง (Reasoning and Argument) 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ถูกน ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนและแต่ละกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์คือ การให้เหตุผลและการสร้างข้อโต้แย้ง ความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานของ
ความเป็นเหตุเป็นผลในกระบวนการคิดที่ค้นหาและเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของปัญหา เพ่ือใช้ยืนยัน
ข้อสรุปจากสิ่งเหล่านั้นตรวจสอบการให้เหตุผลที่ได้รับ หรือแสดงการให้เหตุผลของข้อความหรือวิธี
แก้ปัญหา 

5) การสร้างกลยุทธ์ เ พ่ือแก้ปัญหา  (Devising Strategies for Solving 
Problems) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องคิดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่บ่อยครั้ง 
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการควบคุมขั้นสูงที่น าแต่ละคนไปสู่การรู้ การสร้าง และการแก้ปัญหาได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้มีลักษณะที่เป็นการเลือก หรือคิดแผน หรือกลยุทธ์ที่จะใช้คณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาที่มาจากภาระงานหรือบริบท และการชี้แนวทาง การน าไปใช้ ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์นี้อาจต้องใช้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหา 

6) การใช้สัญลักษณ์ ภาษาที่เป็นทางการและภาษาเทคนิ ค และการ
ด าเนินการ (Using Symbolic, Formal and Technical Language and Operations) การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์จ าเป็นต้องใช้สัญลักษณ์ ภาษาที่เป็นทางการและภาษาเทคนิค และการด าเนินการ ซึ่ง
ประกอบด้วยความเข้าใจ การตีความ การจัดการ และการใช้นิพจน์สัญลักษณ์ในบริบททาง
คณิตศาสตร์ (ได้แก่ นิพจน์พีชคณิตและการด าเนินการ) เพ่ือด าเนินการตามแบบแผนและกฎเกณฑ์
ทางคณิตศาสตร์ และยังรวมถึงความเข้าใจ และการใช้โครงสร้างตามแบบแผนที่มาจากนิยาม 
กฎเกณฑ์ และระบบตามแบบแผนและการใช้อัลกอริทึมกับองค์ความรู้เหล่านี้ด้วย สัญลักษณ์ 
กฎเกณฑ์และระบบจะถูกใช้ตามความรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น โดยเฉพาะในการสร้าง 
แก้ปัญหา หรือตีความทางคณิตศาสตร์ 

7) การใช้ เครื่ องมือทางคณิตศาสตร์  (Using Mathematical Tools) 
สมรรถนะสุดท้ายนี้เป็นการสนับสนุนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์รวมถึงเครื่องมือทางกายภาพ เช่น เครื่องมือวัด เครื่องคิดเลข 
และเครื่องมือในคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีให้ใช้มากขึ้นอย่างกว้างขวาง ความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับการรู้จัก
และการน าเครื่องมือที่หลากหลายมาใช้เพ่ือช่วยในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และการรู้ถึงข้อจ ากัดของ
เครื่องมือนั้น ๆ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ยังสามารถมีบทบาทส าคัญในการให้ข้อมูลผลลัพธ์ด้วย 

 
โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถ

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ได้ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ 
 

กระบวนการ 
ความ 
สามารถ 
พื้นฐาน 

การคิดสถานการณ ์
ของปัญหาในเชิง

คณิตศาสตร ์

การใช้หลักการและ
กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

การตีความ 
การประยุกต์ใช้ 

และการประเมินผลลัพธ์ 
ทางคณิตศาสตร์ 

การสื่อสาร 
(Communicating) 

การอ่าน การถอดรหัส 
และการตีความ
ข้อความ การตั้งค าถาม 
ที่น าไปสู่การสร้าง
แบบจ าลองของ
สถานการณ์ 

การแสดงการ
แก้ปัญหา 
การสรุปค าตอบ และ
การน าเสนอผลลัพธ์ 

การน าเสนอวิธีแก้ปัญหา 
การอธิบาย และให้
เหตุผลในบริบทของ
ปัญหา 

การท าให้เป็น
คณิตศาสตร์ 
(Mathematising) 

การระบุประเด็นทาง
คณิตศาสตร์ของปัญหา
ที่ตั้งอยู่ในบริบทโลก
ชีวิตจริง และการระบุ
ตัวแปรที่ส าคัญ 

การวางโครงสร้าง 
การสร้างแนวคิดหลัก 
การสร้างกรอบ
ความคิด การหา
กระบวนการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

ความเข้าใจขอบเขตและ
ข้อจ ากัดของแนวคิด
คณิตศาสตร์และวิธี
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

การแสดงแทน 
(Representation) 

การแปลงปัญหาให้อยู่
ในรูปของภาษาทาง
คณิตศาสตร์ โดยการ
คัดเลือก การตีความ 
การแปล และการ
แสดงเครื่องหมาย
แทนที่หลากหลาย 

การสร้างแผนภาพ 
กราฟ และโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์กับ
ปัญหา ในรูปแบบ
การแสดงแทนที่
หลากหลาย 

การคัดเลือก 
เปรียบเทียบ ประเมิน 
วิธีการน าเสนอที่มากกว่า 
2 ลักษณะส าหรับการ
น าเสนอผลลัพธ์ของ
สถานการณ์ 

 

  



  

 

55 

44 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
ความ 
สามารถ 
พื้นฐาน 

การคิดสถานการณ ์
ของปัญหาในเชิง

คณิตศาสตร ์

การใช้หลักการ
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา 

การตีความ การ
ประยุกต์ใช้ 

และการประเมินผลลัพธ์ 
ทางคณิตศาสตร์ 

การให้เหตุผลและการ
สร้างข้อโต้แย้ง 
(Reasoning and 
Argument) 

การรู้ เข้าใจ และการ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาเฉพาะกับ
บริบทของปัญหากบั
ภาษาที่เปน็สัญลักษณ์
และภาษาอย่างเปน็
ทางการที่จ าเป็นต้องใช้
ในการแสดงเชิง
คณิตศาสตร ์

การอธิบายและ
เชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบของ
ปัญหา เพื่อใช้ยืนยนั
ข้อสรุปจากสิ่ง
เหล่านั้นตรวจสอบ
การให้เหตุผลที่
ได้รับ 

การสะท้อนข้อโต้แย้งทาง
คณิตศาสตร์ การอธิบาย
และการแสดงเหตุผลต่อ
ผลลัพธท์างคณิตศาสตร ์

การสร้างกลยุทธ์เพื่อ
แก้ปัญหา (Devising 
Strategies for 
Solving Problems) 

การเลือก หรือคิดแผน 
หรือกลยุทธ์ที่จะใช้
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาที่มาจาก
สถานการณ ์

การใช้หลักการและ
ขั้นตอนหลาย
ขั้นตอนที่น าไปสู่
การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สรุป 
และน าไปสู่โลกจริง 

การประเมินความเปน็เหตุ 
เป็นผลของวิธีแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ในบรบิท
ของปัญหาโลกชีวติจริง 

การใช้สัญลักษณ์ ภาษา
ที่เป็นทางการและ
ภาษาเทคนิค และการ
ด าเนินการ (Using 
Symbolic, Formal 
and Technical 
Language and 
Operations) 

การแสดงแทน
สถานการณ์ในเชิง
คณิตศาสตร์ โดยการใช้
ตัวแปร สัญลักษณ์ 
แผนภาพ และ
แบบจ าลองที่เหมาะสม 

ความเข้าใจ และ
การใช้โครงสร้าง
ตามแบบแผนที่มา
จากนิยาม กฎเกณฑ์ 
และระบบตามแบบ
แผน และการใช้
อัลกอริทึมกับองค์
ความรู ้

ความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทของปัญหากบัการ
แสดงแทนด้วยผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อน าไปสู่
การตีความผลลัพธ์กับ
บริบท ความเป็นไปได้ และ
ข้อจ ากัดของปัญหา 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
ความ 
สามารถ 
พื้นฐาน 

การคิดสถานการณ ์
ของปัญหาในเชิง

คณิตศาสตร ์

การใช้หลักการและ
กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

การตีความ การ
ประยุกต์ใช้ 

และการประเมินผลลัพธ์ 
ทางคณิตศาสตร์ 

การใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ (Using 
Mathematical 
Tools) 

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ท าความเข้าใจกับ
โครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ และ
แสดงความสัมพันธ์
เชิงคณิตศาสตร์ 

การใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ รวมทั้ง
เทคโนโลยีเพ่ือช่วยหา
วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
หรือเหมาะสม 

การใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ แสดงความ
เป็นไปได้ของค าตอบของ
ปัญหา รวมถึงข้อจ ากัด 
และเงื่อนไขของปัญหา 

 
ที่ ม า : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

(2013). PISA 2015 Draft Mathematics Framework. pp. 15. 
 

2. เนื้อหาคณิตศาสตร์ (Content) ความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริงเป็นสิ่งส าคัญในการแก้ปัญหาและตีความ
สถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ จ าเป็นต้องดึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาใช้ 

แนวคิดทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ จัดระเบียบ และ
วิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ สังคม และการคิดจินตนาการต่าง ๆ ในโรงเรียน หลักสูตร
คณิตศาสตร์จะถูกจัดเป็นสาขาวิชา (เลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต ฯลฯ) ที่สะท้อนถึงที่มา แนวคิดที่
ยึดถือมา และเป็นฐานของการจัดการแผนการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ในโลกของความเป็นจริง 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ไม่ได้จัดระเบียบมาเป็นหมวดหมู่หรือแยกสายวิชามาให้ และ
ไม่ค่อยมีปรากฏการณ์ใดที่สามารถใช้ความรู้จาก   สายวิชาเดียวโดด ๆ มาแก้ปัญหาได้ หากแต่ต้องใช้
พ้ืนฐาน ความรู้ที่กว้างขวาง ครอบคลุมหลายด้านกว่าที่ใช้อยู่ในห้องเรียน 

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมินผลของ PISA ครอบคลุมสี่เรื่อง
ด้วยกัน 
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1) ปริภูมิและรูปทรง (Space and Shape) 
ปริภูมิและรูปทรงสามมิติครอบคลุมปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ทุกหน

ทุกแห่งในโลกที่เราสามารถเห็นได้และเป็นทางกายภาพ ได้แก่ แบบรูป สมบัติของวัตถุ ต าแหน่งและ
ทิศทาง การแสดงแทนวัตถุ การเข้ารหัสและถอดรหัสของสาระที่มองเห็นจากภาพได้ การน าทาง และ
ปฏิสัมพันธ์ของกลศาสตร์กับรูปร่างจริงและกับการแทน เรขาคณิตเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับปริภูมิ
และรูปทรงแต่เนื้อหาเรื่องนี้เกินกว่าสาระของวิชาเรขาคณิต ทั้งในเนื้อหา ความหมายและวิธีการ ซึ่ง
จะขยายกว้างไปถึงเรื่องการมองเห็นภาพเชิงปริภูมิ การวัดขนาด และพีชคณิต เรื่องของแบบรูป 
(Pattern) มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก แม้แต่การพูด ดนตรี การจราจร การก่อสร้าง ศิลปะ ฯลฯ รูปร่าง
เป็นแบบรูปที่เห็นได้ทั่วไป เป็นต้นว่า รูปร่างของบ้าน โรงเรียน อาคาร สะพาน ถนน ผลึก ดอกไม้ 
ฯลฯ แบบรูปเรขาคณิตเป็นตัวแบบ (Model) อย่างง่ายที่พบอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏ การศึกษาเรื่อง
ของรูปร่างมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดของเรื่องที่ว่าง ซึ่งต้องการความเข้าใจในเรื่องสมบัติ
ของวัตถุและต าแหน่งเปรียบเทียบของวัตถุ เราต้องรู้ว่าเรามองเห็นวัตถุสิ่งของต่าง ๆ อย่างไร และ
ท าไมเราจึงมองเห็นมันอย่างที่เราเห็น เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างและภาพในความคิด 
หรือภาพที่เรามองเห็น เป็นต้นว่า มองเห็นความสัมพันธ์ของตัวเมืองจริงกับแผนที่ รูปถ่ายของเมืองนั้น 
ข้อนี้รวมทั้งความเข้าใจในรูปร่างที่เป็นสามมิติที่แสดงแทนออกมาในภาพสองมิติ มีความเข้าใจในเรื่อง
ของเงาและภาพที่มีความลึก (Perspective) และเข้าใจด้วยว่ามันท างานอย่างไร PISA ถือว่าความ
เข้าใจแนวคิดหลักและทักษะเป็นสิ่งส าคัญของการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับปริภูมิ
และรูปทรง โดยการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่องปริภูมิและรูปทรงประกอบด้วย การ
ด าเนินการขอบข่ายต่าง ๆ เช่น ความเข้าใจภาพวาดที่มีสัดส่วนที่มองเห็น เช่น การวาดภาพ การสร้าง
และอ่านแผนที่ การเปลี่ยนรูปร่างโดยใช้และไม่ใช้เทคโนโลยี การตีความมุมมองภาพสามมิติจากมุม
ต่าง ๆ ที่มองเห็น และการสร้างสัญลักษณ์ของรูปทรง 

2) การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change and Relationships) 
โลกแสดงให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาล และแสดงให้

เห็นถึงความสัมพันธ์ทั้งชั่วคราวและถาวรของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น  มีการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตขณะเจริญเติบโต การหมุนเวียนของฤดูกาล การขึ้นลงของกระแสน้ า การ
เปลี่ยนแปลงของอวกาศ การขึ้นลงของหุ้น การว่างงานของคน การเปลี่ยนแปลงบางกระบวนการ
สามารถบอกได้หรือสร้างเป็นตัวแบบได้โดยตรง โดยใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์ส่วนมากเป็นรูปของสมการหรืออสมการ แต่ความสัมพันธ์ในธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็อาจเกิดขึ้น
ได้เช่นกัน ความสัมพันธ์หลายอย่างไม่สามารถใช้คณิตศาสตร์ได้โดยตรง ต้องใช้วิธีการอ่ืน ๆ และ
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือระบุถึงความสัมพันธ์ ดังนั้น เรื่องการเปลี่ยนแ ปลงและ
ความสัมพันธ์จึงเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงแบบต่าง ๆ และการรู้ว่าเมื่อเกิดการ



  

 

58 

44 

เปลี่ยนแปลงจะใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ืออธิบายและท านายการเปลี่ยนแปลงนั้น
ได้อย่างไร ในทางคณิตศาสตร์การท าแบบจ าลองของการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ให้อยู่ ในรูป
ของฟังก์ชันและสมการท่ีเหมาะสม รวมถึงการคิด การตีความ และการแปลความตัวแทนความสัมพันธ์
ในเชิงสัญลักษณ์และกราฟด้วย การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ พบได้ในหลายเรื่อง เช่น การ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ดนตรี วัฏจักรของฤดูกาล แบบแผนของสภาพอากาศ ระดับการจ้างงาน 
และสภาวะทางเศรษฐกิจ ในมุมมองของเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นไปตามหลักสูตรในเรื่องฟังก์ชันและ
พีชคณิต ได้แก่ นิพจน์ทางพีชคณิต สมการและอสมการ การแสดงในรูปตารางและกราฟซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการสร้างค าอธิบาย การสร้างแบบจ าลอง และการตีความการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์
ต่าง ๆ 

3) ปริมาณ (Quantity) 
ปริมาณเป็นเรื่องที่พบได้มากที่สุด และเป็นเรื่องทางคณิตศาสตร์ที่

จ าเป็นต้องใช้ในโลกของเรา ซึ่งรวมถึงเรื่องของจ านวนที่มาจากวัตถุ ความสัมพันธ์ สถานการณ์และ
กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ในโลก ความเข้าใจ การแสดงแทนปริมาณในรูปแบบต่าง ๆ และการตัดสินจากการ
ตีความและข้อโต้แย้งเชิงปริมาณ การมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณต้องมีความเข้าใจในเรื่อง การ
วัดขนาด การนับ ขนาด หน่วยนับ ตัวชี้วัด การเปรียบเทียบขนาด และแนวโน้มและแบบรูปเชิงตัวเลข 
นอกจากนี้ การให้เหตุผลเชิงปริมาณ เช่น ความรู้สึกเชิงจ านวน การแสดงจ านวนด้วยวิ ธีต่าง ๆ การ
ค านวณอย่างฉลาด การคิดเลขในใจ การประมาณค่า และการประเมินผลลัพธ์อย่างมีเหตุมีผล ล้วน
เป็นสิ่งจ าเป็นของการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ด้านปริมาณ จุดเน้นของเรื่องนี้ คือ การบอกปริมาณ 
รวมทั้งความเข้าใจเรื่องของขนาด (เปรียบเทียบ) แบบรูปของจ านวน และการใช้จ านวน เพ่ือแสดง
ปริมาณและแสดงวัตถุต่าง ๆ ในโลกจริง ๆ ในเชิงปริมาณ (การนับและการวัด) นอกจากนี้ปริมาณยัง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการและความเข้าใจเรื่องจ านวนที่น ามาใช้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  
การแสดงปริมาณเป็นวิธีขั้นพ้ืนฐานส าหรับการพรรณนาและการวัดสิ่งต่าง ๆ ช่วยในการสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ การอธิบายและการ
ปรับปรุงในเรื่องปริภูมิและรูปทรง การจัดการและการตีความข้อมูล รวมทั้งการวัดและการประเมิน
ความไม่แน่นอน ดังนั้น การรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาปริมาณ จึงเป็นการน าความรู้เรื่องจ านวน
และการด าเนินการไปใช้ในเป้าหมายต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

4) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
เรื่ องความไม่แน่นอนมีอยู่ ในวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และใน

ชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ความไม่แน่นอนจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ เป็นหัวใจของการวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย โดยทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ กับเทคนิคของ
การพรรณนาและการน าเสนอข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือจัดการกับเรื่องนี้ เนื้อหาเรื่องความไม่แน่นอน
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และข้อมูลนี้รวมถึงการรู้ว่าต าแหน่งใดที่มีการแปรผันในกระบวนการ มีการรับรู้ถึงปริมาณในการแปร
ผัน การรับรู้ถึงความไม่แน่นอนและความผิดพลาดจากการวัด และความรู้ในเรื่องของโอกาสที่จะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการคิด การตีความ และการประเมินข้อสรุปในสถานการณ์ที่มีความไม่
แน่นอนเป็นจุดส าคัญ การน าเสนอและการตีความข้อมูลเป็นแนวคิดหลักของเนื้อหาประเภทนี้ ความ
ไม่แน่นอนและข้อมูลพบได้ในการท านายทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจความคิดเห็น การพยากรณ์
อากาศ และแบบแผนทางเศรษฐกิจ การมีความแปรผันในกระบวนการผลิต การหาผลคะแนนสอบ 
การส ารวจ และโอกาส ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่มีอยู่ในกิจกรรมสันทนาการของแต่ละคน เรื่องความน่าจะเป็น
และสถิติในหลักสูตรโดยทั่วไปจะหมายถึงการพรรณนา การสร้างตัวแบบและการตีความความไม่
แน่นอนของปรากฏการณ์นั้น และการน าไปอ้างอิง นอกจากนี้การแก้ปัญหาที่อยู่ในเนื้อหาประเภทนี้
ยังรวมถึงการรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิต เช่น การแสดงแทนด้วยกราฟและสัญลักษณ์ด้วย เรื่อง
ของความไม่แน่นอนเกี่ยวข้องกับสองเรื่อง คือ ข้อมูล และ โอกาส ซึ่งเป็นการศึกษาทาง  “สถิติ” และ
เรื่องของ “ความน่าจะเป็น” ข้อแนะน าส าหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนส าหรับประเทศ
สมาชิก OECD คือ ให้ความส าคัญกับเรื่องของสถิติและความน่าจะเป็นให้เป็นจุดเด่นมากกว่าที่เคย
เป็นมาในอดีต เพราะว่าโลกปัจจุบันในยุคของ “สังคมข้อมูลข่าวสาร” ข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามา 
และแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้ก็จริง แต่ในชีวิตจริงเราก็ต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนหลายอย่าง เช่น ผลการเลือกตั้งที่ไม่คาดคิด การพยากรณ์อากาศที่ไม่เที่ยงตรง การล้มละลาย
ทางเศรษฐกิจ การเงิน การพยากรณ์ต่าง ๆ ที่ผิดพลาด แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของโลก
คณิตศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้คือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอข้อมูล ความ
น่าจะเป็น และการอ้างอิง (สถิติ) 

ความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ล้วน ๆ ยังไม่เพียงพอส าหรับการแก้ปัญหา แง่มุมที่ส าคัญ
ของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ เรื่องของ  “กระบวนการทางคณิตศาสตร์” หรือ 
การคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ (Mathematising) กระบวนการที่นักเรียนน ามาใช้ในความพยายามที่จะ
แก้ปัญหานั้นถือว่าเป็น สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ สมรรถนะต่างๆ เหล่านี้จะสะท้อนถึงวิธีที่นักเรียน
ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา กรอบการประเมินผลของ  PISA เลือกเน้น 8 
สมรรถนะได้แก่ 

1) การคิดและการใช้เหตุผล (Thinking and Reasoning) สมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการตั้งค าถาม รู้ค าตอบทางคณิตศาสตร์ บอกความแตกต่างของประโยค  
(Statements) เช่น นิยาม ทฤษฎี conjecture สมมติฐาน ตัวอย่าง ฯลฯ) และความเข้าใจและการใช้
ข้อจ ากัดของคณิตศาสตร์ 

2) การสร้างข้อโต้แย้ง (Argumentation) เกี่ยวข้องกับการรู้จักการพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ และรู้ว่าการพิสูจน์แตกต่างจากการใช้เหตุผลอย่างไร สามารถติดตามและประเมินการ
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โต้แย้งทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ มีความรู้สึกถึงความจริง รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้/ไม่ได้ และท าไม และ
สามารถสร้างและแสดงการโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ 

3) กา รสื่ อ ส า ร  (Communication) เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร แส ด ง ออก ข อ ง ต น 
ความสามารถที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจตน โดยวิธีการต่างๆ บนพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์ ทั้งในรูปของการพูด
และการเขียน และสามารถเข้าใจการพูดและการเขียนของผู้อื่นด้วยเช่นกัน 

4) การสร้างตัวแบบ (Modeling) เกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้างของสถานการณ์ที่
จะต้องน ามาสร้างเป็นตัวแบบ (Model) การแปลความเป็นจริงให้เข้าสู่โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของตัวแบบ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตัวแบบและผลที่เกิดขึ้น การสื่อสารแนวคิด
ของตัวแบบและผล รวมทั้งข้อจ ากัด การติดตามและควบคุมกระบวนการของการสร้างตัวแบบ 

5) การตั้งและการแก้ปัญหา (Problem Posing and Solving) เป็นสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการตั้งค าถาม การสร้างเป็นปัญหาคณิตศาสตร์ และการนิยาม ปัญหาคณิตศาสตร์แบบ
ต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ แก้ ประยุกต์ ค าถามเปิด ค าถามปิด และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แบบต่าง 
ๆ โดยวิธีการที่หลากหลาย 

6) การแสดงเครื่องหมายแทน (Representation) สมรรถนะด้านนี้เกี่ยวข้องกับการ
แปลรหัส (Decoding) และการเข้ารหัส (Encoding) การแปลความ การตีความ และการบอกความ
แตกต่างของการแสดงเครื่องหมายของคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างการแสดง
เครื่องหมายแทนแบบต่าง ๆ การเลือกและการเปลี่ยนระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ของการแสดง
เครื่องหมายแทน (Representation) ที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจุดประสงค์ 

7) การใช้สัญลักษณ์ ภาษา และการด าเนินการ (Using Symbolic, Language and 
Operation) เกี่ยวข้องกับการแปลรหัส การตีความสัญลักษณ์ ภาษาคณิตศาสตร์ และความเข้าใจการ
เชื่อมโยงของภาษาคณิตศาสตร์กับภาษาธรรมดา การแปลความจากภาษาธรรมดาไปเป็นสัญลักษณ์ /
ภาษาคณิตศาสตร์ สามารถจัดการกับประโยคหรือพจน์ที่มีสัญลักษณ์และสูตร ความสามารถในการใช้
ตัวแปร การแก้สมการ และการค านวณ 

8) ใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ (Using Aids and Tools) สมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้ และความสามารถในการใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ รวมทั้งเครื่องมือภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
สามารถช่วยกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความรู้ถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือนั้นๆ 
ด้วย 

อย่างไรก็ตาม PISA ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างข้อสอบเพ่ือวัดสมรรถนะต่างๆ เฉพาะแต่ละ
สมรรถนะโดยล าพัง เพราะสมรรถนะของคนไม่ใช่สิ่งที่จะแยกออกมาวัดได้โดดๆ แต่ในการแสดง
ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีหลายสมรรถนะซ้อนกันอยู่ ดังนั้น  PISA จึงไม่ได้วัดสมรรถนะ
โดดๆ แต่ในการตอบข้อสอบ นักเรียนจ าเป็นต้องมีและสามารถใช้สมรรถนะดังกล่าว 
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3. สถานการณ์หรือบริบท (Context) ลักษณะส าคัญของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
คือ การที่คณิตศาสตร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่อยู่ในบริบทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริบทในโลกชีวิต
จริงที่มีปัญหานั้นตั้งอยู่ สามารถประเภทของบริบทออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) บริบทส่วนตัว (Personal) ค าถามที่จัดอยู่ในประเภทนี้จะเน้นที่กิจกรรมของ
คน ๆ หนึ่ง ครอบครัว หรือกลุ่มเพ่ือน อาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ประกอบด้วย สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหาร การซื้อของ การเล่นเกม สุขภาพส่วนบุคคล การเดินทาง กีฬา การ
ท่องเที่ยว การจัดตารางเวลาส่วนบุคคล และการเงินส่วนบุคคล 

2) บริบททางการงานอาชีพ (Occupational) ค าถามท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้เน้นที่
งานที่มีในชีวิตจริง เช่น การวัดขนาด ค่าใช้จ่าย และการสั่งซื้อวัสดุส าหรับการก่อสร้าง การเงิน /การ
บัญชี การควบคุมคุณภาพ การจัดก าหนดการ/รายการสินค้า การออกแบบ/สถาปัตยกรรม และอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ บริบทเกี่ยวกับอาชีพอาจจะมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่งานที่ใช้แรงงานโดยไม่
ต้องใช้ทักษะ จนถึงงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูง 

3) บริบททางสังคม (Societal) ค าถามที่จัดอยู่ในประเภทนี้เน้นที่ชุมชนหนึ่ง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับโลก เช่น ระบบการลงคะแนนเสียง การขนส่ง
สาธารณะ การปกครอง นโยบายภาครัฐ ประชากร การโฆษณา สถิติแห่งชาติ และเศรษฐกิจ แม้ว่าจะ
เป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคล แต่บริบททางสังคมเน้นการมองปัญหานั้ นในภาพรวมของ
สังคม 

4) บริบททางวิทยาศาสตร์ (Scientific) ค าถามท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้เกี่ยวข้องกับ
การน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง และประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เช่น สภาพภูมิอากาศหรือภูมิประเทศ ระบบนิเวศวิทยา การแพทย์ วิทยาศาสตร์อวกาศ พันธุกรรม 
การวัด และทุกสิ่งที่เก่ียวข้องกับโลกของคณิตศาสตร์ภายใต้บริบททางวิทยาศาสตร์ 

โดยสามารถสรุปองค์ประกอบในแต่ละรายละเอียดเป็นแบบจ าลองการรู้ เรื่ อง
คณิตศาสตร์ในทางปฏิบัติได้ดังภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 แบบจ าลองการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ในทางปฏิบัติ 
 
ที่มา:  โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท. (2560ก). กรอบโครงสร้างการประเมินผล

นักเรียนโครงการ PISA 2015. หน้า 37. 
 

ดังนั้น องค์ประกอบของการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ที่ ใช้ในการประเมินการรู้ เรื่อง
คณิตศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้ ประเมินตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ คิด ใช้ และ
ตีความ/ประเมิน เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ ปริภูมิและรูปทรง ปริมาณ ความไม่แน่นอนและข้อมูล และอยู่ในบริบทของบริบท
ส่วนตัว การงานอาชีพ สังคม วิทยาศาสตร์ 

 

สิ่งท้าทายในบริบทโลกชวีิตจริง 
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์: การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ปริภูมิและรูปทรง ปริมาณ 

ความไม่แน่นอนและข้อมูล 
บริบทโลกชีวิตจริง: บริบทส่วนตัว การงานอาชีพ สังคม วิทยาศาสตร์ 
 ความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์และลงมือท า 

แนวคิดหลัก ความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์: การสื่อสาร การท าให้เป็นคณิตศาสตร์ การแสดงเครื่องหมายแทน 
การให้เหตุผลและการสร้างข้อโต้แย้ง การสร้างกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา การใช้สัญลักษณ์ ภาษาที่เป็นทางการ
และภาษาทางเทคนิค และการด าเนินการ การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ 
กระบวนการ: คิด ใช้ และตีความ/ประเมิน 
 

 

ปัญหา
ในโลกชีวิตจริง

คิด/แปลง
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

ใช้

ผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์

ตีความ
ผลลัพธ์

ในโลกชีวิตจริง

ประเมิน 
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3.3 ระดับของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
เนื่องจากระดับของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จะพิจารณาจากการที่บุคคลนั้นสามารถใช้

ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในโลกของความเป็นจริงตามสถานการณ์หรือบริบทที่
แตกต่างหลากหลายได้ดีเพียงใด ดังนั้นในการประเมินจึงใช้ปรากฎการณ์เป็นตัวตั้งในการน าไปสู่
แนวคิด โครงสร้าง หรือความคิด หลักการทางคณิตศาสตร์ วิธีนี้จึงประกันได้ว่าจะตรงกับจุดมุ่งหมาย
ในนิยามของการประเมิน ซึ่งจะไม่เหมือนกับการประเมินผลคณิตศาสตร์ที่พบเห็นในหลักสูตรทั่วไป 

ระดับของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Kaiser & Willander (2005) 
อ้างใน ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล, 2551, p.9) ดังตาราง 6 
 

ตาราง 6 ระดับของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของไคเซอร์ และวิลแลนเดอร์ 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
ไม่มีการรู้เรื่อง (Illiteracy) ไม่มีความรู้พื้นฐานของกรอบความคิดและวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

การรู้เรื่องแบบธรรมดา 
(Nominal Literacy) 

มีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายทฤษฎี
บททางคณิตศาสตร์ และยังมีความเข้าใจที่ผิดพลาด 

การรู้เรื่องในการน าไปใช้ 
(Functional Literacy) 

สามารถใช้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาง่าย ๆ แต่มีข้อจ ากัด
ในเนื้อหาบางประเภทและขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 

การรู้เรื่องกรอบความคิดและ
กระบวนการ (Conceptual 
and Procedural Literacy) 

เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการส าคัญของแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ 

การรู้เรื่องในหลายมิติ 
(Multidimensional 
Literacy) 

เข้าใจบริบทแวดล้อมของคณิตศาสตร์  สามารถเชื่อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กั บศาสตร์ อ่ื น  ๆ  ได้  เ ช่ น  มิ ติ ด้ า นปรั ชญา 
ประวัติศาสตร์ และสังคม 

 
ที่มา:  ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล. (2551). การเสริมสร้างการรู้ เรื่องทางคณิตศาสตร์ เ พ่ือ 

การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อความหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย . หน้า 9. 
(อ้างอิงจาก Kaiser; & Willander. (2005). Teaching Mathematics and Its Applications. pp. 
48-60) 
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Organisation for Economic Co-operation and Development (2013, pp.26-27) 
ได้รายงานการตอบข้อสอบของนักเรียน โดยสร้างเครื่องมือบอกระดับการรู้เรื่อง 6 ระดับ ตั้งแต่บอก
ระดับของข้อสอบแต่ละข้อ และสรุปออกมาเป็นระดับของการรู้เรื่องที่นักเรียนแต่ละคนแสดงออกใน
การตอบข้อสอบรวมทั้งหมดนักเรียนแต่ละประเทศ ซึ่งอธิบายลักษณะของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ออกเป็น 6 ระดับ ดังตาราง 7 
 

ตาราง 7 ระดับของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ OECD 
 

ระดับ ค าอธิบาย 

ระดับ 6 
 
 
 
 
 

นักเรียนสามารถใช้สาระและข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบของตนเอง น ามาลงเป็น
ข้อสรุปและสร้างแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และจ าลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนออกมาสร้างเป็นตัว
แบบคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ หรือจากการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ น ามา
เชื่อมโยงระหว่างกัน ใช้เหตุผลและใช้ความคิดระดับสูงในเชิงคณิตศาสตร์ สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สร้างวิธีการคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ ในการจัดการกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไม่
คุ้นเคยหรือไม่เคยพบมาก่อน สร้างสูตรคณิตศาสตร์จากแนวความคิดหรือข้อมูลที่มี รวมถึง
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องแม่นย า เพื่อบอกถึงสิ่งที่ตนพบ ตีความ แปลความ โต้แย้ง และ
อธิบายความสอดคล้องเหมาะสมของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นกับสถานการณ์ตั้งต้นได้ 

ระดับ 5 นักเรียนสามารถสร้างตัวแบบและใช้ตัวแบบในเร่ืองที่มีความซับซ้อน สามารถระบุข้อจ ากัดและ
ข้อตกลงเบื้องต้นเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เลือก เปรียบเทียบ และประเมินกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งสัมพันธ์กับตัวแบบ ใช้ทักษะการคิดและการ
ใช้เหตุผล เชื่อมโยงการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ สัญลักษณ์ และลักษณะของสถานการณ์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งเร้าที่เป็นส่วนประกอบของ
สถานการณ์ วิเคราะห์การท างานของตนเองและสร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงสื่อสาร
ถึงการแปลความ ตีความ และการใช้เหตุผลของตนเองได้ 

ระดับ 4 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ที่มีตัวแบบชัดเจน และเป็น
สถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดหรือข้อตกลงเบื้องต้น เลือกและ
ผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ ที่มีให้ รวมทั้งรูปแบบของสัญลักษณ์ด้วยโดยน ามาเชื่อมโดยตรงกับ
สถานการณ์ในโลกจริง รวมถึงสร้างค าอธิบายและข้อโต้แย้ง และสื่อสารค าอธิบายและข้อ
โต้แย้งบนพื้นฐานของการแปลความ การโต้แย้ง และการกระท าของตนได้ นักเรียนที่ระดับนี้
สามารถใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาแล้วและใช้เหตุผลอย่างยืดหยุ่น และมองเห็น
ความสัมพันธ์ในสถานการณ์นั้นได้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ระดับ ค าอธิบาย 

ระดับ 3 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่มีวิธีการที่บอกไว้ชัดเจน รวมทั้งสถานการณ์ที่ตัดสินใจเลือกล าดับ
ขั้นตอน เลือกและใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซับซ้อนส าหรับการแก้ปัญหา แปลความและใช้สถานการณ์ 
ที่น าเสนอมาจากหลายแหล่งและสามารถให้เหตุผลตามแหล่งที่มานั้น ๆ อธิบายการตีความ 
แปลความนั้น ๆ รวมถึงแสดงการใช้เหตุผลและสื่อสารผลที่เกิดขึ้นได้ 

ระดับ 2 นักเรียนสามารถตีความและรู้สถานการณ์ในบริบทที่ไม่ซับซ้อน สกัดสาระส าคัญจาก
แหล่งข้อมูลและใช้สถานการณ์ที่น าเสนออย่างง่าย รวมถึงใช้วิธีการคิด สูตรคณิตศาสตร์ หรือ
ข้อตกลงเบื้องต้น และใช้เหตุผลและตีความผลที่ได้อย่างตรงไปตรงมาได้ 

ระดับ 1 นักเรียนสามารถตอบค าถามที่เกี่ยวข้องในบริบทที่คุ้นเคยหรือที่มีข้อมูลชัดเจนให้และค าถามที่
ถามชัดเจน ระบุสาระที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่คุ้นเคยที่มีวิธีการท าหรือสถานการณ์
ก าหนดให้ชัดเจน รวมถึงแก้ปัญหาตามตัวอย่างที่ก าหนดให้ได้ 

 
ที่มา: OECD. (2013). PISA 2015 Draft Mathematics Framework. pp. 27. 

 
ดังนั้น ระดับของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์มีความซับซ้อนในการแปลความหมาย ผู้วิจัย  

จะน าค าอธิบายของแต่ละระดับของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ไปประกอบกับการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
3.4 แนวทางการส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

บุษยมาศ แบ่งทิศ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
จ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญ มีเจตคติ และมีทักษะในการ
เผชิญหน้ากับปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในการด าเนินชีวิต ซึ่งต้องการให้นักเรียนระบุสถานการณ์ที่
ส าคัญของปัญหา กระตุ้นให้หาข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ และน าไปสู่การแก้ปัญหา ในกระบวนการ
เหล่านี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยทักษะหลายอย่าง มีเจตคติ และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น 
ความมั่นใจ ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจ ความรู้สึกว่าตรงปัญหาหรือตรงกับประเด็น และความ
อยากที่จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แม้จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ แต่ก็ถือว่ามีส่วนส าคัญ 
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ในการท าให้รู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยสามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายลักษณะเพ่ือให้เกิดทักษะและ
ความรู้สึกนึกคิดดังกล่าว  

Covino and Mazzolini (2011) ได้เสนอกิจกรรมที่จะส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ 

1) Word Walls เป็นกิจกรรมที่ใช้กลุ่มค าแสดงบนก าแพงหรือกระดานในห้องเรียน 
โดยจะพิมพ์ค าด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เพ่ือให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนเห็นได้ชัดเจน ค าเหล่านี้จะถูก
น ามาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งหน่วยหรือระยะเวลาโดยครูและนักเรียนในระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ 
กิจกรรมนี้จะช่วยนักเรียนพัฒนาในด้านการสะกดค า และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล
ขณะอ่านและเขียน 

2) Vocabulary Cards สามารถใช้ได้กับการทบทวนหรือการจัดกลุ่มของค า 
Vocabulary Cards ยังรวมถึงศัพท์ นิยาม ตัวอย่าง ค าใบ้จากภาพ และการเชื่อมโยง โดยด้านหนึ่ง
ของบัตรจะเป็นค าและอีกด้านหนึ่งจะเป็นความหมาย 

 
 

ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างของ Vocabulary Cards 
 

ที่ ม า : Covino; & Mazzolini. (2011). What’s Literacy Got to Do with It?: Literacy 
in Math and Science Classroom. Online. 

 
3) Connect Two จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ได้มากที่สุดโดยเชื่อมโยงศัพท์

ใหม่กับความรู้เดิม สามารถใช้กิจกรรมนี้หลังจากจบบทเรียนหรือหัวข้อย่อย นักเรียนจะได้รับแบบฝึก
ที่มีค าศัพท์หรือแนวคิดต่าง ๆ หลังจากนั้นจะให้นักเรียนเลือก 2 สิ่งที่เกี่ยวข้องกันและให้อธิบายถึง
ความเชื่อมโยงระหว่าง 2 สิ่งนั้น 
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ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างของ Connect Two 
 

ที่ ม า : Covino; & Mazzolini. (2011). What’s Literacy Got to Do with It?: Literacy 
in Math and Science Classroom. Online. 
 

4) Three-Column Chart เป็นเครื่องมือในการจัดระบบการกลุ่มค าศัพท์ กิจกรรม
นี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจการใช้ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์มากข้ึน 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างของ Three-Column Chart 
 

ที่ ม า : Covino; & Mazzolini. (2011). What’s Literacy Got to Do with It?: Literacy 
in Math and Science Classroom. Online. 
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5) ABC Brainstorming เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนท าด้วยกันเป็นคู่ระดมความรู้เดิม
เพ่ือใช้ในการทบทวน อภิปรายร่วมกันเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจขั้นสูง หลังจากนั้นนักเรียนจะแลกเปลี่ยน
อภิปรายร่วมกัน สามารถใช้กิจกรรมนี้ได้ทั้งก่อนหรือหลังบทเรียน นักเรียนจะได้รับใบงานที่มีตัวอักษร 
A – Z และให้ใส่ค าศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนหรือในกิจกรรม Word Walls 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างของ ABC Brainstorming 
 

ที่ ม า : Covino; & Mazzolini. (2011). What’s Literacy Got to Do with It?: Literacy 
in Math and Science Classroom. Online. 
 

6) Ultimate Challenge เป็นเกมส าหรับการทบทวน ใช้ได้ทั้งเมื่อจบบทเรียน จบ
เนื้อหา หรือทบทวนก่อนสอบปลายภาค โดยการแบ่งนักเรียนเป็นคู่ และคุณครูเตรียมชุดค าศัพท์ไว้
หลายระดับ จะผ่านไประดับต่อไปได้เมื่อท าถูกต้องทั้งหมด หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนผ่าน
ไประดับต่อไป 
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ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างของ Ultimate Challenge 
 

ที่ ม า : Covino; & Mazzolini. (2011). What’s Literacy Got to Do with It?: Literacy 
in Math and Science Classroom. Online. 

 
7) Vocabulary Knowledge Rating เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินตนเอง

เกี่ยวกับการรู้จักความหมาย นิยาม หรือการน าไปใช้ของค าศัพท์ในระดับที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 
รู้จักและรู้วิธีน าไปใช้ รู้จักแต่ไม่สามารถใช้ได้ และไม่รู้จัก 
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ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างของ Vocabulary Knowledge Rating 
 

ที่ ม า : Covino; & Mazzolini. (2011). What’s Literacy Got to Do with It?: Literacy 
in Math and Science Classroom. Online. 
 

8) Word Sorts เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้องใช้การคิดวิเคราะห์และจัดประเภท
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์กับแนวคิด สามารถใช้ได้ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนรู้ 
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ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างของ Word Sorts 
 

ที่ ม า : Covino; & Mazzolini. (2011). What’s Literacy Got to Do with It?: Literacy 
in Math and Science Classroom. Online. 

 
9) Content Station Review เป็นกิจกรรมส าหรับการทบทวน ใช้ได้ทั้งเมื่อจบ

บทเรียน จบเนื้อหา หรือทบทวนก่อนสอบปลายภาค โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 คน จัดฐาน
กิจกรรมประมาณ 10 ฐาน  
 

10) Math Cube เป็นกิจกรรมที่สามารถทดแทนการท าแบบฝึกหัดทั่วไปได้ คือ น า
โจทย์จากแบบฝึกหัดมาจัดท าในลักษณะของลูกเต๋า และเล่นเป็นเกม 
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ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างของ Math  Cube 
 

ที่ ม า : Covino; & Mazzolini. (2011). What’s Literacy Got to Do with It?: Literacy 
in Math and Science Classroom. Online. 

 
จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า การ

จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ต้องจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็น
ความส าคัญ มีเจตคติ และมีทักษะในการเผชิญหน้ากับปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในการด าเนินชีวิต 
ให้นักเรียนระบุสถานการณ์ที่ส าคัญของปัญหา กระตุ้นให้หาข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ และน าไปสู่การ
แก้ปัญหา และใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนอธิบายหรือแสดงเหตุผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
3.5 แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

ในการประเมินการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ นักเรี ยนจะได้รับค าถามที่เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่อาจดูไม่เหมือนโจทย์คณิตศาสตร์ล้วน ๆ แบบที่พบในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ แต่เป็น
สถานการณ์ท่ีนักเรียนจะต้องพบในชีวิตประจ าวัน ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว การศึกษา การท างาน 
หรือประเด็นปัญหาสาธารณะ เช่น ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หรือที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
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แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่พัฒนาโดยโครงการ PISA ของ OECD มีข้อก าหนด 
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ (จตุพล งามแม้น, 2558, p.32) ดังนี้ 

1) แบบทดสอบต้องเป็นไปตามลักษณะเฉพาะที่ก าหนดในกรอบโครงสร้าง 
การประเมินผลที่ประเทศในโครงการตกลงเห็นชอบ เนื้อหา กระบวนการ และบริบทต้องเหมาะสมกับ
นักเรียนอายุ 15 ปี 

2) ข้อสอบต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสอดคล้องกับหลักสูตรส าหรับนักเรียนอายุ 
15 ปี ในประเทศ/เขตเศรษฐกิจในโครงการ 

3) ข้อสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทางเทคนิคอย่างเข้มงวด 
รูปแบบของแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่พัฒนาโดยโครงการ PISA มี 2 รูปแบบ 

คือ เลือกตอบและเขียนตอบ โดยข้อสอบเลือกตอบมีทั้งการเลือกตอบแบบธรรมดา และการเลือกตอบ
เชิงซ้อน ที่นักเรียนต้องเลือกค าตอบที่ถูกเป็นชุด ข้อสอบเขียนตอบอาจเป็นการเติมค าตอบหรือวลีสั้น 
ๆ และการเขียนตอบโดยสร้างค าตอบอย่างอิสระ เช่น การตอบที่มีการเขียนอธิบายหรือแสดงการ
ค านวณ ข้อสอบถูกสร้างในลักษณะเป็นหน่วยที่มีตัวเรื่องและตามด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกับต้นเรื่อง 
ค าถามอาจมีมากกว่าหนึ่งข้อ ในหลายกรณีเป็นค าถามแบบเปิดที่นักเรียนจะต้องตอบค าถามโดยสร้าง
ค าตอบเองบนพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะห์ การค านวณ และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ บางกรณีค าตอบ
ที่นักเรียนสร้างเองอาจเป็นค าตอบที่ไม่ซับซ้อน เช่น การค านวณปริมาณเป็นตัวเลข การอ่านค่าจาก
กราฟ หรือการเขียนค าตอบสั้น ๆ เพียงหนึ่งค า หรือวลีสั้น ๆ ซึ่งค าตอบเหล่านี้ถูกจ ากัดด้วยโจทย์อยู่
แล้ว 

แบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
แบบต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานการณ์มีระดับความยากง่ายต่างกัน ข้อสอบหลายข้ออาจจะเป็นสถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อน สามารถตอบได้ตรงไปตรงมา แต่อีกหลาย ๆ ข้อที่นักเรียนจะต้องสร้าง
ค าตอบโดยใช้ข้อมูลหรือสาระที่มีในโจทย์ บางกรณีนักเรียนต้องแสดงวิธีคิดค านวณ และใช้ค าอธิบาย
เพ่ือสนับสนุนผลการค านวณ ต้องแสดงวิธีท าและระเบียบวิธีคิด ค าตอบของนักเรียนที่แตกต่างกันจะมี
วิธีการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างละเอียดและครอบคลุม และแม้แต่ค าตอบที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดหรือไม่ครบสมบูรณ์ก็มีคะแนนให้บางส่วนด้วย โดยมีรูปแบบของข้อสอบหลากหลายรูปแบบ 
เช่น เลือกตอบ เลือกตอบเชิงซ้อน สร้างค าตอบแบบปิด และสร้างค าตอบแบบอิสระ (จารุนันท์ ขวัญ
แน่น, 2557, pp.64-65) 

ประมาณ 1 ใน 3 ของข้อสอบที่ต้องการค าตอบแบบเปิด การตรวจข้อสอบจึงต้องได้รับ
การตรวจจากครูที่ได้รับการฝึกมาแล้วอย่างดี ใช้คู่มือและเกณฑ์การให้รหัสคะแนนในการตรวจ ซึ่งใน
บางครั้งผู้ตรวจอาจมีทัศนคติในการตรวจให้รหัสคะแนนไม่ตรงกัน จึงใช้การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ิมเติม ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของการตรวจด้วยว่ามีความตรงกันหรือ
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แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด นอกจากข้อสอบของ PISA จะใช้สถานการณ์ที่มีอยู่ในโลกของความเป็น
จริงแล้ว ยังต้องการให้นักเรียนใช้ความคิดที่สูงขึ้นไปจากการคิดค านวนหาค าตอบที่เป็นตัวเลข แต่
ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิด ใช้เหตุผล และค าอธิบายมาประกอบค าตอบของตนอีกด้วย (อังษณานันท์ 
เด่นสท้าน, 2557, p.49) 

โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตามกรอบ
โครงสร้างการประเมินของ PISA ซึ่งมีลักษณะของข้อสอบอยู่ 4 แบบ ได้แก่ 1) แบบเลือกตอบค าตอบ
เดียว 2) แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 3) แบบสร้างค าตอบแบบอิสระ และ 4) แบบสร้างค าตอบแบบปิด 

 
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่จะเป็นแนวทางและเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิจัยโดยสรุปได้ดังนี้ 

จารุนันท์ ขวัญแน่น (2557, p.207) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินการรู้คณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมิน 
พบว่า องค์ประกอบการประเมินการรู้คณิตศาสตร์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สถานการณ์โลกจริง ประกอบด้วย 6 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ส่วนตัว 
2) การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในสถานการณ์สังคมและสาธารณะ 
3) การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในสถานการณ์โรงเรียนและการศึกษา 
4) การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในสถานการณ์อาชีพ 
5) การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
6) การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2 ความรู้ในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) นักเรียนมีความรู้เรื่องปริมาณ (Quantity) ในเนื้อหาการรู้คณิตศาสตร์ของ 

การประเมินระดับนานาชาติ PISA ที่สอดคล้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรฯ 2551 สาระที่ 1 
จ านวนและการด าเนินการ และสาระท่ี 2 การวัด 

2) นักเรียนมีความรู้เรื่องปริภูมิและรูปทรงสามมิติ (Space and Shape) ใน
เนื้อหาการรู้คณิตศาสตร์ของการประเมินระดับนานาชาติ PISA ที่สอดคล้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรฯ 2551 สาระที่ 3 เรขาคณิต 
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3) นักเรียนมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change and 
Relationships) ในเนื้อหาการรู้คณิตศาสตร์ของการประเมินระดับนานาชาติ PISA ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรฯ 2551 สาระที่ 4 พีชคณิต 

4) นักเรียนมีความรู้ เรื่องความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในเนื้อหาการรู้
คณิตศาสตร์ของการประเมินระดับนานาชาติ PISA ที่สอดคล้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรฯ 
2551 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 8 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ 

1) นักเรียนสามารถคิดและให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ 
2) นักเรียนสามารถสร้างข้อโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ได้ 
3) นักเรียนสามารถสื่อสารและน าเสนอได้ 
4) นักเรียนสามารถสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้ 
5) นักเรียนสามารถตั้งและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
6) นักเรียนสามารถแสดงเครื่องหมายแทนได้ 
7) นักเรียนสามารถใช้สัญลักษณ์ ภาษา และการด าเนินการได้ 
8) นักเรียนสามารถใช้ตัวช่วยและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ได้ 

องค์ประกอบที่ 4 กลุ่มของสมรรถนะคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 8 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในกลุ่มการท าใหม่ได้ 
2) นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในกลุ่มการเชื่อมโยงได้ 
3) นั ก เ รี ยนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในกลุ่ ม การส ะท้ อน 

และการสื่อสารได้ 
ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล (2551, pp.95-100) ท าการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างการรู้เรื่อง 

ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อความหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.94 โดยที่นักเรียนจ านวนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดคือ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายกลุ่ม พบว่า นักเรียนใน
กลุ่มสูงและกลุ่มต่ าร้อยละ 95 และ 55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาตามแผนการเรียนพบว่า นักเรียนแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสาย
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 85 และ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน พบว่า โดยภาพรวม
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 การศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก (82.86%) นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการให้เหตุผลอยู่ในระดับดี (71.79%) และนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการสื่อ
ความหมายอยู่ในระดับดี (76.30%) คะแนนความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ระหว่างนักเรียนแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสายคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษมี
ความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 คือนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มีคะแนน
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนสายคณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ 
และยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ผู้สอนควรเน้นย้ าและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการตรวจสอบ
ค าตอบของปัญหาและความสมเหตุสมเหตุของค าตอบด้วย รวมถึงให้เวลาในการจัดการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น และเพียงพอต่อการท าโจทย์ปัญหาของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหา และมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อนมากขึ้น 

อังษณานันท์ เด่นสท้าน (2557, pp.91-100) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 5 ขั้นบูรณาการร่วมกับกระบวนการเมตาคอกนิชันเพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผลการวิจัยพบว่า คะแนนการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นบูรณาการร่วมกับกระบวนการ
เมตาคอกนิชันสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อแยกพิจารณา
ในแต่ละสมรรถนะทั้งสามสมรรถนะ คือ สมรรถนะการท าใหม่ สมรรถนะการเชื่อมโยง และสมรรถนะ
การสะท้อนและการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในแต่ละสมรรถนะหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นบูรณาการร่วมกับกระบวนการเมตาคอกนิชันสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นบูรณาการร่วมกับกระบวนการเมตาคอกนิชันสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละสมรรถนะ 
ผลปรากฎว่าสมรรถนะการท าใหม่ นักเรียนมีคะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นบูรณาการร่วมกับกระบวนการเมตาคอกนิชันสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่สมรรถนะการเชื่อมโยงและสมรรถนะการสะท้อน
และการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้นบูรณาการร่วมกับกระบวนการเมตาคอกนิชันสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึงยังให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ ในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรให้ค าแนะน านักเรียนทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล และคอยสังเกตพฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ครูควรเพ่ิมกิจกรรม
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ตามบริบทและสถานการณ์ตามกรอบของ PISA ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนให้มากข้ึน เพ่ือให้
นักเรียนได้เห็นแนวทางในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และรวมไป
ถึงในแบบทดสอบเพ่ือวัดการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้วย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรู้เรื่องคณิตศาสตร์สามารถส่งเสริม
ด้วยการฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง เพ่ือให้เห็นความส าคัญทาง
คณิตศาสตร์ในบริบทต่าง ๆ และในแต่ละเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ ที่ประเมินกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ด้วยแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ห้องเรียน รวมจ านวน
นักเรียน 142 คน 

 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 33 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ของการสุ่ม (Sampling Unit) ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
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ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2560 

2. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการแบบเปิดและแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนกลับด้าน 

3. ศึกษาและวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ 
และ “ฝึกคิด พิชิตคณิต PISA” ของ สสวท. (2560b) เพ่ือก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สถานการณ์
ปัญหาที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ตามกรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของ PISA รูปแบบกิจกรรม และการวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

4. ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน โดยมีรายละเอียดดังตาราง 8 
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วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 

1. หลังจากจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการวัดผล จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความชัดเจนและ 
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล โดยมีผลการ
ประเมินของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ดังภาคผนวก ข ตาราง 15 หน้า 109 – 120 แล้วน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 

2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน จ านวน 36 คน โดยจัด 
การเรียนรู้ก่อนการใช้จริงในช่วง 1 สัปดาห์ เพ่ือดูความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ พบว่าใน
ช่วงแรกผู้วิจัยต้องสร้างแรงจูงใจเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งใ ช้เวลาในการ
ด าเนินการกิจกรรมค่อนข้างมาก และใช้เวลาให้นักเรียนค้นหาค าตอบนานเกินไป ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน จึงน าข้อค้นพบดังกล่าวไปปรับปรุงก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
โดยผู้วิจัยสรุปขั้นตอนการสร้างและวิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังภาพประกอบ 20 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 ขั้นตอนการสร้างและวิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย

ศึกษาและวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข

ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
และการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามหรือสถานการณ์
ในแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

2) ด าเนินการสร้างแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มี
โครงสร้างข้อสอบตามกรอบโครงสร้างการประเมินของ PISA (ดังตาราง 9) จ านวน 4 สถานการณ์ 
รวมข้อสอบทั้งหมด 8 ข้อ จ านวน 2 ฉบับแบบคู่ขนาน ส าหรับแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ที่เน้นการหาค าตอบในแต่ละ
สถานการณ์ ตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงมาจากสสวท. (2546, อ้างใน อังษณานันท์ เด่นสท้าน , 2557, 
pp.68-69) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

รูปแบบของข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบเลือกตอบค าตอบเดียว คะแนนเต็ม เมื่อค าตอบถูกต้อง 

ไม่ได้คะแนน เมื่อค าตอบไม่ถูกต้องหรือค าตอบอื่น ๆ หรือไม่ตอบ 
แบบเลือกตอบเชิงซ้อน คะแนนเต็ม เมื่อค าตอบถูกต้องทั้ง 3 ค าตอบย่อย 

ได้คะแนนบางส่วน เมื่อค าตอบถูกต้อง 2 ค าตอบย่อย 
ไม่ได้คะแนน เมื่อค าตอบถูกต้อง 1 ค าตอบหรือค าตอบไม่ถูกต้อง 

แบบสร้างค าตอบแบบอิสระ คะแนนเต็ม เมื่อค าตอบถูกต้อง อธิบายแสดงแนวคิดถูกต้อง 
มีความสมเหตุสมผล หรือตามแต่เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ 
ได้คะแนนบางส่วน เมื่อแทนตัวเลขในสูตรได้ถูกต้อง แต่ค านวณ
ค าตอบไม่ถูกต้องไม่แสดงวิธีท า แสดงวิธีท าไม่ถูกต้อง หรือตามแต่
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ 
ไม่ได้คะแนน เมื่อค าตอบไม่ถูกต้องหรือค าตอบอื่น ๆ หรือไม่ตอบ 

แบบสร้างค าตอบแบบปิด คะแนนเต็ม เมื่อค าตอบถูกต้อง 
ไม่ได้คะแนน เมื่อค าตอบไม่ถูกต้องหรือค าตอบอื่น ๆ หรือไม่ตอบ 
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ตัวอย่างแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

 
นี่เป็นแบบแปลนของห้องชุด ซึ่งพ่อแม่ของจักรต้องการซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
 

 
 

 
 
 
 

สถานการณ์ : การซื้อห้องชุด 

ค าถามที่ 0: การซื้อห้องชุด 
การประมาณพ้ืนที่ของพ้ืนทั้งหมดของห้องชุด (รวมระเบียงและผนัง) นักเรียนสามารถวัด

ขนาดของแต่ละห้อง และค านวณพ้ืนที่ของแต่ละห้อง แล้วบวกพ้ืนที่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
อย่างไรก็ตาม มีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการประมาณพ้ืนที่ของพื้นทั้งหมด โดยนักเรียน

ต้องวัดความยาวเพียง 4 ด้านเท่านั้น จงท าเครื่องหมายลงบนแบบแปลนข้างบน เพ่ือแสดงความยาว
ด้านสี่ด้านซึ่งต้องใช้ประมาณการพ้ืนที่ของพื้นทั้งหมดของห้องชุด 

ห้องน้ า 

ห้องนั่งเล่น 

ระเบียง 

ห้องครัว 

ห้องนอน 

มาตราส่วน: 
1 ซม. แทน 1 ม. 
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การให้คะแนน การซื้อห้องชุด 
 
คะแนนเต็ม (1 คะแนน) 
 ระบุด้านสี่ด้านที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อประมาณพ้ืนที่ของพ้ืนของห้องชุดลงบนแบบแปลน มีวิธีหา
ค าตอบที่เป็นไปได้ 9 วิธี ดังแสดงในแผนภาพข้างล่าง 

 
 A = (9.7 ม.   8.8 ม.) – (2 ม.   4.4 ม.), A = 76.56 ม.2 [ใชค้วามยาวเพียง 4 ด้าน

เท่านั้น ในการวัดขนาดและค านวณพ้ืนที่ที่ต้องการได้อย่างชัดเจน] 
 
ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) 
 ค าตอบอ่ืน ๆ 

 
วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

1. หลังจากจัดท าแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และเกณฑ์การให้คะแนนที่ผ่าน 
การตรวจพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมิน  
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจนของเนื้อหาและ
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ภาษา และเกณฑ์การให้คะแนน โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Objective 
Congruence) ที่ มี ค่ า ม ากกว่ า  0.5 (ชู ศ รี  ว ง ศ์ รั ต น ะ , 2558, p.72) แล้ ว น า ข้ อ เ สน อแ น ะ 
ที่ ได้มาปรับปรุงแก้ไข ซึ่ งแบบทดสอบที่หาคุณภาพและคัดเลือกมามีค่าตั้ งแต่  0.67 – 1.00 
(ดังภาคผนวก ข ตาราง 16  หน้า 121 – 125) พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องด้าน
โครงสร้างของข้อค าถามระหว่างแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 (ดังภาคผนวก ข ตาราง 17 หน้า 126) 

2. น าแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน จ านวน 
36 คน ก่อนการใช้จริงในช่วง 1 สัปดาห์ เพ่ือหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความยากง่ายและ
ค่าอ านาจจ าแนก โดยเลือกที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.2 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.2 
ขึ้นไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, p.74) ตามล าดับ ซึ่งแบบทดสอบที่หาคุณภาพและคัดเลือกมา 
มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.31 – 0.78 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.27 – 0.58 (ดังภาคผนวก ข 
ตาราง 18 หน้า 127) 

3. คัดข้อสอบที่ใช้ได้ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา

ขอ งครอนบั ค  (Coefficient – α) ใ ห้ มี ค่ า ม า ก กว่ า  0.75 (ชู ศ รี  ว ง ศ์ รั ต น ะ , 2558, p.74) 
ซึ่งแบบทดสอบที่หาคุณภาพแล้วมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 

4. น าแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
โดยผู้วิจัยสรุปขั้นตอนการสร้างและวิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบการรู้ เรื่ อง

คณิตศาสตร์ ดังภาพประกอบ 21 
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ภาพประกอบ 21 ขั้นตอนการสร้างและวิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – Experimental Design) โดยใช้แบบ

แผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, p.116) โดย
แสดงตามตาราง 10 ดังนี้ 
 
ตาราง 10 แบบแผนการวิจัย 
 

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

T1 X T2 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ 

T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดกระท าการทดลอง 

X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

T2 แทน การทดสอบหลังการจัดกระท าการทดลอง 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย

สร้างแบบทดสอบ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการแปลความหมาย

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไข

ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

หาค่าคุณภาพของเครื่องมือ และปรับปรุงแก้ไข

น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 33 คน 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการ
ห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 12 แผน และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

1.2 เตรียมสื่อ ประกอบด้วย วีดิทัศน์ที่ใช้ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ห้องเรียน
กลับด้าน) และสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในการน าสถานการณ์ รวมถึงเอกสาร ประกอบด้วย  
แบบบันทึกการเรียนรู้จากนอกห้องเรียนและใบกิจกรรมการแก้ปัญหาสถานการณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ 

2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
2.1 ชี้แจงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ 

แบบเปิด บูรณาการห้องเรียนกลับด้านและการวัดและประเมินผลก่อนการจัดการเรียนรู้ รวมถึง
เตรียมนักเรียนในการใช้ห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย การเตรียมห้องเรียนออนไลน์ แนะน าการดู
วีดิทัศน์ และข้อตกลงในการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2.2 ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยใช้
เวลา 1 คาบ เป็นเวลา 50 นาท ี

2.3 จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 แผน จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที  

2.4 ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ โดยใช้
เวลา 1 คาบ เป็นเวลา 50 นาท ี

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังเสร็จสิ้นการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลัง

การจัดการเรียนรู้ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ t-test for Dependence 
Sample ส าหรับคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ 
t-test for One Sample ส าหรับคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 สถิติพ้ืนฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, p.83) ได้แก่ 

3.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
3.1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
3.2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Objective Congruence) 

ส าหรับการหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, pp.71-72) 
3.2.2 ค่าความยากง่าย แบ่งเป็น 

3.2.2.1 ค่าความยากง่ายส าหรับข้อที่ให้คะแนนเป็น 0, 1 คือเลือกตอบ
ค าตอบเดียวและสร้างค าตอบแบบปิด 

3.2.2.2 ค่าความยากง่ายส าหรับข้อที่เป็นอัตนัย คือ เลือกตอบเชิงซ้อนและ
สร้างค าตอบแบบอิสระ โดยวิธีของวิทนีย์และเซเบอรส์ (Whitney & Sabers (n.d.) อ้างใน อังษณา
นันท์ เด่นสท้าน, 2557, p.71) 

3.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก แบ่งเป็น 
3.2.3.1 ค่าอ านาจจ าแนกส าหรับข้อที่ให้คะแนนเป็น 0, 1 คือเลือกตอบ

ค าตอบเดียวและสร้างค าตอบแบบปิด โดยใช้วิธี Brennan Index 
3.2.3.2 ค่าอ านาจจ าแนกส าหรับข้อที่เป็นอัตนัย คือ เลือกตอบเชิงซ้อนและ

สร้างค าตอบแบบอิสระ โดยวิธีของวิทนีย์และเซเบอรส์ (Whitney & Sabers (n.d.) อ้างใน อังษณา
นันท์ เด่นสท้าน, 2557, p.72) 

3.2.4 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Coefficient – α) ส าหรับการหา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, p.74) 

3.3 สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, pp.83-84) ได้แก่ สถิติ
ค่า t (t-test for One Sample) ส าหรับการทดสอบสมมติฐานคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ 
และสถิ ติ ค่ า  t (t-test for Dependence Sample) ส าหรั บการทดสอบสมมติ ฐ านคะแนน 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

ก าหนดสัญลักษณ์ในการน าเสนอ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้ 
n  แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
k  แทน คะแนนเต็ม 

X   แทน คะแนนเฉลี่ย 

0   แทน คะแนนเฉลี่ยส าหรับการทดสอบ 
SD  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
t  แทน ค่าสถิติทดสอบที่น ามาใช้ในการพิจารณา (t – Distribution) 
df  แทน ระดับชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยน าเสนอตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้านก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ ไม่เป็นอิสระต่อกัน  (t-test for Dependence 
Sample) ผลปรากฎดังตาราง 11 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ n k X  SD t df p-value 

การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 

ก่อนเรียน 33 4 1.70 0.81 3.29 32 .002** 
หลังเรียน 33 4 2.30 0.77 

การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

ก่อนเรียน 33 4 1.79 1.32 2.00 32 .054 
หลังเรียน 33 4 2.30 0.92 

การตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ 
ก่อนเรียน 33 6 1.42 1.23 4.11 32 .000** 

หลังเรียน 33 6 2.88 1.80 

ภาพรวม 
ก่อนเรียน 33 14 4.91 2.58 4.99 32 .000** 

หลังเรียน 33 14 7.48 2.50 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
จากตาราง 11 พบว่า การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 4.99, df = 32, p = .000) และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 4.91 คะแนน 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.58) และคะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังได้รับ 
การจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 7.48 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.50) เมื่อจ าแนกตาม
องค์ประกอบรายด้าน พบว่า การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ด้านการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
และด้านการตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.29, df = 32, p = .002, t = 4.11, 
df = 32, p = .000) แต่คะแนนเฉลี่ยของการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัด 
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การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ด้านการใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ด้านการคิด
สถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 1.70 และ 2.30 
คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 และ 0.77) ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 1.79 และ 2.30 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.32 และ 
0.92) ตามล าดับ และคะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ด้านการตีความ การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 1.42 และ 2.88 
คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.23 และ 1.80) ตามล าดับ 

 
2. การเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้านหลังได้รับ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (t-test for One Sample) ผลปรากฎ 
ดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนจ าแนกตามหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ n k X  SD 0  (70%) t df p-value 

การคิดสถานการณ์ปัญหา 
ในเชิงคณิตศาสตร์ 

33 4 2.30 0.77 2.80 -3.71 32 .001 

การใช้หลักการและ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการแก้ปัญหา 

33 4 2.30 0.92 2.80 -3.11 32 .004 

การตีความ การประยุกต์ใช้ 
และการประเมินผลลัพธ์ 
ทางคณิตศาสตร์ 

33 6 2.88 1.80 4.20 -4.22 32 .000 

ภาพรวม 33 14 7.48 2.50 9.80 -5.32 32 .000 
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จากตาราง 12 พบว่า การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในภาพรวม เท่ากับ 
7.48 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.50 และเมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบรายด้าน พบว่า 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้านการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการใช้
หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และด้านการตีความ การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้านการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
เท่ากับ 2.30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 คะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
เท่ากับ 2.30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 และคะแนนเฉลี่ยของการรู้ เรื่อง
คณิตศาสตร์ด้านการตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 2.88 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.80 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Design) โดยใช้แบบแผน 
การวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที ่2 โดยผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญและผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน 

ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้าน 

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ทั้งภาพรวมและรายด้านของนักเรียนหลังได้รับการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนได้รับการจัด 
การเรียนรู้ 

2. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ทั้งภาพรวมและรายด้านของนักเรียนหลังได้รับการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 33 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
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ของการสุ่ม (Sampling Unit) ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 

 
เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด

บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ 
2. เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 33 คน 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการ

ห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 12 แผน และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
1.2 เตรียมสื่อ ประกอบด้วย วีดิทัศน์ที่ใช้ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ห้องเรียน 

กลับด้าน) และสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในการน าสถานการณ์ รวมถึ งเอกสาร ประกอบด้วย 
แบบบันทึกการเรียนรู้จากนอกห้องเรียนและใบกิจกรรมการแก้ปัญหาสถานการณ์ส าหรับการจัด  
การเรียนรู้ 

2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
2.1 ชี้แจงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ 

แบบเปิด บูรณาการห้องเรียนกลับด้านและการวัดและประเมินผลก่อนการจัดการเรียนรู้ รวมถึง
เตรียมนักเรียนในการใช้ห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย การเตรียมห้องเรียนออนไลน์ แนะน าการดู
วีดิทัศน์ และข้อตกลงในการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2.2 ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เวลา 1 คาบ เป็นเวลา 50 นาท ี

2.3 จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 แผน จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาท ี

2.4 ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เวลา 1 คาบ เป็นเวลา 50 นาท ี
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังเสร็จสิ้นการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
และหลังการจัดการเรียนรู้ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ t-test for Dependence 
Sample ส าหรับคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ 
t-test for One Sample ส าหรับคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ด้านการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการ
ตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ และในภาพรวมสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านทั้งภาพรวมและรายด้าน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้ านที่มีต่อ 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ข้อค้นพบจากการวิจัยสอดคล้องเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ในบางประเด็น โดยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด
บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส่งผลให้การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด้านการคิด
สถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์ และในภาพรวมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณานักเ รียนเป็นรายบุคคล
เกี่ยวกับคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์จากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ด้านการใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการดีขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบ 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้งภาพรวมและรายด้านพบว่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
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1. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด
บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ด้านการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์  
ด้านการตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ และในภาพรวม สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพของ  
แต่ละคน รวมถึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์ในเรื่องที่ไม่รู้จักด้วยตนเองและผ่านกระบวนการกลุ่มจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง การใช้โจทย์สถานการณ์ปัญหา การส่งเสริมนักเรียนให้ลองผิดลองถูกจนสามารถสร้างความรู้
ขึ้นได้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์ และสรุปความรู้ใหม่ร่วมกันทั้งกับเพ่ือนนักเรียน
และครูภายในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2547, กรกฎาคม-ธันวาคม, p.30) 
ได้กล่าวว่า วิธีการสอนแบบเปิดช่วยให้กิจกรรมสร้างสรรค์และวิธีคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนเกิดข้ึนพร้อม ๆ กัน กล่าวคือ ต้องให้นักเรียนแต่ละคนมีอิสระในการพัฒนาความก้าวหน้า
ในการแก้ปัญหาตามความสามารถและความสนใจของตน ปล่อยให้นักเรียนได้พัฒนาความฉลาดทาง
คณิตศาสตร์ ครูจึงต้องสร้างกิจกรรมในห้องเรียนที่ส่งเสริมวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ ขณะที่
นักเรียนที่มีความสามารถสูงกว่าก็สามารถที่จะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย และ
นักเรียนที่มีความสามารถด้อยกว่าก็ยังคงสนุกสนานกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ตามความสามารถ
ของตน การท าเช่นนี้เป็นการช่วยให้นักเรียนได้ท าการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยเปิดโอกาสการ
สืบเสาะด้วยวิธีการที่ตนเองเชื่อมั่นและน าไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนสูงขึ้น มี
ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเกิดการพัฒนาความคิดขั้นสูงที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนแต่ละคนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ 
สสวท. (2557, pp.3-4) อธิบายว่า ในกระบวนการ การคิดในเชิงคณิตศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า นักเรียน
สามารถรู้และบอกโอกาสที่จะใช้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ของปัญหา แล้วให้โครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแปลงสถานการณ์ของปัญหาให้อยู่ในรูปทางคณิตศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ส าหรับกระบวนการ ตีความ ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนสามารถสะท้อนข้อสรุปและ
วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตีความผลที่ได้ไปสู่บริบทปัญหาในโลกชีวิตจริง และระบุได้ว่าผลลัพธ์
หรือข้อสรุปเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ 

1.2 ห้องเรียนกลับด้านเปิดโอกาสให้ครูมีโอกาสได้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมากกว่า
เน้นการบรรยายท่องจ า ดังที่ Bergmann and Sams (2012, pp.3-4); (2556, pp.20-21) ได้
กล่าวถึงแนวคิดของห้องเรียนกลับด้านที่สามารถน าเนื้อหาที่ครูจ าเป็นต้องเน้นย้ าให้อยู่ในห้องเรียน
กลับด้าน โดยนักเรียนยังสามารถกลับไปทบทวนเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจได้ ท าให้มีเวลาส าหรับจัดการ
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เรียนรู้ในชั้นเรียนปกติที่เน้นการต่อยอดมากกว่าการบรรยายท่องจ า และช่วยนักเรียนที่มีปัญหาตาม
ชั้นเรียนไม่ทัน เพราะต้องขาดเรียนไปเล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมหรือเพราะเขาเรียนรู้ได้ช้า วิดีโอ
บทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นักเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาที่โรงเรียนในการเรียนเนื้อวิชา แต่
ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อตนเองมากกว่านั้น คือ ใช้ส าหรับฝึกแปลงเนื้อความรู้ไปเป็นสาระหรือความ
เข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชีวิตจริง นั่นหมายถึงว่าวิธีการเรียนรู้แบบกลับด้าน คือ เรียนวิชาที่
บ้านท าการบ้านที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับ
ถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต รวมถึง Fulton (2014, p.133) ยังอธิบายอีกว่า ครูมี
โอกาสที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการฝึกฝนที่สอดแทรกทักษะและความสามารถของ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน และไม่ใช่เพียงทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่
จะเกิดขึ้น ห้องเรียนกลับด้านยังสามารถฝึกทักษะพ้ืนฐานให้แน่นยิ่งขึ้น เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
น าไปสู่การฝึกทักษะใหม่ ๆ และเรียนรู้อย่างมีความหมายมาก หมายความว่าการเรียนโดยใช้ห้องเรียน
กลับด้าน จะได้เวลาในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนส าหรับการฝึกพัฒนาระดับการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ของนักเรียนได้อีกด้วย ซึ่ง ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2561, pp.12-13) ยังกล่าวอีก
ว่า การจัดการเรียนการสอนจะประสบความส าเร็จท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทั้งตัวครูผู้สอน นักเรียน สื่อ เทคโนโลยี และ
บริบทแวดล้อมต่าง ๆ 

2. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้สังเกตได้จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลว่า คะแนนเฉลี่ยของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ แต่อาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
กระบวนการด้านการใช้หลักคณิตศาสตร์ ดังที่ สสวท. (2557, p.4) อธิบายว่า ในกระบวนการ การใช้
หลักคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถลงมือค านวณ ด าเนินการ และประยุกต์แนวคิดหลักและข้อเท็จจริง
ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์กับปัญหาที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ได้ดีเพียงใด 
แต่เมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์จากแบบทดสอบการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการ และ
แปลคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการ โดยใช้เกณฑ์ของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552, pp.266-268) 
ได้ข้อค้นพบดังตาราง 13 
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ตาราง 13 คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์จากแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับของพัฒนาการ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูงมาก 76 – 100 6 18.18 
สูง 51 – 75 5 15.15 

กลาง 26 – 50 6 18.18 

ต้น 0 – 25 6 18.18 
ไม่มี น้อยกว่า 0 8 24.24 

(นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้) 2 6.06 

 

จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่มีพัฒนาการระดับสูงมาก (คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ เท่ากับ 76 – 100) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 นักเรียนที่มีพัฒนาการระดับสูง 
(คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ เท่ากับ 51 – 75) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 นักเรียนที่มี
พัฒนาการระดับกลาง (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ เท่ากับ 26 – 50) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.18 นักเรียนที่มีพัฒนาการระดับต้น (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ เท่ากับ 0 – 25) จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 นักเรียนที่ไม่มีพัฒนาการ (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์น้อยกว่า 0) จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.24 และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.06 ทั้งนี้ นักเรียนที่ไม่มีพัฒนาการอาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการท าแบบทดสอบ
หลังเรียน เช่น มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

 
3. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด

บูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้านทั้งภาพรวมและรายด้าน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยเกี่ยวกับน้ าหนักคะแนนของรูปแบบข้อสอบในแต่ละ
กระบวนการจะให้น้ าหนักคะแนนแบบสร้างค าตอบแบบอิสระมากกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ ที่นักเรียนจะต้อง
แสดงแนวคิดในการได้มาซึ่งค าตอบ ปรากฎดังตาราง 14 ซึ่งการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้
จัดอยู่ในช่วงที่นักเรียนใกล้สอบประจ าภาคเรียนของโรงเรียน อาจท าให้ความสนใจในการทบทวนและ
การท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ  
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ตาราง 14 คะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จ าแนกตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์และรูปแบบของ
ข้อสอบ 
 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ รูปแบบของข้อสอบ คะแนนเต็ม 

ด้านการคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ แบบสร้างค าตอบแบบปิด 2 

แบบสร้างค าตอบแบบอิสระ 2 
ด้านการใช้หลักการและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

แบบสร้างค าตอบแบบปิด 1 

แบบเลือกตอบค าตอบเดียว 1 
แบบสร้างค าตอบแบบอิสระ 2 

ด้านการตีความ การประยุกต์ใช้ 
และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ 

แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 2 

แบบสร้างค าตอบแบบอิสระ 4 
รวม แบบสร้างค าตอบแบบปิด 3 

แบบเลือกตอบค าตอบเดียว 1 

แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 2 
แบบสร้างค าตอบแบบอิสระ 8 

 
จากตาราง 14 จะเห็นว่า รูปแบบของข้อสอบแบบสร้างค าตอบแบบอิสระมีคะแนนมากกว่า

รูปแบบอื่น ๆ 
 

ข้อสังเกตจากการวิจัย 
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียน 

กลับด้านที่มีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยพบข้อสังเกตบางประการ
จากการวิจัยและการแบบบันทึกพฤติกรรมของครูและนักเรียน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับนักเรียนในวัยนี้เหมาะสม 
ในช่วงแรกนักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการใช้ห้องเรียนกลับด้านได้ดี แต่อาจยัง
ไม่มีความรับผิดชอบและตรงเวลาในการใช้ห้องเรียนกลับด้านเท่าที่ควร รวมถึงนักเรียนบางคนยังมี
ความสามารถและความคล่องในการใช้เทคโนโลยีอยู่ค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวก
และให้ค าแนะน าในการใช้ห้องเรียนกลับด้าน จึงพบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบและมีความสามารถ
ในการใช้ห้องเรียนกลับด้านมากข้ึน 
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2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ที่ผู้วิจัยจัดให้นักเรียนเป็นกระบวนการกลุ่ม
ย่อย 4 คน พบว่าในคาบแรก ๆ นักเรียนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่ม 
นักเรียนเก่งจะเป็นคนคิดและท ากิจกรรมเอง หลังจากนั้นนักเรียนที่เรียนอ่อนจะขอลอกค าตอบ ผู้วิจัย
จึงต้องตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นและสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวก รวมถึงสร้าง
ความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นในภายในกลุ่มของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ิมมากข้ึน 

3. บรรยากาศของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ผู้วิจัยต้องสร้างบรรยากาศให้
เกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีปฏิพันธ์ที่เป็นกันเองกับนักเรียน เข้าถึงนักเรียนเป็นรายกลุ่ม
และรายบุคคล ท าให้นักเรียนลดความกลัว ความกังวล จนกล้าแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของ
นักเรียน และมีส่วนร่วมภายในกลุ่มมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพของประชากร 

ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งเสริมและพัฒนายิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดอย่างละเอียด เพ่ือทราบถึง

แนวคิดและวิธีการน าไปใช้อย่างถูกต้อง 
3. ควรส ารวจความพร้อมในเรื่องการใช้เทคโนโลยีของทั้งนักเรียนและครู เพ่ือให้การจัด 

การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสื่อที่ใช้ในห้องเรียนกลับด้าน
โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดท าขึ้นเองเป็นสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดี แต่ครูผู้สอนต้องมี
ระยะเวลาในการจัดท าวิดีโอ และให้เวลานักเรียนได้ศึกษาพอสมควร 

4. การจัดทดสอบหลังจากการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยควรเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การสร้างแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ควรให้ความส าคัญกับการให้น้ าหนัก

คะแนนของรูปแบบข้อสอบ 
2. ควรศึกษาวิจัย เรื่อง การตั้งค าถามปลายเปิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

แบบเปิด จะท าให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ควรศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้แนวคิดห้องเรียน

กลับด้าน เพ่ือให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่ทันสมัย (Smart Classroom) มากขึ้น 
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4. ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีทฤษฎีหรือเนื้อหาที่ต้องใช้เวลาในการอธิบายมาก และครูผู้สอนต้องการเวลาใน
การจัดกิจกรรมมากขึ้น เช่น การแก้โจทย์ปัญหา ระบบสมการ ความคล้าย เป็นต้น 

5. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้านการใช้
หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะวิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบ
ข้อสอบทีเ่ป็นข้อสอบสร้างค าตอบแบบอิสระ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ข้อแนะน าในการ

ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียน

กลับด้าน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
2. แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.พุดเตย ตาฬวัฒน์  นักวิชาการสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน 
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาจารย์ศราวุฒิ รัตนประยูร  นักวิชาการสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน 
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาจารย์จตุพล งามแม้น  นักวิชาการสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน 
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตาราง 15 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

1 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.67 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.89 0.57 มาก 
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 
3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 0.47 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 
4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

3.67 0.47 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 
5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 

6. การวัดและประเมินผล 3.83 0.37 มาก 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.51 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

2 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.67 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.89 0.57 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

3.67 0.47 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.83 0.37 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 3.96 0.51 มาก 

 
 
 
 



  
 

 

114 

83 

ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

3 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.67 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.67 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.67 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.92 0.28 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

3.67 0.47 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 4.08 0.49 มากที่สุด 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 
6. การวัดและประเมินผล 4.00 0.00 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 4.07 0.49 มากที่สุด 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

4 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.78 0.63 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.33 0.47 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

4.00 0.00 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.83 0.37 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 3.84 0.51 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

5 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.78 0.63 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

4.00 0.00 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 4.08 0.28 มากที่สุด 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 
6. การวัดและประเมินผล 4.00 0.00 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 4.02 0.39 มากที่สุด 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

6 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.89 0.57 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.92 0.28 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

4.00 0.00 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.83 0.37 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 3.89 0.48 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

7 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.89 0.57 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

3.67 0.47 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.75 0.43 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 3.87 0.50 มาก 

 
 
 
 



  
 

 

119 

83 

ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

8 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.89 0.57 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

3.67 0.47 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.75 0.43 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 3.82 0.53 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

9 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.89 0.57 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

4.00 0.00 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.92 0.49 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.82 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.83 0.37 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 4.00 0.47 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

10 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.89 0.57 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

3.67 0.47 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.67 0.47 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.83 0.37 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 3.87 0.50 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

11 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.67 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.82 มาก 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.33 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.47 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

3.67 0.47 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.33 0.47 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.67 0.47 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 3.80 0.54 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

แผนฯ ที่ ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. การแปลความหมาย 

12 1. สาระส าคัญสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

4.33 0.47 มากที่สุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.78 0.63 มาก 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.47 มากที่สุด 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 3.33 0.47 มาก 

3. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.82 มาก 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.83 0.37 มาก 

4.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 3.67 0.47 มาก 

4.2 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 
(ตามนิยามศัพท์เฉพาะ) 

3.67 0.47 มาก 

4.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
4.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

5. สื่อการเรียนรู้ 3.58 0.49 มาก 

5.1 มีความชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.47 มาก 

5.3 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

5.4 สอดคล้องกับเนื้อหา 3.33 0.47 มาก 
6. การวัดและประเมินผล 3.83 0.37 มาก 

6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.67 0.47 มาก 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
ภาพรวม 3.80 0.54 มาก 
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ตาราง 16 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Objective Congruence) ของ
แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
 

สถานการณ์ ข้อ 
ประเด็น 

ในการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ 
ประเมิน 

(1) (2) (3) 

หนูนิด 
เข้าครัว 

1 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 ใช้ได้ 

2 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

สถานการณ์ ข้อ 
ประเด็น 

ในการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ 
ประเมิน 

(1) (2) (3) 

ยารักษา
โรค 

1 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 0.75 1.00 0.92 ใช้ได้ 
2 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 ใช้ได้ 

3 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 0.75 0.75 0.83 ใช้ได้ 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

สถานการณ์ ข้อ 
ประเด็น 

ในการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ 
ประเมิน 

(1) (2) (3) 

Shopaholic 1 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 ใช้ได้ 
2 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

สถานการณ์ ข้อ 
ประเด็น 

ในการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ 
ประเมิน 

(1) (2) (3) 

นัก 
ออกแบบ 

1 ความถูกต้องของข้อสอบ 0 -1 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 

ความสอดคล้องของข้อสอบ
กับองค์ประกอบที่ต้องการ
วัด 

0 -1 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

-1 -1 0 -0.67 ตัดทิ้ง 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

0 1 -1 0.00 ตัดทิ้ง 

ภาพรวม -0.25 -0.50 -0.75 -0.50 ตัดทิ้ง 

2 ความถูกต้องของข้อสอบ 0 -1 1 0.00 ตัดทิ้ง 

ความสอดคล้องของข้อสอบ
กับองค์ประกอบที่ต้องการ
วัด 

0 -1 -1 -0.67 ตัดทิ้ง 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

-1 -1 1 -0.33 ตัดทิ้ง 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

0 1 -1 0.00 ตัดทิ้ง 

ภาพรวม -0.25 -0.50 0.00 -0.25 ตัดทิ้ง 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

สถานการณ์ ข้อ 
ประเด็น 

ในการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ผลการ 
ประเมิน 

(1) (2) (3) 

แผนที่ 
เขตปทุมวัน 

1 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 ใช้ได้ 
2 ความถูกต้องของข้อสอบ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความสอดคล้องของข้อสอบกับ
องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมด้านภาษา/ 
การสื่อความหมาย 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ความเหมาะสมของเกณฑ์ 
การให้คะแนน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ภาพรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 ใช้ได้ 

 
จากตาราง 16 ผู้วิจัยคัดเลือกแบบทดสอบการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์  ข้อที่มีค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คือข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 จึงได้แบบทดสอบ 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ จ านวน 4 สถานการณ์ 9 ข้อ 
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ตาราง 17 ผลการประเมินความสอดคล้องด้านโครงสร้างของข้อค าถามระหว่างแบบทดสอบการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ฉบับก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  
 

สถานการณ์ ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
ผลการประเมิน 

(1) (2) (3) 

หนูนิดเข้าครัว 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ยารักษาโรค 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

Shopaholic 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

แผนที่เขตปทุมวัน 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
จากตาราง 17 ผู้ วิจัยคัดเลือกแบบทดสอบการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์  ข้อที่มีค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง (IOC) ตั้ งแต่  0.5 ขึ้นไป  คือข้อที่มีค่า  IOC เท่ากับ  1.00 จึงได้แบบทดสอบ 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ จ านวน 4 สถานการณ์ 9 ข้อ  
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
 

สถานการณ์ ข้อ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ผลการวิเคราะห์ 

หนูนิดเข้าครัว 1 0.78 0.33 ใช้ได้ 

2 0.75 0.50 ใช้ได้ 
ยารักษาโรค 1 0.75 0.58 ใช้ได้ 

2 0.46 0.17 ตัดทิ้ง 
3 0.50 0.50 ใช้ได้ 

Shopaholic 1 0.69 0.42 ใช้ได้ 

2 0.39 0.27 ใช้ได้ 
แผนที่เขตปทุมวัน 1 0.50 0.50 ใช้ได้ 

2 0.31 0.50 ใช้ได้ 
 

จากตาราง 18 ผู้วิจัยคัดเลือกแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ข้อที่มีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.2 – 0.8 และ ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จึงได้แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
จ านวน 4 สถานการณ์ 8 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.31 – 0.78 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.27 – 0.58 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.76 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค



 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชวิ้ธีการแบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค22201  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 
เรื่อง การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
หัวข้อเรื่อง สถานการณ์ : พ้ืนที่ทวีป     เวลา 1 คาบ 

 
ผลการเรียนรู้ 

ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์: เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนได้ 

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: เพ่ือให้นักเรียน 
1. ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 
2. ใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์: เพ่ือให้นักเรียน 
1. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

 
สาระส าคัญ 

มาตราส่วนเป็นอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบระยะทางในแผนที่หรือในแผนผัง 
กับระยะทางจริง 
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สาระการเรียนรู้  
สู่การค านวณ 

 
  

 
การใช้มาตราส่วนด้วยสัญลักษณ์     0          5      10        15 กม.  

หมายความว่า ใน 1 ช่อง ที่มีความยาวเท่ากับ 1 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความยาวในแผนที่หรือ
แผนผัง จะมีความยาวเท่ากับระยะทางจริง คือ 5 กิโลเมตร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
1. ถ้าระยะทางในแผนที่ยาว 5 เซนติเมตร และใช้มาตราส่วน 0      5     10    15 กม. 
แล้วระยะทางจริงยาวกี่กม. 
วิธีท า ระยะทางในแผนที่เท่ากับ 1 เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับ 5 กิโลเมตร 
 ระยะทางในแผนที่เท่ากับ 5 เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับ x กิโลเมตร 

  เขียนสัดส่วนได้เป็น  
1

5
 = 

5

x
 

     x = 5 5  
     x = 25 
  แสดงว่า ระยะทางจริงยาว 25 กิโลเมตร 

 
2. เมืองสองเมืองอยู่ห่างกัน 1,080 กิโลเมตร ถ้าใช้มาตราส่วน 0      15      30      45 กม.  
ในแผนที่แล้วระยะทางในแผนที่ยาวกี่เซนติเมตร 
วิธีท า ระยะทางในแผนที่เท่ากับ 1 เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับ 15 กิโลเมตร 
 ระยะทางในแผนที่เท่ากับ y เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับ 1,080 กิโลเมตร 

  เขียนสัดส่วนได้เป็น  
1

15
 = 

1080

y
 

      y = 
1080

15
 

      y =   72 
  แสดงว่า ระยะทางในแผนที่ยาว 72 เซนติเมตร 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองเพ่ือทบทวนความรู้เดิมจากวิดีทัศน์ เรื่อง การประยุกต์
ของอัตราส่วนและร้อยละ 3 ประกอบด้วย เนื้อหา หลักการ นิยาม และตัวอย่างตามสาระการเรียนรู้ 
ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของ Google ที่ครูจัดเตรียมให้ พร้อมบันทึกความรู้ 
ตั้งค าถามในประเด็นที่สงสัยเพ่ิมเติม และท าแบบฝึกหัด เพ่ือน าความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้  
ต่อยอดความคิดในชั้นเรียน โดยใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ประมาณ 15 – 20 นาท ี

การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 ขั้นแนะน า ครูสร้างสภาพแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ โดยจัดให้
นักเรียนนั่งตามกลุ่ม ๆ ละ 4 คน และสร้างเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ตาม
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนน าเสนอและแลกเปลี่ยนสิ่งที่บันทึก
จากการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยใช้ Word Wall พร้อมกับครูตอบข้อสงสัยในประเด็นค าถามของ
นักเรียน และให้นักเรียนส่งใบบันทึกความรู้หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ขั้นน าเสนอปัญหา ครูแจกสถานการณ์ “พ้ืนที่ทวีป” พร้อมใบบันทึกค าตอบ 
ให้นักเรียนแต่ละคนท าความเข้าใจกับปัญหา โดยครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง พร้อมกับช่วยท าความเข้าใจกับปัญหา  โดย
ตั้งประเด็นค าถามดังนี้ 

1. ในเนื้อเรื่องมีข้อมูลใดที่ส าคัญบ้าง 
 [นักเรียนควรตอบว่า: แผนที่ของทวีปแอนตาร์กติก และมาตราส่วน] 
2. ในแต่ละข้อค าถามก าหนดอะไรให้บ้าง 

 ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและแก้ปัญหาร่วมกัน ครูให้นักเรียน
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง ในข้อค าถามที่ 1 โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที พร้อมบันทึกแนวคิด
หรือวิธีการแก้ปัญหาลงในใบกิจกรรม โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน หลังจากนัน้จะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม และร่วมกันหาข้อสรุป 
 ขั้นน าเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนน าเสนอวิธีการและผลของ
การแก้ปัญหาของตนกับเพ่ือนโดยใช้ Word Wall โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกสมาชิก 1 คน ประจ ากลุ่ม
ของตนเอง ระหว่างนั้นให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพ่ือร่วมกัน
ศึกษา เปรียบเทียบ พิจารณา พร้อมทั้งครูให้ค าแนะน าและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ขั้นสรุปเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ
การคิดหาวิธีการและการหาค าตอบ เปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนถึงความเหมือนและความต่าง
ของแนวคิดนั้น  หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างสถานการณ์ปัญหาขึ้น ใหม่ 
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ที่มีความคล้ายกับสถานการณ์ปัญหาเดิม โดยรวบรวมเป็นผลงานของกลุ่มของตนเอง และครู
มอบหมายใบบันทึกการเรียนรู้และการเรียนรู้นอกชั้นเรียนส าหรับคาบถัดไป 
 

สื่อ  อุปกรณ์  และแหล่งท่ีมาข้อมูล 
1. วีดิทัศน์ เรื่อง การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ 3 
2. ใบบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ 3 
3. สื่อประกอบการเรียนการสอน PowerPoint : สถานการณ์ “พ้ืนที่ทวีป” 
4. ใบสถานการณ์ : “พ้ืนที่ทวีป” 
5. ใบกิจกรรม : “พ้ืนที่ทวีป” 
6. Flipchart, กระดาษ, ปากกาเมจิก 

 
การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์: 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
มาตราส่วนได้ 

วิธีวัดผล 
- จากการท าใบบันทึก 

การเรียนรู้ 
- จากการท าใบกิจกรรม 

เครื่องมือวัดผล 
- ใบบันทึกการเรียนรู้ 
- ใบกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนหาค าตอบได้

ถูกต้อง ร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน 

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์: เพ่ือให้
นักเรียน 
1. ใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 
2. ใช้สมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ 

วิธีวัดผล 
- จากการสังเกต

พฤติกรรมในชั้นเรียน 
- จากการท าใบกิจกรรม 

เครื่องมือวัดผล 
- ใบบันทึกพฤติกรรม 
- ใบกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนใช้ทักษะในการ

แก้ปัญหาในชั้นเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 

ระดับ 1 หมายถึง ไม่ท าเลย 
ระดับ 2 หมายถึง บางครั้ง 
ระดับ 3 หมายถึง บ่อย ๆ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์: 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

วิธีวัดผล 
- จากการท าใบบันทึก 

การเรียนรู้ 
เครื่องมือวัดผล 

- ใบบันทึกการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนท าใบบันทึกการ

เรียนรู้และส่งภายในคาบอย่าง
น้อย 60% ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ถือว่าผ่าน 

 
ลงชื่อ ................................................... ครูผู้สอน 

(กฤตนุ วิเศษประสิทธิ์) 
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ใบบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ 3 
วันที่ …………………………………………… 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนได้ 
 
สู่การค านวณ 

 

การใช้มาตราส่วนด้วยสัญลักษณ์     0          5      10          15 กม.  
หมายความว่า ใน 1 ช่อง ที่มีความยาวเท่ากับ 1 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความยาวในแผนที่หรือ
แผนผัง จะมีความยาวเท่ากับระยะทางจริง คือ 5 กิโลเมตร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

1. ถ้าระยะทางในแผนที่ยาว 5 เซนติเมตร และใช้มาตราส่วน 0      5      10    15 กม. 
แล้วระยะทางจริงยาวกี่กม. 
วิธีท า ระยะทางในแผนที่เท่ากับ 1 เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับ 5 กิโลเมตร 
 ระยะทางในแผนที่เท่ากับ 5 เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับ x กิโลเมตร 

  เขียนสัดส่วนได้เป็น  
1

5
 = 

5

x
 

     x = 5 5  
     x = 25 
  แสดงว่า ระยะทางจริงยาว 25 กิโลเมตร 

 

2. เมืองสองเมืองอยู่ห่างกัน 1,080 กิโลเมตร ถ้าใช้มาตราส่วน 0      15      30       45 กม.  
ในแผนที่แล้วระยะทางในแผนที่ยาวกี่เซนติเมตร 
วิธีท า ระยะทางในแผนที่เท่ากับ 1 เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับ 15 กิโลเมตร 
 ระยะทางในแผนที่เท่ากับ y เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับ 1,080 กิโลเมตร 

  เขียนสัดส่วนได้เป็น  
1

15
 = 

1080

y
 

      y = 
1080

15
 

      y =   72 
  แสดงว่า ระยะทางในแผนที่ยาว 72 เซนติเมตร 
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เนื้อเรื่อง : ภาพข้างล่างคือ แผนที่ของทวีปแอนตาร์กติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที ่1 
จงหาค่าโดยประมาณของพ้ืนที่ของทวีปแอนตาร์กติก โดยใช้มาตราส่วนในแผนที่ อธิบายวิธีการ
ประมาณหาพ้ืนที่นี้ด้วย (นักเรียนสามารถลากเส้นในแผนที่ที่ก าหนดมาให้ได้ถ้ามันจะช่วยให้ 
การประมาณง่ายขึ้น) 

ที่มา: สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2560).  ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA.  หน้า 150-158. 

สถานการณ์ : พื้นที่ทวีป  

ขั้วโลกใต้ 

ทวีปแอนตาร์กติก 

ภูเขาเมนซีส ์

กิโลเมตร   0  200  400  600  800  1000 
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ใบบันทึกกิจกรรม : พื้นที่ทวีป 

ขั้วโลกใต้ 

ทวีปแอนตาร์กติก 

ภูเขาเมนซีส ์

กิโลเมตร   0  200  400  600  800  1000 



 

แบบทดสอบการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
ชื่อ – นามสกุล .......................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง .......... เลขที่ .......... 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบทดสอบวัดการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ชุดนี้ เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
สถานการณ์ 4 สถานการณ์ มีค าถามย่อยรวม 8 ข้อ 

2. ให้เขียนค าตอบลงในแบบทดสอบด้วยดินสอหรือปากกา ให้เวลาในการท า 50 นาที 
3. แบบทดสอบฉบับนี้มีข้อสอบอยู่ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

3.1. ข้อสอบเลือกตอบค าตอบเดียว: ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว 
ตัวอย่าง ค าถามที่ 0: 9 + 3 เป็นเท่าใด 
  1. 3   2. 6 
  3. 12   4. 27 

3.2. ข้อสอบเลือกตอบเชิงซ้อน: ให้วงกลมล้อมรอบค าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 
ในแต่ละข้อความ 

ตัวอย่าง                   ข้อความ ใช่ หรือ ไม่ใช ่

(0) 9 < 3 ใช่ / ไม่ใช ่
(00) 9 + 3 = 12 ใช่ / ไม่ใช ่

3.3. ข้อสอบสร้างค าตอบแบบปิด: ให้เขียนค าตอบในที่ว่างที่เตรียมไว้ในแบบทดสอบ 
ตัวอย่าง ค าถามที่ 0: 9 + 3 เป็นเท่าใด 

ตอบ               12               . 
3.4. ข้อสอบสร้างค าตอบแบบอิสระ: ให้เขียนค าอธิบายหรือแสดงวิธีท าในที่ว่างที่เตรียมไว้ใน

แบบทดสอบ ถ้าที่ว่างที่ก าหนดให้ไม่เพียงพอ สามารถเขียนในที่ว่างอื่นที่อยู่ในหน้านั้นได้ 
ตัวอย่าง ค าถามที่ 0: เจมส์มีดินสอสีแดง 9 แท่ง และดินสอสีฟ้า 3 แท่ง เจมส์จะมีดินสอสี
แดงและสีฟ้ารวมกันกี่แท่ง จงแสดงวิธีท า 

วิธีท า เจมส์มีดินสอสีแดง    9 แท่ง 
   เจมส์มีดินสอสีฟ้า    3 แท่ง 
   เจมส์มีดินสอสีแดงและสีฟ้ารวมกัน 12 แท่ง 

ตอบ      เจมส์มีดินสอสีแดงและสีฟ้ารวมกัน 12 แท่ง          . 
4. อนุญาตให้ใช้เคร่ืองค านวณได้ และหากต้องการทดเลขสามารถเขียนลงในแบบทดสอบนี้ได้ 
5. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบ ให้ขีดฆ่าหรือลบค าตอบเดิมให้สะอาด แล้วจึงเขียนค าตอบใหม่ 
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 หนูนิดจะท าขนมในงานวันเกิดของคุณแม่ จึงหาสูตรขนมพุดดิ้งที่คุณแม่ชอบ ได้ดังนี้ 
 

 
ที่มา: https://www.freepik.com/free-vector/food-designs-
collection_1079954.htm 

ส่วนผสม 
1. นมข้นจืด 150 มิลลิลิตร 
2. นมข้นหวาน 2 ช้อนโต๊ะ 
3. เจลาติน 1 ช้อนโต๊ะ 
4. น้ าเลมอน 2 ช้อนชา 
5. ผลเชอร์รี่ 1 – 2 ลูก 
6. ใบสะระแหน่ ส าหรับจัดเสิร์ฟ 
7. วิปครีม ส าหรับจัดเสิร์ฟ 

 
*จากปริมาณส่วนผสมของสูตรขนมนี้ จะได้พุดดิ้ง 2 ถ้วย 
โดย 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 15 กรัม 
 1 ช้อนชา เท่ากับ 5 กรัม 
 1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 กรัม 

 

สถานการณ์ : หนูนิดเข้าครัว 

ค าถามที่ 1 : หนูนิดเข้าครัว 
จากสูตรขนมข้างต้น หากหนูนิดจะท าขนมพุดดิ้ง 2 ถ้วย 
จะต้องใช้นมข้นจืดและนมข้นหวานอย่างละกี่กรัม 

ตอบ  นมข้นจืด .................................... กรมั 
 นมข้นหวาน .................................... กรมั 
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ค าถามที่ 2 : หนูนิดเข้าครัว 
จากสูตรขนมข้างต้น ถ้าหนูนิดต้องการท าพุดดิ้งส าหรับตัวหนูนิดเอง คุณแม่ และเพ่ือนของ

คุณแม่ท่ีมางานอีก 30 คน โดยทุกคนจะได้ขนมพุดดิ้งคนละ 1 ถ้วย หนูนิดจะต้องใช้นมข้นจืดส าหรับ
การท าพุดดิ้งอย่างน้อยที่สุดกี่กระป๋อง จงแสดงวิธีท า (ก าหนดให้ นมข้นจืด 1 กระป๋อง มีปริมาณ 
550 กรัม) 
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 โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก าลังพิจารณาการน าเข้ายารักษาโรค โดยคุณหมอร่วมกันพิจารณา
ปริมาณตัวยาส าคัญตัวหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบหลักของยา 4 ชนิด จากยาที่มีปริมาณเท่ากันคือ 500 
มิลลิกรัม (mg) ข้อมูลแสดงดังแผนภูมิด้านล่าง 
 

 
 

 
 

  

43

28

35

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ยาชนิด A ยาชนิด B ยาชนิด C ยาชนิด D

ปร
ิมา

ณต
ัวย

าส
 าค

ัญ 
(%

)
สถานการณ์ : ยารักษาโรค 

ค าถามที่ 1 : ยารักษาโรค 
ในยาชนิด A ปริมาณ 500 มิลลิกรัม มีตัวยาส าคัญท่ีเป็นส่วนประกอบอยู่กี่มิลลิกรัม 
ตอบ มีตัวยาส าคัญท่ีเป็นส่วนประกอบอยู่ ................................... มิลลิกรัม 
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ค าถามที่ 2 : ยารักษาโรค 
ข้อความต่อไปนี้ถูกต้อง ใช่หรือไม่ 
จงเขียนวงกลมล้อมรอบค าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อความ 
 

ข้อความ ข้อความถูกต้อง 
ใช่หรือไม่ 

ยาชนิด B ปริมาณ 500 มิลลิกรัม 
มีปริมาณตัวยาส าคัญเท่ากับ 28 มิลลิกรัม 

ใช่ / ไม่ใช่ 

ยาชนิด C ปริมาณ 500 มิลลิกรัม และ ยาชนิด D ปริมาณ 500 มิลลิกรัม 
มีปริมาณตัวยาส าคัญแตกต่างกัน 5 มิลลิกรัม 

ใช่ / ไม่ใช่ 

หากคนไข้ต้องได้รับตัวยาส าคัญนี้ให้เพียงพอในปริมาณ 150 มิลลิกรัม 
ต่อการทานยาในปริมาณ 500 มิลลิกรัมหนึ่งครั้ง คุณหมอสามารถเลือก
จ่ายยาได้เพียง 1 ชนิดจาก 4 ชนิดนี้ 

ใช่ / ไม่ใช่ 

หากคนไข้ต้องได้รับตัวยาส าคัญนี้ให้เพียงพอในปริมาณ 500 มิลลิกรัม 
ต่อวัน และคุณหมอเลือกจ่ายยาชนิด C คุณหมอต้องก าหนดให้คนไข้ 
ทานยาวันละ 3 ครั้ง ๆ ละ 500 มิลลิกรัม 

ใช่ / ไม่ใช่ 
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 แพงขวัญชอบจับจ่ายใช้สอยในช่วงที่สินค้าลดราคา เธอมักวางแผนและค านวณราคาอยู่เสมอ 
ในช่วง End of Season Sale ห้างสรรพสินค้ามักจัดโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตมากมาย โดยเธอได้
รวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตที่เธอมีดังนี้ 
 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย 

ยอดใช้จ่าย ส่วนลดเพิ่ม 

ธนาคารไทยการค้า ทุก 1,000 บาท 
ทุก 5,000 บาท 
ทุก 10,000 บาท 

30 บาท 
200 บาท 
500 บาท 

ธนาคารมิลเลเนียม ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 
ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป 
ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป 

2% 
3% 
5% 

 
 

 
ที่มา: https://www.freepik.com/free-vector/fashion-sale-ad-shopping-girl-with-

bags_1528670.htm#term=shopaholic&page=1&position=6  

สถานการณ์ : Shopaholic 
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ค าถามที่ 1 : Shopaholic 
 ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ติดป้ายราคาของกระเป๋าเอกสาร ดังนี้ 
 

 
 

แพงขวัญต้องการซื้อกระเป๋าเอกสารใบนี้ให้คุณพ่อ 1 ใบ โดยร้านค้านี้ได้ลดราคากระเป๋า
เอกสารให้ 40% จากราคาป้าย ถ้าแพงขวัญใช้บัตรเครดิตจากธนาคารมิลเลเนียมซื้อกระเป๋า
เอกสารที่ได้ลดราคาจากป้ายแล้ว แพงขวัญจะซื้อกระเป๋าเอกสารใบนี้ในราคาก่ีบาท 
 1. 4,704 บาท 

2. 4,800 บาท 
 3. 7,056 บาท 
 4. 7,200 บาท 
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ค าถามที่ 2 : Shopaholic 
 แพงขวัญก าลังสนใจคอมพิวเตอร์ Notebook เครื่องหนึ่งราคา 35,000 บาท ร้านค้าลดราคา 
10% จากราคาป้าย และได้รับส่วนลดเพ่ิมตามโปรโมชั่นของทางห้างฯ แพงขวัญควรเลือกช าระเงินค่า
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ด้วยบัตรเครดิตของธนาคารใด จึงจะจ่ายเงินน้อยที่สุด จงแสดงวิธีท า 
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เขตปทุมวัน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ที่ถือเป็นเขตศูนย์กลาง
ธุรกิจ การค้า การบริการ การพยาบาล วัฒนธรรม การศึกษา และการทูต เป็นเขตหนึ่งที่มีที่ตั้งอยู่
บริเวณใจกลางที่สุดของกรุงเทพมหานครและที่มีการคมนาคมหลากหลายช่องทาง โดย 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตดุสิตและเขตราชเทวี มีคลองมหานาคและคลองแสนแสบเป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตวัฒนาและเขตคลองเตย มีแนวทางรถไฟสายช่องนนทรีเป็นเส้นแบ่ง
เขต 
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตสาทรและเขตบางรัก มีถนนพระรามที่ 4 เป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต 

 
ที่มา: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/bangkokMap/Html/Map_tour/Pathumwan1.htm 

  

สถานการณ์ : แผนที่เขตปทุมวัน 

0     0.2   0.4   0.6   0.8 

กโิลเมตร 
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ค าถามที่ 1 : แผนที่เขตปทุมวัน 
 เขตปทุมวันมีพ้ืนที่ประมาณกี่ตารางกิโลเมตร (ตอบเป็นทศนิยมสองต าแหน่ง) โดยใช ้
มาตราส่วนในแผนที่ พร้อมอธิบายวิธีการประมาณพ้ืนที่นี้ด้วย (นักเรียนสามารถลากเส้นบนแผนที่ 
ที่ก าหนดมาให้ได้ เพ่ือช่วยในการประมาณ) 
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ค าถามที่ 2 : แผนที่เขตปทุมวัน 
 ถ้าส านักงานเขตปทุมวันต้องการจัดขบวนพาเหรดเดินจากเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย  
(ทิศตะวันตก)ไปยังเขตคลองเตย (ทิศตะวันออก) โดยเดินผ่านเขตปทุมวันด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด 
แล้วระยะทางท่ีสั้นที่สุดที่เดินเป็นกี่กิโลเมตร 
 
ตอบ ระยะทางท่ีสั้นที่สุดที่เดินเป็น ................................... กิโลเมตร 



 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล กฤตนุ วิเศษประสิทธิ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 14 มิถุนายน 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 998/151 อาคารชุดบี รีพับบลิค สุขุมวิท 101/1  

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260   
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