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การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอน
แนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึด

มั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนหลัง
เรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายการ
เรียนศิลป์ภาษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 ห้องเรียน 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 41 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน ซ่ึงได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องในช่วง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายในช่วง 0.36 – 0.73 ค่าอ านาจ
จ าแนกในช่วง 0.21 – 0.31 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85  4) แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน จ านวน 
20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องในช่วง 0.67 – 1.00  มีค่าความเช่ือมั่น 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว โดยใช้สถิติ Hotelling T2  ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้ รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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The objectives of this research were as follows: (1) to compare the mathematical 

problem-solving abilities and student engagement among eleventh grade students between the pretest 
and the posttest as a result of learning management by using cognitively guided instruction and 
providing feedback to enhance learning, (2) to compare the mathematical problem-solving abilities and 
student engagement of eleventh grade students between the two groups that were or were not 
manipulated by using cognitively guided instruction and providing feedback to enhance learning. The 
sample were in this study consisted of two classrooms of grade eleven students at Chomsurang 
Upatham school.The participants chosen by Cluster Random Sampling and the experimental group and 
one control group were chosen by Simple Random Sampling. The following instruments were used in 
this research; 1) lesson plans using cognitively guided instruction and providing feedback to enhance 
learning and accounting for seven plans; 2) lesson plans using traditional methods accounting for seven 
plans; 3) the test for mathematical problem-solving abilities which include ten items with the difficulty 
index of p=0.36-0.73, a discrimination index of r=0.21-0.31, and reliability of KR-20=0.85; 4) the rating 
scale questionnaires of student engagement contained twenty items, with reliability of KR-20=0.88. The 
data were analyzed using the mean, standard deviation and One-Way MANOVA. The research findings 
were as follows: (1)  the use of cognitively guided instruction and providing feedback to enhance learning 
ability and the posttest score was higher than pretest score at a statistically significant level of .05; (2) 
the student group instructed with cognitively guided instruction and providing feedback to enhance 
learning ability had a higher level of competency for solving mathematical problems as well as level of 
student engagement than the student group instructed by traditional learning method at a statistically 
significant level of .05 

 
Keyword : Cognitively Guided Instruction, Feedback to Enhance Learning, Mathematical Problem-Solving 
Abilities, Student Engagement 
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อาจารย์วรเนตร พิชิตเกริกพล และอาจารย์วิจิตรา ป้อมนาค ผู้เชี่ยวชาญท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  และได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือให้มี
คุณภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังบุคคลท่ีผู้วิจัยอ้างอิงทางวิชาการตามท่ีปรากฎในบรรณานุกรม 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์
อุปถัมภ์ทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ให้การสนับสนุนและ
เป็นก าลังใจ ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีให้ความร่วมมือในการทดลองเครื่องมือและเก็บข้อมูลใน
กระบวนการวิจัย กราบขอบพระคุณแม่สุชิน-พ่อถาวร ทรายทอง ท่ีคอยเป็นก าลังใจในการท าวิจัยและสนับสนุน
ก าลังทรัพย์มาตลอด ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
(คณิตศาสตร์) ทุกคนท่ีให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจกับผู้วิจัยมาโดยตลอด 
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พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ท่ีให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทความรู้
แก่ผู้วิจัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน  

การเปล่ียนแปลงของนักเรียนและการปรับตัวในการสอนของครูท่ีไม่เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง ท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างความรู้และทักษะท่ีนักเรียนเรียนรู้ในโรงเรียนกับความรู้และทักษะท่ีนักเรียน
จ าเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การจัดการศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ให้ทันกับ
สถานการณ์โลกท่ีเต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้น  เพราะการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2558, น. 6) เป้าหมายของแผนการศึกษา
แห่งชาติระบุความส าคัญของการศึกษาไว้ว่า ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถ
เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของ
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21   
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 7) ซึ่งการพัฒนามนุษย์ให้เป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 
21 ได้นั้นมีเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาคือการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองมีทักษะ มีความรู้ความสามารถ และมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข อีกท้ังสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี 21 ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 7) ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงควร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  
ในมาตราท่ี 22 ท่ีกล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒ นาตน เองได้  และถือว่ านั ก เรียนมีความส า คัญ ท่ี สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง  
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   (วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์, 
2542, น. 12) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ถือว่ามีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับโลกในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเน้นการฝึกการคิด
แก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นกระบวนการ การมีเหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นวิชาท่ีครูสามารถ
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ก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวันได้ (วิภู มูลวงค์, 
2559, น. 1700) ดังจะเห็นได้จากความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุไว้ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  
ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ วิชาคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553, น. 47) 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
แต่ในปัจจุบันพบว่านักเรียนยังไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่ง สะท้อนจากผล 
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Education 
Testing) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์
ของระดับประเทศ ระดับพื้นท่ีการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
และระดับโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ แสดงดังภาพประกอบ 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ท่ีมา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3. (2560). ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.  www.secondary3.go.th/main  

 

file:///D:/วจก/Defent%205%20บท/www.secondary3.go.th/main
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จากภาพประกอบ 1 พบว่าคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ของการสอบ O-NET ต้ังแต่ 
ปีการศึกษา 2557 ถึง  2559 คะแนนเฉ ล่ียระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้ น ท่ีการศึกษา 
และระดับประเทศตามล าดับ แม้ว่าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จะมีคะแนนเฉล่ียท่ี สูงกว่า 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศ แต่คะแนนเฉล่ียยังคงต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งผลจาก 
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET สอดคล้องกับผลการประเมินจากโครงการประเมินผล 
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
โดยโครงการ PISA มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกและ
ประเทศร่วมโครงการ ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทย พบว่าคะแนนมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ  
อย่างต่อเนื่อง จากปี  2000 จนถึง 2015 เมื่อพิจารณากรอบการประเมิน  PISA ในด้านของ
คณิตศาสตร์จะพบว่า การประเมิน PISA ไม่ได้ประเมินเพียงความรู้ในเนื้อของวิชาเท่านั้น แต่เน้น 
การประเมินการแก้ปัญหา และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือการ คิดให้เป็นคณิตศาสตร์ 
(Mathematising) ท่ีเป็นกระบวนการท่ีนักเรียนน ามาใช้ในความพยายามท่ีจะแก้ปัญหานั้น ถือว่าเป็น 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Competencies) ซึ่งสมรรถนะต่าง ๆ จะสะท้อนให้เห็น
ถึงวิธีท่ีนักเรียนใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา คือ การคิดและการให้เหตุผล 
(Thinking and Reasoning) การสร้างข้อโต้แย้ง (Argumentation) การส่ือสาร (Communication) 
การสร้างตัวแบบ (Modeling) การต้ังและการแก้ปัญหา (Problem posing and solving) การแสดง
เครื่องหมายแทน (Representation) การใช้สัญลักษณ์ ภาษา และการด าเนินการ (Using symbolic, 
language and operation) และใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ (Using aids and tools) โดยจุดท่ีเน้นมาก
ท่ีสุดคือ การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ซึ่งมิใช่ความหมายเพียงการน า
ความรู้คณิตศาสตร์มาใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ยังหมายรวมไปถึงการใช้คณิตศาสตร์สองทางคือ เมื่อรู้ว่า
คณิตศาสตร์และน าไปใช้ได้ยังไม่พอ แต่ต้องรู้จักโลกของความจริง สามารถน าปัญหาจริง ๆ ท่ีพบใน
โลกมาคิดในเชิงคณิตศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาในเชิงของคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์และ
แปลงการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไปตอบปัญหาในโลกของความเป็นจริงอีกต่อหนึ่ง (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558, น. 1-6)  

จากการวิเคราะห์จุดเน้นของการประเมิน PISA ซึ่งพบว่าเน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ท าให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนได้ว่า นักเรียนขาดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่ งองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนมีหลายองค์ประกอบคือ 1. ตัวนักเรียนเอง 2. ประสบการณ์ ในการแก้ปัญหา  
3. สถานการณ์ปัญหา 4. กิจกรรมการสอนของครู และ 5. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
(ปิยะนาถ  เหมวิเศษ, 2551, น. 16) ซึ่งผู้วิจัยตระหนักว่าองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้น แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ 1) ในด้าน 
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การจัดการเรียนการสอน (Teaching) และ 2) ใน ด้านตัวนักเรียนเอง (Student) ท้ังนี้แม้ว่า 
การประเมินผล PISA จะประเมินจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ผลการประเมิน ผู้วิจัย
น ามาอ้างอิงกับกลุ่มประชากรในงานวิจัยท่ีเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องด้วยผู้วิจัยมีฐาน
แนวคิดว่าปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันได้ ท้ังนี้เพื่อท่ีจะ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในองค์ประกอบของด้าน  
การจัดการเรียนการสอน ครูต้องเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ดังท่ีชมนาด เช้ือสุวรรณทวี และคณะ (2561 , น. 28) กล่าวว่า 
กระบวนสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นท่ี 1  
เตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจ ขั้นท่ี 2 เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นท่ี 3 การฝึกแก้ปัญหา 
และขั้นท่ี 4 อภิปรายและสะท้อนผลการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนท่ีสอดคล้องคือ การสอนแนะให้รู้คิด 
(Cognitively Guided Instruction: CGI) ซึ่งเป็นแนวการสอนท่ีอยู่บนพื้นฐานว่าองค์ความรู้ของครู
เป็นองค์ความรู้ท่ีมาจากการท าความเข้าใจในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยเป็นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับองค์ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Thomas P. 
Carpenter, 1996, pp. 1-14) หน้าท่ีของครูคือการท างานย้อนกลับจากการหาข้อผิดพลาด (Error) 
ของนักเรียนเพื่อตรวจสอบมโนทัศน์ (Concept) ของนักเรียน แล้วจากมโนทัศน์ของนักเรียนนั้นครู
จัดการเรียนการสอนต่อ โดยช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกต้องบนฐานขององค์ความรู้เดิม 
(Thomas P. Carpenter, 1996, pp. 1-14) ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  
มี 4 ขั้นตอน คือ 1. ครูน าเสนอปัญหา/สถานการณ์ปัญหา 2.ครูเป็นผู้ช่วยแนะให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในปัญหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนแก้ปัญหา 3.นักเรียนรายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา
และ 4. ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้ โดยครูมีหน้าท่ีต้ังค าถามเพื่อให้เกิด 
การอภิปรายในห้องเรียน (Carpenter et al, 1999, อ้างถึงใน เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร , 2552-
2553, ตุลาคม-มกราคม, น. 4-5) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีสนับสนุนว่าการสอนแนะให้รู้คิดสามารถ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าการสอนแบบปกติ (ปวันรัตน์ วัฒนะ, 
2559, น. 84-85)   

องค์ประกอบ ท่ีสองท่ี ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ 
คือด้านตัวนักเรียน มีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความต้ังใจเรียน ความทุ่มเท ความเอาใจใส่ 
ความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนในทางบวก ซึ่งเรียกลักษณะพฤติกรรมเหล่านี้ว่า 
ความยึ ดมั่ น ผูกพั น ใน การเรี ยน ของนั ก เรี ยน  (Student Engagement)  ซึ่ งห ากนั ก เรียน 
มีความยึดมั่นผูกพันในการเรียนจะส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น (ทิพย์อาภา กล่ินค าหอม, 
2557 , น. 265) และสอดคล้องกับงานวิ จัยของชลธิชา ใจพนัส (2556 , น. 300) ท่ีพบว่า  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนา ความคาดหวังในการประสบความส าเร็จ ดังนั้น   
หากนักเรียนมีความปรารถนา กระตือรือร้น พยายามท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรี ยน
คณิตศาสตร์แล้ว ความคาดหวังนั้น  ๆ จะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้นักเรียนมีความ ต้ังใจ  
มีมานะ อดทน ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กระบวนการอย่างหนึ่งท่ีสามารถท าให้เกิดความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียนได้คือการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 
2556, น. 85) การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นข้อมูลท่ีให้แก่นักเรียนท่ีบรรยายถึง
พฤติกรรมหรือความสามารถในการเรียนหรือการท างานของนักเรียนโดยมีเจตนาท่ีต้องการพัฒนา
พฤติกรรมหรือความสามารถของนักเรียน (เชิดศักด์ิ ไอรมณีรัตน์, 2552, น. 1) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มี 3 ลักษณะคือ 1) การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed up) เป็นการให้
ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน 2) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียน และ 3) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed forward) เป็น
การให้ข้อมูลเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนรู้ต่อได้ด้วยตนเอง   (Hattie & Timperley, 2007, 
p. 86; โชติมา หนูพริก, 2558-2559, พฤศจิกายน - มีนาคม, น. 18; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2557, น. 179)     

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้นแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการสอนซึ่งวิธีการสอนแนะให้รู้คิด
เป็นวิธีการสอนสอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน และ  
ด้านตัวนักเรียนเองท่ีครูผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความยึดมั่นผูกพัน  
ในการเรียน ซึ่งความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนสามารถพัฒนาได้จากการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ท้ังนี้งานวิจัยของ เอสเซอร์เยลและคณะ ระบุไว้ว่า ความยึดมั่นผูกพันใน  
การเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาอีกด้วย (Eseryel, 
Law, Ifenthaler, Ge, & Miller, 2014 , pp. 42-53) นั่นคือ วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสอน 
แนะให้รู้คิดน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จะเป็นวิธีการสอน
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ดีกว่าการสอนแนะให้รู้คิดเพียง
อย่างเดียว ผู้วิจัยส ารวจคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ปีการศึกษา 2561 กลางภาคเรียนท่ี 1 พบว่าคะแนนเฉล่ียของ
นักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษาค่อนข้างต่ า ซึ่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จึงเห็นได้ว่านักเรียนมีปัญหาด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ดังนั้นกลุ่มนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษาจึงเป็นกลุ่มท่ีผู้วิจัยต้องการพัฒนา 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้
คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของนักเรียนสายการ
เรียนศิลป์ภาษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ท่ี เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถใน 
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การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา อีกท้ังยังเป็นการศึกษา
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจ
กระบวนการคิดของนักเรียนเหล่านี้มากยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน

การเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับ
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ท าให้ทราบผลของการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้

โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ท่ีมีต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน และเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นการศึกษากระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนสาย
การเรียนศิลป์ภาษา เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนเหล่านี้มากยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถทางคณิตศาสตร์ จ านวน 4 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 166 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายการเรียนศิลป์

ภาษาท่ีก าลัง ศึกษาอยู่ ในภาคเรียน ท่ี  2 ปีการ ศึกษา 2561 โรงเรียนจอม สุรางค์อุปถัมภ์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ด้วยการจับสลากจ านวน 2 ห้องเรียน จากห้องเรียนท้ังหมด 4 ห้องเรียน  
แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาโดยการจับสลาก (Simple Random Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มทดลองท่ี
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ใช้การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 41 คน และกลุ่มควบคุมท่ีใช้การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ  
1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 42 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

1.2 การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.2 ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชาคณิ ตศาสตร์พื้ น ฐาน  ค32102 หน่ วยการเรียนรู้  สถิ ติ  เรื่อ ง  ค่ ากลางของข้อมู ล  
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

มโนทัศน์ค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่แจกแจงความถ่ี  จ านวน  2   คาบ  1  แผน 
การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบ  จ านวน  2   คาบ  1  แผน 
การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเมื่อบันทึกข้อมูลผิดพลาด  จ านวน  2   คาบ  1  แผน 
ค่าเฉล่ียรวมและค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก   จ านวน  2   คาบ  1  แผน 
ค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลแจกแจงความถ่ี  จ านวน  2   คาบ  1  แผน 
มัธยฐาน ฐานนิยม ข้อสังเกตการใช้ค่ากลาง  จ านวน  2   คาบ  1  แผน 
การแก้โจทย์ปัญหาค่ากลางของข้อมูล   จ านวน  2   คาบ  1  แผน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวน 14 คาบ ทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ ทดสอบหลังเรียน 2 คาบ รวม 18 คาบ โดยแต่ละคาบมี
ระยะเวลา 50 นาที  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้ รู้คิด (Cognitively Guided Instruction: 

CGI) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีครูท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนแล้วน าความรู้
ท่ีได้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ใช้สถานการณ์ปัญหา
ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือท า ครูใช้ค าถามน าไปสู่กระบวนการคิดเพื่อช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหา  
และประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การสอนแนะให้รู้คิดมี  
4 ขั้นตอน คือ  1) น าเสนอโจทย์ปัญหาเพื่อเป็นการเร้าใจนักเรียน 2) วเิคราะห์ข้อมูลและลงมือปฏิบัติ 
โดยครู เป็น ผู้แนะนัก เรียน ให้ เข้ าใจในปัญ หา และเปิดโอกาสให้นั ก เรียนลงมือแก้ปัญ หา  
3) รายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงครูเป็นผู้ต้ังค าถามนักเรียนถึงวิธีการท่ีนักเรียนเลือกใช้
ในการแก้ปัญหา และ 4) อภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้แก้ปัญหา หลังจากท่ีนักเรียนรายงานวิธี 
การแก้ปัญหาและค าตอบแล้ว นักเรียนท้ังช้ันเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงค าตอบและวีการท่ีใช้ใน
แต่ละวิธี 

2. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Feedback to Enhance Learning) 
หมายถึง การส่ือสารให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียน มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การให้ข้อมูลเพื่อ  
การกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed Up) การตรวจสอบความเข้าใจและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed Forward) 

1. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed Up) เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน 
ตลอดจนวิธีการวัดประเมินผล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนเกิดความตระหนัก 
เห็นคุณค่า และมีเป้าหมายในการเรียน 

2. การตรวจสอบความ เข้ าใจและ การให้ ข้ อ มู ลย้ อน ก ลับ  (Feedback) เป็ น 
การตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยสามารถใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การใช้
ค าถาม เป็นต้น จากนั้นครูให้ข้อมูลเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักเรียน ท้ังในระหว่างและหลังจากท่ี
นักเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายให้เพื่อทราบว่านักเรียนมีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้าง 

3. การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed Forward) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนรู้ต่อเองด้วยตนเองได้ (Self-Learning) 
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3. การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริม
ก า ร เ รี ย น รู้ (Cognitively Guided Instruction and Providing Feedback to Enhance 
Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีครูท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้วน า
ความรู้ท่ีได้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ใช้สถานการณ์
ปัญหาให้นักเรียนเป็น ผู้ลงมือท า ครูใช้ค าถามน าไปสู่กระบวนการคิดเพื่ อช้ีแนะแนวทางใน 
การแก้ปัญหา และประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ มีการส่ือสารให้ข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองกระบวนแก้ปัญหาของนักเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการสอน 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นกระตุ้นความสนใจและน าเสนอปัญหา ครูให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed Up) 
โดยช้ีแจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียน วิธีการเรียนรู้ ภาระงานการบ้าน ท่ีนักเรียน 
จะได้รับ เกณฑ์การวัดประเมินผลของการทดสอบ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียน
เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และมีเป้าหมายในการเรียน จากนั้นครูน าเสนอปัญหา   

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหาและลงมือปฏิบัติ ครูใช้ค าถามน าเพื่อแนะนักเรียนให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาได้ โดยครูให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นระยะ ๆ รวมถึงการเดินดูนักเรียน
รายบุคคลขณะลงมือปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และครูมอบหมายให้นักเรียนตอบค าถามลงใน
แบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายกลุ่ม 

3. ขั้นรายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนรายงานวิธีการให้ได้มาซึ่งค าตอบ 
โดยครูเป็นผู้ต้ังค าถาม เช่น “ท าไมจึงเลือกวิธีนี้ ท าไมจึงเลือกใช้สูตรนี้” เป็นต้น รวมถึงให้นักเรียน
ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบท่ีนักเรียนเขียนลงในแบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ เพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้ รายกลุ่ม จากนั้นครูและเพื่ อนในช้ันเรียนร่วมกันให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลของนักเรียนกลุ่มท่ีน าเสนอ 

4. ขั้นอภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้แก้ปัญหา ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธี 
การแก้ปัญหาและค าตอบท่ีแตกต่างกัน โดยครูเป็นผู้ใช้ค าถามให้นักเรียนเกิดการอภิปราย พร้อมให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

5. ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นตอนท่ีครูให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เป็นระยะ เช่น “นักเรียนเลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีถูกทางแล้ว เพียงแต่ค านวณผิดพลาด” 
“นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกประเด็น ลองตรวจสอบข้อมูลท่ีโจทย์ให้มาอีก
ครั้งหนึ่ง” เป็นต้น 

6. ขั้นให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed Forward) เป็นขั้นตอนท่ีครูให้ข้อมูลแก่
นักเรียน โดยข้อมูลนั้นช่วยให้นักเรียนสามารถต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น “โจทย์การบ้านท่ี
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มอบหมายให้ ใช้ความรู้จากเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อบันทึกข้อมูลท่ีผิด” เป็นต้น 
จากนั้นครูแจกแบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคลให้นักเรียนกลับไปเขียน โดยประเด็นการ
บันทึกประกอบด้วย 1) ความรู้ท่ีฉันได้รับในคาบเรียนนี้ 2) ความรู้สึกของฉันต่อคาบเรียนในวันนี้  
3) ปัญหาท่ีฉันพบเจอในห้องเรียน/ปัญหาของฉัน 4) ปัญหาฉันได้รับการแก้ไขหรือไม่ แก้ไขอย่างไร 
หรือนักเรียนอยากให้ครูช่วยแก้ปัญหาอย่างไร 5) ส่ิงท่ีฉันท าได้ดีในห้องเรียน/ส่ิงท่ีฉันพัฒนา/ส่ิงท่ีฉัน
ภูมิใจ และ 6) ส่ิงท่ีอยากจะบอกครู 

4. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย
ประกอบการยกตัวอย่าง เป็นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามคู่มือครู สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี ขั้นน า ขั้นสอน และ
ขั้นสรุป  

5. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ี
สามารถเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้ เลือกใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับลักษณะ
ปัญหา สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ค าตอบ
ของปัญหา ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน คือ 1) ท าความเข้าใจปัญหาเป็นขั้นตอน
การวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาก าหนดข้อมูลใดมา และโจทย์ต้องการอะไร  2) วางแผนการแก้ปัญหา 
เป็นขั้นตอนท่ีเช่ือมโยงข้อมูลท่ีมีกับปัญหาท่ี ต้องการแก้และเลือกยุทธวิธี ในการแก้ปัญหา  
3) ด าเนินการตามแผนเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติ ตามแผนการแก้ปัญหาท่ีวางไว้ และ  
4) ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ เป็นขั้นตอนท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบว่าค าตอบท่ีได้
สอดคล้องกับ ส่ิง ท่ี โจทย์ ต้องการหรือ ไม่ และ เขียนสรุปค าตอบ ท่ี ได้  ซึ่ งความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถวัดได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6. ความยึดม่ันผูกพันในการเรียนของนักเรียน  (Student Engagement) หมายถึง 
ลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน สนุกกับการเรียน ทุ่มเท
ให้กับการเรียน กระตือรือร้นในการเรียน เข้าเรียนตรงเวลา มีความรับผิดชอบในการท าการบ้านหรือ
งานท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนเองก าลัง
เรียนอยู่ ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้   

1. ความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม (Behavioral Engagement) หมายถึง พฤติกรรม
ของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมนอกห้องเรียน ได้แก่ 
การเป็นอาสาสมัครสาธิตวิธีการแก้ปัญหาหน้าช้ันเรียน การร่วมกิจกรรมกลุ่มในคาบเรียน การทบทวน
บทเรียน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของห้องเรียน 
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2. ความยึดมั่น ผูกพันเชิงอารมณ์  (Emotional Engagement) หมายถึง ทัศนคติ
เกี่ยวกับการเรียน การสนุกกับการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อครู เพื่อนร่วมช้ัน และการเรียน ได้แก่ การ
แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกท่ีมีต่อห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครู และเพื่อนร่วมห้อง เห็น
คุณค่าของตนเองขณะเรียนอยู่ในห้องเรียน รวมถึง เห็นคุณค่าของการเรียน 

3. ความยึดมั่นผูกพันเชิงปัญญา (Cognitive Engagement) หมายถึง การแสดงความ
มุ่งมั่น ต้ังใจและความทุ่มเทในการเรียน ได้แก่ ความทุ่มเทในการเรียนรู้ ความพยายามในการเรียนรู้ 
การก ากับตนเอง การพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนท้ัง 3 มิติ สามารถวัดโดยใช้แบบวัดความยึด
มั่นผูกพันของนักเรียนท่ีประยุกต์มาจากแบบวัดของยุวดี พันธ์สุจริต , ทิพอาภา กล่ินค าหอม  
และศศิธร รณะบุตร ซึ่งลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ โดยนักเรียน
เป็นผู้ตอบแบบวัดความยึดมั่นผูกพันด้วยตนเอง จ านวน 20 ข้อ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผลการประเมิน O-NET ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 

วิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 และสอดคล้องกับผลการสอบ PISA ท่ีพบว่าคะแนนนักเรียนมี
แนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จากปี 2000 จนถึง 2015 โดยกรอบการประเมิน PISA ในด้านของคณิตศาสตร์
จะเน้นการแก้ปัญหา และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2558, น. 1-6; ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, 2560) ดังนั้น การพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งวิธีการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นอกจากจะใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสม ต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้ว ยังต้องสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนจากตัว
นักเรียนเองด้วย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดมาประยุกต์ใช้กับการให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน  
การเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

2. นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพั น ในการ เรียนของนั ก เรียน สูงกว่ านั ก เรียนห ลั งได้ รับก าร จัดการ เรี ยน รู้ แบบปก ติ
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบกิจกรรมการสอนแนะให้รู้คิด 

1.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และหลักการสอนคณิตศาสตร์ 
1.2 ความหมายของการรู้คิด 
1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแนะให้รู้คิด 
1.4 หลักการและลักษณะของการสอนแนะให้รู้คิด 
1.5 รูปแบบของการสอนแนะให้รู้คิด 
1.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนโดยการสอนแนะให้รู้คิด 
1.7 บทบาทของครูในช้ันเรียนการสอนแนะให้รู้คิด 
1.8 การประเมินในชั้นเรียนการสอนแนะให้รู้คิด 
1.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแนะให้รู้คิด  

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของการใหข้้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.2 องค์ประกอบของการใหข้้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.3 หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.2 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
3.3 ลักษณะของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.4 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.5 กระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.6 กลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.7 แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.8 การวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.9 งานวิจัยท่ี เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
4.1 ความหมายของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
4.2 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
4.3 องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
4.4 การสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
4.5 การวัดประเมินความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
4.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในการเรียน 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively 
Guided Instruction: CGI) 

1.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และหลักการสอนคณิตศาสตร์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีนั้น ควรศึกษาวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้และ

หลักการสอน รวมถึงการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ส่งผลดีท่ีสุดต่อกระบวนการเรียนการสอน  
ซึ่งผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้และหลักการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดรายละเอียดของประเด็นต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบเพื่อท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยท่ัวไปมี 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นน า ขั้นสอนหรือขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุป (เชิงหลักการ) ในการออกแบบการเรียนรู้จะต้อง
ก าหนดช่ือวิธีสอน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2555, น. 2) โดยการจัดการจัดการเรียนรู้ควรท าอย่างเป็น
ระบบ ค านึงถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพประกอบด้านล่างนี้แสดงถึง
ประเด็นท่ีครูควรตระหนักในการวางแผนเพื่อน าไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (อัมพร ม้าคนอง, 
2559, น. 47) 
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ภาพประกอบ 3 ประเด็นท่ีครูควรตระหนักในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

ท่ีมา:  อัมพร  ม้าคนอง.  (2559).  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การพัฒนาเพื่อ
พัฒนาการ.  หน้า 47. 
  

รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน 
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2555, น. 96-97) คือ 

1. ท าการวิเคราะห์ 
2. ก าหนดจุดประสงค์ 
3. ก าหนดเนื้อหา 
4. ก าหนดการประเมิน 
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5. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. ก าหนดและเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอน 
7. ด าเนินการเรียนการสอน 
8. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิเคราะห์ผลการเรียน 
9. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาทุกขั้นตอน 

การออกแบบการเรียนรู้จึงประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กันอย่างแยกแยะ
ไม่ได้ และในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนจะมีกลไกในการปรับปรุงแก้ไขตนเอง อันได้แก่
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง (Formative 
Evaluation) (สุคนธ์ ภูริเวทย์, 2554, น. 96-97) ตามภาพประกอบ 4 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงรูปแบบระบบการจัดการเรียนรู ้
 

ท่ีมา:  สุคนธ์   ภูมริเวทย์ .  (2554).  การออกแบบการจัดการเรียนรู้  (Learning 
Management Design).  หน้า 96-97 
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หลักการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส าคัญ อัมพร ม้าคนอง (2559, น. 8-9) ได้กล่าวไว้ดังนี้  
1. สอนให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ หรือได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์จากการคิดและมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับผู้อื่น ใช้ความคิดและค าถามท่ีนักเรียนสงสัยเป็นประเด็นในการอภิปราย 
เพื่อให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลาย และน าไปสู่ข้อสรุป 

2. สอนให้ผู้เรียนเห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง
ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

3. สอนโดยค านึงว่าจะให้นักเรียนเรียนอะไร (What) และเรียนอย่างไร (How) ต้อง
ค านึงถึงเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนการสอน 

4. สอนโดยใช้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม อธิบายนามธรรม หรือการท าให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
มาก ๆ เป็นนามธรรมท่ีง่ายขึ้น หรือพอท่ีจะจินตนาการได้มากขึ้น  ท้ังนี้ เนื่องจากมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์บางอย่างไม่สามารถหาส่ือมาช่วยอธิบายได้ 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยค านึงถึงประสบการณ์ และความรู้พื้นฐานของ
นักเรียน 

6. สอนโดยใช้การฝึกหัดให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ท้ังการฝึกรายบุคคล ฝึกเป็นกลุ่ม การฝึกทักษะย่อยทางคณิตศาสตร์ และการฝึกทักษะ
รวมเพื่อแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมากขึ้น 

7. สอนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา สามารถให้เหตุผล
เช่ือมโยงส่ือสาร และคิดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและน าไปคิดต่อ 

8. สอนให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกับ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

9. ครูควรศึกษาธรรมชาติ และศักยภาพของนักเรียน เพื่อจะได้จัดกิจกรรมการสอน
ให้สอดคล้องกับนักเรียน 

10. สอนให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ รู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ยาก
และมีความสนุกสนานในการท ากิจกรรม 

11. สังเกต และประเมินการเรียนรู้ และความเข้าใจของนักเรียนขณะเรียนในห้อง
โดยใช้ค าถามส้ันๆ หรือการพูดคุยปกติ 

นอกจากนี้ หลักการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส าคัญ ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2542, น. 7) ได้
กล่าวไว้ดังนี้  

1. ให้นักเรียนได้เข้าใจในพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ได้รู้จักใช้ความคิดริเริ่ม รู้เหตุผล 
และรู้ถึงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 

2. การเรียนรู้ ควรเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมให้มากท่ีสุด 



  32 

3. ความเข้าใจต้องมาก่อนทักษะความช านาญ 
4. ความเข้าใจอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีทักษะ 

ความช านาญ 
5. เน้นการฝึกฝนให้เกิดทักษะ การสังเกต ความคิดตามล าดับเหตุผล แสดงออกถึง

ความรู้สึกนึกคิดอย่างมีระบบ ระเบียบ ง่าย ส้ัน กะทัดรัด ชัดเจน ส่ือความหมายได้ มีความละเอียดถี่
ถ้วน มีความมั่นใจ แม่นย า และรวดเร็ว 

6. เน้นการศึกษาและเข้าใจเหตุผล โดยใช้ยุทธวิธีการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
เข้าใจและค้นพบด้วยตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้
โดยการจดจ าหรือเลียนแบบจากครูเท่านั้น  

7. ให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์ รู้คุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ หรือวิชาอื่นต่อไป 

8. การสอนคณิตศาสตร์ไม่ควรเป็นเพียงการบอก ควรใช้ค าถามช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนได้คิดและค้นพบหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ด้วยตนเอง เคยชินต่อการแก้ปัญหา อันจะเป็น
แนวทางให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 จากการศึกษาวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้และหลักการสอนคณิตศาสตร์  
แนวคิดท่ีผู้วิจัยน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คือ ก่อนจัดการเรียนการสอน ควร
ออกแบบกิจกรรมการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ศึกษาหลักสูตร ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายท่ีต้องการ รวมถึงศึกษาหลักการสอน ทฤษฎีและจิตวิทยาการสอน เพื่อน ามาปรับใช้กับการ
สอนในช้ันเรียน อีกท้ังการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วยขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป นอกจากนี้ 
กระบวนการส าคัญอีกส่ิงหนึ่งคือการฝึกทักษะ เนื่องจากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะมี
เพียงความเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้ นักเรียนต้องมีความช านาญด้วย ซึ่งความช านาญสามารถมีได้
ต้องผ่านการฝึกทักษะมาก่อน 

1.2 ความหมายของการรู้คิด 
การให้ความหมายของการรู้คิด มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
ทิศนา แขมมณี (2559, น. 82) กล่าวว่า การรู้คิดเป็นการรู้ตัวถึงความคิดของตนเองใน

การกระท าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือการประเมินการรู้คิดของตนเองและใช้ความรู้นั้นใน  
การควบคุมหรือ ปรับการกระท าของตนเอง ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคุม ก ากับการกระท า
ของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล 

อ าภารัตน์ ผลาวรรณ์ (2556, น. 17) กล่าวว่า การรู้คิดคือ การรู้ตัวถึงความคิดของ
ตนเอง สามารถควบคุมและจัดการกระบวนการคิดให้มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ว่า ตนรู้อะไร ต้องการรู้อะไร และยังไม่รู้อะไร เพื่อใช้ในการวางแผนเลือกวิธีการได้อย่างเหมาะสม 
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การควบคุมก ากับการกระท าของตนเองให้ด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบผลลัพธ์ในกิจกรรม
การเรียนรู้นั้น ๆได้ 

เอสดี เซนเตอร์ (2554) กล่าวว่า การรู้คิด หมายถึง การตระหนักรู้และควบคุม
กระบวนการรู้คิดของบุคคล คือรู้ว่าตนก าลังอยู่ในกระบวนการคิดใด และสามารถควบคุมตนเองให้ท า
ตามนั้นได้ เช่น เรามักนั่งหลับในห้องเรียน (เรารู้ว่าเราเป็นเช่นนั้น) เวลาเข้าห้องเรียนจึงไปนั่งหน้าสุด
ทุกครั้ง (เพื่อจะได้ไม่หลับ) เป็นต้น  

จากการศึกษาความหมายของการรู้คิด ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การรู้คิดคือ การท่ีนักเรียน
ตระหนักรู้ตัวว่ามีความคิดอย่างไร สามารถควบคุมกระบวนการคิดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางแผน ควบคุมทิศทางของการกระท าของตนเองได้  

1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการสอนแนะให้รู้คิด  
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญา

นิยม (Cognitive Theory) ซึ่งในกลุ่มนี้มีนักจิตวิทยาคือ เปียเจท์ (Jean Piaget), บรูเนอร์ (Jerome 
S. Bruner),  อ๊อสซูเบล (David Ausubel) และกานเย (Gagne) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเปียเจท์  โดยพรรณี ชูทัย เจนจิต (2538, 
น. 129-150) กล่าวถึงประวัติและทฤษฎีการเรียนรู้ของเปียเจท์ไว้ดังนี้ 

เปียเจท์เป็นนักจิตวิทยาชาวสวิส เป็น ผู้ ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเด็ก และ 
มีความเห็นเกี่ยวกับเด็กว่า คือ “ผู้ท่ีพยายามศึกษาส ารวจโลกของตนเอง ท้ังท่ีเป็นวัตถุส่ิงของ และ
บุคคล” จากการท่ีเด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) กับส่ิงแวดล้อมรอบข้างท าให้เด็กเกิด
ความคิดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม และมีพัฒนาการต่อไปเรื่อย ๆ จนท่ีสุดแล้วกลายเป็น
นามธรรม ดังนั้น ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและความคิดคือ การท่ีคนเรา
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมต้ังแต่แรกเกิด ซึ่งท าให้เด็กเริ่มรู้จัก “ตนเอง” (Self) ทฤษฎีของ
เปียเจท์ท่ีเป็นแพร่หลายท่ีสุดในปัจจุบันคือ  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งเปียเจท์ ศึกษา
กระบวนการคิดด้านสติปัญญาของเด็กจากแรกเกิด จนถึงวัยรุ่น โดยเขามีความเช่ือว่า เป้าหมายของ
พัฒนาการนั้นคือ 1. ความสามารถท่ีจะคิดอย่างมีเหตุผลกับส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 2. ความสามารถท่ีจะ
คิดต้ังสมมติฐานอย่างสมเหตุสมผล และ 3. ความสามารถท่ีจะต้ังกฎเกณฑ์และการแก้ปัญหา ซึ่งโดย
ธรรมชาติแล้วมนุษย์มีแนวโน้มพื้นฐานท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิดอยู่ 2 ลักษณะ คือ การจัดและรวบรวม 
(Organization) และการปรับตัว (Adaptation) โดยการจัดและรวบรวม (Organization)คือ การจัด
ภายในโดยวิธีรวมกระบวนการต่าง ๆ เข้าเป็นระบบอย่างติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราว  และการปรับตัว 
(Adaptation) คือ การปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมเป็นแนวโน้มท่ีมีมาแต่ก าเนิด การท่ีคนมีการปรับตัว
เนื่องจากการท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ซึ่งการปรับตัวนี้ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ  
การดูดซึม (Assimilation) และการปรับความแตกต่าง (Accommodation) ผลจากการเปล่ียนแปลง
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ปรับปรุงจะก่อให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญาจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง จนในท่ีสุดถึงขั้นท่ีเรียกว่า 
ความสามารถทางสมองในการแก้ปัญหา (Operation) ซึ่งหมายความว่าความสามารถท่ีเด็กจะคิด
ย้อนกลับได้ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของพัฒนาการทางด้านสติปัญญาตามความคิดของเปียเจท์  
มโนทัศน์ในทฤษฎีของเปียเจท์ ประกอบไปด้วย การดูดซึม (Assimilation) การปรับเป ล่ียน 
(Accommodation) ความสมดุล (Equilibration) และความสามารถทางสมองในการแก้ปัญหา 
(Operation) อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. การดูดซึม (Assimilation) เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงใด จะมีการดูดซึมภาพ 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเข้าไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน และเด็กจะแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงใหม่
ดังเช่นท่ีเคยมีประสบการณ์เดิม เพราะคิดว่าส่ิงใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เดิม การดูดซึมจะ
มากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เด็กเล็ก ๆ ยังมีประสบการณ์แคบ การรู้จัก
ส่ิงแวดล้อมของเด็กยังน้อย การท่ีเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม เด็กจะดูดซึมประสบการณ์ต่าง ๆ 
เข้าไปเป็น Schema หรือ Structure อยู่ในสมองของแต่ละบุคคล และ Schema นี้จะสะสมเพิ่มพูน
เรื่อย ๆ  

2. การปรับเปล่ียน (Accommodation) เป็นความสามารถในการปรับความเข้าใจ
เดิมให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่ หรือเป็นการเปล่ียนความคิดเดิมให้สอดคล้องกับส่ิงใหม่  

3. ความสมดุล (Equilibration) ในการท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงใดก็ตามในครั้งแรก 
เด็กจะพยายามท าความเข้าใจประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้ความคิดเก่าหรือประสบการณ์เดิม 
(Assimilation) แต่เมื่อปรากฏว่าไม่ประสบความส าเร็จ เด็กจะต้องเปล่ียนความคิดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ 
(Accommodation) จนกระท่ังในท่ีสุดเด็กจะสามารถผสมผสานความคิดใหม่นั้นให้กลมกลืนเข้ากัน
ได้กับความคิดเก่า สภาพการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความสมดุล (Equilibration) ซึ่งท าให้คนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ (Adaptation) การท่ีคนเรามีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและท าให้อยู่ใน
สภาพท่ีสมดุลเช่นนี้ จะน าไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญา จากจุดนี้แสดงให้เห็นได้ว่า เด็กมีพัฒนาการ
จากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง และการเปล่ียนแปลงนี้จะน าไปสู่วุฒิภาวะ 

4. ความสามารถทางสมองในการแก้ปัญหา (Operation) เป็นหัวใจส าคัญของ 
การพัฒนาการสติปัญญา เป็นสภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางสมอท่ีคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
ลักษณะส าคัญของความสามารถทางสมองในการแก้ปัญหาคือ ความสามารถท่ีเด็กจะคิดย้อนกลับได้ 
(Reversibility) คือ สามารถคิดกลับระหว่างจุดสุดท้ายและจุดเริ่มต้นได้  

ขั้นต่าง ๆ ของพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Development) ในขณะ
ท่ีเด็กพัฒนาขึ้นมา เด็กจะมีวิธีการท่ีจะ จัดการรวบรวมและปรับตัว ต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะดูได้จากขั้น
สุดท้ายของแต่ละขั้นของความคิดและการแสดงพฤติกรรม ในแต่ละขั้นของพัฒนาการเป็นการก่อ
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รูปแบบของพฤติกรรม ซึ่งจะส าเร็จในตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของขั้นถัดไป  
ขั้นต่าง ๆ มีดังนี้ 

1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor Stage) อายุ 0 – 2 ปี 
พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ เด็กแสดงให้เห็นว่ามีติปัญญาด้วย 
การกระท า เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยค าพูด เด็กจะต้องมีโอกาสท่ีจะ
มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
และความคิด ลักษณะเด่นของวัยนี้คือ ระยะของการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentricity) เด็กยัง
ไม่สามารถแยกตนออกจากส่ิงแวดล้อมได้  

2. ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการ (Reoperation Thought) อายุ 2 – 7 ปี เด็กในวัยนี้
ยังไม่สามารถคิดย้อนกลับได้ เพียงแต่เริ่มมีความสามารถท่ีจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความคงตัวของสสาร 
(Conservation) และเริ่มมองของมากกว่าหนึ่งส่ิงได้ในเวลาเดียวกัน (Decentration)  แบ่งออกเป็น 
2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะท่ีเด็กเริ่มมีมโนทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ แล้ว เพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์และยัง
ไม่มีเหตุผล ลักษณะเด่นของวัยนี้คือ พัฒนาการทางภาษา สามารถใช้ภาษา แต่การใช้ภาษายังเป็น
ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองเป็นส่วนใหญ่ ความคิดความเข้าใจของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วน
ใหญ่ ไม่สามารถใช้เหตุผล และระยะท่ีสอง เป็นระยะท่ีคิดมีเหตุผลขึ้น แต่ถึงอย่างไรการคิดยังออกมา
ในลักษณะของการรับรู้มากกว่าความเข้าใจ เด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับส่ิงแวดล้อม ใช้เครื่องมือเป็น
ภาษาในการซักถาม  

3. ขั้นการคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Operations) อายุ 7 – 11 ปี ความสามารถ
ของเด็กวัยนี้จะมีพัฒนาในการใช้สมองคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา (Operation) กับส่ิงต่าง ๆ
ท่ีเป็นรูปธรรมได้ สามารถท่ีจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความคงตังของส่ิงต่าง ๆ (Conservation) สามารถ
เข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนร่วม และท่ีส าคัญมีทักษะในการคิดย้อนกลับ (Reversibility) มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหมู่ การแบ่ง โดยมีเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก  

4. ขั้นการคิดด้วยนามธรรม (Formal operations) อายุ  11 – 15 ปี  วัยนี้ มี
พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจถึงระดับสูงสุด และความความสามารถท่ีจะคิดอย่างมีเหตุผลกับ
ปัญหาทุกชนิด สามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ สามารถคิดถึงตัวแปรต่าง ๆ ได้ในเวลา
เดียวกัน สามารถน าหลักการไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เริ่มมีความคิดแบบผู้ใหญ่ สามารถคิดหา
เหตุผลนอกเหนือจากข้อมูลท่ีมีอยู่ มีความพอใจท่ีจะคิดถึงส่ิงท่ีไม่มีตัวตนหรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได้ มี
ลักษณะความคิดแบบการต้ังสมมติฐานขึ้นมาแล้วหาข้อสรุป 

จากการท่ีเปียเจท์ ได้เสนอขั้นตอนของพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ เปียเจท์ 
กล่าวว่า ควรปล่อยให้เด็กได้จัดเก็บรวบรวม และปรับตัว กับประสบการณ์ท่ีพบเจอด้วยตัวของเด็กเอง 
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เด็กในวัยเดียวกันท่ีอยู่ในช่วงพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจระดับเดียวกัน จะสามารถสอน
กันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีจะให้ครูสอน 

จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเปียเจท์ แนวคิดท่ีผู้วิจัยน ามาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอน คือ ในการจัดการเรียนรู้ต้องจัดให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเอง  
ให้มีปฏิสัมพันธ์กับครู เพื่อน และส่ิงแวดล้อม จัดให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม มีการน าเสนอ การพูด  
การอภิปรายเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางระดับสติปัญหา น าโจทย์ปัญหาท่ีใช้หลักการให้เหตุผลมาใช้
ในห้องเรียน รวมถึงการสอนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีแบบแผน  

1.3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการสอนของบรูเนอร์ โดยพรรณี ชูทัย เจนจิต (2538, น. 195-
204) กล่าวถึงประวัติและทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ไว้ดังนี้ 

บรูเนอร์ เป็น ผู้ ท่ีมีความเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ครูสามารถช่วย 
จัดประสบการณ์เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความพร้อมได้ โดยไม่ต้องรอให้เด็กพร้อมเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็น
การเสียเวลา นั่นหมายความว่า ตามความคิดเห็นของบรูเนอร์แล้ว ความพร้อมเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้
เกิดขึ้นเร็วได้ ทฤษฎีท่ีคู่ขนานกับทฤษฎีพัฒนาการของเปียเจท์  บรูเนอร์ศึกษาค้นคว้าโดยเน้น 
การถ่ายทอดของประสบการณ์ด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1. Enactive Representation ต้ังแต่แรกเกิดจนอายุประมาณ 2 ขวบ เป็นช่วงท่ี
เด็กแสดงให้เห็นถึงความมีสติปัญญาด้วยการกระท า และการกระท าด้วยวิธีนี้ยังด าเนินต่อไปเรื่อย ๆ 
เป็นลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์ ด้วยการกระท าซึ่งด าเนินไปตลอดชีวิต มิได้หยุดเพียง
ในช่วงอายุใด บรูเนอร์อธิบายว่า เด็กใช้การกระท าแทนส่ิงต่าง ๆ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจของเด็ก ในชีวิตประจ าวันบางครั้งจะพบว่าคนโต ยังจะใช้วิธีการแก้ปัญหา
ด้วยการกระท า ซึ่งให้ผลดีกว่าการอธิบายด้วยค าพูด เช่น การหัดให้คนว่ายน้ า เพียงครู ผู้สอนแสดง
ตัวอย่างแล้วให้ผู้เรียนท าตาม เป็นต้น 

2. Iconic Representation พัฒนาการทางความคิดในขั้นนี้อยู่ ท่ีการมองเห็น 
และการใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ การท่ีเด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย 
การมีภาพแทนในใจ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจซึ่งจะเพิ่มตามอายุ เด็กโตจะยิ่ง
สามารถสร้างภาพในใจได้มากขึ้น ท้ังนี้เด็กรู้จักท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นสัญลักษณ์ 
(Symbolic) 

3. Symbolic Representation หมายถึ ง  การถ่ ายทอดประสบการณ์ หรื อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยการใช้สัญลักษณ์หรือภาษา ซึ่งภาษาเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิด ขั้นนี้เป็น
ขั้นท่ีบรูเนอร์ถือว่า เป็นขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจ เด็กสามารถหาเหตุผล 
และในท่ีสุดจะเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได้ สามารถแก้ปัญหาได้ บรูเนอร์มีความเห็นว่าความรู้  
ความเข้าใจและภาษามีพัฒนาการขั้นมาพร้อม ๆ กัน คนทุกคนจะมีพัฒนาการทางด้านความรู้ความ
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เข้าใจ โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า Acting, Imaging และ Symbolizing เป็นกระบวนการท่ี
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต มิใช่ว่าเกิดข้ึนเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งในระยะแรกๆ ของชีวิตเท่านั้น 

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนของบรูเนอร์ ผู้วิจัยน ามาปรับใช้ในการจัด 
การเรียนเรียนรู้ คือ การรอให้นักเรียนพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ิงท่ีส าคัญ 
แต่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้จริงนั้นการรอให้นักเรียนทุกคนพร้อมเป็นส่ิงท่ียาก นั่นคือ ครูควรช่วย
เร่งความพร้อมในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ รวมถึง
กระบวนการแก้ปัญ หาของนั ก เรียนสามารถ เรียน รู้ ไ ด้ โดย  มี ครู เป็ น ต้นแบบการแสดง  
การแก้ปัญหา  

1.3.3 ทฤษฎีการเรียนอย่างมีความหมายของอ๊อสซูเบล (David Ausubel) โดย
พรรณี ชูทัย เจนจิต (2538, น. 397-398) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของอ๊อสซูเบลไว้ดังนี้ 

อ๊อสซูเบลเป็นผู้ต้ังทฤษฎี A Theory of Meaningful Verbal Learning หรือเรียกอีก
ช่ือหนึ่งว่า A Theory of Subsumption (การบอกหลักเกณฑ์) โดยอธิบายว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ 
ถ้าในการเรียนรู้ ส่ิงใหม่นั้น นักเรียนเคยมีพื้นฐานซึ่งเช่ือมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ได้ ซึ่งจะท าให้ 
การเรียนรู้ ส่ิงใหม่นั้นมีความหมาย แต่ถ้านักเรียนจะต้องเรียนส่ิงใหม่ โดยไม่มีความรู้เดิมเลย  
อ๊อสซูเบลเรียกการเรียนรู้ในชนิดนี้ว่า การเรียนแบบท่องจ า เพราะนักเรียนเรียนได้ แต่เรียนโดยไม่รู้
ความหมาย อ๊อสซูเบลมีความเห็นต่างจากบรูเนอร์ในประเด็นท่ีว่า การเรียนท่ีจะช่วยให้เด็กแก้ปัญหา
ได้ดีคือวิธี “Expository Teaching” แทนท่ีจะเป็น “Discovery Learning” 

อ๊อสซูเบลมีความเห็นว่า Expository Teaching เป็นการสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียน
แก้ปัญหาได้โดยครูจะต้องให้ท้ังกฎเกณฑ์ และผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการสอนท่ีเรียกว่า “Deductive 
Teaching” ซึ่งหมายถึง การท่ีครูเริ่มต้นสอนจากนิยามหรือกฎเกณฑ์ไปหาค าตอบท่ีต้องการ  
เป็นวิธีการท่ีครูเสนอเนื้อหาท่ีจะเรียนท้ังหมดให้กับนักเรียน โดยท่ีนักเรียนไม่ต้องไปศึกษาส ารวจตาม
ล าพัง ซึ่งแตกต่างจากการสอนของบรูเนอร์  

อ๊อสซู เบลแนะน าเทคนิค Advance Organizers โดยเทคนิคนี้ ช่วยให้การเรียนรู้ 
มีความหมาย และท้ังยังช่วยความจ าคือ “Advance Organizers” ในการสอนวิธีบรรยายถ้าครูใช้
เทคนิคนี้ จะได้ผลดี ท าให้  นักเรียนจะเข้าใจบทเรียน และช่วยให้การเรียนรู้ มีความหมาย  
หลักโดยท่ัวไปคือ การจัดเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ออกเป็นหมวดหมู่  
หรือให้หลักการกว้างๆก่อนท่ีนักเรียนจะเรียนรู้ความรู้ใหม่ หรือแบ่งบทเรียนออกเป็นหัวข้อท่ีส าคัญ ๆ 
ถ้ามีความคิดรวบยอดท่ีส าคัญเกี่ยวกับหัวข้อท่ีจะต้องเรียนรู้ใหม่ ควรอธิบายให้นักเรียนทราบก่อนท่ีจะ
สอนบทถัดไปเสมอ โดยเทคนิค Advance Organizers เป็นการสร้างการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ี
นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว กับความคิดรวบยอดท่ีจ าเป็นต้องเรียนใหม่ ซึ่งท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ
เนื้อหาท่ีจะเรียนใหม่ และช่วยความจ าได้ดีขึ้น 
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จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของอ๊อสซูเบล ผู้วิจัยน ามาปรับใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูควรบอกขอบเขตของเนื้อหาล่วงหน้า 
เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพกว้าง ๆ เช่น ผู้วิจัยสอนหน่วยการเรียนรู้ สถิติ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล  
ควรแบ่งหัวข้อให้นักเรียนเห็นเป็นประเด็นต่าง ๆ ถึงขอบเขตเรื่องท่ีนักเรียนต้องเรียน คือ ค่าเฉล่ียเลข
คณิต มัธยฐาน ฐานนิยม เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับหัวข้อต่าง  ๆ และสามารถ
เช่ือมโยงความรู้แต่ละมโนทัศน์เข้าหากันได้  

1.3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne) โดยพรรณี ชูทัย เจนจิต (2538, น. 408) 
กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย ไว้ดังนี้ 

กาน เย  (Gagne) เสนอ เกี่ ย วกับการเรียนรู้ควรศึกษาท้ั งก ลุ่มพฤติกรรมนิ ยม  
(S-R Associationism) และ กลุ่มพุทธินิยม (Cognitive-Field Theory) เพราะโดยท่ีแท้จริงไม่มี
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งท่ีสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้ทุกแง่  เขาจึงจัดประเภทการเรียนรู้
ออกเป็นขั้นต่าง ๆ โดยความรู้ในระดับท่ีสูงกว่าต้องอาศัยความรู้ในระดับท่ีต่ ากว่า ดังนั้น ในการ
จัดการสอนจะต้องค านึงเกี่ยวกับเนื้อหาว่าจะต้องจัดให้เป็นล าดับข้ันตอนก่อนหลัง ท้ังเนื้อหาและมโน
ทัศน์ต่าง ๆ ท่ีจะให้เรียน ต้องเรียงจากง่ายเพื่อเป็นฐานในการเรียนส่ิงท่ียากต่อไป  ประเภทของการ
เรียนรู้ท้ัง 8 ประเภท มีดังนี้  

1. การเรียนรู้ สัญญาณ  (Signal Learning) เป็นการเรียนรู้ สัญ ลักษณ์ ท่ี ไม่ มี
ความหมายเป็นค าพูด แต่เมื่อได้รับสัญญาณซ้ า ๆ จะเกิดมีความหมายในการรับรู้ และเป็นการเรียนรู้ 
ท่ีตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส และเน้นให้นักเรียนน าเอาปฏิกิริยาตอบสอนท่ีมีอยู่แล้ว
จากประสบการณ์เดิมมาสัมพันธ์กับส่ิงเร้าใหม่ การเรียนรู้ระดับนี้เทียบได้กับการตอบสนองอย่างไม่มี
เงื่อนไข หรือการเรียนรู้เงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ  

2. การเรียนรู้การตอบสนองต่อส่ิงเร้า (Stimulus Response Learning) การเรียนรู้
ในขั้นนี้พิจารณาเพียง 2 กระบวนการ ท่ีติดต่อกันระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งเป็นการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าหนึ่ง ตัวอย่างของการเรียนรู้ในขั้นนี้หายากในชีวิตจริง เพราะคนจะมี 
การเรียนรู้อย่างซับซ้อนต่อเนื่องกันไป และสะสมประสบการณ์ตลอดระยะเวลา จึงแทบจะไม่พบ
พฤติกรรมเรียนรู้ ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะจุด หรือตัดตอนเฉพาะส่ิงเร้ากับการตอบสนองหนึ่ง  ๆ เท่านั้น  
การเรียนรู้ในขั้นนี้เปรียบเทียบได้กับการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error Learning) 
ของธอร์นไดน์ และการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระท าของสกินเนอร์ หมายความว่า 
คนจะกระท าพฤติกรรมตามความสมัครใจ หรือท าเพราะมีความต้องการจะท า การเรียนรู้ในขั้นนี้  
การเสริมแรงเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะนักเรียนจะต้องการกระท าต่อส่ิงเร้าก่อน จึงจะได้รับผลตอบสนอง
หรือได้รับแรงเสริมหลังจากการกระท านั้น ๆ และส่ิงเร้ากับการตอบสนองท่ีเกิดขึ้นในระยะใกล้เคียง 
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หรือเกิดขึ้นทันที จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมากกว่าการท้ิงระยะห่างกัน และถ้าให้ส่ิงเร้าซ้ า ๆ กัน
หลายครั้งจะช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น  

3. การเรียนรู้ ลูก โซ่  (Chaining: Skill Learning) เป็นการเช่ือมโยง ส่ิงเร้ากั บ 
การตอบสนอง แต่ละอันตามล าดับขั้น โดยการเช่ือมโยงต้ังแต่ 2 คู่ หรือมากกว่านั้น ส่ิงส าคัญของ 
การเรียนรู้แบบลูกโซ่นี้คือ การแยกแยะและเช่ือมโยงส่ิงเร้ากับการตอบสนองท่ีเคยได้เรียนรู้มาแล้ว  
โดยต้องเรียนแต่ละตัวท่ีเช่ือมโยงกันตามล าดับขั้นท่ีถูกต้อง วิธี ท่ีจะท าให้นักเรียนเรียนลูกโซ่ได้ดี  
ครูต้องให้ส่ิงท่ีบอกแนะ (Cues) ท่ีจะช่วยให้กิจกรรมส าเร็จ และให้เรียนแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้อง 
และให้ฝึกท ากิจกรรมแต่ละขั้นซ้ า ๆ เพื่อเกิดความกลมกลืนในการปฏิบัติกิจกรรม แล้วจึงให้ฝึกท า
กิจกรรมท้ังชุดอย่างต่อเนื่อง เมื่อเรียนส าเร็จ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องและ
กลมกลืน ข้อส าคัญของการเรียนทักษะต้องมีการเสริมแรงเมื่อนักเรียนท าได้ถูกต้อง การขาดแรงเสริม
อาจท าให้นักเรียนหยุดเรียนได้ ดังนั้นครูจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ “งาน” ท่ีจะให้ฝึก 
แล้วจัดกิจกรรมเป็นล าดับขึ้น ส่วนการเรียนกิจกรรมนั้นอาจจะใช้วิธีเรียงตามล าดับ หรือใช้วิธีเรียง  
จากกิจกรรมสุดท้ายข้ึนไปก็ได้ 

4. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ เช่ือมโยงด้านภาษา (Verbal Association) การพูด
ภาษาต่าง ๆ ของมนุษย์จัดอยู่ในประเภทการเรียนรู้แบบลูกโซ่ (Chaining) ความแตกต่างกันตรงท่ี 
เป็นลูกโซ่ภาษาหรือเป็นทักษะในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เท่านั้น โดยปกติคนจะเรียนรู้ภาษาจาก 
การบอกเล่าหรือสอน นักเรียนจะเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการสังเกตส่ิงเร้า ในการเรียนลูกโซ่ภาษา 
กรณีท่ีเรียนแบบท่องจ า (Rote Learning) คนจะเรียนรู้ได้ประมาณ 7 ตัวเช่ือม (บวกลบ 2 ตัวเช่ือม) 
ถ้าจะท าลูกโซ่ยาวๆ จะต้องแบ่งลูกโซ่ออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นตอนๆ แล้วใช้วิธีท่องแล้วทวนย้อนกลับ
ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการย้ าให้จ าได้ การจ าส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว หรือเคยคุ้นเคยมาก่อน นักเรียน 
จะจ าได้มากขึ้น หลักการในการเรียนรู้ในลักษณะนี้ นักเรียนต้องมีพื้นฐานในการเรียนการตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้ามาก่อน (S-R Learning) และจะต้องรู้ รหัสเช่ือมโยง (Coding Connection) มาก่อน  
ยิ่งนักเรียนเรียนรู้รหัสได้มากเท่าใดก็จะเรียนได้เร็วเท่านั้น การเรียนลูกโซ่ภาษานั้นหากนักเรียนเอา
หลักหลัวใจนักปราชญ์มาช่วยจะท าให้เรียนได้ดีขึ้น นอกจากนี้การทบทวนก็เป็นวิธีการเรียนลูกโซ่ท่ีดี
วิธีการหนึ่ง การอ่านอาจจะอ่านเป็นตอนๆ หรืออ่านทั้งหมดก็ได้  

5. การเรียนรู้การจ าแนก (Discrimination Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีจะจ าแนก
ความแตกต่างของส่ิงเร้าท่ีก าหนดให้จ านวนหนึ่ง ส่วนใหญ่การเรียนในห้องเรียนจะเรียนแยก  
ความแตกต่าง หรือเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ิงเร้าหลายๆ อย่าง ดังนั้นการเรียนรู้ประเภทนี้  
จึงจัดเป็นการเรียนรู้การจ าแนกแบบพหุคูณ (Multiple Discrimination Learning)  

6. ก าร เรี ย น รู้ ม โน ทั ศ น์  (Concept Learning) เป็ น ก ารส น อ ง ต่ อ ส่ิ ง เร้ า  
ด้วยความสามารถในการจัดประเภท ระดับ จ าพวก และจัดกลุ่มได้ถูกต้อง เป็นการเรียนสรุปรวบยอด
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ส่ิงท่ีแตกต่างออกมาเป็นมโนทัศน์ หรือการจัดส่ิงกระจัดกระจายออกเป็นกลุ่มๆ เป็นเรื่อง การเรียนรู้นี้
อาศัยความสามารถในการเห็นและแยกแยะความแตกต่างก่อนจึงจะสรุปออกมาเป็นมโนทัศน์ได้  
กานเยได้จัดการเรียนมโนทัศน์ระดับนี้ เป็นการเรียนมโนทัศน์ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Concept) 
หมายถึงมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีสามารถสัมผัส สังเกตได้โดยตรง มีรูปแบบนี้สามารถช้ีชัดได้ 
มโนทัศน์เหล่านี้อาจจะเป็นคุณลักษณะของวัตถุก็ได้ ในการสอนให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ ท าได้  
ด้วยการให้นักเรียนได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนได้รับความคิดท่ีมีระเบียบ  
หรือการอธิบาย และช้ีให้เห็นหลักการท่ีส าคัญของเรื่อง หรือให้นักเรียนได้สรุปหรืออธิบาย “ตัวร่วม” 
ท่ีพบในข้อมูลท่ีให้ หรือสอนให้คิดและให้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ การเกิด 
มโนทัศน์ด้วยตัวนักเรียนเองจะมีความหมายและจดจ าได้ดีกว่าท่ีครูเป็นผู้บอกให้ และส่ิงส า คัญใน 
การเรียนมโนทัศน์คือ นักเรียนจะต้องได้เห็นตัวอย่างท้ังทางบวกและทางลบหลายตัวอย่างสลับกัน  

7. การเรียนรู้กฎ (Rule Learning) และการเรียนรู้หลักการ (Principle Learning) 
กฎและหลักการเป็นประโยคท่ีแสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต้ังแต่ 2 มโนทัศน์หรือมากกว่าขึ้นไป 
การจะมีมโนทัศน์จ านวนเท่าใดหรือซับซ้อนเพียงใด ขึ้นอยู่กับการน ากฎเกณฑ์ไปใช้งาน หรืออาจ  
กล่าวได้ว่า การเรียนรู้กฎเกณฑ์เป็นประเภทหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนลูกโซ่มโนทัศน์ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ (Defined or Relation Concept) ซึ่งเป็นมโนทัศน์โดยค าจ ากัดความ 
(Definition) มีความเป็นนามธรรม (Abstract) ไม่สามารถสังเกตได้ต้องอาศัยความคิดและ
จินตนาการ ดังนั้น ประโยคหรือข้อความของมโนทัศน์ระดับนี้จะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดท่ีมาเกี่ยวข้องกันเสมอ  

8. การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving) ปัญหาคือ กลุ่มของเหตุการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้น คนจะใช้กฎเกณฑ์ หลักการ และทฤษฎีเพื่อแกปัญหา (แก้ไขเหตุการณ์) ไปสู่เป้าหมายท่ี 
วางไว้ เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ ได้รับประสบการณ์ใหม่ท่ี  
จะน าไปใช้ในสถานการณ์เดิม หรือสถานการณ์ใหม่ หรืออักนัยหนึ่ง นักเรียนเกิดสมรรถภาพใหม่ใน
การเรียนรู้หลังจากการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ได้ส าเร็จ  

ซึ่งล าดับขั้นการเรียนรู้ของกานเย สามารถน ามาสร้างเป็นภาพประกอบการอธิบาย
ล าดับข้ันได้ (เพราพรรณ เปล่ียนภู่, 2542, น. 146) ดังภาพประกอบ 5 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 5 ล าดับขั้นประเภทการเรียนรู้ของกานเย 
 

ท่ีมา: เพราพรรณ  เปล่ียนภู่.  (2542).  จิตวิทยาการศึกษา Educational psychology.  
หน้า 146. 

 
จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย แนวคิดท่ีผู้วิจัยน ามาปรับใช้ในการจัด 

การเรียนการสอน คือ เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นลักษณะลูกโซ่ ดังนั้นในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนควรเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องโดยเรียงจากระดับความซับซ้อนน้อยไปสู่
ความซับซ้อนมาก โดยความรู้เริ่มต้นจะต้องเป็นพื้นฐานในความรู้ขั้นถัดไป รวมถึงเทคนิคการสอน 
การแก้โจทย์ปัญหา ควรเรียงจากความยากน้อยไปสู่ความยากมาก ควรจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้เกิด
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แรงจูงใจในการเรียน มีการใช้การเสริมแรงในกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนด้วย นอกจากนี้ การฝึก 
การแก้โจทย์ปัญหาควรฝึกให้นักเรียนท าซ้ า ๆ ย้ า ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดเป็นการเรียนรู้อย่าง 
มีความหมาย 

1.4 ลักษณะและหลักการของการสอนแนะให้รู้คดิ 
จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมข้างต้น น ามาซึ่งแนวการสอนแนะให้รู้คิด 

(Cognitively Guided Instruction) เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาพัฒนาโดย 
คาร์เพนเทอร์และคณะ (Carpenter et al, 2000, อ้างถึงใน เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 2552-2553, 
ตุลาคม-มกราคม, น. 3) ซึ่งลักษณะของการสอนแนะให้รู้คิดมีดังนี้ (Thomas P. Carpenter, 1996, 
pp. 1-14) 

1. องค์ความรู้ของครูท่ีเป็นความเข้าใจในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
แล้วน ามารวมเป็นกรอบองค์ความรู้ท่ีน าไปพัฒนาความรู้ของครู เรียกหลักสูตรนี้ว่า การสอนแนะให้ 
รู้คิด (Cognitively Guided Instruction)  

2. การเข้าใจฐานคิดของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับการสอนของครู ในมุมของ  
องค์ความรู้  (Content Knowledge) เนื้ อหาวิชา (Subject Matter) ห ลัก สูตร (Curriculum)  
และ วิธีการสอน เพราะการสอนของครูอยู่บนพื้นฐานของส่ิงท่ีนักเรียนคิด ครูต้องเข้าใจและแปลง  
ให้กลายเป็นความเข้าใจในความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

3. ในการสอนแนะให้รู้คิด ครูจะเริ่มต้นด้วยกรอบความคิดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ 
ความเข้าใจในกลยุทธ์การแก้ปัญหาของนักเรียน 

4. กรอบความคิดท่ีครูมีก่อนเริ่มท าการสอนแนะให้รู้คิด คือส่ิงท่ีครูตระหนักรู้ดี 
ว่าอะไรเป็นส่ิงท่ียากส าหรับนักเรียน อะไรเป็นส่ิงท่ีส าคัญและข้อผิดพลาดของนักเรียนส่วนใดท่ีมักพบ
บ่อย ซึ่งในการจัดการสอนแนะให้รู้คิด ครูจะเข้าใจมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน 

5. กรอบความคิดของการสอนแนะให้รู้คิด คือ การสอนแนะให้รู้คิดให้ความส าคัญ
กับส่ิงท่ี “นักเรียนท าอะไรได้” มากกว่า “อะไรท่ีนักเรียนท าไม่ได้”  

นอกจากนี้คาร์เพนเตอร์ยังกล่าวถึงการสอนแนะให้รู้คิดว่า เป็นกิจกรรมการสอนท่ีมี 
การแนะในการท ากิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมจะไม่มีแบบแผนท่ีตายตัว เป็นกิจกรรมท่ีสามารถยืดหยุ่น
ได้ (Thomas P. Carpenter, 1996, p. 5) โดยหลักการสอนแนะให้รู้คิดมีหลักการท่ีส าคัญ ดังนี้
(Fennema et al, 1989, อ้างถึงในเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 2552-2553, ตุลาคม-มกราคม, น. 3)  

1. การจัดการเรียนการสอนควรพัฒนาความเข้าใจของนั ก เรียนโดยเน้น 
ท่ีความส าคัญระหว่างทักษะและการแก้ปัญหาใช้การแก้ปัญหาเป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอน 

2. การจัดการเรียนการสอนควรจัดสถานการณ์ให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรม 
ให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยความเข้าใจ 
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3. นักเรียนควรสามารถเช่ือมโยงปัญหา มโนทัศน์ หรือทักษะ กับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
4. เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบนี้อยู่บนพื้นฐานความความรู้และความคิด

ของนักเรียน จึงต้องมีการประเมินอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ได้ประเมินเพียงว่า นักเรียนแก้ปัญหานั้น ๆ 
ได้ แต่ประเมินด้วยว่านักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร วิธีการประเมินการคิดของนักเรียนท่ีได้ผลคือ 
การถามค าถามท่ีเหมาะสม และฟังค าตอบของนักเรียน  

นอกจากนี้คาร์เพนเทอร์ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนแนะให้รู้คิด 
อีกว่า 1) เป็นการพัฒนาความเข้าใจและการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2) การจัดการเรียนรู้ 
ของครูมีอิทธิพลต่อการพัฒนาความเข้าใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน  3) ความรู้ 
และความเช่ือของครู มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน และ 4) ความรู้และความเช่ือของครู 
ได้รับอิทธิพลมาจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน (Carpenter et al, 2000, 
อ้างถึงใน เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 2552-2553, ตุลาคม-มกราคม, น. 3)  

เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (2552-2553, ตุลาคม-มกราคม, น. 3) กล่าวว่าลักษณะ 
ช้ันเรียนของการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) มีลักษณะเน้นให้นักเรียนสร้างความรู้เองด้วยความเข้าใจ  
เน้นการแก้ปัญหามากกว่าช้ันเรียนเดิม ๆ และขั้นเรียนการสอนแนะให้รู้คิด ครูต้องประเมินการคิด
ของนักเรียนอยู่เป็นประจ า รวมทั้งมีการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ  

จากการศึกษาลักษณะและหลักการสอนแนะให้รู้คิด ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การสอนแนะ 
ให้รู้คิดเป็นการจัดการเรียนรู้โดยท่ีเกิดจากครูเข้าใจกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน น าความเข้าใจนั้นมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูท าหน้าท่ีแนะน า นักเรียนเป็นผู้ 
ลงมือปฏิบัติ ครูต้องประเมินความเข้าใจของนักเรียนอยู่เป็นประจ า และเป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

1.5 รูปแบบของการสอนแนะให้รู้คิด  
จากความหมายและลักษณะของการสอนแนะให้รู้คิดน ามาซึ่งรูปแบบของการสอน  

แนะให้รู้คิดท่ีเริ่มต้นต้ังแต่กระบวนการการคิดและความเช่ือของครูน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้  
ของนักเรียน  

รูปแบบของการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction Model) แสดงดัง
ภาพประกอบ 6 (Fennema et al. 1989, อ้างถึงใน เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 2552-2553 , 
ตุลาคม-มกราคม, น. 3)  
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบการสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
 

ท่ีมา: เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร.  (2552-2553).  การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively 
Guided Instruction: CGI): รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์.  หน้า 3. 
 

จากภาพประกอบ 6 เป็นการแสดงกระบวนการท่ีให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ของนักเรียน  
โดยเริ่มต้ังแต่ ความเช่ือของครู และความรู้ของครูในการท าความเข้าใจกระบวนการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน น าไปสู่การตัดสินใจท่ีจะออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง  
กับกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมากท่ีสุด จากนั้นน าไปใช้จริงในช้ันเรียน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีครูสามารถวัดได้ว่านักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ 

รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction Model) จะเน้นท่ี
ความรู้ของครูท่ีเข้าใจการคิดของนักเรียน และความรู้เหล่านี้ยังช่วยแก้ปัญหาองค์ประกอบพื้นฐานของ
ความรู้ด้านศาสตร์การสอน ซึ่งเป็นความรู้ในการอธิบายให้นักเรียนให้เข้าใจ โดยการสอนแนะให้รู้คิด
จะเปล่ียนจากการท่ีครูเป็นผู้อธิบายบอกค าตอบหรือบอกแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนเป็น 
ครูเป็นผู้ช้ีแนะเพื่อให้นักเรียนค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (Thomas P. Carpenter, 
1996, p. 14)  

จากการศึกษาเรื่องรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความเช่ือของครู
เกี่ยวกับกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนมีผลต่อการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน การสอนแนะให้รู้คิดเป็นการสอนท่ีให้นักเรียนเป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้สนับสนุนช่วยช้ีแนะนักเรียน ครูเป็นผู้ใช้ค าถามน าไปสู่กระบวน 
การการแก้ปัญหาของนักเรียน 
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1.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยการสอนแนะให้รู้คิด 
จากรูปแบบของการสอนแนะให้รู้คิด ท่ีเน้นให้ครูเข้าใจความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนน ามาสู่หลักสูตรท่ีใช้ในห้องเรียน การสอนแนะให้รู้คิด ท่ีนิยมใช้มีแหล่งก าเนิดมาจากการ
วิเคราะห์การพัฒนาทางความคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยล าดับขั้นตอนท่ีส าคัญ 4 ขั้นตอนใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของช้ันเรียน CGI มีดังนี้ (Carpenter et al, 1999, อ้างถึงใน เวชฤทธิ์  
อังกนะภัทรขจร, 2552-2553, ตุลาคม-มกราคม, น. 4-5) 

ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ครูน าเสนอปัญหา ในขั้นตอนนี้ ครูน าเสนอปัญหาตามวัตถุประสงค์
และความมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ ถ้านักเรียนมีความยุ่งยากในการแก้ปัญหา ครูควรมีการให้ปัญหาท่ีคล้ายกัน 
กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปัญหา ครูควรเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจ และท่ีให้นักเรียน  
มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ปัญหาท่ีเลือกมาควรมีความสอดคล้องกับบริบทในชีวิต
จริงของนักเรียน 

ขั้นตอนท่ีสอง ครูช่วยแนะให้นักเรียนมีความเข้าใจในปัญหา และเปิดโอกาสให้
นักเรียนแก้ปัญหา ในขั้นตอนนี้ครูควรให้เวลานักเรียนเพื่อท าความเข้าใจในปัญหาท่ีให้และช่วยแนะน า
จนครูมีความแน่ใจว่า นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ได้แล้ว นอกจากนี้ส่ิงส าคัญ
ของช้ันเรียนการสอนแนะให้รู้คิดคือ ในระหว่างนักเรียนแก้ปัญหาครูต้องอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ส่ือ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีนักเรียนต้องการ 

ขั้นตอนท่ีสาม นักเรียนรายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา หลังจากท่ีครูน าเสนอ
ปัญหา และให้เวลานักเรียนแก้ปัญหาแล้ว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเป็นรายบุคคลถึงวิธีการท่ีพวกเขาใช้
ในการแก้ปัญหา พร้อมเหตุผลเพื่อน าเสนอต่อนักเรียนในช้ันเรียน และในระหว่างท่ีนักเรียนรายงาน
ค าตอบนั้น ครูอาจใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เช่น “ท าไมนักเรียนถึง
เริ่มต้นด้วย....” “นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร” “บอกได้ไหมว่านักเรียนได้ค าตอบมาอย่างไร” หรือ 
“คุณบอกได้ไหมว่าก าลังคิดอะไรอยู่” เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ีส่ี ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้ หลังจาก 
ท่ีนักเรียนรายงานค าตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแล้ว นักเรียนท้ังช้ันช่วยกันอภิปรายถึงค าตอบ
และวิธีการท่ีแตกต่างกัน โดยครูเป็นผู้น าให้เกิดการอภิปรายโดยใช้ค าถาม เช่น ค าตอบท้ังสองนี้
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีใครปัญหาด้วยวิธีการท่ีแตกต่างจากท่ีกล่าวนี้อีกหรือไม่ เป็นต้น และครู
ควรเช่ือมการอภิปรายโดยถามค าตอบท่ีอยู่บนพื้นฐานของส่ิงท่ีนักเรียนตอบ 

จากการศึกษาขั้นตอนการสอนแนะให้รู้คิด ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสอนแนะให้รู้คิด
มี 4 ขั้นตอน เริ่มต้นจาก การน าเสนอปัญหาเพื่อเป็นการเร้าใจนักเรียนและกระตุ้นนักเรียนจากนั้น
ขั้นตอนท่ีสอง ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีครูใช้วิธีการแนะให้นักเรียนเข้าใจปัญหา
และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ จากนั้นขั้นท่ีสาม ขั้นรายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นท่ีครู
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เปิดโอกาสให้นั กเรียนเป็น ผู้แสดงวิธี การแก้ปัญหา และครูเป็น ผู้ ต้ั งประเด็นค าถาม และ  
ขั้นสุดท้าย ขั้นอภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหาท่ี
ถูกต้อง 

1.7 บทบาทของครูในชั้นเรียนการสอนแนะให้รู้คิด  
ในการสอนแนะให้รู้คิด บทบาทหน้าท่ีของครูมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน

อย่างยิ่ง เพราะครูต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ให้ได้ด้วยตนเอง โดยครู
ไม่ใช่ผู้บอกองค์ความรู้นั้นเป้าหมายหน้าท่ีของครูคือ การท างานย้อนกลับจากการหาข้อผิดพลาด 
ของนักเรียนมาตรวจสอบมโนทัศน์ของนักเรียน แล้วจากมโนทัศน์ของนักเรียนนั้น ครูจัดการเรียน  
การสอนต่อ ช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกต้องบนฐานขององค์ความรู้เดิม นั่นคือ เป็นส่ิงท่ี
ส าคัญส าหรับครูผู้สอนการแนะให้รู้คิด ท่ีต้องสามารถระบุข้อผิดพลาดทางมโนทัศน์ของนักเรียนให้ได้ 
(Thomas P. Carpenter, 1996, p. 14) บทบาทของครูในช้ันเรียน CGI มีดังนี้ (Carpenter et al, 
1999, อ้างถึงใน เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 2552-2553, ตุลาคม-มกราคม, น. 5)  

1. ครูควรใช้ค าถามหรือการช้ีแนะในขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมแล้วไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ 

2. ครูควรมีความกระตือรือร้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการท าความเข้าใจ
ความคิดของนักเรียนแต่ละคน 

3. ครูควรเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเอื้ออ านวยต่อการแก้ปัญหาของนักเรียน 
4. ครูควรสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถส่ือสารแนวคิดและเหตุผลได้หลากหลาย ไม่ว่าเป็นการพูด  
การเขียน การวาดภาพ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีให้นักเรียนเข้าใจตนเองว่าก าลังคิดอะไร และท าอะไร รวมทั้ง
ครูสามารถประเมินความคิดและเหตุผลของนักเรียนได้ด้วย 

5. ครูควรน าเสนอปัญหา สถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน 
และสามารถพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ 

6. ครูควรจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แทนท่ี 
เป็นแต่ผู้ถ่ายทอดความรู้ 

7. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม และมีการอภิปรายแนวคิดของตนเอง
กับผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในช้ันเรียน 

8. ครูควรให้เวลาท่ีเหมาะสมแก่นักเรียนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
9. ครูไม่ควรเตรียมแนวทางการสอนท่ีชัดเจนตายตัว หรือใช้ส่ืออุปกรณ์การเรียน

การสอนท่ีเฉพาะเจาะจง แต่ครูควรเตรียมการสอนต่าง ๆ อย่างกว้างๆ และปรับกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามความต้องการหรือแนวการคิดของนักเรียน 
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จากการศึกษาบทบาทหน้าท่ีของครูในการสอนแนะให้รู้คิด ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
ครูสอนคณิตศาสตร์ต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีจะสอนเป็นอย่างดี และใช้หลัก 
การแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน เข้าใจความคิดของผู้เรียนในการแก้ปัญหา  
ต่าง ๆ การตัดสินใจของครูมีฐานคิดจากความรู้ของครูท่ีมีความเข้าใจในความคิดของนักเรียน 
นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อสอนแนะให้รู้คิด จากลักษณะของห้องเรียน
แบบเดิมท่ีนักเรียนจะมีภาระงานและท าตามท่ีครูบอกให้ท า กระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็นไปท่ี
ขั้นตอนการค านวณเพื่อหาค าตอบจากแต่ละค าถาม ครูคาดหวังให้นักเรียนทุกคนได้กระท าในส่วนท่ี
เหมือนกันเป็นงานประจ า และมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมือนกัน ซึ่งการแก้ปัญหาท่ีเหมือนกันจะ
เป็นการสนับสนุนบริบทของนักเรียนในการฝึกหัดการแสดงล าดับข้ันตอนมากกว่าการแข่งขันน าเสนอ
ความคิดและวิธีการในการแก้ปัญหา ฐานคิดของครูจะมาจากการตัดสินใจของครูเองท่ีว่าอะไร  
มีความส าคัญส าหรับนักเรียนในการเรียนรู้ ในขณะท่ีห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้แนะให้รู้คิด ซึ่งเป็น 
การสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้แตกต่างกัน 
บรรยากาศช้ันเรียนเป็นการรับฟังความคิดเห็นกัน วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนไม่จ าเป็นต้ อง
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละคนมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในห้องเรียนด้วย 
ซึ่งหากต้องการให้เกิดการปฏิรูปการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ นักเรียนทุกระดับต้องได้รับการฝึกให้
สามารถใช้คณิตศาสตร์ได้อย่างเช่ียวชาญ คือ การร่วมแรงร่วมใจในการหาค าตอบ การอภิ ปราย
โต้เถียงกันในข้อค้นพบหรือค าตอบท่ีได้ การเช่ือมโยง ประเมินผล สรุป รวมท้ังการส่ือสารผลลัพธ์ท่ีได้ 
ในขั้นต้นนักเรียนควรจะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเองมากกว่าการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในรูปแบบของการเป็นผู้รับความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว  

1.8 การประเมินในชั้นเรียนการสอนแนะให้รู้คิด 
การประเมินเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ เนื่องจาก 

การประเมินจะเป็นตัวช้ีวัดว่าการจัดการเรียนการสอนนั้น  ๆ ประสบความส าเร็จสามารถพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนได้หรือไม่  

การประเมิน ช้ัน เรียนการสอนแนะให้ รู้ คิ ดนั้ น ครูควรมี การประ เมิน ความรู้  
ความเข้าใจของนักเรียนบ่อย ๆ และใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เช่น ประเมินโดย 
การสังเกต การใช้ค าถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล หรือ การฟังจากการน าเสนอแนวคิดและเหตุผล
ของนักเรียน เป็นต้น โดยการประเมินนั้นควรท าควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน (NCRMSE,  1992, 
อ้างถึงในเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร , 2552-2553, ตุลาคม-มกราคม, น. 6) นอกจากนี้ว่า ครูต้อง
เตรียมหลักสูตรและกรอบการสอนแนะให้รู้คิด รวมถึงการประเมินพื้นฐานท่ีสอดคล้องกันกับ 
ความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยท่ัวไปแล้วการสอนแนะให้รู้คิด จะท าให้เห็นบริบทท่ี
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สะท้อนและประเมินความรู้ของครูผู้สอน ดังนั้น การสอนแนะให้รู้คิดจะจัดเนื้อหาให้มีการสะท้อนและ
มีการประเมิน (Thomas P. Carpenter, 1996, p. 16)  

แฮงค์ ได้เปรียบเทียบหลักการในการจัดการสอนแบบด้ังเดิมกับการสอนแนะให้รู้คิด ไว้
ดังนี้  (Hanks, 1998, อ้างถึงใน เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 2552-2553, ตุลาคม-มกราคม, น. 6)  

 
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการสอนรูปแบบเดิมและการสอนแนะให้รู้คิด 

 

หัวข้อที่ใช้ การสอนรูปแบบเดิม การสอนแนะให้รู้คิด 
บทบาทครู ครูจะเป็นผู้ด าเนินการสอนและให้

ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง 
ครูจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน 
และเป็นส่ือกลางให้เข้าถึง
ส่ิงแวดล้อม 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน 

นักเรียนเรียนรู้ตามล าพัง นักเรียนได้เรียนรู้จากการท างาน
เป็นกลุ่ม มีการอภิปราย และ
เสนอความคิดตนกับเพื่อน ๆ  

หลักสูตร กิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตรเป็น
แบบเรียนและแบบฝึกจากต ารา 

กิจกรรมหลักสูตรจะเป็นการ
จัดการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
และวัสดุอุปกรณ์ 

เวลา ก าหนดเวลาท่ีแน่นอนในแต่ละวัน 
โดยครอบคลุมเนื้อหา จะถือว่าเวลา
ในการท ากิจกรรมมีความส าคัญ 

เวลาในช้ันเรียนใช้ไปในการ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน โดยนักเรียน
จะร่วมกันสะท้อนและอภิปราย
ตามความคิดของตนเอง 

ความคิดรวบยอด การน าเสนอความคิดรวบยอดให้กับ
นักเรียนจะมีลักษณะจากส่วนย่อย
ไปสู่ส่วนรวม โดยใช้ทักษะพื้นฐาน 

การน าเสนอความคิดรวบยอด 
โดยมีลักษณะองค์รวมไปยัง
ส่วนย่อย เป็นการให้แนวคิดหลัก
ท่ีส าคัญ 

มุมมองเกี่ยวกับตัว
นักเรียน 

นักเรียนถูกมองว่าไม่มีความรู้ ไม่มี
ข้อมูลใด ๆ การให้ข้อมูลแก่นักเรียน
จะท าโดยครู 

มองว่านักเรียนมีความคิดและ
สามารถสร้างทฤษฎีและเช่ือว่า 
นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
เบ้ืองต้น 

 



  49 

ตาราง 1 (ต่อ) 
 

หัวข้อที่ใช้
เปรียบเทียบ 

การสอนรูปแบบเดิม การสอนแนะให้รู้คิด 

การประเมินผล การประเมินผลนักเรียนจะแยกจาก
การสอน และการทดสอบจะเกิดการ
แบ่งระดับนักเรียน และเน้นการ
แข่งขัน 

การประเมินผลนักเรียนอยู่ใน
ขั้นตอนของการสอน ด้วยการต้ัง
ค าถาม สังเกต นักเรียนจาก
ผลงาน ไม่เน้นการแข่งขัน 

 
ท่ีมา: เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร.  2552-2553.  การสอนแนะให้รู้ คิด (Cognitively 

Guided Instruction: CGI: รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์.  หน้า 6. 
 

 จากการศึกษาการประเมินในช้ันเรียนของการสอนแนะให้รู้คิด ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
การประเมินของการสอนแนะให้รู้คิดจะสอดแทรกอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว 
โดยใช้การประเมินบ่อย ๆ เพื่อท่ีครูจะสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อีกท้ัง
ควรใช้การประเมินท่ีหลากหลาย เช่นการสังเกต การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด เป็นต้น 

1.9 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนแนะให้รู้คิด  
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีศึกษาตัวแปรการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 

ดังนี้ 
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2551, น. 187-191) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ท่ีใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเช่ือมโยงโดย
บูรณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลกับส่ิงแวดล้มศึกษาส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดท่ีใช้
ทักษะการให้เหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลกับส่ิงแวดล้อมศึกษา และเพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นในด้านความเข้าใจ
คณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเช่ือมโยง เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และการส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยจัดกระท ากับกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
จ านวน 45 คน ของโรงเรียนแย้มวิทยาการ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่าง
ง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล และทักษะการเช่ือมโยงทาง



  50 

คณิตศาสตร์ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมซึ่งมีจ านวน 5 ฉบับ คือแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อศึกษาความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเช่ือมโยง เจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ และการมีส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  4) แบบสัมภาษณ์มี 3 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณ์เพื่อ
ศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล และทักษะการ
เช่ือมโยง 5) แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ 6) แบบวัดการมีส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่งผลการ
ทดลองผลปรากฏว่า 1) ด้านความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ด้านการให้เหตุผล และด้านทักษะการ
เช่ือมโยง พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการ
ทดลองท่ีระดับนัยส าคัญ .01  2) ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจาก
การท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง และนักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีแสดงเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ขณะเรียน และ 5) ด้านส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบวัดการมีส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายหลังการทดลองมากกว่า
ก่อนการทดลองท่ีระดับนัยส าคัญ .01 และนักเรียนแสดงพฤติกรรมด้านการมีส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม
จากการสังเกตระหว่างเรียน 

 

2. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ 
2.1 ความหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพือ่สง่เสริมการเรียนรู้ 

การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทของ 
ส่ิงท่ีน าไปใช้และศาสตร์ท่ีน าไปใช้ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

Hattie และ Timperley (2007, p. 81) กล่าวถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นมโนทัศน์ของข้อมูลท่ีให้โดยตัวแทนของผู้กระท าเช่น ครู เพื่อน 
หนังสือ พ่อแม่ ตัวเอง หรือประสบการณ์ โดยพิจารณาในแง่ของสมรรถนะ(Performance) หรือความ
เข้าใจ ครูหรือพ่อแม่สามารถให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเพื่อท าให้นักเรียนเข้าใจข้อมูลท่ีชัดขึ้น ท้ังนี้สามารถให้
ก าลังใจนักเรียนและนักเรียนสามารถปรับปรุงค าตอบ หรือการตอบสนองให้ถูกต้อง ดังนั้น การให้
ข้อมูลย้อนกลับคือ สมรรถนะ การแสดงการกระท าให้บรรลุผลส าเร็จ (Performance) 

Winne และ Butler,  1994 , as cited in Hattie และ Timperley (2007 , p. 82)  
สรุปความหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไว้ว่า ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ คือข้อมูลท่ีนักเรียนสามารถ ยืนยัน เพิ่ม บันทึกใหม่ (Overwrite) ปรับ หรือ เปล่ียนโครงสร้าง
ใหม่ของข้อมูลในความทรงจ าของสมอง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นคือ ความรู้หลัก อภิปัญญา ความเช่ือ
เกี่ยวกับตนเองและภาระงาน หรือการรู้คิดเกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธี 
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Mory Edna H (2013, pp. 745-746) ให้ความหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีเป็นปัจจัยท าให้
เกิดผลปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลง และแก้ไขด้วยตัวของมันเอง อย่างไรก็ตามความหมายของค าว่า
ข้อมูลย้อนกลับจะแตกต่างกันไปตามบริบท ระบบ หรือสถานการณ์ท่ีใช้ ในกรณีด้านการศึกษา 
นักการวิจัยส่วนใหญ่นิยามค าว่าข้อมูลย้อนกลับไว้ว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นเนื้อหาหรือส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอน 

2. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หมายรวมถึง การส่ือสาร หรือ 
กระบวนการท่ีให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนท่ีเป็นการตอบสนองต่อค าถามในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

3. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นการเปรียบเทียบผลของ 
การกระท ากับเกณฑ์มาตรฐาน เป็นข้อมูลท่ีแสดงแก่นักเรียนหลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
โดยถ่ายทอดได้จากหลายกระบวนการไม่จ าเป็นต้องเป็นเพียงจากการตอบค าถามว่าถูกต้องเ ท่านั้น 
สามารถถ่ายทอดข้อมูลลักษณะ ความแม่นย า ระยะเวลา การแนะน าแนวทาง ข้อความท่ีเป็น  
การส่งเสริมแรงจูงใจ ล าดับของบทเรียนท่ีต้องท าในขั้นตอนถัดไป การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ และ 
เป้าหมายของการเรียน เป็นต้น 

4. ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน การให้ข้อมูลย้อนกลับคือข้อความทุก ๆ อย่างแสดงเพื่อเป็นการตอบสนอง
นักเรียน 

5. นิยามท่ีดีท่ีสุดของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คือเป็นข้อมูลท่ี
แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์เชิงประจักษ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการ  

เชิดศักด์ิ ไอรมณีรัตน์ (2552, น. 1) ให้ความหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ว่า เป็นข้อมูลท่ีให้แก่นักเรียนท่ีบรรยายถึงพฤติกรรมหรือความสามารถในการเรียน
หรือการท างานของนักเรียน โดยมีเจตนาท่ีต้องการพัฒนาพฤติกรรมหรือความสามารถของนักเรียน 

โชติมา หนูพริก (น. 4) ได้ให้ความหมายของการให้ข้อมูลย้อนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไว้
ว่า เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning) เป็นการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมระหว่างนักเรียนและครู พัฒนา
ความสามารถของนักเรียนโดยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนในระยะยาว และเป็น  
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นมิตร 
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จากการศึกษาความหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้วิจัย
สามารถสรุปความหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ว่าเป็นการส่ือสารเพื่อ
ตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน มีจุดประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อสะท้อนให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับสมรรถนะ
และความเข้าใจโดยเป็นการสะท้อนเน้นทางบวกเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีดี และเป็น
การประเมินนักเรียนเบ้ืองต้น  

2.2 ลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีหลายลักษณะ แต่ละลักษณะเหมาะสม

กับการจัดการเรียนการสอนแต่ละช่วงท่ีแตกต่างกันออกไป  
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ การให้ข้อมูล

กระตุ้นการเรียนรู้ (Feed up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
ต่อยอด (Feed forward) (Hattie & Timperley, 2007, p. 86; โช ติมา หนูพ ริก , 2558-2559, 
พฤศจิกายน - มีนาคม, น.18; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2557, น. 179)  โดยนักการศึกษาแต่ละท่านอธิบาย
ลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับไว้ดังนี้  

Hattie และ  Timperley (2007 , pp. 86 -87); โช ติมา หนู พ ริก  (2558 -2559 , 
พฤศจิกายน - มีนาคม, น. 18-26) ได้กล่าวถึงลักษณะการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
ท้ัง 3 ลักษณะ ไว้คือ จุดประสงค์หลักของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีลดความ
แตกต่างระหว่างความเข้าใจในปัจจุบัน และสมรรถนะ รวมถึงเป้าหมาย การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีมี
ประสิทธิภาพจะสามารถตอบค าถามได้ 3 ค าถามหลักใหญ่ๆ คือ   1) Where am going? (เป้าหมาย
คืออะไร) 2) How am going? (กระบวนการอะไรท่ีท าให้ไปถึงเป้าหมาย) และ 3) Where to next? 
(กิจกรรมอะไรท่ีต้องท าถัดไป หรือควรท าอะไรท่ีเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้น) ซึ่งค าถามท้ัง 3 ค าถามหลัก
ใหญ่นี้สอดคล้องกับลักษณะการให้ข้อมูลย้อนกลับท้ังสามลักษณะคือ  1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้  (Feed up) 2) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และ 3) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อ
ยอด (Feed forward) ตามล าดับ แสดงรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไว้ดัง
ภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 แสดงรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

ท่ี มา : Hatties, John และ  Timperley, Helen.  (2007).  The Power of Feedback. 
77(1): p. 87 
    

Hattie และ Timperley (2007, pp. 86-87) อธิบายเพิ่มเติมว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการให้ข้อมูลท่ีหมายรวมถึง การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed 
up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed Forward) 
ไว้ดังนี้ 
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1. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน (Feed up) โดยแจ้งจุดประสงค์ 
การเรียนรู้และการประเมินท่ีชัดเจนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการเรียนรู้และการประเมิน ท าให้ครู
มั่นใจได้ว่า นักเรียนมีความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้  ความคิดรวบยอด ภาระงาน และ  
การประเมินผล   

2. การให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความส าเร็จท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขแก่นักเรียน (Feedback) 

3. การให้ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทางพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น (Feed Forward) 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2557, น. 175-202) ได้อธิบายลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ไว้ว่ามี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed up) เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของ 
การเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ แหล่ง  
การเรียนรู้ ภาระงาน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลท่ีครูจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนเริ่ม 
การจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ครูยังต้องสร้างแรงจูงใจภายใน ( Inner Motivation) อธิบายให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของบทเรียนท่ีจะเรียนในคาบเรียนนั้น ๆ เมื่อนักเรียนทราบถึงประโยชน์ของ
บทเรียน นักเรียนจะเกิดแรงจูงใจและอยากเรียนรู้ การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีส าคัญ
มากของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะนักเรียนได้ทราบข้อมูลท่ีส าคัญก่อนจะเริ่มเรียน อีก
ท้ังยังมีแรงจูงใจและอยากเรียนรู้ การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีวินัยในตนเองทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ และแนวทาง 
การเรียนรู้ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ ท่ีสุดท่ีท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน ( Inner Motivation)  
ท่ีนักเรียนเกิดความตระหนักและมีความต้องการในการเรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ของตนเองมากกว่า
ปัจจัยภายนอก  

การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed up) เป็นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) 
โดยแรงจูงใจ คือการลงทุนส่วนตัวของบุคคลท่ีอยู่ภายในจิตใจคือ แรงบันดาลใจ (Inspiration) หรือ
แรงปรารถนา (Passion) ก ากับทิศทางและสร้างความต่อเนื่องการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นทรัพยากร
ส่วนตัวคือ ความสนใจ การจัดการเวลา การใช้ความพยายามของแต่ละคนจนประสบความส าเร็จ  
ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้อธิบายไว้ว่า ส่ิงจูงใจท่ีท าให้บุคคลใช้ความพยายามในการท างานต่าง ๆ 
ให้ประสบความส าเร็จอย่างดีท่ีสุดตามท่ีได้ก าหนดจุดมุ่งหมายไว้นั้นประกอบด้วย  1) ความต้องการ
ความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการกระท าส่ิงต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ
ของตนเพื่อประสบความส าเร็จ บุคคลท่ีมีความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์แล้วจะมีลักษณะชอบงานท่ีท้าทาย
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ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนต้องการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานจากบุคคลรอบข้าง   2) ความต้องการความผูกพัน (Need for 
Affiliation) เป็นความต้องการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น เป็นส่วนหนึ่ งของสั งคมหรือกลุ่ม 
มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น บุคคลท่ีมีความต้องการความผูกพันจะมีคุณลักษณะของความร่วมมือ
มากกว่าการแข่งขัน สร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่นได้ และ 3) ความต้องการพลังอ านาจ 
(Need for Power) เป็นความต้องการมีพลังอ านาจหรืออิทธิพลอยู่ เหนือบุ คคลอื่น บุคคลท่ีมี 
ความต้องการพลังอ านาจสูงจะมีคุณลักษณะความเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ ต้องการได้รับการยอมรับ
หรือยกย่องจากบุคคลอื่น ชอบการแข่งขันเอาชนะ  การใช้แรงจูงใจสู่การลงมือท าเพื่อบรรลุ 
ความคาดหวังเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคนมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน เป้าหมายของครูกับ
นักเรียนไม่ตรงกัน ครูพึงยึดเป้าหมายของนักเรียนเป็นหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีดีน าไปสู่ผลการเรียนท่ีลึกซึ้งแตกฉาน ครูควรให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แก่
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมีวินัยในตนเอง การก าหนด
เป้าหมายของตนเอง การควบคุมตนเอง และการก ากับตนเอง 

ผลของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ท าให้เกิดแรงจูงใจภายใน การมีวินัยในตนเอง 
ทราบผลลัพธ์การเรียนรู้ และทราบแนวทางการเรียนรู้ น าไปสู่ความพร้อมในการเรียน  

1.1 จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
 จุดมุ่งหมายของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  มีดังนี้ 

1. สร้างแรงจูงใจภายในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาจากความต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจภายในของนักเรียนท่ียังเล็ก
อาจจะต้องใช้แรงจูงใจภายนอกมากระตุ้นก่อน แต่สุดท้ายจะต้องสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดข้ึน 

2. กระตุ้นความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านต่าง 
ๆ เช่น ความรู้ ความมีวินัย ทักษะการค านวณ เป็นต้น 

3. กระตุ้นแรงบันดาลใจ (Inspiration) ในการท่ีจะท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4. กระตุ้นการคิดขั้นสูง ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียน 

5. กระตุ้นวินัยในตน เอง (Self - Discipline) ประกอบด้วยการก าหนด
เป้าหมายของตนเอง การก ากับตนเองและการควบคุมตนเองซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการประสบ
ความส าเร็จ 

6. สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังบรรยากาศทางกายภาพและ
บรรยากาศทางสังคม และบรรยากาศทางจิตวิทยา 
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7. สร้างความกระตือรือร้น ท่ีจะปฏิบั ติกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรม 
การพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 

8. ท าให้นักเรียนทราบถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ และแนวทางการเรียนรู้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงผลของการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ท่ีมา:  วิชัย  วงษ์ใหญ่ .  (2557).  การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching).  พิมพ์ครั้ง
ท่ี 3.  หน้า 182 
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1.2 วิธีการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ มีหลากหลายวิธี  
1.2.1 การใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 

การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สามารถท าได้โดยใช้การค าถาม การให้
ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นการต้ังค าถาม ท่ีกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของ
นักเรียน มุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้เป็นส าคัญ ค าถามท่ีกระตุ้นการเรียนรู้
ท่ีดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ได้ โดยตัวค าถามท่ีมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่มักจะเป็น
ค าถามท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถคิดได้อย่าง
กว้างขวาง ไม่มีขอบเขตจ ากัด ลักษณะของค าถาม จะเป็นค าถามปลายเปิด ให้นักเรียนคิดในส่ิงท่ีไม่
น่าจะเป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถเป็นไปได้ ค าถามลักษณะนี้จะดึงดูดความสนใจจาก
นักเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งการใช้ค าถามเป็นการมุ่งกระตุ้นการคิดของนักเรียนมากกว่าการได้ค าตอบท่ี
ถูกต้อง ครูต้องระวังในการตั้งค าถามในส่วนนี้ ไม่คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถตอบได้ถูกต้อง แต่เน้น
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาให้มากท่ีสุดและเกิดความอยากรู้ นี่คือจุดมุ่งหมาย
ของการต้ังค าถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  ตัวอย่างการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สามารถแสดง
แบ่งตามระดับช้ัน และสาระส าคัญได้ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ตัวอย่างการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการเรยีนรู ้
 

สาระส าคัญ ระดับ ตัวอย่างค าถาม 

ค าไทยท่ีมีหลาย
ความหมาย  

ป. 3 

นักเรียนคิดว่าค าว่า “กิน” ในสองประโยคนี้ มีความหมาย
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
1. ฉันกินข้าวก่อนมาโรงเรียน 
2. คนทุจริตโกงกินชาติ 

ขนราก ม.1 
นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่า ขนราก เหมือนหรือต่างจากราก 
อย่างไร และเราจะมีวิธีการอย่างไรให้มองเห็นขนรากข 

เลขยกก าลัง ม.2 
มีเลข 3 อยู่ 2 ตัว นักเรียนคิดว่าจะท าอย่างไรจึงได้ค าตอบ
เท่ากับ 9  

การมีสติอยู่กับปัจจุบัน ทุกระดับ 
นักเรียนคิดว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราควร
ก าจัดส่ิงใดก่อน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

สาระส าคัญ ระดับ ตัวอย่างค าถาม 

จิตสาธารณะ ใช้ได้กับทุกระดับ 
นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถท าประโยชน์
ให้กับสังคมเรื่องใดได้บ้าง 

ความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ได้กับทุกระดับ 
นักเรียนคิดว่า โรงแล้วได้ประโยชน์ร่วมกนั เป็น
ความคิดท่ีถูกต้องหรือไม่ 

การรับประทานอาหาร
สุขภาพ 

ใช้ได้กับทุกระดับ 
นักเรียนคิดว่าสุขภาพท่ีดีเริ่มต้นจากอะไรได้บ้าง 
นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเริ่มมีสุขภาพดีของ
ตนเองอย่างไร 

การใช้ App Line ในการ
เรียนรู ้

ใช้ได้กับทุกระดับ 
นักเรียนคิดว่า App Line ใช้ท าอะไรได้บ้าง 
และนักเรียนสามารถใช้ App Line ท าอะไรบ้าง 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

อุดมศึกษา 
นักศึกษาคิดว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ต้องท าเป็น 5 บทหรือไม่ เพราะเหตุใด 

การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน 

อุดมศึกษา 
นักศึกษาคิดว่า การเรียนการสอนกับการวิจัย
เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

การโค้ชเพื่อการรู้คิด อุดมศึกษา 
นักศึกษาคิดว่าการโค้ชสามารถพัฒนาการคิด
ของนักเรียนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

การประเมินตามสภาพจริง อุดมศึกษา 
นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนการสอนกับการ
ประเมินตามสภาพจริง เป็นส่ิงเดียวกันหรือไม่ 

 
ท่ีมา: วิชัย  วงษ์ใหญ่.  (2557).  การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching).  พิมพ์ครั้งท่ี 

3.  หน้า 185-186 
 

1.2.2 การใช้ส่ือเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถ

เลือกใช้ได้ตามความสนใจของนักเรียนและสัมพันธ์กับสาระส าคัญท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้ ส่ือท่ีน ามาใช้
กระตุ้นการเรียนรู้มีหลากหลายชนิด เช่น ของจริง รูปภาพ คลิป เป็นต้น การเลือกใช้ส่ือประเภทใด
ขึ้นอยู่กับบริบท สาระส าคัญท่ีต้องการท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ธรรมชาติของนักเรียน และ
จุดมุ่งหมายของการกระตุ้นการเรียนรู้  
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ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมาก มี ส่ือท่ีอยู่ ในโลก
ออนไลน์มากมายท่ีครูสามารถคัดสรรมาใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ การเลือกส่ือออนไลน์ควร
สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนด้วย ส่ือแต่ละช้ินมีความซับซ้อนใน  
การวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจในระดับท่ีแตกต่างกัน กรณีท่ีเป็นเด็กเล็กสมควรใช้ส่ือตรงไปตรงมา 
ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าเป็นเด็กโตสามารถใช้ส่ือท่ีซับซ้อนมากขึ้นได้ การใช้ส่ือในการกระตุ้นการเรียนรู้ อาจ
มีการใช้ค าถามร่วมด้วย เพื่อให้การกระตุ้นการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ดูส่ือและ
ตอบค าถามร่วมด้วย เพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆต่อไป 

การเลือกส่ือออนไลน์มีข้อพึงระวังบางประการ เช่น ส่ือท่ีมีความรุนแรงไม่
ควรน ามาใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เพราะการท่ีนักเรียนได้ดูส่ือรุ่นแรงจะเกิดการรับรู้และจดจ า
ไว้ในจิตส านึก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ดังนั้ นควรเลือกส่ือท่ีไม่มี 
ความรุนแรง แต่มีความสร้างสรรค์ ซึ่งการท่ีนักเรียนได้ดูส่ือท่ีสร้างสรรค์ช่วยท าให้สมองส่วนคิด (สมอง
ส่วนหน้า) ท างานในเชิงบวก เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ต่อไป 

1.2.3 การใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
การใช้เรื่องเล่าเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้ส าหรับการใช้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ท่ีครู

สามารถเลือกใช้ตามบริบทของการสอน การใช้เรื่องเล่าท่ีมีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ 
การคิดขั้น สูงและมิติด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี เรื่องเล่าท่ีใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควรเป็นเรื่องจริงท่ีเกิดกับประสบการณ์ของครู หรือเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ การใช้เรื่องเล่า หากครูมีทักษะในการเล่าเรื่องท่ีมีอรรถรสจะยิ่งกระตุ้นการเรียนรู้
ได้มากขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการเล่าจะเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีรู ปแบบเรียนรู้ 
จากการฟัง นั่นคือ ถ้านักเรียนชอบฟังแล้วการใช้วิธีการเล่าเรื่องจะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี  
การเล่าเรื่องท่ีกระตุ้นการเรียนรู้นั้น ครูจะต้องสอดแทรกสาระส าคัญเข้าไปในเนื้อเรื่อง เพื่อให้เรื่องท่ี
เล่าสามารถเช่ือมโยงไปสู่สาระส าคัญท่ีนักเรียนจะต้องเรียนรู้หรือทักษะท่ีต้องปฏิบัติได้ การเล่าเรื่อง 
ไม่ใช่เล่าไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีสาระส าคัญ การเล่าเรื่องโดยไม่มีสาระส าคัญจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์และไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้ เรื่องท่ีเล่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากท่ีครูจะต้องคัดสรรมาแล้ว
เป็นอย่างดี เรื่องท่ีน ามาเล่าควรมีเนื้อหาท่ีสร้างสรรค์ สามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
ยังสามารถพัฒนามิติทางด้านจิตใจได้ด้วย นับว่าเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า ทักษะการเล่าเรื่องท่ีส าคัญ  
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และจินตนาการของนักเรียน มีดังนี้ 

1. การใช้เสียงประกอบการเล่าเรื่องท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่อง 
2. การใช้ภาษากายประกอบการเล่าเรื่องช่วยการท าความเข้าใจกับเนื้อเรื่อง 
3. การสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมของนักเรียนไปกับเรื่องราวที่เล่า 



  60 

4. การใช้ค าถามสอดแทรกขณะเล่าเรื่อง เพื่อให้ความคิดของนักเรียนอยู่กับ
เรื่องท่ีเล่า ท าให้คิดและติดตามตลอดเรื่องเล่า 

5. การสรุปเรื่องท่ีเล่าเพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป 
6. ทักษะการเล่าเรื่องดังกล่าว ครูควรฝึกฝนให้เกิดความช านาญ มีหลาย

ครั้งท่ีครูเล่าเรื่องแล้วนักเรียนขาดความสนใจกาลงคัน ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้สูญเสียไป 
7. การใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สามารถท าได้ตลอดเวลาของ 

การสอน โดยไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ แต่ครูต้องวิเคราะห์และเลือกจังหวะเวลาในการเล่าให้เหมาะสม และ
ท าให้การกระตุ้นการเรียนรู้บรรลุจุดหมาย 

1.2.4 การให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
การให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีใช้ส าหรับการกระตุ้น 

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครุมีกิจกรรมท่ีใช้เวลาไม่มากในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้ กิจกรรมส าหรับปฏิบัติส าหรับการกระตุ้นการเรียนรู้ เน้น  
การสร้างความต่ืนตัวและความสนใจ มากกว่าการฝึกทักษะการปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้โดยท่ัวไป 
ลักษณะกิจกรรมการปฏิบัติในการกระตุ้นการเรียนรู้มีความท้าทายความคิดและจินตนาการของ
นักเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีสนุกต่ืนเต้น กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ไม่ควรยาก
หรือง่ายเกินไป ครูควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน หากกิจกรรมง่ายเกินไป
จะไม่น่าสนใจ และถ้ากิจกรรมยากเกนิไปจนไม่ท าให้ส าเร็จได้ กิจกรรมนั้นก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ได้ การกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม ครูควรใช้ค าถามด้วย เพื่อให้ นักเรียนใช้
กระบวนการคิดต่าง ๆ เกิดการเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีจะเรียนรู้ต่อไป การใช้กิจกรรมให้
นักเรียนปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้นี้จะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะนักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัส  
ต่าง ๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก อีก ท้ังเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่การเรียนรู้
สาระส าคัญต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้มีประสบการณ์กับส่ิงท่ีก าลังจะเรียนรู้ อย่างไรก็
ตามกิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ควรมีสาระส าคัญท่ีนักเรียนจะต้องเรียนรู้บูรณา
การอยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการคุณลักษณะได้อีกด้วย แต่อย่าลืมว่า
กิจกรรมส่วนนี้ปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เท่านั้น จุดมุ่งหมายส าคัญคือ การท าให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจแรงปรารถนาในการเรียนรู้ต่อไป 

การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธีการ ครูอาจใช้ 
วิธีการใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันก็ได้ แต่ยึดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ แรงบันดาลใจใน  
การเรียนรู้ ท่ีเป็นรากฐานของความสุขในการเรียน เป็นส าคัญ โดยการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
มีกิจกรรมส าคัญท่ีครูควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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1. สร้างความสนใจในการเรียนรู้ 
2. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
3. สร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้กับนักเรียน 
4. สร้างแรงปรารถนาในการเรียนให้กับนักเรียน 
5. สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. กระตุ้นวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 
7. สร้างความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้ 
8. กระตุ้นกระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียน 
9. ส่ือสารผลลัพธ์ของการเรียนรู้ไปยังนักเรียน 
10. ทบทวนความรู้เดิมท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
11. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
12. แจ้งภาระงานท่ีนักเรียนจะได้ปฏิบัติการเรียนรู้ 
13. แจ้งประเด็นและเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ โดยนักเรียนมี

ส่วนร่วมในการก าหนดประเด็น และเกณฑ์การประเมินได้ 
2. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูลในระหว่าง และหลังจากท่ี

นักเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ หรือหลังจากท่ีนักเรียนได้ท าภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับผล
การเรียนของนักเรียน พฤติกรรมต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายให้เพื่อทราบว่านักเรียนมีจุดเด่น จุดอ่อน
อะไรบ้าง จุดท่ีนักเรียนควรจะปรับปรุง   การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีดี ครูต้องใช้การส่ือสารเชิงบวก 
(Positive Communication) ท่ีให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และปรับปรุง พัฒนาตนเอง มีแรงบันดาล
ใจในการเรียนรู้  

2.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

คุณภาพของผลงาน พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยามอันพึงประสงค์ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักเรียน ท้ังก่อน ระหว่างและภายหลังท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการท า
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทราบถึงจุดแข็งและจุดด้อยท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง 

2.2 ความส าคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้นักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนาตนเอง ท าให้
สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มศักยภาพ 
นอกจากนี้นักเรียนได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีชัดเจนยังช่วยท าให้มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองให้
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ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นอีกด้วย เนื่องจากการท่ีนักเรียนทราบจุดพกพร่องของตนเอง จะท าให้เขา
สามารถวางแผนและก าหนดวิธีการพัฒนาตนเองได้ตรงตามรูปแบบ การเรียนรู้ (Learning Style) 
ของตนเองได้ 

2.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการกล่าวค าพูด 
ส าหรับการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์นั้น โค้ชจะใช้การส่ือสารเชิงบวก 

(Positive Communication) ด้วยความจริงใจท้ังท่ีเป็นภาษาพูดและภาษากายท่ีท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ การปรับเปล่ียนการกล่าวค าพูดจากแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ท่ีสร้างสรรค์ แสดงได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตาราง 3 แสดงการใหข้้อมูลย้อนกลับด้วยการพูดแบบใหม่ 
 

การพูดแบบเดิม การพูดแบบใหม่ 

- บอกให้รู้ - ต้ังค าถามชวนคิด 

- ท าตัวเป็น
ผู้เช่ียวชาญ 

- ชักชวนให้คนอื่นแบ่งปันส่ิงท่ีถนัด 

- ควบคุมความรู้ - ช่วยดึงประสบการณ์ของนักเรียนออกมา 

- ช้ีน าทางออก - แสดงให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาเก่งและฉลาด 

- มุ่งแต่วิเคราะห์ - สังเคราะห์หรือน าความคิดของผู้อื่นมาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวและมอง
ภาพรวม 

  

ท่ีมา:  วิชัย  วงษ์ใหญ่ .  (2557).  การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching).  พิมพ์ครั้ง
ท่ี 3. หน้า 274. 
    

ตัวอย่างการกล่าวค าพูดอย่างสร้างสรรค์ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ ในลักษณะ  
I massage หรือการส่ือสารความคิดความรู้สึกต่าง ๆ จากครูไปยังนักเรียน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเพิ่มพลังปรารถนา เช่น อะไรท่ีช่วยให้งานมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น, อะไรคือส่ิงท่ีนักเรียนประทับใจมากท่ีสุดในงานท่ีท า, ครูคิดว่าถ้าเธอใช้ความ
พยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดเธอจะท างานได้ดีกว่าเดิม เป็นต้น 

2. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการใช้ความพยายาม เช่น ส่วนไหนท่ี
คิดว่าดีท่ีสุด, เล่าให้ฟังมากกว่านี้ได้ไหม , ยังมีวิธีการพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่  ขอให้ใช้ 
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ความมุ่งมั่นและความพยายามมากขึ้น นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนใดของงานท่ีสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอีก
หรือไม่ เป็นต้น 

3. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพิ่มพลังการตรวจสอบตนเอง เช่น ใจของนักเรียน
บอกว่าอะไร มีอะไรท่ีนักเรียนอยากท าให้น้อยลง จากจุดนี้นักเรียนคิดว่าจะท าอะไรต่อไป นักเรียนคิด
ว่าถ้าท าอย่างนี้แล้วจะเกิดผลเสียอะไร มีส่วนไหนของงานท่ีนักเรียนอยากใช้เวลากับมันมากขึ้น 
นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้ ครูไม่ค่อยมั่นใจในค าตอบของนักเรียน 
อยากให้ลองทบทวนดูอีกครั้ง เป็นต้น 

4. การสร้าง Self-talk ของตนเองพยายามสร้างชุดประโยคให้ครอบคลุม
เป้าหมายของตนเองให้มากท่ีสุด คิดบวก ใส่พลังงานท้ังหมดลงไปในทุกค าพูดและการสนทนากับ
ตัวเอง เช่น ใช่ค าพูดท่ีเป็นตัวของตัวเอง ใช้ค าพูดท่ีชัดเจน ครอบคลุม ใช้ค าพูดท่ีเรียบง่าย จ าง่าย ใช้
ค าพูดท่ีไม่ท าให้เกิดผลเสียข้างเคียง ใช้ค าพูดทีเหมาะสมกับศักยภาพท่ีเรามี ใช้ค าพูดท่ีเป็นนามธรรม 
จับต้องได้ เห็นภาพ ตรวจสอบได้ เป็นต้น 

2.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเน้นการสะท้อนคิดและถอดบทเรียน 
การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) เป็นการให้นักเรียนคิดไตร่ตรอง 

ทบทวน พิจารณาส่ิงต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีเหตุผลด้วยสติและปัญญา เป็นวิธีการทบทวน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ การสร้างความรู้ การค้นพบจุดเด่น 
และจุดด้อยท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิด
ผ่านประสบการณ์ท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการหยั่งรู้และค้นพบตนเอง การเขียน
บันทึกสะท้อนคิดยังช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย  
การสะท้อนคิดช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สร้างความตระหนัก ใช้สถานการณ์กระตุ้นความรู้สึกและความคิด 
2. ทบทวนและตระหนักถึงความรู้สึก บรรทุก และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. ทบทวนข้อเท็จจริง เขียนบันทึก และน าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. หาข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อท าความเข้าใจเหตุการณ์นั้น 
5. ปรับเปล่ียนการเรียนรู้ ปรับมุมมอง ความคิด จากการเรียนรู้ 
6. การน าความรู้จากการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

การสะท้อนคิด 3 ระยะ ครูสามารถใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการให้
นักเรียนสะท้อนคิดตนเองตลอดช่วงเวลาของการเรียนรู้ดังนี้ 

Reflection on action เกิดขึ้นหลังจากประสบการณ์เป็นการมองย้อน
สถานการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีดียิ่งขึ้น 
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Reflection in Action เกิดขึ้นในขณะท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่มีค าตอบ
ชัดเจน และท าให้หยุดคิด เพื่อหาทางออก แก้ปัญหาขณะท ากิจกรรม 

Reflection for Action เป็นการเปิดความคิดท่ีมุ่งจะวางแผนการแก้ปัญหา
ในอนาคต 

การถอดบทเรียน (Lesson – Learned) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์
ความรู้และประสบการณ์หลังการปฏิบั ติกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหรือการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากนี้การถอดบทเรียนยังเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับอ่ยางเป็นระบบต่อคณะท างานเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วเป็นการกระตุ้นให้คณะท างานเกิดความต่ืนตัวและมีความรู้สึก
ผูกพัน (Involve) อยู่กับกิจกรรมและเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้เน้นท่ีผล 
การปฏิบัติว่าเป็นไปตาม “ส่ิงท่ีคาดหวัง” อย่างไรให้นักเรียนรู้จักทบทวนตนเองการจับประเด็นความรู้
ท่ีเกิดขึ้นส้ันๆ ภายหลังการท ากิจกรรมของกลุ่มรวมท้ังทบทวนและสะท้อนบทเรียนเพื่อน าไปสู่ 
การวางแผนต่อไป โดยลักษณะการถอดบทเรียนมีดังนี้ 

1. บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขท่ีเกิดขึ้น 
2. ค าอธิบายจะต้องมีคุณค่าไปสู่การปฏิบัติ 
3. ค าอธิบายจะมีค าส าคัญหรือสาระส าคัญท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
4. บทเรียน คือความรู้เมื่อจบเหตุการณ์หรือบทเรียนท่ีสังเคราะห์จาก

สารสนเทศท่ีเก็บสะสมข้อมูลในอดีต 
2.5 การส่ือสารเชิงบวกเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

การส่ือสารเชิงบวกนับว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพราะการส่ือสารเชิงบวกช่วยเพิ่มพลังการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ให้นักเรียนยอมรับจุดท่ีตนเองต้องปรับปรุง อีกท้ังยังช่วยท าให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาตนเองอีกด้วย หลักการส่ือสารเชิงบวกมีดังนี้  

1. ให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีท่ีต้อง
ให้ความเคารพ ให้ความส าคัญกับมิติทางด้านจิตใจท่ีอ่อนโยนในฐานะท่ียังเป็นเด็ก 

2. ใช้ภาษากายท่ีมีประสิทธิภาพ ในการส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกถึงความ
ห่วงใย ความรักและความปรารถนาดีต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนเกิดการรับรู้ว่าครูมีความรักให้กับเขา 
นักเรียนจะมีพลังในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมาก 

3. ใช้ภาษาเชิงบวก หลีกเล่ียงค าต าหนิ โดยภาษาเชิงบวกเป็นภาษาท่ีมีพลัง  
สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้กับนักเรียนเกิดความต้องการพัฒนาตนเอง ความ
เช่ือมั่น ความภาคภูมิใจ ไม่ใช่ภาษาในเชิงต าหนิติเตียน หรือเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่น ๆ เพราะ
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เป็นการบั่นทอนก าลังใจ คามเช่ือมั่น และท าลายความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัย
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีส าคัญมาก 

4. การส่ือสารในแนวราบ เป็นการส่ือสารด้วยภาษาท่ีมีความเท่าเทียมกัน
ระหว่างครูและนักเรียน ในลักษณะของสุนทรีสนทนา และการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนตัดสิน ท าให้
บรรยากาศการสะท้อนผลการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนไม่มีความหวาดกลัว ท่ีจะ
รับทราบผลการประเมินมีโอกาสเลือกแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ก าหนดเป้าหมายและ
วิธีการพัฒนาตนเองโดยได้รับค าแนะน าจากครู 

5. การติดตามพัฒนาการของนักเรียน เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้นักเรียนทราบว่า
ครูเอาใจใส่พัฒนาการของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าเป็น
ความหวังของครู การไต่ถามถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การให้ก าลังใจ 
ทุกครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการพัฒนาตนเองหรือการเสริมแรงทางบวกให้กับ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

2.6 ทักษะการช่ืนชมและเห็นคุณค่า (appreciation skills) เป็นทักษะส าคัญของ
ครู การช่ืนชมและเห็นคุณค่าเป็นการส่ือสารระหว่างครูและนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ ท าให้การเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีอีกด้วย โดยตัวอย่างทักษะ 
การช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

3. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed Forward) เป็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนรู้ต่อเองด้วยตนเองได้ (self-learning) มุ่งเน้นการช้ีแนะ
แนวทาง และวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน อีกท้ังยังเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน และเป็น
การเสริมพลังการเรียนรู้ให้นักเรียน (Empower)  

3.1 แนวคิดของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed forward) ในมิติของ 
การรู้คิดหรือ Cognitive Science เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีจุดเน้นไปท่ีการเรียนรู้หรือการพัฒนาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(focus on future learning) มากกว่าการมองย้อนกลับไปท่ีผลการเรียนรู้หรือผลงานท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเป็นวิธีการพัฒนานักเรียนวิธีการหนึ่งโดยครูให้ข้อมูลแก่นักเรียนว่า 
ส่ิงท่ีนักเรียนควรจะพัฒนาในอนาคตคืออะไร เพื่อให้นักเรียนไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
บนฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยท่ีอาจะกระท ากับนักเรียน  
ท้ังช้ัน กลุ่มเล็ก หรือรายบุคคลก็ได้ ท้ังนี้การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด มีจุดมั่งหมายเพื่อให้
นักเรียนทราบว่า การเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึ้นในครั้งถัดไป (อนาคต) คือเรื่องอะไร มีสาระส าคัญ (concept) 
อย่างไร จะเรียนรู้อย่างไร จะเตรียมความพร้อมได้อย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ครั้งต่อไปนั้นมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดยังมุ่งให้นักเรียนแต่ละคนไป
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แสวงหาความรู้หรือเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจน มีทักษะท่ีคล่องแคล่ว
มากขึ้น ตามความสนใจของนักเรียนในลักษณะการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Individualize Learning) อีก
ด้วย 

การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed up) การตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน (Checking for Understanding) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการให้
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed Forward) มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาการเรียนรู้ แสดงได้ดัง
ภาพประกอบ 9 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงความสัมพันธ์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
  

ท่ีมา: วิชัย  วงษ์ใหญ่.  (2557).  การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching).  พิมพ์ครั้งท่ี 
3.  หน้า 296 
 

จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่าการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เน้นท่ีการสร้าง  
ความพร้อมและแรงจูงใจในการเรียน การตรวจสอบความเข้าใจเน้นท่ีระหว่างการจัดการเรียนรู้หรือ
การสอน การให้ข้อมูลย้อนกลับเน้นไปท่ีการเรียนรู้ในปัจจุบันและท่ีผ่านมาในอดีต ส่วนการให้ข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเน้นไปท่ีการเรียนรู้และการพัฒนาท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 
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3.2 ความส าคัญของการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีความส าคัญต่อนักเรียนหลายประการ ดังนี้ 

1. นักเรียนทราบประเด็น หัวข้อ สาระส าคัญ หรือทักษะท่ีจะเรียนรู้ในการเรียน
ครั้งต่อไป ซึ่งมีความต่อเนื่องหรือเช่ือมโยงจากการเรียนรู้ในครั้งปัจจุบัน 

2. นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได้ จากการท่ีเขา
ทราบว่าจะมีการเรียนรู้อะไรในการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

3. นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ี
สอดคล้องกับระดับความสามารถและธรรมชาติของตนเอง เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้
ครั้งต่อไปได้ 

4. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระท่ีจะมีการเรียนรู้ไว้
ล่วงหน้าได้ จากการท่ีทราบว่าจะมีการเรียนรู้อะไรในครั้งต่อไป 

5. นักเรียนสามารถเตรียมการฝึกทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะ
ใหม่ท่ีจะมีการเรียนรู้ได้ 

6. นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัยในตนเอง อย่างบูรณาการ ผ่านการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนรู้ล่วงหน้า 

7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาในการเรียนรู้ โดยจะสามารถใช้เวลาใน 
การเรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นสาระส าคัญได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

3.3 วิธีการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพหลายวิธี โดยมีวิธีท่ี

ส าคัญดังนี้ 
1. Concept Mapping หรือผังมโนทัศน์ของบทเรียนท่ีจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ

ก่อนท่ีจะเริ่มการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยมีความครอบคลุมท้ังองค์ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ช่วยท าให้นักเรียนทราบว่าเมื่อส้ินสุดการเรียนรู้ใน
หน่วยปัจจุบันแล้ว หน่วยการเรียนรู้ถัดไปเป็นเรื่องอะไร มีประเด็นใดบ้างท่ีส าคัญ 

2. Learning Outcomes Mapping หรือผังผลการเรียนรู้ เป็นการแสดงผล 
การเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วยเวลาหรือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไร  
มีพัฒนาการอย่างไร 

3. Advance Organizer หรือการให้ สังกัปแนวหน้า เป็นการฉายภาพการ
เรียนรู้ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ครอบคลุมสาระส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์
ท่ีต้องใช้ในการเรียนรู้ ระยะเวลา ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลช่วยท าให้นักเรียนเห็นภาพของ 
การเรียนรู้โดยรวมในการเรียนรู้ครั้งถัดไป 
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4. Power Questions หรือการใช้พลังค าถามกระตุ้นให้นักเรียนวินิจฉัยและ
พัฒนาตนเอง ช้ีแนะประเด็นและวีการเรียนรู้หรือพัฒนาท่ีเหมาะสมกับนักเรียน เพิ่มแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้ ให้ก าลังใจนักเรียน และเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง เช่น “เธอมั่นใจว่าท างานช้ินนี้ดีท่ีสุดแล้ว
ใช่ไหม” “แน่ใจนะว่าเธอท าสุดฝีมือแล้ว” เป็นต้น 

5. Cognitive Guided หรือการช้ีแนะทางการรู้ คิด เป็นการกล่าวแนะให้
นักเรียนใช้กระบวนการคิดด้วยตนเอง ว่าตนเองควรจะมีพัฒนาการเรียนรู้ในอนาคตอย่างไร วิธีการนี้
เน้นกระบวนการคิดของนักเรียนเป็นส าคัญ มากกว่าการบอกกล่าวจากครู นับว่าเป็นวิธี ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงส าหรับนักเรียนท่ีมีวินัยในตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้
จะคิดได้เองว่าส่ิงท่ีครูช้ีแนะนั้นหมายความว่าอย่างไร 

6. Group Discussion หรือการอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการท่ีครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการท างาน ความก้าวหน้า และผลลัพธ์ของกลุ่ม ว่า
จะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตอย่างไร นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะร่วมกันวิเคราะห์จุดท่ี
กลุ่มจะต้องพัฒนาโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ช่วยท าให้กลุ่มมีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้
ในอนาคตร่วมกัน 

7. Classroom based-assessment เป็นการน าผลการประเมินระดับช้ันเรียน
ในปัจจุบัน มาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการก าหนดประเด็นของการเรียนรู้ในอนาคต โดยครู
อาจจะต้องเป็นผู้ก าหนดด้วยตนเอง ในกรณีท่ีเป็นส่ิงท่ีส าคัญ จ าเป็น และอาจจะให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดด้วยก็ได้ การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ต่อยอด้วยวิธีการนี้ ช่วยให้การเรียนรู้มี 
ความสอดคล้องกับระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

8. Root Cause Misconceptions Analysis วิธีการนี้ครูจะน าผลการวินิจฉัย
สาเหตุของความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน มารเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการให้ข้อมู ลเพื่อ 
การเรียนรู้ในอนาคตของนักเรียน วิธีการนี้จะเหมาะกับนักเรียนเป็นรายบุคคลมากกว่าท้ังช้ันเรียน 
เนื่องจากการให้ข้อมูลจะมุ่งเน้นให้นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
ตามความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน 

9. Self – Reflection หรือการสะท้อนคิดด้วยตนเอง เป็นวิธีการให้นักเรียนใช้
การคิดสะท้อน (reflective thinking) เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด และผลการ
เรียนรู้ของตนเอง เพื่อค้นหาประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต  นักเรียนท่ีมี
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการคิดจะสามารถตอบโจทย์ของครูได้ว่าส่ิงท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตนั้น
คืออะไร 

10. Self – Assessment เป็นการให้ข้อมูลโดยให้นักเรียนประเมินตนเองจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในประเด็นท่ีครูเห็นว่านักเรียนสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ด้วยตนเองในอนาคต เน้น
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ให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง โดยการประเมินนี้มีความแตกต่างจากการประเมินโดยท่ัวไปในขั้น 
Checking for Understanding โดยการประเมินในส่วนนี้ มุ่งให้นักเรียนมองตนเองจนค้นพบว่า ส่ิงท่ี
ตนสามารถท าให้ดีขึ้นได้ในอนาคตคืออะไร ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเหมาะส าหรับนักเรียนท่ีมีลักษณะมุ่ง
อนาคตสูง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้จะก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองได้ดี 

11. Dialogue หรือสุนทรียสนทนา เป็นการใช้การสนทนาพูดคุยในประเด็น 
ต่าง ๆ ของการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อนาไปสู่การก าหนดประเด็นและเป้าหมายของการเรียนรู้ใน
อนาคต วิธีการนี้ครูจะสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้  หรือ
กระบวนการคิดของนักเรียนในลักษณะกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล  เพื่อให้นักเรียนคิดใคร่ครวญ 
ตรวจสอบ เกิดการรับรู้และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงจากด้านใน  (Transformative Learning) และ
เป็นผู้ก าหนดประเด็นการเรียนรู้และพัฒนาในอนาคตด้วยตนเอง  วิธี Dialogue แตกต่างจากวิธี  
Self – Reflection และ Self – Assessment อย่างชัดเจนโดยวิธี Dialogue เป็นวิธีท่ีครูจะให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนให้ค้นพบด้วยตนเองมากกว่าวิธีการ Self – Reflection และ Self – Assessment 

จุดเน้นของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติของ Process 
Progress และ Product  
 
ตาราง 4 แสดงจุดเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
 

 Process Progress Product 

Feed up 
ทักษะกระบวนการท่ี
จะได้เรียนรู้ในครั้งนี ้

ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ใน
ครั้งนี ้

ผลผลิตของการ
เรียนรู้ในครั้งนี ้

Checking for 
understanding 

ทักษะกระบวนการของ
นักเรียนในขณะนี ้

ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ใน
ขณะนี้ 

ผลผลิตของการ
เรียนรู้ในขณะนี ้

Feedback 
ทักษะกระบวนการท่ี
นักเรียนผ่านมา 

ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ท่ี
ผ่านมา 

ผลผลิตของการ
เรียนรู้ท่ีผ่านมา 

Feed forward 

ทักษะกระบวนการท่ี
นักเรียนควรพฒันาใน
การเรียนรู้ครั้งต่อไป 

ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ท่ี
นักเรียนควรพฒันาในการ
เรียนรู้ครั้งถัดไป 

ผลผลิตท่ีนักเรียนควร
พัฒนาในครั้งถัดไป
หรือในอนาคต 

 
ท่ีมา: วิชัย  วงษ์ใหญ่.  (2557).  การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching).  พิมพ์ครั้งท่ี 

3.  หน้า 301 
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นอกจากนี้ โชติมา หนูพริก (2558-2559, พฤศจิกายน - มีนาคม, น. 24-25) ได้อธิบาย
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการสอนตามหลักการสอนได้ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน (Feed up) โดยแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ และการประเมินท่ีชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการเรียนรู้ และการประเมิน ท าให้
ครูมั่นใจว่านักเรียนมีความเข้าใจในจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ภาระงาน  และ 
การประเมิน 

ขั้น ท่ี 2 การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking for Understanding) โดยการ
ประเมินนักเรียนจาการตอบค าถาม การน าเสนอ การเขียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ซึ่ง
เป็นการประเมินแบบ Formative Assessment 

ขั้นท่ี 3 การให้ข้อมูลย้อนกับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความส าเร็จ และส่ิงท่ีจ าเป็นต้องได้รับความจ าเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นท่ี 4 การให้ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทางบทพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น (Feed Forward)  

รูปการจัดการเรียนรู้กับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน ของ 
โชติมา หนูพริก แสดงได้ดังภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
ท่ีมา : โชติมา  หนูพริก.  (2559).  การประเมินเพื่อการเรียนรู้: การต้ังค าถามและการให้

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ Assessment for Learning: Questioning and Feedback 
to Enhance Learning.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  13(2): 27. 
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จากการศึกษาลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยสรุป
ลักษณะการให้ข้อมูลย้อนกลับได้คือ ลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed Up) 2) การตรวจสอบ
ความเข้าใจและการให้ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) และ 3) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
(Feed Forward) 

2.3 หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่ อ ส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ี มีประสิทธิภาพ สูงสุดนั้ น  

นักการศึกษาแต่ละท่านอธิบายหลักการไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
Hattie และ Timperley (2007, p. 82) การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นั้น 

ต้องให้ข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกับภาระงานหรือกระบวนการนั้น ๆ ท่ีจะให้นักเรียนเติมเต็มช่องว่างระหว่าง 
“อะไรท่ีนักเรียนเข้าใจ” กับ “อะไรท่ีเป็นเป้าหมายท่ีนักเรียนควรเข้าใจ” และสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับได้อย่างหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับด้านจิตใจ เช่น การสร้างความ
พยายามให้เพิ่มขึ้น (Increasing Effort) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียน (Engagement) 

เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ (2552, น. 2-3) ได้ให้หลักการท่ีส าคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดีนั้น มี 4 ประการ ดังนี้ 

1. ข้อมูลชัดเจน (Clear Information) เป็นข้อมูลท่ีครูให้แก่นักเรียนท่ีต้องบรรยาย
พฤติกรรมหรือความสามารถของนักเรียนอย่างชัดเจนว่าท าอะไรได้ ท าอะไรไม่เหมาะสม โดยเน้นว่า
ควรเป็นข้อมูลท่ีครูมั่นใจว่าถูกต้อง เช่น เป็นส่ิงท่ีเห็นด้วยตาตนเอง มีเอกสารแสดงชัดเจน ไม่ใช่เป็น
ข้อมูลท่ีได้มาจากการฟังบุคคลท่ีสาม หรือเป็นข้อมูลท่ีมาจากการคาดเดาของครู และต้องมีการช้ีแจง
อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมหรือความสามารถของนักเรียนดังกล่าวเป็นปัญหาอย่างไร จะท าให้ดีขึ้นได้
อย่างไร ประเด็นส าคัญคือ ข้อมูลท่ีให้แก่นักเรียนนั้นควรเป็นข้อมูลท่ีมีท้ังข้อมูลเชิงบวก (Positive 
Feedback) และข้อมูลเชิงลบ (Negative Feedback) หากให้แต่ข้อมูลเชิงลบโดยไม่มีข้อมูลเชิงบวก
เลย นักเรียนจะรู้สึกด้อยคุณค่า และมักอนุมานไปเองว่าไม่มีทางท่ีตนเองจะดีหรือเก่งตามท่ีครูต้องการ
ได้ 

2. มีเป้าหมายท่ีท้ังสองฝ่ายยอมรับ  (Mutually Agreed Upon Goals) ครูควร
เริ่มต้นโดยการแจ้งให้นักเรียนรับทราบอย่างชัดเจนว่าส่ิงท่ีก า ลังจะบอกนี้ เป็นข้อมูลย้อนกลับ 
เพื่อท่ีจะให้เขาเกิดการปรับปรุงพัฒนาแล้วส ารวจว่านักเรียนท่ีกาลังรับข้อมูลย้อนกลับอยู่นั้น มี
เป้าหมายหรือความคาดหวังอะไรจากการเรียนหรือการปฏิบัติงาน มองว่าเขาเองควรท าอะไรได้หรือ
ท าอะไรไม่ได้ แล้วช้ีแจงให้นักเรียนรับทราบว่าความคาดหวังของครู ในพฤติกรรมหรือระดับความรู้
ความสามารถของเขาเป็นอย่างไร  แล้วเปรียบเทียบให้ เห็นชัดเจนว่า พฤติกรรมหรือระดับ
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ความสามารถของเขาในส่วนใดท่ีเป็นไปในทางท่ีเหมาะสมแล้ว และพฤติกรรมหรือความสามารถใน
ด้านใดท่ีเขายังท าได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีเป็นเป้าหมาย 

3. นักเรียนมีบทบาทชัดเจนในกระบวน  (Active Role of Learners in The 
Process) หลักการข้อนี้มีความส าคัญมากและบ่อยครั้งเรามักหลงลืมไป มีหลายครั้งท่ีครูต่อว่าหรือ
ต าหนินักเรียนว่ามีพฤติกรรมไม่ดี หรือท างานท่ีได้รับมอบหมายบกพร่อง โดยไม่ได้ฟังความจาก
นักเรียน ครูควรต้องเริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่าเรื่องราวจากมุมมองของเขา ว่าเหตุใด
เขาจึงมีพฤติกรรมดังกล่าว เหตุใดเขาจึงมีความบกพร่องในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งบ่อยครั้ง
ครูพบว่ามีสาเหตุภายนอกท่ีอยู่เหนือการควบคุมของนักเรียน เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาทาง
ครอบครัว เป็นต้น นักเรียนท่ีได้รับข้อมูลย้อนกลับควรมีโอกาสท่ีจะแสดงการประเมินตน เองว่ามี
พฤติกรรมหรือระดับความสามารถของนักเรียนนั้น เหมาะสมหรือไม่ในมุมมองของนักเรียน 
นอกจากนี้เมื่อครูได้ช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตนให้แก่นักเรียนแล้ว ครูควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของนักเรียนเองด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร มีแนวทางในการพัฒนา
ในส่วนใดท่ีนักเรียนคิดว่าน่าจะด าเนินการก่อน แนวทางการพัฒนาด้านใดท่ีนักเรียนไม่สามารถท าได้  

4. ท าด้วยเจตนาดี อารมณ์เป็นกลาง ต้ังใจจะช่วยเหลือนักเรียน (Positive Effect, 
Empathy, and Support) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในขณะท่ีไม่ได้มีอารมณ์โกรธหรือ
ฉุนเฉียว ซึ่งการท่ีเราให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในขณะนั้น มักออกมาในรูปแบบท่ีดูเหมือนครูใช้
นักเรียนเป็นท่ีระบายอารมณ์ และข้อมูลย้อนกลับท่ีให้ปะปะไปด้วยอคติ ครูควรหลีกเล่ียงจังหวะท่ี
อารมณ์ตนเองเป็นกลาง มีเจตนาท่ีดีท่ีต้องการให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม ท่ีส าคัญคือ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ต้องท าโดยไม่มีการตัดสินว่านักเรียนคนนั้นดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด 
แต่เน้นท่ีพฤติกรรมกระบวนการคิดของนักเรียนเป็นหลัก 

จากการศึกษาหลักการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ข้อมูลต้องมีความชัดเจนในตัวเอง ผู้รับและผู้ส่งสาร
เข้าใจตรงกัน และผู้ส่งสารใช้เทคนิคการส่ือสารทางบวก ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง  

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีศึกษาตัวแปรการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้ 
วันเพ็ญ ปรุงส าราญกิจ (2540, น. 46-48) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบผล

ของการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบต่อเนื่องและแบบเว้นระยะ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดช่อง
นนทรี โดยมีความมุ่งหมายการศึกษาเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
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คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบต่อเนื่อง 
2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการให้
ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบเว้นระยะ และ  3) เปรียบเทียบความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตสาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรง
แบบต่อเนื่อง กับนักเรียนท่ีได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบเว้นระยะ เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย โปรแกรมการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบเว้นระยะ และแบบทดสอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองแบบ Randomized Group Pretest-
Posttest Design ซึ่งด าเนินการทดลอง 3 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนทดลอง เป็นระยะท่ีให้นักเรียนท า
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2) ระยะทดลอง เป็นระยะท่ีให้นักเรียนใน
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบต่อเนื่องและกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีให้ข้อมูล
ย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบเว้นระยะ ได้รับโปรแกรมท่ีจัดไว้ และ 3) ระยะหลังการทดลอง 
เป็นระยะท่ีให้นักเรียนท้ังสองกลุ่มท าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สถิติ
ท่ีใช้คือ t-test dependent samples และ t-test independent samples ผลจากการศึกษาพบว่า 
1) นักเรียนท่ีได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบต่อเนื่องมีความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนท่ีได้รับการให้
ข้อมูลย้อนกลับควบคู่การเสริมแรงแบบเว้นระยะมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) นักเรียนท่ีได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่การ
เสริมแรงแบบต่อเนื่อง กับนักเรียนท่ีได้รับข้อมูลย้อนกลับควบคู่การเสริมแรงแบบเว้นระยะ  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

รัชดาพร ศรีรักษา (2547, น. 63-73) ศึกษาเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้
แบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันทีและการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้าท่ีมีต่อ
ความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยความมุ่งหมายของการศึกษาคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความ
เข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลงได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับทันที 2) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและ
หลังได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนหลังแบบล่าช้า และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแบบทันทีกับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้า โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนั กเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  5 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยต่ ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 44 คน ทีได้มา
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จากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร และสุ่มอย่างง่ายเพื่อเข้าทดลองใน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 22 คน กลุ่ม
ทดลองท่ี 1 ได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันที กลุ่มท่ี 2 ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MATควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้า แบบแผนการทดลองเป็น
แบบ Randomized Two Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือท่ี ใช้ ในการทดลองเป็น
แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทย สถิติท่ีใช้คือการทดสอบค่า t-test dependent 
และ t-test independent ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันที มีความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้า 
มีความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) นักเรียนท่ี
ได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันทีกับนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้ามีความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนของนักเรียนเรื่องนั้น ๆ ได้ เช่น การให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้ การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะการอ่านในวิชาภาษาไทยได้ เป็น
ต้น การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ควรให้แบบทันทีทันใด หลังจาก
นักเรียนแสดงพฤติกรรม จะได้ผลดีกว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบล่าช้า  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้นิยามค าว่า “ปัญหาทางคณิตศาสตร์” ไว้
ดังต่อไปนี้ 

Krulik และ Rudnick (1993 , pp. 6 -10) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คือ 
สถานการณ์เชิงปริมาณท่ีต้องการได้รับการหาค าตอบ เป็นปัญหาลักษณะท่ีไม่บ่งบอกวิธีการให้ได้มา
ซึ่งค าตอบ ความแตกต่างระหว่าง ค าถาม (Question) แบบฝึกหัด (Exercise) และ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (Problem) จ าแนกได้ดังนี้   

ค าถาม คือ สถานการณ์ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้จากการนึกความจ า 
แบบฝึกหัด คือ สถานการณ์ท่ีเกี่ยวพันกับการฝึกฝน การฝึกทักษะให้เช่ียวชาญขึ้นมี

ล าดับข้ันตอนในการแก้ปัญหาท่ีชัดเจน 
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ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์ท่ีต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์ความรู้ท่ี
เคยเรียนมาแล้วมาใช้หาค าตอบ โดยลักษณะของปัญหาท่ีดี ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.  เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจและท้าทายส าหรับนักเรียน 
2. เป็นปัญหาท่ีต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์และทักษะการสังเกต 
3. เป็นปัญหาท่ีเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย มีปฏิสัมพันธ์กัน 
4. ปัญหาสัมพันธ์กับความเข้าใจในมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการ

ประยุกต์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
5. เป็นปัญหาควรท่ีน าไปสู่หลักการทางคณิตศาสตร์ 
6. ปัญหาควรมีความหลากหลายของการแก้ปัญหา  

Reys, Suydam, และ Lindquist (1995, p. 54) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ 
ปัญหาท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีบุคคลต้องการค าตอบ แต่ไม่รู้ค าตอบในทันที ต้องหาวิธีในการหา
ค าตอบ ถ้าปัญหาง่ายเกินไปท่ีบุคคลเห็นค าถามแล้วสามารถตอบได้ทันนี้ ส่ิงนั้นจะไม่เรียกว่าปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

Riedesel, Schwartz, แ ละ  Clements (1 9 9 6 , p. 4 1 ) ก ล่ า ว ว่ า  ปั ญ ห าท าง
คณิตศาสตร์ คือ ประโยคภาษาท่ีเป็นประโยคค าถาม เป็นสถานการณ์ท่ียังไม่รู้วิธีการให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบเริ่มต้นด้วยสมมติฐาน ประโยคบอกเล่าท่ีเป็นนัย เมื่อใช้นิยามท าให้ปัญหานั้นกระจ่างชัดขึ้น 

Musser, Peterson, และ Burger (2013, p. 3) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็น
ปัญหาท่ีใช้วิธีการหาค าตอบท่ีต่างจากเดิม ต่างจากวิธีท่ีเคยใช้มา เป็นการหาค าตอบโดยใช้ความ
สร้างสรรค์ ซึ่งต่างจาก แบบฝึกหัด (Exercise) เพราะแบบฝึกหัดเป็นการใช้กระบวนการท่ีเป็นปกติ
เพื่อให้ได้ค าตอบ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของสองอย่างนี้ขึ้นอยู่กับอายุขอบผู้ท่ีท าการแก้ปัญหา
ด้วย เช่น “จงแบ่งดินสอ 96 แท่ง ให้กับเด็กจ านวน 16 คน จะแบ่งได้คนละเท่าไร” ส าหรับเด็กเล็ก
แล้ว ประโยคข้างต้นเป็นปัญหาคณิตศาสตร์ แต่ส าหรับผู้ใหญ่หรือเด็กท่ีโตกว่านั้น ประโยคข้างต้นจะ
เป็นเพียงแบบฝึกหัด 

Thiessen (1989, p. 3) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ประโยคท่ีถูกใช้บรรยาย
ความหลากหลายของสถานการณ์ ปัญหาถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ปัญหาเชิงค านวณหรือ
การฝึกฝน ปัญหาท่ีมีการแปรความท้ังง่ายและยาก ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ ปัญหาเกี่ยวกับ  
การประยุกต์ใช้ และปัญหาลักษณะเป็นปริศนา 

Bond (2008, p. 7) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ภารกิจ หรือ สถานการณ์ท่ีไม่
รู้วิธีการหาค าตอบในทันทีทันใด 
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วิชัย พาณิชย์สวย (2546, น. 9) กล่าวว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ ปัญหา หรือ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาณ ซึ่งสามารถหาค าตอบได้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ 
ท่ีมีอยู่ เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา หรือสถานการณ์นั้นอย่างเป็นกระบวนการ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 , น. 7) กล่าวว่า ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งเผชิญอยู่และต้องการค้นหาค าตอบ โดยท่ี
ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนท่ีจะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้นในทันที 

สิริพร ทิพย์คง (2544, น. 18-25) กล่าวว่า ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ งานท่ีบุคคลเผชิญอยู่
และต้องการหาค าตอบแต่ไม่สามารถหาค าตอบได้ในทันที ประกอบด้วยส่ิงส าคัญ 3 ประการ คือ 
ต้องการท่ีจะค้นหาค าตอบ ตอบค าถามของปัญหานั้นไม่ได้ทันทีทันใด และต้องใช้ความพยายามอย่าง
สม่ าเสมอจึงจะแก้ปัญหานั้นได้  ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นปัญหาท่ีจะพบในการเรียนคณิตศาสตร์  
การแก้ปัญหาต่าง ๆ จะต้องใช้ความสามารถในวิธีการแก้ปัญหาและความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียน
มา ซึ่งลักษณะของปัญหาท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้ 

1. ใช้ภาษาท่ีกระชับ รัดกุม ถูกต้อง สามารถเข้าใจได้ง่าย 
2. แปลกใหม่ส าหรับนักเรียน ช่วยกระตุ้นและพัฒนาความคิด ท้าทายความสามารถ

ของนักเรียน 
3. ไม่ส้ันหรือยาวเกินไป 
4. ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ส าหรับความสามารุของนักเรียนในวัยนั้น ๆ  
5. สถานการณ์ของปัญหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
6. ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ท่ีจะน าไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาได้ 
7. เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
8. ข้อมูลท่ีมีอยู่จะต้องทันสมัย และเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นไปได้จริง 
9. มีวิธีการหาค าตอบได้มากกว่า 1 วิธี 
10. นักเรียนสามารถใช้การวาดภาพลายเส้น แผนภาพไดอะแกรม หรือแผนภูมิช่วย

ในการแก้ปัญหา 
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงลักษณะของปัญหาคณิตศาสตร์ โดยสามารถจ าแนกได้เป็น  

6 ลักษณะ คือ 1. ปัญหาเป็นแบบฝึกทักษะ 2. ปัญหาขั้นตอนเดียว 3. ปัญหาท่ีซับซ้อน 4. ปัญหา
เกี่ยวกับกระบวนการ เช่น ชุมนุมเทนนิสของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าแข่งขันเทนนิส
ท้ังหมด 15 คน จัดให้แข่งขันได้ครั้งละ 2 คน จะมีวิธีการจัดการแข่งขันให้ทุกคนได้พบกันท้ังหมด 
กี่ ครั้ ง เป็น ต้น  5. ปัญ หาเกี่ ยวกับการประยุก ต์  เป็นปัญ หาท่ี เกี่ ยวข้องกับ ชีวิตประจ าวัน  
ในการแก้ปัญหา นักเรียนต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ และพิจารณาตัดสินใจว่า 
ท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ดีท่ีสุด 6. ปัญหาในรูปปริศนา เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถจะหาค าตอบได้
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ทันที ต้องพิจารณาเงื่อนไขของโจทย์และทดลองแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาในรูปปริศนาอาจจะเป็นปัญหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือไม่ใช่คณิตศาสตร์โดยตรงก็ได้  

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2561, น. 166) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นโจทย์
ค าถามหรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ ท่ีต้องใช้ความรู้และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา  

ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2537, อ้างถึงใน กรมวิชาการ (2541, น. 2) ได้ให้ความหมายของ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ดังนี้  

1. เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการค าตอบซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ 
เชิงปริมาณ หรือเชิงจ านวน หรือค าอธิบายในลักษณะเหตุผล 

2. เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ี ผู้แก้ปัญหาไม่เคยพบเจอ หรือไม่ คุ้นเคยมาก่อน  
ไม่สามารถระบุวิธีการ หรือการหาค าตอบได้ในทันทีทันใด ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เดิม
ช่วยในการหาค าตอบ 

3. สถานการณ์ปัญหาของบุคคลหนึ่งๆ อาจจะไม่เป็นสถานการณ์ปัญหาของอีก
บุคคลหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ เวลา และบุคคลท่ีเป็นผู้แก้ปัญหา 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 158) กล่าวว่า ปัญหา (Problem) คือ ความแตกต่าง
ระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่กับสภาพท่ีควรจะเป็นหรือต้องการให้เป็นหรือต้องการให้เกิด หรือถูกบังคับให้
เกิด เป็นความแตกต่างระหว่างความจริงท่ีเป็นอยู่กับความต้องการให้เกิดท่ียิ่งห่ากันมากเท่าใด ปัญหา
ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (2536, น. 7) ได้ให้ความหมาย
ของปัญหาคณิตศาสตร์ สรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการค าตอบซึ่งอาจจะอยู่ในรูปปริมาณหรือ
จ านวนหรือค าอธิบายให้เหตุผล 

2. เป็นสถานการณ์ท่ีผู้แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยมาก่อน ไม่สามารถหาค าตอบได้ในทันที
ทันใด ต้องใช้ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์หลายๆ อย่างประมวลเข้าด้วยกันจึงจะหาค าตอบได้ 

3. สถานการณ์ใดจะเป็นปัญหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้แก้ปัญหา และเวลา 
สถานการณ์หนึ่งอาจเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นปัญหาส าหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ และ
สถานการณ์ท่ีเคยเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหนึ่งในอดีต อาจไม่เป็นปัญหาส าหรับบุคคลนั้นแล้วใน
ปัจจุบัน 
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จากความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านท่ี
อธิบายไว้ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ปัญหาท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการค านวณ โดยท่ีผู้แก้ปัญหาไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนท่ีจะน ามาซึ่งค าตอบ ต้องใช้ความรู้และ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเคยเรียนมาเพื่อแก้ปัญหานั้น 

3.2 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
มีนักการศึกษาท้ังในและต่างประเทศให้ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้

แตกต่างกัน ดังนี้ 
Good (1973, p. 439) กล่าวว่า การแก้ปัญหาคือ กระบวนการท่ีถูกใช้ส าหรับทุก ๆ คน

ท่ีมีวุฒิภาวะ ท่ีจะค้นหาหรือศึกษาความสัมพันธ์ของส่ิงใหม่ๆ โดยการสังเกตหรือใช้ปัญญา เป็น
กระบวนการท่ีประกอบด้วยการต้ังสมมติฐานอย่างต้ังใจและการต้ังสมมติฐานภายใต้จิตส านึกโดยใช้
ความคิดและความเข้าใจเป็นลักษณะความสัมพันธ์ท้ังแบบง่ายและแบบซับซ้อน และหมายรวมถึงการ
ทดสอบผ่านประสบการณ์ท่ียอมรับได้ในสมมติฐาน กระบวนการนี้จะกลายเป็นวิจัย หากเป็น
กระบวนการมีระบบอย่างประณีตในการตรวจสอบสมมติฐาน 

Bond (2008, p. 7)  กล่าวว่า การแก้ปัญหาคือ กระบวนการท่ีใช่เมื่อมีความทุ่มเทใน
การแก้ปัญหาภารกิจ เมื่อนักเรียนทุ่มเท ให้ความสนใจกับปัญหาสถานการณ์แล้วไม่สามารถใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้ในทันที 

Krulik และ Rudnick (1993 , p. 6) กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  คือ 
กระบวนการ ท่ีจะท าให้แต่ละบุคคลใช้ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในปัญหามาแก้ไขเพื่อตอบโจทย์
สถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย กระบวนการเริ่มจากการเผชิญหน้าปัญหาและจบลงด้วยการได้มาซึ่งค าตอบ
และตรวจสอบเงื่อนไขต้ังต้น นักเรียนจะต้องสังเคราะห์ว่าอะไรท่ีได้เรียนรู้และจะน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างไร และรากฐานของกระบวนการแก้ปัญหาคือ ปัญหาต้องถูกหาค าตอบ 

Mathematics (2000, p. 52) กล่าวว่าการแก้ปัญหา คือ การทุ่มเทให้กับภารกิจ/งาน 
ท่ีต้องการหาค าตอบโดยใช้วิธีท่ีประยุกต์มากกว่าปกติ เพื่อท่ีจะหาค าตอบนั้น นักเรียนต้องใช้ความรู้
ผ่านกระบวนการ เพื่อหาค าตอบ นักเรียนจะได้รับการพัฒนากระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 

Kennedy (1997, p. 81) กล่าวว่า การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ การกระท าของแต่ละ
บุคคลท่ีเมื่อพบสถานการณ์ปัญหาแล้วจะจัดการแก้ปัญหาทีละขั้นตอนโดยไม่รู้ในทันทีว่าต้องแก้ปัญหา
อย่างไร 

Krulik & Reys, 1980 , อ้างถึงใน อัมพร ม้าคนอง (2559 , น. 39) กล่าวว่า การ
แก้ปัญหาเป็นการท างานโดยใช้กระบวนการท่ียังไม่ทราบมาก่อนในการหาค าตอบของปัญหา การ
แก้ปัญหาเป็นท้ังทักษะ (Skill) ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานในการท าความเข้าใจปัญหาและการหา
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ค าตอบของปัญหา และกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการท างานท่ีมีการวิเคราะห์
และวางแผนโดยมีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ประกอบ 

อัมพร ม้าคนอง (2559, น. 39) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนและ
เกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะและความสามารุหลายอย่าง เช่น ความรู้ในเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การท างาน ความสามารถในการคิด และความสามารถในการประเมินการท างานของตนเอง และ
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ เจตคติ รวมถึงความเช่ือของผู้แก้ปัญหาด้วย 

Krulik & Reys, 1980, อ้างถึงใน ยุพิน พิพิธกุล (2530, น. 131) กล่าวถึงการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สรุปได้คือ การแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของการเรียนคณิตศาสตร์ อีกท้ัง
การแก้ปัญหายังเป็นลักษณะของกระบวนการ มีการตีความจากจากแก้ปัญหา มีล าดับข้ันตอนชัดเจน 
เป็นทักษะพื้นฐานของบุคคล 

ยุพิน พิพิธกุล (2530, น. 133) กล่าวถึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวน 
การท่ีประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับมาตอนแรก หรือความรู้เดิมกับสถานการณ์ใหม่ท่ียังไม่คุ้นเคยปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในแบบหนังสือเรียน โดยนักเรียนต้องตีความให้ถูกต้อง ดังนั้น ในการแก้ปัญหาจึงเกี่ยวกับ 
การตั้งค าถาม นักเรียนต้องต้ังค าถามอยู่เสมอ เช่น ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น นักเรียนต้องรู้จักการวิเคราะห์
สถานการณ์ การแปลผล การแสดงผล การเขียนแผนผัง รวมถึงการลองผิดชองถูกท่ีน ามาใช้ใน  
การแก้ปัญหา ส่ิงส าคัญต้อต้องรู้ว่านักเรียนต้องการอะไรในการแก้ปัญหานั้น นักเรียนต้องมี
ความสามารถในการใช้กฎ หรือสูตร เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป หรือค าตอบ 

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2561, น. 166) กล่าวว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็น
กระบวนการหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งต้องใช้ความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์และกระบน
การคิดอย่างเป็นล าดับข้ันตอน เลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบของ
ปัญหา การเรียนรู้การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน เป็นการใช้กฎเกณฑ์ขั้นสูง
เพื่อการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและสามารถน ากฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี้ไปใช้ในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึง
กันได้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (2536 , น. 8) กล่าวว่า  
การแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีการเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์เดิม ประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ท่ีก าหนดในปัญหา 

สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2555 , น. 7)  กล่าวว่า  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/
กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีแก้ปัญหา และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ท้ังนี้ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล สถานการณ์ท่ี
น ามาเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ ควรเป็นสถานการณ์ท่ีกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
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ตลอดจนเป็นสถานการณ์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการ
แก้ปัญหา และยุทธวิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลายไปใช้ในการแก้ปัญหา 

จากการศึกษาความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิ จัยสรุปได้ว่า  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ กระบวนการเช่ือมโยงในการน าความรู้ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเป็นกระบวนการมีขั้นตอนอย่างชัดเจน 

3.3 ลักษณะของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ มโนทัศน์และกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ใหม่ๆ เป็นผลมาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีนักเรียนลงมือแก้ไข อีก ท้ังกระบวน  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ยังเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยความส าคัญของกระบวน 
การแก้ปัญหานี้จึงเป็นสาเหตุให้กระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนด้วย เพื่อท่ีจะฝึก
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ครูต้องมีโจทย์ปัญหาท่ีดีส าหรับนักเรียน โจทย์ปัญหาท่ีดีน าไปสู่ 
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาท่ีดี (Krulik & Rudnick, 1993, p. 10) โดยนักการศึกษาแต่ละท่าน
อธิบายลักษณะของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

Gagne, 1989, อ้างถึ งใน  กรมวิชาการ (2541, น . 3) กล่าวถึ งสาระส าคัญของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ดัง 

1. ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถในการน ากฎ 
สูตร ความคิดรวบยอด และ/หรือหลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะทางปัญญาจะเป็นความรู้ท่ีผู้เรียนเคยเรียนมาก่อน 

2. ลักษณะของปัญหา (Problem Schemata) หมายถึง ข้อมูลในสมองท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาซึ่งท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีโจทย์ ต้องการกับส่ิงท่ี
ก าหนดให้ได้ ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ค าศัพท์ และวิธีการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ  

3. การวางแผนหาค าตอบ (Planning Strategies) หมายถึง ความสามารุในการใช้
ทักษะทางปัญญาและลักษณะของปัญหาในการวางแผนแก้ปัญหา การวางแผนหาค าตอบเป็นกลวิธี
การคิด (Cognitive Strategies) อย่างหนึ่ง 

4. การตรวจสอบค าตอบ (Validating the Answer) หมายถึง ความสามารถใน 
การตรวจย้อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของการแก้ปัญหา 

Baroody และ Coslick (1993 , pp. 2-8) กล่าวถึง ปัจจัยของความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง ดังนี้  

1. องค์ประกอบด้านความรู้คิด (Cognitive) ประกอบด้วย มโนทัศน์ด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และกลยุทธวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่  
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2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective) มีอิทธิพลต่อแนวโน้มในการแก้ปัญหา
ของนักเรียน  

3. องค์ประกอบด้านการรู้ คิด  (Metacognitive Factor) ประกอบด้วย Self-
Regulation เป็นความสามารถในการคิดผ่านการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

นอกจากองค์ประกอบท้ังสามดังกล่าวแล้ว ปัจจัยของความสามารถทางคณิตศาสตร์
ยังประกอบด้วย ความเข้าใจท่ีเพียงพอ มีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีเพียงพอ มีพื้นฐานความรู้เดิมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา และการเป็นนักแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เป็นด้วย 

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2542 , น. 75) กล่าวถึงความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ขั้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่างเช่น สติปัญญา 
ความรู้ มโนมติ ประสบการณ์ แรงจูงใจและทักษะต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบ การเรียนการสอนเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้ดีขึ้นโดยอาจมีการจัดการสอนให้นักเรียน
รู้จักคิด พิสูจน์หาข้อสรุป การวางแผน ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์เพื่อน าหลักการไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

อัมพร ม้าคนอง (2559 , น. 39-40) กล่าวถึงความสามารถการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนี้ 

1. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการท าความเข้าใจปัญหา และวิเคราะห์แนวทางใน
การแก้ปัญหา 

2. ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาท่ีใช้ว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงใดและ
ประเมินความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของค าตอบได้ 

3. พิสูจน์และแปลความหมายผลท่ีได้จากการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงปัญหาด้ังเดิม 
4. พัฒนาและใช้กลวิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย โดยเน้นปัญหาหลายขั้นตอนและ

ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย 
5. ปรับเปล่ียนและขยายความเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา ใช้แนวคิดในการหาค าตอบและ

กลวิธีแก้ปัญหากับปัญหาใหม่ 
6. บูรณาการกลวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาท้ังในและนอกห้องเรียน 
7. สร้างปัญหาและสถานการณ์จากชีวิตประจ าวัน ท้ังในและนอกห้องเรียน และ

ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาเหล่านั้น 
8. ใช้กระบวนการสร้างแบบจ าลองหรือตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ใน

ชีวิตจริง 
9. มีความมั่นใจในการใช้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
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นอกจากนี้ อัมพร ม้าคนอง (2559, น. 39-40) ยังระบุถึงส่ิงท่ีควรเพิ่มและลดในการ
สร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ส่ิงท่ีควรเพิ่ม คือ การแก้ปัญหาโจทย์ท่ีมีโครงสร้างหลากหลาย และมีความ
ซับซ้อนกว่าปัญหาท่ีเป็นตัวอย่างและแบบฝึกหัด  การอธิบายปัญหาโดยใช้ภาษา ตัวเลข กราฟ รูป
เรขาคณิต หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ  การแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและการประยุกต์ เทคนิค
และกลวิธีแก้ปัญหา การสร้างค าถามจากสถานการณ์ปัญหา และการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในปัญหา 
การใช้ปัญหาปลายเปิดและการขยายความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การตรวจสอบความเหมาะสม
ของวิธีแก้ปัญหา และความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

ส่ิงท่ีควรลด คือ การฝึกซ้ า ๆ การฝึกปัญหาขั้นตอนเดียว และการฝึกปัญหาท่ีมี
โครงสร้างท่ีนักเรียนคุ้นเคย การฝึกแก้ปัญหาตามประเภทของปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการโยน
เหรียญ ปัญหาเกี่ยวกับอายุ 

สุวร กาญจนมยูร (2532, น. 3-4) กล่าวถึงความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ไว้ในส่วนของเทคนิคการสอนการแก้โจทย์ปัญหา ครูต้องฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ภาษา ได้แก่ ทักษะการอ่าน ซึ่งหมายถึง อ่านได้คล่อง ชัดเจน รู้จักแบ่งวรรคตอน
ได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียง ทักษะการเก็บใจความ หมายถึง เมื่ออ่านข้อความของ
โจทย์ปัญหาแล้วสามารถแบ่งข้อความของโจทย์ได้ว่า ตอนใดเป็นข้อความของส่ิงท่ีก าหนดให้ ตอนใด
เป็นข้อความของส่ิงท่ีโจทย์ถามหรือส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ และ รู้จักเลือกใช้ความหมายของค า ถูกต้อง
ตามเจตนาของโจทย์ปัญหา ดังนั้น ครูจ าเป็นต้องอธิบายความหมายของค าต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ
อย่างชัดเจนตลอดเวลาท่ีสอนค าใหม่ และทบทวนความหมายของค าท่ีเรียนไปแล้วเสมอ 

2. ความเข้าใจ ได้แก่ ทักษะจับใจความ กล่าวคือ อ่านโจทย์ปัญหาหลายๆ ครั้งแล้ว
สามารถจับใจความได้ว่า เรื่องอะไร โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง โจทย์ต้องการทราบอะไร ทักษะตีความ 
กล่าวคือ อ่านโจทย์ปัญหาแล้วสามารถตีความ และแปลความได้ เช่น แปลความในโจทย์ให้เป็น
ประโยคสัญลักษณ์ การบวก การลบ การคูณ การหารได้ และทักษะแปลความ กล่าวคือ จากประโยค
สัญลักษณ์ท่ีแปลความมาจากโจทย์ปัญหานั้น สามารถสร้างโจทย์ปัญหาใหม่ในลักษณ์เดียวกันได้อีก
หลายโจทย์ปัญหา 

3. การคิดค านวณ ได้แก่ ทักษะการบวก ลบ คูณ หารจ านวน ทักษะการยกก าลัง 
ทักษะการแก้สมการ นักเรียนต้องมีทักษะดังกล่าวเป็นอย่างดี กล่าวคือ สามารถด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างแม่นย า  

4. การย่อความและสรุปความได้ครบถ้วน กล่าวคือ ขั้นแสดงวิธีท า นักเรียน
จ าเป็นต้องฝึกทักษะต่อไปนี้ คือ ทักษะในการย่อความ เพื่อเขียนข้อความจากโจทย์ปัญหาในลักษณะ
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ย่อความได้รัดกุม ชัดเจน ครบถ้วนตามประเด็นส าคัญ และทักษะในการสรุปความ หมายถึง สามารถ
สรุปความจากส่ิงท่ีก าหนดให้ มาเป็นความรู้ใหม่ได้ถูกต้อง  

5. ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ได้แก่ ฝึกทักษะตามตัวอย่าง ฝึกทักษะจากการแปล
ความ และฝึกทักษะจากหนังสือเรียน  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558, น. 129-130) ได้กล่าวถึงความสามารถในการแก้ปัญหา  
ต้องปลูกฝัง “คุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหา” ท่ีเรียกว่า คุณลักษณะ “3 รู้” มีดังนี้ 

1. รู้ คิด (Metacognition) เพราะการรู้ คิดคือหัวใจส าคัญ ท่ีจะน าไป สู่การคิด
แก้ปัญหาท่ีจะน าไปสู่การคิดแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ นั่นคือ นักเรียนจ าเป็นต้องมีความเข้าใจและมี
ความต้ังใจจะแก้ปัญหานั้น ๆ ก่อน จึงจะเกิดความมุ่งมั่นในการท่ีจะแสวงหากระบวนการแก้ปัญหา 
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม  

2. รู้จริง (Deep Knowledge) กระบวนการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะสามารถ
แก้ไขปัญหานั้นได้ ผู้แก้ปัญหานั้นต้องมีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของปัญหาท้ังท่ีเป็นพื้นฐานของ
ปัญหาและต้องมีความเข้าใจโครงสร้างของปัญหา (Deep Structure) อย่างถ่องแท้จึงจะสามารถ
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของปัญหาได้ และเมื่อมีความสามารถนี้ติดตัวแล้ว 
ก็จะเป็นการง่ายท่ีจะถ่ายโอนส่ิงท่ีตนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ไม่ยาก 

3. รู้ท า (Do Automaticity) เนื่องจากการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพต้องเป็น
กระบวนการคิดของสมองท่ีตอบสนองเหตุการณ์หนึ่งๆ อย่างทันทีทันใด ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
สามารถฝึกฝนได้ แต่จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอโดยเริ่มต้นจากกระบวนการง่ายๆ (Initial Learning) 
และพัฒนาไปสู่ขั้นของการสร้างทักษะ (Skill Building) และพัฒนาไปสู่ขั้นของการรู้รอบ (Sense of 
Mastery) ซึ่งการฝึกฝนซ้ า ๆ จะท าให้เกิดความช านาญและเกิดกระบวนการเรียนรู้ในระยะยาวใน
ท่ีสุด ซึ่งควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน และ
ควรฝึกอย่างต่อเนื่อง 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2555, น. 104) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ คือ การน าประสบการณ์เดิมท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาเป็นฐานการแก้ปัญหาในสถานการณ์
หรือปัญหาใหม่ โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางสมอง 
ประสบการณ์ ความสนใจ สติปัญญา ความพร้อม แรงจูงใจ อารมณ์ และสภาพแวดล้อม 

จากการศึกษาลักษณะความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาคือ ความสามารถของนักเรียนท่ีสามารถเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
ได้ สามารถเลือกใช้เทคนิคกระบวนการท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการบูรณา
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การความรู้เดิมท่ีมีมาประยุกต์ใช้ส าหรับการแก้ปัญหา ท้ังนี้ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับความช านาญในการฝึกฝนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

3.4 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์มีหลายประเภท นักการศึกษาแต่ละคนแบ่งประเภท

ของปัญหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับใช้เกณฑ์ใดเป็นประเด็น หรือขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ท้ังนี้
ประเภทของปัญหาท่ีนักการศึกษาแบ่งไว้ มีดังนี้ 

Hatfield และ Bitter (1993, p. 37) ระบุว่าปัญหาถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ 
ดังนี้ 

1. ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Question) เป็นปัญหาท่ีสามารถมีค าตอบท่ี
เป็นไปได้อย่างหลากหลาย เป็นชนิดของปัญหาท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหามากกว่าค าตอบของปัญหา 

2. ปัญหาค้นพบ (Discovery Questions) เป็นปัญหาท่ีมีค าตอบในขั้นสุดท้ายเพียง
ค าตอบเดียว แต่กระบวนการแก้ปัญหาท่ีจะน ามาซึ่งค าตอบนั้นมีได้หลากหลายวิธี 

3. ปัญหาท่ีต้องแนะแนวทางให้ค้นพบ (Guided Discovery Questions) เป็น
ปัญหาท่ีแตกต่างจากปัญหาปกติ ประกอบด้วยค าช้ีแนะ/ค าใบ้ เพื่อท่ีป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิด 
ความท้อแท้ และยอมแพ้ในการแก้ปัญหา 

Barnett (1982, p. 144) กล่าวว่า จุดประสงค์ของวิชาคณิตศาสตร์คือช่วยให้นักเรียนมี
ความพยายาม ด้ินรนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยปัญหามีสองประเภท ดังนี้ 

1. ปัญหาธรรมดา (Routine Word Problem) เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยใน ชีวิต 
ประจ าวัน เป็นการประยุกต์ใช้ของกฎ รูปแบบ และวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ มาแก้ปัญหา 

2. ปัญหาท่ีไม่ธรรมดา (Nonroutine Problem) เป็นปัญหาท่ีต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการปกติ เข้าสู่กระบวนการแปลงเป็น
แผนภาพ การประมาณค่า การท านาย การให้เหตุผล การท าให้อยู่ในรูปอย่างง่าย การหารูปแบบ  
การท าย้อนกลับ และการตัดสินความสัมพันธ์ 

Thiessen (1989, pp. 3-4) ระบุว่า ประเภทของปัญหา มีท้ังหมด 6 ประเภท ดังนี้ 
1. ปัญหาเชิงค านวณ หรือ ปัญหาเชิงแบบฝึกหัดฝึกฝน (Computational or Drill 

Exercises) เป็นปัญหาท่ีใช้ส าหรับฝึกวิธีการค านวณ และขั้นตอนการค านวณเบ้ืองต้น 
2. ปัญหาท่ีเป็นข้อความอย่างง่าย หรืออีกช่ือคือ ปัญหาท่ีเป็นประโยคภาษา 

แบบธรรมดา (routine verbal problems)  
3. ปัญ หาท่ี เป็น ข้ อความซับซ้ อน  (Complex Translation Problems) เป็ น

สถานการณ์ปัญหาท่ีมีหลายข้ันตอน หรือหลายการด าเนินการ  
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4. ปัญหาประยุกต์ (Applied Problems) เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมากกว่า  
1 ขั้นตอน หรือ มากกว่า 1 ขั้นตอน เป็นปัญหาท่ีเกี่ยวพันธ์กับทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวน 
นักเรียนต้องตัดสินใจว่าข้อมูลใดท่ีโจทย์ให้มา จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร นักเรียนจ าเป็นต้อง
ประยุกต์ส่ิงท่ีนักเรียนรู้มาก่อน เช่น การวัดประเมิน การค านวณ เรขาคณิต การประมาณค่า และสถิติ 
นักเรียนท่ีแก้ไขปัญหาลักษณะนี้จะซาบซึ้งในประโยชน์ของคณิตศาสตร์ 

5. ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ (Process Problems) เป็นปัญหาท่ีนักเรียนไม่เคย
เรียนมาก่อน หรือ รู้ล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหามาก่อนท่ีจะสามารถน ามาใช้เพื่อหาค าตอบได้
ในทันที 

6. ปัญหาลักษณะปริศนา (Puzzle Problems) เป็นปัญหาท่ีไม่ได้ใช้วิธีปกติใน 
การหาค าตอบ บางทีอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ หรือกลยุทธ์ใด ๆ การแก้ปัญหา
ลักษณะนี้ได้ 1 ปัญหาไม่จ าเป็นว่าจะแก้ปัญหาลักษณะนี้ข้อถัดไปได้ นักเรียนแก้ปัญหาโดย 
การวิเคราะห์สถานการณ์  

สุวร กาญจนมยูร (2532, น. 5-6) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของโจทย์ปัญหา อาจมีได้หลาย
ลักษณะ เช่น อยู่ในลักษณะของค าทาย อยู่ในลักษณะของรูปภาพ อยู่ในลักษณะของสัญลักษณ์ อยู่ใน
ลักษณะของข้อความ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  (2536, น. 8-11) ได้แบ่ง
ประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ของปัญหา ดังนี้ 

1. ปัญหาให้ ค้นหา (Problem to Find) อาจเป็นปัญหาในเชิงทฤษฎีหรือใน 
เชิงปฏิบติัก็ได้ เป็นปัญหาท่ีมีจุดประสงค์ให้ค้นหาค าตอบท่ีต้องการซึ่งอาจอยู่ในรูปปริมาณหรือจ านวน 
เป็นปัญหาให้หาวิธีการ หรือหาเหตุผล โดยปัญหาให้ค้นหามีส่วนส าคัญแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่ิงท่ี
ต้องการหา ส่ิงท่ีก าหนดให้ เงื่อนไขเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีต้องการหากับส่ิงท่ีก าหนดให้ ซึ่งส่ิงท่ีเป็น
เงื่อนไขเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีต้องการหากับส่ิงท่ีก าหนดให้ในบางปัญหาอาจไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนใน
ตัวปัญหา ผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของตนมาก าหนดเงื่อนไขนี้ 

2. ปัญหาให้พิสูจน์ (Problem to Prove) มีจุดประสงค์ให้แสดงการให้เหตุผลว่า 
“ข้อความท่ีก าหนดให้เป็นจริง” หรือ “ข้อความท่ีก าหนดให้เป็นเท็จ” ปัญหาให้พิสูจน์ส่วนใหญ่อยู่ใน
รูป “ถ้า p แล้ว q” ส่วนส าคัญของปัญหาชนิดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่ิงท่ีก าหนดให้ 
หรือสมมติฐาน และ 2. ส่ิงท่ีต้องการพิสูจน์ หรือผลสรุป การแยกส่วนส าคัญของปัญหาให้พิสูจน์  
ช่วยให้ปัญหามีความชัดเจนขึ้น สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการพิสูจน์ได้รวดเร็วขึ้น 

การแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ประเภท ตามแนวคิดของโพลยา มีประโยชน์ใน 
การก าหนดประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหา แต่ปัญหาบางปัญหาอาจมีรูปแบบท้ัง
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สองรูปแบบอยู่ในปัญหาเดียวกันก็ได้ เช่น บางปัญหาให้ค้นหา เมื่อได้ค าตอบแล้ว อาจต้องมีการพิสูจน์
ยืนยันว่าค าตอบท่ีได้นั้นถูกต้องหรือเป็นจริงในกรณีท่ัวไป 

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2556, น. 212-213) แม้ว่าปัญหาจะมีอยู่หลายประเภท แต่เมื่อ 
เราพิจารณาในมิติของวิธีการแก้ปัญหาจะพบว่า ปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาท่ีมีกฎเกณฑ์ในการแก้
ตายตัวเหมือนโจทย์คณิตศาสตร์ ท่ีเราท า แต่มีปัญหาท่ีไม่มีวิธีการเป็นสูตรตายตัว ต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายๆ อย่างในการร่วมกันมาแก้ จึงสามารถจ าแนกปัญหาออกได้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การแก้ปัญหาท่ีมีรูปแบบอยู่แล้ว (Solving a Problem) เป็นการแก้ปัญหาท่ีผู้แก้
รู้จัดเจนว่ามีกติกา หรือมีวิธีการอย่างไร เช่น การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 39 + 35 =?  
โจทย์ปัญหาเหล่านี้  ผู้ถาม และผู้ตอบจะรู้กติกาว่าค าตอบเป็นเช่ นไร สามารถตรวจสอบว่า 
ข้อผิดพลาดมาจากอะไร  

2. กระบวนการแก้ปัญหา (Problem-Solving) เป็นกลยุทธ์หรือ กระบวนการ 
ทางความคิดท่ีไม่ได้มีกฎ กติกา แนวทางท่ีตายตัวว่า ต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างไร ผู้ท่ีได้รับโจทย์ต้อง
หาหนทางท่ีได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาเช่นนี้ หากมีการยึดติดกับวิธีคิดด้ังเดิมจะไม่
เรียกว่า เป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ีมีหลายรูปแบบ 

กรมวิชาการ (2541, น. 2) แบ่งประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่ามี 2 ลักษณะ 
คือ  

1. ปัญหาปกติ (Routine Problems) เป็นปัญหาท่ีพบในหนังสือเรียนและหนังสือ
ท่ัวไป ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยในโครงสร้างและวิธีการแก้ 

2. ปัญหาไม่ปกติ (Nonroutine Problems) เป็นปัญหาท่ีเน้นกระบวนการคิด และ
ปริศนาต่าง ๆ ผู้แก้ปัญหาต้องประมวลความรู้ ความสามารถอย่างหลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อน ามาใช้
ในการแก้ปัญหา 

ยุพิน  พิพิ ธกุล (2530 , น. 133) ระบุว่า การแก้ปัญหาต้องใช้หลายๆ มโนมติ 
(Concepts) หรือหลายทฤษฎี หลายสูตรมาผสมผสานจึงสามารถแก้ปัญหาได้ เรื่องใดท่ีท าโดยวิธี
ง่ายๆ จะไม่เรียกว่าการแก้ปัญหา ประเภทของปัญหาท่ีท าให้นักเรียนฝึกคิด สามารถแบ่งออกได้เป็น
ลักษณะ ดังนี้ ปัญหาท่ีนักเรียนต้องค้นหาความจริง หรือข้อสรุปใหม่ท่ีนักเรียนยังไม่เคยเรียนมาก่อน  
ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการ การพิสูจน์ทฤษฎีบท ปัญหาท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ ท่ีอาศัยนิยามทฤษฎี
บทต่าง ๆ ซึ่งจะถูกน ามาใช้ ปัญหาท่ีต้องอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

Kutz, 1991, อ้างถึงใน สิริพร ทิพย์คง (2544, น. 26-30) ได้แบ่งการแก้ปัญหาออกเป็น
ประเภทใหญ่ 2 ประเภท คือ  
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1. การแก้ปัญหาท่ีพบเห็นท่ัวไปหรือโจทย์ปัญหา (Routine or Word Problem 
Solving) เป็นปัญหาท่ีพบกันโดยท่ัวไป หรือปัญหาท่ีนักเรียนคุ้นเคย เป็นปัญหาท่ีมักมีโครงสร้างท่ีไม่
ซับซ้อน ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยกับโครงสร้าง ลักษณะของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา  

2. การแก้ปัญหาท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน (Non-routine Problem Solving) เป็น
ปัญหาท่ีมีเคยพบเห็นมาก่อนหรือปัญหาท่ีนักเรียนไม่ คุ้นเคย เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน  
ผู้แก้ปัญหาจะต้องประมวลความรู้ ความคิดรวบยอด และหลักการต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

2.1 ปัญหากระบวนการ (Process Problem) เป็นปัญหาท่ีต้องใช้กระบวน 
การคิด อย่างมีล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา  นักเรียนต้องเข้าใจโจทย์ วางแผนแก้ปัญหาและ
ด าเนินการแก้ปัญหา ตลอดจนคิดหาวิธีการคิดแบบต่าง ๆเพื่อจะได้ยุทธวิธีการคิดท่ีหลากหลาย 

2.2 ปัญหาในรูปปริศนา (Puzzle Problem) เป็นปัญหาท่ีท้าทาย และให้ 
ความสนุกสนาน เป็นปัญหาท่ีท าให้นักเรียนได้มีโอกาสทดลองเล่น อาจะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ 
นันทนาการ ปัญหาลักษณะนี้ท าให้มองเห็นความยืดหยุ่นของความคิด การคาดเดา และมองปัญหาใน
หลายลักษณะ 

วิชัย พาณิชย์สวย (2546 , น. 10-12) แบ่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็น  
2 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. โจทย์ปัญหาในช้ันเรียน (Standard Textbook Problems) เป็นโจทย์ปัญหา 
ท่ีพบเห็นอยู่ท่ัวไปในหนังสือเรียน ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ลักษณะเด่นของโจทย์ปัญหา
ประเภทนี้ คือสามารถหาค าตอบด้วยวิธี และล าดับขั้นตอนท่ีใช้อยู่เป็นประจ า โจทย์ปัญหาในช้ันเรียน
เกือบท้ังหมดเป็นโจทย์ปัญหาลักษณะจ าเจ (Routine Problems) โจทย์ปัญหาจ าเจ เป็นโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ในรูปแบบท่ีนักเรียนเคยเห็นจนคุ้นเคย สามารถหาค าตอบด้วยวิธีท่ีเป็นข้อก าหนด
กฎเกณฑ์เดิม ๆ โดยนักเรียนจะแปลเรื่องราวของโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์ และค านวณหาค าตอบ
ได้ทันที โจทย์ปัญหาจ าเจนี้อาจเป็นโจทย์ปัญหาช้ันเดียว หรือโจทย์ปัญหาหลายช้ันก็ได้ โจทย์ปัญหา
จ าเจนี้ เมื่อนักเรียนพบบ่อยครั้งขั้น จนในท่ีสุดนักเรียนสามารถเช่ือมโยงรูปแบบโจทย์ปัญหาเก่าและ
ใหม่ท่ีเหมือนกันได้ จึงรู้วิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาใหม่ โดยใช้ความสามารถในการคิดเพียงขั้น
ความรู้ความจ า กับข้ันความเข้าใจ  

2. โจทย์ปัญหาท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหา (Process Problems) เป็นโจทย์
ปัญหาไม่จ าเจ (Nonroutine Problems) นักเรียนไม่สามารถหาค าตอบได้โดยการแปลเรื่องราวของ
โจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์ และคิดค านวณหาค าตอบตามวิธีท่ีใช้อยู่เดิม ๆ แต่นักเรียนต้องวางแผน
คิดหากลวิธี (Strategies) มาใช้ในการแก้ปัญหา โจทย์ประเภทนี้อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใน
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ชีวิตประจ าวันของบุคคล หรือ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเช่ือมโยงกับเนื้อหาวิชาอื่น และบางครั้งค าตอบ
ของโจทย์ปัญหามีได้มากกว่า 1 ค าตอบ  

จากการศึกษาประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ประเภทของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์มีหลายประเภทดังนี้ ปัญหาปลายเปิด  ปัญหาเชิงค านวณ ปัญหาเชิงพิสูจน์ ปัญหา
ธรรมดาท่ีไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และปัญหาเชิงปริศนา  

3.5 กระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นักการศึกษาอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ หลายขั้นตอน  

นักการศึกษาแต่ละท่านจะอธิบายข้ันตอนแตกต่างกันไป ดังนี้ 
Polya, อ้ า ง ถึ ง ใน  ช ม น า ด  เ ช้ื อ สุ ว ร ร ณ ท วี  ( 2 5 4 2 , น . 1 6 6 -1 6 7 ) ; 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (2536, น. 12-16); วิชัย พาณิชย์สวย (2546, 
น. 13-31); สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 , น. 9-11); สิริพร ทิพย์คง 
(2544, น. 34-38); อัมพร ม้าคนอง (2559, น. 41) กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีนักการศึกษา
หลายท่านท่ีท าการศึกษา สามารถสรุปกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ได้ดังนี้ 

1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) ขั้นตอนนี้เป็นขั้น
เริ่มต้นของการแก้ปัญหาท่ีต้องการ ให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับปัญหา และตัดสินว่าอะไรคือส่ิงท่ีต้องการ
ค้นหา โดยแบ่งขั้นท าความเข้าใจปัญหาออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยแรก เป็นการมองไปท่ีสาระของตัวปัญหา โดยพยายามตอบค าถาม
ต่อไปนี้ให้ได้ ปัญหาต้องการอะไร , ปัญหาชัดเจนหรือไม่ , มีข้อตกลงอะไรอยู่เบื้องหลังบ้าง , มี
ค าศัพท์เฉพาะ บทนิยาม ความคิดรวบยอด กฎ สูตร ทฤษฎีท่ีต้องการ ค าอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ , 
ปัญหาก าหนดข้อมูลอะไรให้บ้าง , ข้อมูลท่ีก าหนดให้เพียงพอหรือไม่ , มีข้อมูลอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้อง , 
มีข้อมูลอื่น ๆ ท่ีต้องการทราบเพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีก าหนดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันอย่างไร  ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตอบค าตอบนี้ได้ท้ังหมดในตอนแรก แต่ค าถามต่าง ๆ ข้างต้นนี้ควร
อยู่ในใจผู้แก้ปัญหาเมื่อเริ่มต้นแก้ปัญหา มีอยู่บ่อยครั้งท่ีในขั้นตอนนี้ต้องการเขียนรูป หรือเขียน
แผนภูมิช่วย ต้องการการแยกแยะลักษณะปัญหาให้ชัดเจน การเขียนปัญหาท่ีก าหนดให้ใหม่ด้วย
ถ้อยค าของผู้แก้ปัญหาเอง เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจดีขึ้น  

ขั้นตอนย่อยท่ีสอง เป็นการมองไปท่ีธรรมชาติหรือประเภทของค าตอบของ
ปัญหา ค าตอบของปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใด ค าตอบเป็นจ านวน อยู่ในรูปกฎ สูตร หรือรูปท่ัวไป หรือ
ว่าค าตอบต้องการค าอธิบายให้เหตุผล แม้ว่าในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ค าตอบของปัญหา แต่ควรจะมอง
ให้เห็นว่ารูปแบบของปัญหาท่ีต้องการนั้นเป็นอย่างไร  
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2. ขั้นวางแผน (Devising a Plan) เป็นขั้นท่ีนักเรียนมองเห็นความส าคัญของข้อมูล
ต่าง ๆ ในโจทย์อย่างชัดเจน เป็นขั้นเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลในปัญหากับส่ิงท่ีต้องการทราบ หากไม่
สามารถเช่ือมโยงได้ในทันที อาจต้องใช้ปัญหาอื่นช่วยเพื่อให้ได้แผนงานแก้ปัญหาในท่ีสุด ผู้แก้ปัญหา
อาจเริ่มต้นด้วยการคิดว่าตนเคยเห็นปัญหาลักษณะนี้จากท่ีไหนมาก่อนหรือไม่ หรือเคยเห็นปัญหาใน
รูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันนี้หรือไม่ จะใช้ความรู้หรือวิธีการใดในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหาส่วนใดก่อน
จะแปลงข้อมูลท่ีมีอยู่ใหม่เพื่อให้ส่ิงท่ีต้องการทราบกับข้อมูลท่ีมีอยู่มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นได้หรือไม่ 
ก าหนดเป็นวิธีการและเทคนิค หรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหา  

3. ขั้นลงมือแก้ปัญหา (Carry out the Plan) เป็นขั้นตอนของการค านวณหา
ค าตอบ ตามท่ีได้วางแผนไว้ในขั้นตอนท่ี 2 แล้ว เป็นการด าเนินตามยุทธวิธีท่ีเลือกใช้ จนกระท่ัง
สามารถหาค าตอบได้ หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ผู้แก้ปัญหาต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์เดิมท่ีมี
อยู่ประมวลเข้าด้วยกัน มีทักษะการคิดค านวณท่ีดี ถูกต้องแม่นย า และต้องมีสมาธิควบคุมการคิด
ค านวณในแต่ละขั้นปลีกย่อย และมีการตรวจสอบในแต่ละขั้นปลีกย่อยของงานท่ีท าว่าถูกต้องหรือไม่ 
เพราะหากคิดค านวณผิดพลาดต้ังแต่ต้น แม้ว่าจะท าตามขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ดีแต่ก็หมด
ความหมายไปเพราะค าตอบสุดท้ายไม่ถูกต้อง โดยสรุปแล้วส่ิงท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติในขั้นตอนนี้ คือ  

3.1 ประมาณค าตอบของโจทย์ปัญหา 
3.2 ตรวจสอบการคิดค านวณทุกขั้นตอนย่อย ๆ อย่างระมัดระวัง 
3.3 ตรวจสอบว่าค าตอบท่ีได้ มีเหตุผลสอดคล้องกับข้อมูลท่ีโจทย์ก าหนดให้

หรือไม่ 
3.4 ตรวจสอบว่าปัญหานี้ มีค าตอบอื่นอีกหรือไม่ 
3.5 สรุปค าตอบท่ีได้ให้ชัดเจน และตรงตามท่ีโจทย์ถาม 

4. ขั้นทบทวนปัญหาและค าตอบ (Looking Back) ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียน
มองย้อนกลับไปยังค าตอบท่ีได้มาว่าสอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ในตอนต้นหรือไม่ โดย
เริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบและยุทธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
แล้วพิจารณาว่ามีค าตอบหรือมียุทธวิธีแก้ปัญหาแบบอื่นอีกหรือไม่ ส าหรับนักเรียนท่ีคาดเดาค าตอบ
ก่อนลงมือปฏิบัติ ก็สามารถเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีคาดเดา และ
ค าตอบจริงท่ีค านวณได้ การตรวจสอบนอกจากจะช่วยให้พบข้อบกพร่องท่ีอาจมีอยู่เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ ผู้แก้ปัญหาเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาท้ังกระบวนการได้ดีขึ้น  
เกิดความคิดในการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นกว่าเดิม สามารถขยายวิธีการแก้ปัญหาไปใช้
ให้กว้างขวางกว่าเดิมอีกด้วย  

โดยท่ัวไป ปัญหามักจะก าหนดในรูปถ้อยค าจากการพูดหรือการเขียน ใน 
การแก้ปัญหาจะเริ่มต้นจากการแปลถ้อยค าเหล่านี้ให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสมมูลกันโดยใช้
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ภาษาหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แล้วด าเนินการแก้ปัญหาหาค าตอบของปัญหา จากนั้นต้องแปล
ความหมาย น ากลับไปอธิบายค าตอบของปัญหาเริ่มต้น กระบวนการสามารถแสดงได้ในภาพประกอบ 
11 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

ท่ีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2536).  ประมวลสาระชุดวิชา
สารัตถะและวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยท่ี 12-15 (Foundations and Methodologies in 
Mathematics).  หน้า 16-17. 
 

นอกจากนี้  The Integrated Mathematics Science and Technology, อ้างถึงใน 
อัมพร ม้าคนอง (2559, น. 42) เสนอกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ี
บูรณาการกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เข้า
ด้วยกัน โดย DAPIC เป็นช่ือท่ีเกิดจากการน าตัวอักษรตัวแรกขององค์ประกอบในกระบวนการ
แก้ปัญหามาเรียงเป็นช่ือเรียกกระบวนการ เพื่อส่ือถึงความหมายของกระบวนการและเพื่อให้ง่ายต่อ
การน าไปใช้ แสดงกระบวนการได้ดังภาพประกอบ 12 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 12 แสดงกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC 

 
ท่ีมา : อัมพร  ม้าคนอง.  (2559).  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การพัฒนาเพื่อ

พัฒนาการ.  หน้า 42. 
 

จากภาพประกอบ กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ย่อมาจาก D: Define เป็นการท า
ความเข้าใจปัญหา ก าหนดหรือระบุปัญหาให้มีความชัดเจน  A: Access เป็นการระบุหรือเข้าถึงข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา P: Plan เป็นการหาวิธีท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา และ
วางแผนการด าเนินงาน I: Implement เป็นการน าแผนท่ีวางไว้มาปฏิบัติ พร้อมท้ังมีการปรับแผนให้ดี
ขึ้น C: Communicate เป็นการน าผลจากการด าเนินการมาวิเคราะห์ สรุป และส่ือสาร กระบวนการ 
DAPIC เป็นกระบวนการยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน ไม่มีการก าหนดว่าต้องเริ่มต้นจากองค์ประกอบใด และไม่
จ าเป็นต้องท าตามเป็นล าดับขั้นตอนหรือเป็นวงจร ผู้แก้ปัญหาจะพิจารณาตามลักษณะของปัญหาว่า
ควรเริ่มต้นจากองค์ประกอบใด และจะใช้องค์ประกอบใดบ้าง ด้วยความยืดหยุ่นดังกล่าว กระบวนการ
แก้ปัญหา DAPIC จึงถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษา 

ส าเริง บุญเรืองรัตน์ (2554, น. 11-17) วิธีคิดหรือการแสดงหาวิธีทางเพื่อแก้ปัญหา  
ให้ได้ผลตามท่ีปรารถนา แบบ System Approach นั้น มีระบบการคิดเป็นขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นนิยามปัญหา เป็นขั้นศึกษาวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ให้รู้ท่องแท้เกี่ยวกับ
ปัญหาว่า ปัญหานั้นคืออะไร  

ขั้นท่ี 2 ขั้น ต้ังวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อ 
การแก้ปัญหานั้น ๆ ว่าจะให้สัมฤทธิ์ผลด้านใด เป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด และมีคุณภาพสูงต่ า
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เพียงใด วัตถุประสงค์ท่ีคิดกันในขั้นนี้ ต้องเขียนให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดความคลุมเครือ วัตถุประสงค์ต้อง
สามารถด าเนินการได้ 

ขั้นที ่3 ขั้นการสร้างเครื่องมือไว้คอยตรวจผล  
ขั้นท่ี 4 ขั้นเลือกหาวิธีการปฏิบัติ เป็นขั้นคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะใช้ด าเนินการ

ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ควรมองหาหลายๆ ทาง หลายแง่มุม มองหาทางอย่างเปิดใจกว้าง พิจารณา
ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทาง 

ขั้นท่ี 5 ขั้นเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดมาด าเนินงาน ขั้นนี้ต่อจากขั้นก่อนหน้า เป็นขั้นท่ีน าเอา
วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายวิธีจากขั้นท่ี 4 มาพิจารณาเพื่อเลือกเอาวิธีการท่ีดีท่ีสุด 

ขั้นที่ 6 ขั้นทดลอง เมื่อเลือกวิธีการได้แล้ว ลงมือปฏิบัติตามวิธีการท่ีเลือก  
ขั้นท่ี 7 ขั้นการวัดและการประเมินผล เมื่อท าการทดลองและปฏิบัติแล้ว น าเอา

เครื่องมือท่ีสร้างไว้ในขั้นที่ 3 มาวัดผลเพื่อน าไปประเมินว่า การแก้ปัญหาส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด 
ขั้นที่ 8 ขั้นการปรับปรุงและการขยายการปฏิบัติงาน จากการวัดและประเมินในขั้น

ท่ี 7 แล้ว จะท าให้ทราบว่าการด าเนินการแก้ปัญหานั้นได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ได้ทราบถึง
ข้อบกพร่องเพื่อการปรับปรุง 

Wilson, Fernandez และ  Hadaway, 1993, อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 9-11) เสนอแนะกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
ท่ีแสดงถึงความเป็นพลวัติ มีล าดับไม่ตายตัว สามารถวนเวียนได้ ดังภาพประกอบ 13  
 

 
ภาพประกอบ 13 แสดงกระบวนการแก้ปัญหาพลวัติ 

 
ท่ีมา : สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (2555). ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์. หน้า 9-11. 
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เมื่อเผชิญปัญหานักเรียนต้องเริ่มท าความเข้าใจกับปัญหาก่อน หลังจากนั้นวางแผน
แก้ปัญหา พร้อมท้ังก าหนดยุทธวิธีท่ีเหมาสมในการแกปัญหานั้น แล้วด าเนินการแก้ปัญหาท่ีวางแผนไว้
ในตอนต้น จนกระท่ังสามารถหาค าตอบได้ และสุดท้ายพิจารณาความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบท่ีได้ ส าหรับลูกศรนั้น เป็นการแสดงการพิจารณาหรือตัดสินใจท่ีจะเคล่ือนการกระท าจาก
ขั้นตอนหนึ่งไปสู่ขั้นตอนหนึ่ง และสามารถพิจารณาย้อนกลับตามลูกศรได้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย  

Krulik และ Rudnick (1993, pp. 39-51)  เสนอขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาของ
นักเรียนเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. อ่านและคิด (Read and Think) เมื่อนักเรียนอ่านปัญหาแล้วนักเรียนต้องตีความ
ปัญหาท่ีเป็นภาษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ นึกย้อนไปถึงสถานการณ์ปัญหาท่ีเคยแก้ เป็นการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงและค าถาม ขั้นตอนของกระบวนการนี้ส่ิงท่ีนักเรียน
ควรท าคือ จากสถานการณ์ปัญหาสามารถระบุข้อเท็จจริง และค าถามได้ จินตนาการตามสถานการณ์ 
บอกเงื่อนไขท่ีโจทย์ก าหนด และแปลงภาษาจากโจทย์ให้เป็นภาษาของนักเรียนเอง 

2. ส ารวจและวางแผน (Explore and Plan) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลท่ีอยู่ในปัญหา เมื่อนักเรียนอ่านปัญหา นักเรียนจะเกิดความคิด และการวางแผนเป็น
รูปเป็นร่าง อย่างไรก็ตามค าตอบท่ีสามารถเป็นไปได้จะถูกส ารวจในขั้นตอนนี้ ส่ิงท่ีนักเรียนควรท าใน
ขั้นตอนนี้คือ เรียบเรียงข้อมูล ระบุให้ได้ว่าข้อมูลมีเพียงพอหรือมากเกินไปหรือไม่ วาดแผนภาพ 
ตาราง กราฟ หรือโมเดลแสดงข้อมูล 

3. เลือกกลยุทธวิธี (Select a Strategy) นักเรียนต้องเลือกกลวิธีท่ีเหมาะสมกับ 
การแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับขั้นตอนท่ี 2 โดยกลยุทธ์ท่ีพบบ่อยในการแก้ปัญหามีหลากหลายกลวิธี 
โดยบางวิธีอาจจะใช้เด่ียว ๆ บางวิธีอาจต้องผสมผสานกับอีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้ได้ค าตอบ ไม่มีกลยุทธ์ใดดี
ท่ีสุด แต่ละบุคคลจะเลือกวิถีทางท่ีแตกต่างในการแก้ปัญหาแตกต่างกัน 

4. ขั้นตอนการหาค าตอบ ปัญหาหนึ่งๆจะถูกแก้ด้วยความเข้าใจและยุทธวิธีใน 
การแก้ปัญหา โดยนักเรียนต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ การค านวณท่ีแม่นย า จ านวนเต็ม ทศนิยม 
เศษส่วน เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น 

5. ขั้นการสะท้อนและแผ่ขยาย ส่ิงท่ีนักเรียนควรท าในขั้นตอนนี้คือ ตรวจสอบ
ค าตอบ หาค าตอบอื่น ๆ ท่ีอาจจะเป็นค าตอบได้ ลองถามตัวเองต่อว่า “ถ้าหาก....” ในประโยค
สถานการณ์ค าถาม อภิปรายค าตอบท่ีได้มา สร้างปัญหาใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ 

Parnes, 1992, อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2556 , น. 217-218) ใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem – Solving: CPS) ในกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 
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1. ขั้นค้นพบจุดมุ่งหมาย (Objective Finding) ขั้นนี้เกิดความตระหนักหรือรู้ว่า 
จุดประสงค์คืออะไร หรืออะไรเป็นส่ิงท่ีท้าทายน่าหาค าตอบ ท่ีอาจใช้การเรียงล าดับของปัญหา 

2. ขั้นการหาข้อมูลความจริง (Fact Finding) เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
และส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหา เมื่อได้ตัวปัญหาแล้วก็สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีต้องการแก้ปัญหาได้  

3. ขั้นการหาปัญหา (Problem Finding) เป็นการสร้างความกระจ่างว่าอะไรคือ
ปัญหาท่ีแท้จริง อะไรคือประเด็นท่ีต้องการค าตอบ เพื่อท่ีจะบรรลุจุดประสงค์ 

4. ค้นหาความคิด และยุทธศาสตร์ (Idea Finding) เป็นการกระตุ้นและระดมให้คิด
หาวิธีแก้ปัญหาให้มากท่ีสุด เสนอความคิดในการแก้ปัญหา 

5. ขั้นค้นพบทางออก (Solution Finding) เป็นการก้าวจากความคิดมาสู่ทางออก  
6. ขั้นการแสวงหาการยอมรับ (Acceptance Finding) เป็นช่วงการวางกลยุทธ์ท่ี

ท าให้เกิดผลทางการปฏิบัติท่ีกว้างขึ้น 
Bloom, 1956, อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ (2555, น. 107) ได้เสนอขั้นตอนการคิด

แก้ปัญหา ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 เมื่อนักเรียนได้พบปัญหา นักเรียนจะคิดค้นหาส่ิงท่ีเคยพบเห็นท่ีเกี่ยวกับ

ปัญหา 
ขั้นที่ 2 นักเรียนจะใช้ผลจากขั้นท่ี 1 มาสร้างรูปแบบของปัญหาข้ึนมาใหม่ 
ขั้นที่ 3 จ าแนกแยกแยะปัญหา 
ขั้นที่ 4 การเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการท่ีเหมาะสมกับปัญหา 
ขั้นที่ 5 การใช้ข้อสรปุของวิธีการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 6 ผลท่ีได้จากการแก้ปัญหา 

Eberle และ Stanish, 1977, อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556 , น. 171-174) 
กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหา สามารถสรุปได้ว่า การท่ีนักเรียนจะมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ต้องมีทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเพียงพอ นั่นคือ นักเรียนต้องได้รับการฝึกฝนการคิด
แก้ปัญหา ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อีกท้ังปลูกฝังให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหา โดยขั้นตอน  
ในการฝึกคิดแก้ปัญหามีท้ังหมด 6 ขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตระหนักรู้ปัญหา (Sensing Problem and Challenges) เป็นขั้นตระหนัก
ต่ืนตัว กับส่ิงท่ีเป็นปัญหา  

2. ขั้นค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือขั้นรวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายปัญหา (Data 
Finding)  
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3. ขั้นก าหนดปัญหา (Problem Finding) เป็นขั้นตอนท่ีระบุว่าอะไรคือปัญหา 
อะไรคือปัญหาหลักและอะไรคือปัญหารองลงมา 

4. ขั้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา (Idea Finding) เป็นขั้นค้นหาวิธีในการแก้ปัญหา
ท่ีเหมาะสมให้ได้มากมายหลายๆ วิธี โดยพยายามคิดค้นหาวิธีท้ังท่ีเป็นปกติ หรือ เป็นวิธีที่แหวกแนว
แปลกๆ ใหม่ๆ  

5. ขั้นค้นหาข้อสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Solution Finding) เป็นขั้นค้นหา
ข้อสรุปว่าจากแนวทางการแก้ปัญหา แนวทางใดเป็นแนวทางท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ 
การแก้ปัญหานั้น 

6. ขั้นยอมรับข้อสรุปและด าเนินการแก้ปัญหา (Acceptance Finding) โดย 
การด าเนินการแก้ปัญหาหมายถึง การแก้ปัญหาจากแนวทางท่ีเลือกมาใช้ มีการวางแผนเป็นขั้นเป็น
ตอน 

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2542 , น. 75) กล่าวว่า กระบวนการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มี 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา โดยอาศัยทักษะการแปลความหมาย  
การวิเคราะห์ข้อมูล โจทย์ถามอะไรและให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง จ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
และส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้แยกออกจากกัน  

ขั้นที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา จะสมมติสัญลักษณ์อย่างไร จะต้องหาว่าข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร ส่ิงท่ีไม่รู้เกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีรู้แล้วอย่างไร หาวิธีการแก้ปัญหาโยน ากฎเกณฑ์ 
หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบกับข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว เสนอออกมาในรูปของวิธีการ 

ขั้นท่ี 3 การคิดค านวณ หาค าตอบท่ีถูกต้อง เป็นขั้นท่ีต้องคิดค านวณแก้สมการคิด
หาค าตอบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุดของปัญหา โดยวิธีการตามแผนท่ีวางไว้ จะต้องรู้จักวิธีการค านวณท่ี
เหมาะสมตลอดจนตรวจสอบวิธีการและค าตอบด้วย  

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 161-163) กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา 
(Problem Solving Process) ไว้ว่า ควรเป็นไปตามล าดับขั้น ไม่ควรข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง แต่
ละขั้นตอนต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ จนมั่นใจว่า ไม่ได้มองข้ามหรือละเลยส่ิงใดไป เมื่อได้รับค าตอบ
หรือข้อสรุปท่ีถูกต้องเหมาะสม จึงจะสามารถเริ่มขั้นตอนถัดไป กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้มีความรู้ 
มีความรอบคอบ และเตือนความจ าท่ีจะช่วยน าไปใช้ในการแก้ปัญหา มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นก าหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคัญท่ีสุด  
ความผิดพลาดและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเกิดจากการก าหนดปัญหาท่ีไม่ถูกต้อง ขั้นตอนนี้เป็น
การรวบรวมปัญหาและก าหนดว่า ปัญหาคืออะไร อะไรคือเป้าหมายของความส าเร็จในปัญหา แล้ว
ต้องบันทึกเป้าหมายความส าเร็จนั้นโดยการบันทึกไว้ นักคิดหลายคนไม่ยอมท าการเขียนรายการ
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ความส าเร็จตามท่ีต้องการไว้ โดยจะจดจ ามันไว้ในสมอง แต่เมื่อเวลาผ่านเลยไปจะจ าไม่ได้หรือจ าได้
แต่เพียงเลือนราง เป็นผลให้การด าเนินการแก้ปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ การก าหนดปัญหา 
จึงเป็นเครื่องมือในการควบคุม บังคับให้เราคิดถึงปัญหาท่ีเราต้องการแก้ไขหรือพัฒนาอย่างแท้จริง  
ในขั้นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการบันทึก เขียนรายการปัญหาลงไปเพื่อเตือนความจ าเท่านั้น แต่ยังเป็น  
การตรวจสอบความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นด้วยว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาตรงจุดหรือไม่ จะท าให้เกิดความมั่นใจ
ได้ว่า ไม่มีการตอบปัญหานอกเรื่อง นอกประเด็น หรือมีการแก้ปัญหาแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น 
เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักมีการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องแรกๆ หรือเฉพาะเรื่องท่ีส าคัญๆ เท่านั้ น มักจะ
ละเลยกับปัญหาเล็กหรือปัญหาอื่น ๆ ท่ีตามมาภายหลัง  

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบและหา
สาเหตุของปัญหาว่า สภาพการณ์ท่ีก าลังเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ขณะนี้เราก าลังท าอะไร มีส่ิง
ใดท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา เป็นการพินิจพิจารณาว่า ท าไม่เราจึงต้องท าเรื่องนี้ เราท า
เรื่องนี้ เพราะต้องการอะไร สถานการณ์สภาพแวดล้อมปัจจุบันเป็นอย่างไร ขั้นตอนนี้ จึงเป็น  
การทบทวนตรวจสอบและเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ใน   การก าหนดปัญหาในขั้นท่ี 1 นั้นเป็น
ปัญหาท่ีเราต้องการแก้ไขจริง ๆ และยืนยันว่ายังคงถูกต้องหรือไม่ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะพบว่า 
ปัญหาท่ีเขาต้องการแก้ไขจริง ๆ นั้นไม่ตรงกับการก าหนดปัญหาตามข้ันตอนท่ี 1  

3. ขั้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ (Generation Possible Solutions) เมื่อได้
ปัญหาท่ีแท้จริงท่ีต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไขโดยผ่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือ 
เราจะต้องหาทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้มาให้มาก และพิจารณาแต่ละวิธีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างรอบคอบ ลุ่มลึก ประเมินผลท่ีจะเกิดขั้นท้ังส่วนตัวและสังคมอย่างรอบ
ด้าน เพื่อจะตัดสินใจเลือกสรรวิธีการท่ีเป็นไปได้เท่านั้น บางแนวทางท่ีไม่เกี่ยวข้อง ท่ีไม่สอดคล้อง  
ไม่เหมาะสมกับปัญหาก็ตัดท้ิงไป ในขั้นตอนนี้เป็นการเลือกและรวบรวมวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ 
แนวทาง ยังไม่จ าเป็นต้องประเมินสรุปว่าวิธีการใดดีท่ีสุดต่อการแก้ปัญหา แต่ควรพิจารณาวิธีท่ี
เลือกสรรมาแล้วอย่างพินิจ พิเคราะห์ราวกับว่ามันเป็นความคิดใหม่ๆ   

4. ขั้นวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา (Analyzing the Solutions) วิธีการแก้ปัญหาท่ี
ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้ว อาจมีอยู่หลายวิธี จ าเป็นจะต้องน าวิธีเหล่านั้นมาวิเคราะห์ โดย  
การบันทึก เขียนข้อดีและข้อเสีย และรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้นลงไปทุกวิธี ใน
ขั้นตอนนี้จะไม่ท าการประเมินวิธีการเหล่านั้นเป็นอันขาดว่าวิธีใดดีท่ีสุด แต่เป็นเพียงบอกจุดแข็งข้อดี 
และจุดอ่อน ข้อเสียของแต่ละวิธีการเท่านั้น เพราะถ้าเราท าการประเมินไปแล้วว่าวิธีใดดีไม่ดี  
ไม่เหมาะสม เราก็จะไม่สนใจและไม่มีการบันทึกข้อมูล ไม่มีการเขียนรายการและรายละเอียดของ
วิธีการเหล่านั้นลงไป เนื่องจากเราได้ตัดสินไปแล้วว่ามันไม่ดี มันใช้ไม่ได้ ส่ิงเหล่านี้จะท าให้เราละเลย
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วิธีการบางวิธีไป อย่างไรก็ตาม รายการข้อดี ข้อเสียหรือรายละเอียดต่าง  ๆ ท่ีเราเขียนลงไปนั้น 
จะต้องมีข้อดี มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ท าให้เกิดความพยายามและเกิดแรงจูงใจในการแก้ปัญหา 

5. ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด (Selecting the Best Solutions) เมื่อเรา
พิจารณาวิธี การแก้ปัญหามาอย่างรอบคอบและเข้าใจมันอย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
การพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เป็นการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด และวิธีการใดท่ีเราควรตัดท้ิงไป โดย
พิจารณาทุก ๆ ทางเลือก และตัดสินใจจากการใช้เครื่องมือประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมว่าจะน าไปใช้
ได้ดีหรือไม่เพียงใด อาจะเป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการว่าใช่ หรือไม่ใช่ 
ได้หรือไม่ได้ เพราะบางทีความจริงกับความคิดก็อาจไปด้วยกันหรือไม่ก็ได้ ต้องตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของวิธีการเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้การประเมินจากสัญชาตญาณและอารมณ์ก็อาจน ามาใช้ใน  
การเลือกตัดสินใจด้วยก็ได้ เพราะสัญชาตญาณเกิดจากการสะสมประสบการณ์ชีวิตท่ีมีมายาวนาน ใน
ขั้นตอนนี้ต้องเขียนรายละเอียดให้มากและลุ่มลึกเพื่อสรุปว่าแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง และ
พิจารณาซ้ าอีกครั้งหนึ่งจากรายการท่ีเขียนไว้แล้วจึงตัดสินใจเลือก  

6. ขั้นวางแผนด าเนินการแก้ปัญหา (Planning the Next Course of Action) เมื่อ
เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้แล้ว ขั้นตอนนี้จึงเป็นการวางแผนการด าเนินการแก้ปัญหา โดยเขียน
รายการท่ีจะต้องท าอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ซึ่งจะมีรายการท่ีต้องเขียนเป็นจ านวนมาก 
เพราะจะมีหลายส่ิงหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558, น. 130-132) มีทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาว่า 
กระบวนการคิดแก้ปัญหาบนฐานอริยสัจส่ีนั้น สามารถนิยามตามกระบวนการคิดตามล าดับขั้นท่ี
เรียกว่า “2C2S” ได้ดังนี้ 

1. การนิยามปัญหาให้ชัดเจน (ทุกข์) (Clarify the Problem) คือ ขั้นตอนแรกและ
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดในการท าความเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้ เพราะถ้าหากไม่สามารถระบุปัญหาท่ี
แท้จริงได้แล้วการแก้ปัญหาก็ไม่อาจส าเร็จได้ ซึ่งการท าความเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้ หรือการก าหนด
หัวข้อแห่งปัญหานั้นจะต้องมีการสืบเสาะแสวงหาความจริงของส่ิงท่ีเป็นปัญหา 

2. การระบุสาเหตุของปัญหา (สมุทัย) (Cause of Problem) เป็นการช้ีให้เห็นว่า
ปัญหานั้นมีอยู่จริง โดยากรหาหลักฐานมาสนับสนุนเพื่ออ้างอิงข้อเท็จจริงของปัญหานั้น  ๆ และเมื่อ
พบปัญหาท่ีแท้จริงแล้ว ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งปัญหาก็ต้องน ามาศึกษาเรียงล าดับตามความส าคัญ
เร่งด่วน ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งปัญหา ก็ต้องน ามาศึกษาเรียงล าดับตามความส า คัญเร่งด่วน โดย
พยายามก าหนดปมของปัญหาให้ชัดขั้น ซึ่งหากปมปัญหายังมีความไม่ชัดเจน จ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์ปัญหานั้น ๆ ในรายละเอียดเพื่อแตกประเด็นปัญหาให้ชัดเสียก่อน 
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3. การก าหนดวิธีการแก้ปัญหา (นิโรธ) (Solutions for Solve the Problem) โดย
ก าหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนในการแก้ปัญหา รวมท้ังบทบาทของผู้แก้ปัญหาให้ชัดเจน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างถูกต้อง  

4. การลงมือปฏิบัติ (มรรค) (Solved problem) เป็นการน าแนวทางหรือวิธีการใน
การแก้ปัญหาท่ีก าหนดไว้มาปฏิบัติ ซึ่งเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วปัญหาดังกล่าวจะหมดไปในท่ีสุด  

จากการศึกษากระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยน าความรู้ท่ีได้มาใช้
ในการออกแบบแบบฝึกหัดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตามกระบวนการ
ของโพลยา คือ ขั้นท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา ขั้นท่ี 2 วางแผนการแก้ปัญหา ขั้นท่ี 3 ด าเนินการ
แก้ปัญหา และขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ  

3.6 กลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาแต่ละกลยุทธ์มีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันไป การน ากลยุทธ์ไป

ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโจทย์ปัญหา นักการศึกษาแต่ละท่านแบ่งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาไว้ดังนี้ 
Hatfield และ Bitter (1993 , pp. 38-41) กล่าวถึ ง กลยุทธ์ ในการสอนส าหรับ 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า กลยุทธ์เป็นวิธีการส าหรับการแก้ปัญหา โดยมีปัจจัยสองอย่างคือ  
1. ระดับทักษะของนักเรียน 2. เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนใช้จนเกิดความช านาญ นักเรียน
สามารถเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของสถานการณ์ปัญหา หรือประสบการณ์ท่ีจะระบุว่ากลยุทธ์ใดท่ี
นักเรียนควรใช้แก้ปัญหา ปัญหาท่ีซับซ้อนจะต้องใช้กลยุทธ์ท่ีมากกว่า 1 กลยุทธ์ ดังนั้น นักเรียนควร
จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้  

1. กลยุทธ์ในการประมาณค่าและตรวจสอบ (Estimation and Check) กลยุทธ์นี้มี
ประสิทธิภาพกับการแก้ปัญหา 2 ลักษณะ คือ 1. ในปัญหาท่ีมีข้อมูลอยู่น้อย ๆ มีขอบเขตข้อมูลของ
ค าตอบ และ 2. เป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรมาก ๆ หรือปัญหาท่ีขนาดใหญ่ 

2. การใช้รูปแบบ (Looking for Patterns) ปัญหาบางปัญหาออกแบบมาให้หาระบุ
รูปแบบของข้อมูลท่ีก าหนดให้ เพื่อท่ีจะท านายข้อมูลท่ีไม่ได้ให้มา 

3. ข้อมูลท่ีให้มาไม่เพียงพอ (Insufficient Information) บางครั้งปัญหาให้ข้อมูลมา
ไม่พอในการแก้ปัญหา 

4. การวาดภาพ กราฟ หรือตาราง (Drawing Pictures, Graphs, and Tables) 
ปัญหาบางปัญหามีลักษณะซับซ้อนและท าให้นักเรียนยากในการท าความเข้าใจในปัญหา หรือปัญหา
เป็นรูปธรรม นักเรียนจึงมองไม่เห็นปัญหาท่ีชัดเจน จึงจ าเป็นต้องสร้างภาพเพื่อช่วยให้เห็นได้ชัดขึ้น 
เช่นการวาดภาพ กราฟ หรือตาราง เช่น การวาดกราฟจะช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล
ท่ีก าหนดให้ การท าให้เห็นเป็นภาพช่วยให้นักเรียนมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น 
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5. การก าจัดข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องออกไป (Elimination of Extraneous Data) 
ปัญหาบางปัญหาออกแบบมาให้บรรจุท้ังข้อมูลท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา นักเรียนจึง
จ าเป็นต้องก าจัดข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องออกไป เพื่อป้องกันการเสียเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีให้มาเกิน 

6. พั ฒ น ารูปแบบ และ เขี ยน สมการ (Developing Formulas and Writing 
Equations) การสร้างรูปแบบสมการมีประโยชน์อย่างมากท่ีจะแทนค่าตัวเลขแล้วท าให้ได้ค าตอบของ
ปัญหาเลย 

7. แบบจ าลอง (Modeling) โครงสร้างทางกายภาพเป็นจะตัวแทนหรือแบบจ าลอง
ของปัญหาท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ในการสร้างกระบวนการแก้ปัญหา นักเรียนจะสนใจในปัญหา
ท่ีนักเรียนสามารถจับต้องได้  

8. ท าย้อนกลับ (Working Backwards) เหมาะกับเนื้อหาลักษณะเรขาคณิต  
9. การท าแผนผัง (Flowcharting) เป็นส่ิงท่ีครูจะช่วยให้นักเรียนเห็นกระบวนการ

แก้ปัญหาได้โดยใช้แผนผัง  
Kennedy (1997, p. 82); Thiessen (1989, pp. 12-17); Reys และคนอื่น ๆ (1995, 

pp. 62-66)  เสนอกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปในทางเดียวกัน ดังนี้ 
1. การแก้ปัญหาตามสัญชาตญาณ หรือ ด้วยความรู้ท่ีมีอยู่ (Act It Out) 
2. การวาดภาพ แผนภาพ หรือตาราง (Make a Drawing, Diagram, or Table) 
3. ใช้รูปแบบ (Look for a Pattern) 
4. การใช้แบบจ าลอง (Make a Model) 
5. ค านวณอย่างเป็นระบบส าหรับทุกค าตอบท่ีสามารถเป็นไปได้ (Account 

Systematically for All Possibilities, or Make an Organized List) 
6. เดาและตรวจสอบ (Guess and Check) 
7. ท าย้อนกลับ (Work Backward) 
8. ระบุส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ ส่ิงท่ีก าหนด และ ข้อมูลท่ีต้องการ ( Identify Wanted, 

Given, and Needed Information) 
9. เปล่ียนมุมมอง (Break Set, or Change Your Point of View) 
10. แก้ปัญหาจากโจทย์ท่ีคุ้นเคย (Solve a Simpler or Similar Problem) 
11. เขียนเป็นประโยคเปิด (Write an Open Sentence) 
12. เขียนเป็นประโยคสัญ ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (Write a Mathematical 

Sentence) 
13. เขียนเป็นประโยคของตนเอง (Restate the Problem) 
14. ใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ (Use Logical Reasoning)  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 , น. 11-35) กล่าวว่า  
การแก้ปัญหาหนึ่ งๆ นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานท่ีเพียงพอและเข้าใจกระบวน  
การแก้ปัญหาท่ีดีแล้ว การเลือกใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็เป็นอีก
ปัจจัยท่ีช่วยในการแก้ปัญหา ถ้านักเรียนมีความคุ้นเคยกับยุทธวิธีในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
แล้ว นักเรียนจะสามารถเลือกยุทธวิธีเหล่านี้ขึ้นมาใช้ได้ทันที ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีพบบ่อย มีดังต่อไปนี้ 

1. การค้นหาแบบรูป เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมี
ลักษณะเป็นระบบหรือเป็นแบบรูปในสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ แล้วคาดเดาค าตอบ ซึ่งค าตอบท่ีได้จะ
ยอมรับว่าเป็นค าตอบท่ีถูกต้องเมื่อผ่านการตรวจสอบยืนยัน ยุทธวิธีนี้มักจะใช้ในการแก้ปัญหาท่ี
เกี่ยวกับเรื่องจ านวนและเรขาคณิต การฝึกฝนการค้นหาแบบรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นประจ า จะช่วย
นักเรียนในการพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนและทักษะการส่ือสาร ซึ่งเป็นทักษะท่ีช่วยให้นักเรียน
สามารถประมาณและคาดคะเน จ านวนท่ีพิจารณาโดยยังไม่ต้องคิดค านวณก่อน ตลอดจนสามารถ
สะท้อนความรู้ คามเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดของตนได้ 

2. การสร้างตาราง เป็นการจัดระบบข้อมูลใส่ในตาราง ตารางท่ีสร้างขึ้นจะช่วยให้
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ อันจะน าไปสู่การค้นพบแบบรูปหรือข้อช้ีแนะอื่น ๆ ตลอดจนช่วยให้ไม่
หลงลืมหรือสับสนในกรณีใดกรณีหนึ่ง เมื่อต้องการแสดงกรณีท่ีเป็นไปได้ท้ังหมดของปัญหา 

3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ เป็นการอธิบายสถานการณ์และแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่าง ๆ ของปัญหาด้วยภาพหรือแผนภาพ ซึ่งการเขียนภาพหรือแผนภาพจะช่วยให้เข้าใจ
ปัญหาได้ง่ายข้ึน และบางครั้งก็สามารถหาค าตอบของปัญหาได้โดยตรงจากภาพ 

4. การแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด เป็นการจัดระบบข้อมูลโดยแยกเป็นกรณี ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ในการแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด นักเรียนอาจขจัดกรณีท่ีไม่ใช่ออกก่อน แล้วค่อย
ค้นหาระบบหรือแบบรูปของกรณีท่ีเหลืออยู่ ถ้าไม่มีระบบในการแจงกรณีท่ีเหมาะสมยุทธวิธีนี้ก็จะไม่มี
ประสิทธิภาพ ยุทธวิธีนี้จะใช้ได้ดีถ้าปัญหานั้นมีจ านวนกรณีท่ีเป็นไปได้แน่นอน ซึ่งบางครั้งเราอาจใช้
การค้นหาแบบรูปแลการสร้างตารางมาช่วยการแจงกรณีด้วยก็ได้ 

5. การคาดเดาและตรวจสอบ เป็นการพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีปัญหา
ก าหนดผสมผสานกับประสบการณ์เดิมท่ีเกี่ยวข้อง มาสร้างข้อความคาดการณ์ แล้วตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อความคาดการณ์นั้น ถ้าการคาดเดาไม่ถูกต้องก็คาดเดาใหม่โดยอาศัยประโยชน์
จากความไม่ถูกต้องของการคาดเดาในครั้งแรกๆ เป็นกรอบในการคาดเดาค าตอบของปัญหาครั้งต่อไป 
นักเรียนควรคาดเดาอย่างมีเหตุผลและมีทิศทาง เพื่อให้ส่ิงท่ีคาดเดานั้นเข้าใกล้ค าตอบท่ีต้องการมาก
ท่ีสุด 
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6. การท างานแบบย้อนกลับ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพิจารณาจากผล ย้อนกลับ
ไปสู่เหตุ โดยเริ่มจากข้อมูลท่ีได้ในขั้นตอนสุดท้าย แล้วคิดย้อนขั้นตอนกลับมาสู่ข้อมูลท่ีได้ในขั้นตอน
เริ่มต้น การคิดแบบย้อนกลับใช้ได้ดีกับการแก้ปัญหาท่ีต้องการอธิบายถึงขั้นตอนการได้มาซึ่งค าตอบ 

7. การเขียนสมการ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีก าหนดของปัญหาในรูป
ของสมการ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นอสมการก็ได้ ในการแก้สมการ นักเรียนต้องวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาเพื่อหาว่า ข้อมูลและเงื่อนไขท่ีก าหนดมามีอะไรบ้าง และส่ิงท่ีต้องการหาคืออะไร หลังจรากนั้น 
ก าหนดตัวแปรแทนส่ิงท่ีต้องการหาหรือแทนส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลท่ีก าหนดมาให้ แล้วเขียนสมการ
หรืออสมการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น ในการหาค าตอบของสมการหรืออสมการ มักใช้
สมบัติของการเท่ากันมาช่วยในการแก้สมการ ซึ่งได้แก่ สมบัติสมมาตร สมบัติถ่ายทอด สมบัติการบวก
และสมบัติการคูณ และเมื่อใช้สมบัติของการเท่ากันมาช่วยแล้ว ต้องมีการตรวจสอบค าตอบของ
สมการตามเงื่อนไขของปัญหา ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของปัญหาถือว่าค าตอบท่ีได้ถูกต้องของปัญหานี้ 
ยุทธวิธีนี้มักใช้ในปัญหาทางพีชคณิต 

8. การเปล่ียนมุมมอง เป็นการเปล่ียนการคิดหรือมุมมองให้แตกต่างไปจากท่ีคุ้นเคย 
หรือท่ีต้องท าตามข้ันตอนทีละตอน ท้ังนี้เพื่อให้ปัญหาแก้ได้ง่ายขึ้น ยุทธวิธีนี้มักใช้ในกรณีท่ีแก้ปัญหา
ด้วยยุทธวิธีอื่นไม่ได้ผล ส่ิงส าคัญท่ีสุดของยุทธวิธีนี้คือ การเปล่ียนมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

9. การแบ่งเป็นปัญหาย่อย เป็นการแบ่งปัญหาใหญ่หรือปัญหาท่ีมีความซับซ้อน
หลายขั้นตอนออกเป็นปัญหาย่อยหรือเป็นส่วนๆ ซึ่งในการแบ่งเป็นปัญหาย่อยนั้นนักเรียนอาจลด
จ านวนของข้อมูลลง หรือเปล่ียนให้เป็นปัญหาท่ีคุ้นเคยหรือเคยแก้ปัญหานั้นมาก่อน 

10. การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ เป็นการอธิบายข้อความหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่
ในปัญหานั้นว่าเป็นจริง โดยใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหา บางปัญหาเราใช้การให้
เหตุผลทางตรรกศาสตร์ร่วมกับการคาดเดา และตรวจสอบหรือการเขียนภาพและแผนภาพ จนท าให้
บางครั้งเราไม่สามารถแยกการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ออกจากยุทธวิธีอื่นได้อย่างชัดเจน ยุทธวิธีนี้
มักใช้บ่อยในปัญหาทางเรขาคณิตและพีชคณิต 

11. การให้เหตุผลทางอ้อม เป็นการแสดงหรืออธิบายข้อความหรือข้อมูลท่ีปรากฏ
อยู่ในปัญหานั้นว่าเป็นจริง โดยการสมมติว่าข้อความท่ีต้องการแสดงนั้นเป็นเท็จ แล้วหาข้อขัดแย้ง 
ยุทธวิธีนี้มักใช้กับปัญหาท่ียากแก่การแก้ปัญหาโดยตรง และง่ายท่ีจะหาข้อขัดแย้งเมื่อก าหนดให้
ข้อความท่ีจะแสดงเป็นเท็จ 

จากแนวคิดข้างต้นแม้ว่าจะมีหลากหลายยุทธวิธี แต่ไม่มียุทธวิธีใดท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ ขั้นอยู่
กับสถานการณ์ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์บางปัญหาสามารถแก้ได้มากกว่าหนึ่งยุทธวิธี 
เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ นักเรียนควรจะต้องมีความรู้คณิตศาสตร์หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ท่ี
สามารถสืบค้นได้อย่างเพียงพอ อีกท้ังต้องรู้ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง รู้จัก
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เลือกใช้ยุทธวิธีให้เหมาะสมกับปัญหา ตลอดจนควรมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่าง
เพียงพอ 

โซเบล แมค เอ (2544, น. 35-67) เสนอยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
1. ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก ปัญหาบางข้อแก้ได้ดีท่ีสุดด้วย 

การลองผิดลองถูก โดยการคิดอย่างมีเหตุผลไปพร้อม ๆ กับกระบวนการ นักเรียน 
2. ยุทธวิธีในการใช้อุปกรณ์ ตัวอย่าง หรือการร่าง บ่อยครั้งท่ีปัญหาข้อหนึ่งสามารถ

แก้ได้ดีเมื่อมีความเข้าใจโดยการวาดรูป หรือร่างรูป พับแผ่นกระดาษ ตัดเส้นเชือก หรือใช้อุปกรณ์
ง่ายๆ ท่ัวไปท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ ยุทธวิธีนี้ ท าให้นักเรียนเห็นเป็นสภาพจริง ช่วยกระตุ้นให้
สนใจในปัญหา  

3. ยุทธวิธีในการค้นหารูปแบบ การค้นหารูปแบบแล้วรูปท่ัวไปเป็นยุทธวิธีแก้ปัญหา
ท่ีมีประสิทธิภาพ ครูจ าเป็นต้องค้นหาปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีจะสร้างความสนใจให้นักเรียน และกระตุ้น
นักเรียนให้ใช้ยุทธวิธีนี้ให้เป็นประโยชน์  

4. ยุทธวิธี การแสดงออกมา ปัญหาบางข้อแก้ได้ดีท่ีสุดโดยการใช้ยุทธวิธีแสดง
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องนั้นออกมาจริง ๆ วิธีการเช่นนี้ท าให้นักเรียนกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมี
ชีวิตชีวามากกว่าเป็นผู้นั่งดูอยู่คนเดียว และยังช่วยให้นักเรียนมองเห็นและเข้าใจความหมายของ
ปัญหา ปัญหาปกติท่ัวไปหลายข้อในพีชคณิตเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวกับ เวลา อัตรา และระยะทาง เหมาะสม
กับใช้ยุทธวิธีการแสดงออกมาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ท าให้มองเห็นรายละเอียดของปัญหาได้
ชัดเจนขึ้น แต่ยังยั่วยุในการสอนด้วย  

5. ยุทธวิธีการท ารายการ ตาราง หรือแผนภูมิ ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการใช้รายการ 
ตาราง และแผนภูมิ ครูควรยั่วยุให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วสร้างรายการ ตาราง หรือแผนภูมิตามท่ี
โจทย์ก าหนด 

อัมพร ม้าคนอง (2559, น. 44-45) กล่าวถึงกลวิธีในการแก้ปัญหาไว้ว่า การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์แต่ละปัญหา อาจใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันด้วยกลวิธีแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้
นักเรียนคิด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ส าเร็จ กลวิธีการแก้ปัญหามีอยู่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การลองผิดลองถูก (Trial and Error) เป็นวิธีท่ีนักเรียนมักใช้กับปัญหาท่ีสามารถ
จะทดสอบค าตอบได้ แม้จะเป็นวิธีท่ีไม่แน่นอนว่าจะได้ค าตอบช้าหรือเร็ว แต่ก็เป็นวิธีท่ีนักเรียน
สามารถท าได้สะดวก 

2. การวาดภาพ (Picture) บางครั้งการวาดภาพประกอบก็ท าให้นักเรียนเข้าใจ 
ความซับซ้อนและบริบทของปัญหาง่ายข้ัน หรือท าให้ปัญหาท่ีเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3. การสร้างโมเดล (Model) เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การจ าลองโมเดลของ
ปัญหา เช่น การใช้สมการหรือกราฟสร้างโมเดล 
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4. การค้นหารูปแบบ (Pattern) ปัญหาบางอย่างมีรูปแบบ การค้นหารูปแบบท่ัวไป
ของปัญหาอาจท าให้พบความสัมพันธ์บางอย่าง และอาจมีประโยชน์ในการหาค าตอบ 

5. การสร้างรายการ ตาราง และแผนภูมิ (List, Table and Chart) การจัดระบบ
หรือค้นหาความสัมพันธ์ขอข้อมูลโดยการใช้ตารางหรือแผนภูมิอาจท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาชัดเจน
มากขึ้น และอาจท าให้การแก้ปัญหาง่ายข้ึน 

6. การท างานย้อนกลับ (Working Backward) เป็นการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจาก
ค าตอบท่ีต้องการแล้วมองย้อนกลับไปหาข้อมูลหรือวิธีการแก้ปัญหาก่อนหน้า เพื่อจะตัดสินว่าจะต้อง
ใช้ข้อมูลหรือท างานอะไรก่อน 

7. การใช้ปัญหาท่ีคุ้นเคย และง่ายกว่า (Familiar and Simpler Problem) เป็น
การท าปัญหาให้อยู่ในรูปแบบท่ีเคยแก้ได้ หรือสามารถใช้วิธีแก้ปัญหาอื่นท่ีง่ายกว่า 

8. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ
ท่ีเป็นเหตุเป็นผล และไม่เกิดข้อขัดแย้ง เนื่องจากปัญหาคณิตศาสตร์บางอย่างไม่เกี่ยวข้องกับ  
การค านวณ แต่ต้องใช้เหตุผลในการคิด เช่น การเปรียบเทียบปริมาตรของภาชนะ การเรียงล าดับ
ขั้นตอนการท างาน เป็นต้น 

กลวิธีแต่ละกลวิธีข้างต้น อาจเหมาะสมกับบางปัญหา แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ 
บางปัญหา การเลือกใช้จึงควรพิจารณาวา กลวิธีนั้น ๆ ช่วยให้ตนเองเข้าใจปัญหา และมองเห็นแนว
ทางการแก้ปัญหามากขึ้นหรือไม่  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (2536, น. 25-76) บรรยายถึง
กลยุทธวิธีในการปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ทั้งหมด 10 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธวิธีเดาและตรวจสอบ เป็นยุทธวิธีพื้นฐานท่ีมักน ามาใช้แก้ปัญหาอยู่เสมอ
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา นักเรียนใช้ยุทธวิธีนี้บ่อย ๆ เช่น ในการหารยาว นักเรียนต้องเดา
ผลหาร แล้วลองน าผลหารนั้นไปคูณกับตัวหาร ตรวจสอบผลคูณว่า มากกว่าตัวตั้ง หรือ น้อยกว่าตัวตั้ง
เกินไปหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วก็ปรับผลหารให้เหมาะสม จนกระท่ังได้ผลหารท่ีถูกต้อง 

2. ยุทธวิธีการเขียนภาพ แผนถูมิ และสร้างแบบจ าลอง ช่วยให้มองเห็นปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรม ท าให้ผู้แก้ปัญหาเกิดความรู้สึกว่าได้สัมผัสกับตัวปัญหานั้นอย่างแท้จริง การเขียนภาพ 
แผนภูมิ และสร้างแบบจ าลองช่วยให้ผู้แก้ปัญหาท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้ผู้แก้ปัญหาสามารถก าหนดแนวทางการวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย  

2.1 ยุทธวิธีเขียนภาพ ค ากล่าวท่ีว่าภาพเพียงภาพเดียวมีค่ามากกว่าค า 1,000 
ค า สามารถน ามาใช้ได้ดีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเขียนภาพเพื่อแสดงข้อมูล แสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีก าหนดให้ในปัญหาช่วยให้ผู้แก้ปัญหาท าความเข้าใจกับปัญหาได้รวดเร็ว 
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ชัดเจน เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต อาจจ าเป็นต้องใช้ 
การเขียนภาพในขั้นตอนการด าเนินการแก้ปัญหาตลอดจนในขั้นตรวจสอบค าตอบ 

2.2 ยุทธวิธีเขียนแผนภูมิ มีปัญหาหลายแบบท่ีไม่จ าเป็นต้องเขียนภาพท่ีคล้าย
ของจริงแสดงสถานการณ์ของปัญหา เราเพียงแต่เขียนแผนภูมิแสดงสาระส าคัญของปัญหาก็เพียงพอ
แล้ว การเขียนแผนภูมิมีประโยชน์เช่นเดียวกับการเขียนภาพ กล่าวคือ นอกจากจะช่วยให้มองเห็น
ปัญหาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความชัดเจนในการท าความเข้าใจกับปัญหาอีกด้วย โดย
การใช้ยุทธวิธีการเขียนแผนภูมิในการแก้ปัญหาท าได้ 2 ลักษณะ คือ ใช้เพื่อแจกแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ 
และ ใช้เพื่อแสดงสาระส าคัญของปัญหา 

2.3 ยุทธวิธีการสร้างแบบจ าลอง คล้ายกับการเขียนภาพและแผนภูมิ คือท าให้
ปัญหามีความชัดเจน การสร้างแบบจ าลองเพื่อแสดงความเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ เคล่ือนไหว
ได้ เพื่อแสดงสถานการณ์ของปัญหา รวมถึงการใช้ส่ือนั้นในการแก้ปัญหา 

3. ยุทธวิธีสร้างตาราง เราสามารถใช้ตารางแสดงข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ ช่วยให้
มองเห็นความเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้น อันจะน าไปสู่การหาค าตอบของ
ปัญหา โดยการใช้กลยุทธ์สร้างตารางมีประเด็นท่ีควรพิจารณาดังนี้ 

3.1 สร้างตารางเพื่อแสดงกรณีต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด กรณีต่าง ๆ เหล่านี้ได้
จากการขยายความข้อมูลท่ีก าหนดให้ในปัญหา ซึ่งกรณีต่าง ๆ จะต้องมีจ านวนจ ากัดจึงจะสามารถ
พิจารณาทุกกรณีท่ีเป็นไปได้ 

3.2 สร้างตารางเพื่อแสดงกรณี ท่ีเป็นไปได้บางกรณี ปัญหาบางปัญหาไม่
จ าเป็นต้องแสดงกรณีต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด เพียงแต่แสดงบางกรณีท่ีผู้แก้ปัญหาคาดเดาว่าจะ
น าไปสู่ค าตอบปัญหาก็เพียงพอแล้ว เป็นการใช้ยุทธวิธีตารางเพื่อใช้ผสมผสานกับยุทธวิธีเดาและ
ตรวจสอบ 

3.3 สร้างตารางเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด (หรือมากกว่า) 
โดยสร้างเป็นตารางสองทางแล้วพิจารณาขยายความสัมพันธ์ในกรณีท่ีเป็นไปไม่ได้ออกไป เพื่อให้เหลือ
จ านวนกรณีท่ีเป็นไปได้น้อยลง ท าให้ง่ายในการพิจารณาเพื่อน าไปสู่ค าตอบของปัญหา 

3.4 สร้างตารางเพื่อค้นหารูปแบบท่ัวไปของความสัมพันธ์ ข้อมูลท่ีแสดงอย่าง
เป็นระเบียบในตาราง จะช่วยให้ผู้แก้ปัญหาใช้กระบวนการคิดแบบอุปนัย สร้างรูปแบบท่ัวไปของ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีปัญหาก าหนดให้ได้ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันว่ารูปแบบท่ัวไปนี้เป็น
จริง โดยกระบวนการนิรนัย ก่อนท่ีจะน าไปใช้ต่อไป 

4. ยุทธวิธีใช้ตัวแปร การใช้ตัวแปรแทนจ านวนท่ีไม่ทราบค่าเป็นวิธีการแก้ปัญหา
อย่างหนึ่งท่ีใช้กันในวิชาพีชคณิต ผู้แก้ปัญหาสามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง  ๆ ท่ีปัญหา
ก าหนดกับตัวแปรท่ีสมมติขึ้น และในปัญหาบางปัญหาสามารถสร้างความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขท่ีปัญหา
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ก าหนดให้อยู่ในรูปสมการได้ ยุทธวิธีใช้ตัวแปรสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  
2 ลักษณะ คือ  

4.1 ใช้ตัวแปรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล แล้วพิจารณาหาค าตอบของ
ปัญหาจากความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น 

4.2 สร้างสมการ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ของปัญหาในรูปแบบ 
การเท่ากัน สามารถสร้างสมการท่ีสอดคล้องกับปัญหานั้นได้ การหาค าตอบท าโดยแก้สมการหรือ
พิจารณาค าตอบจากสมการนั้น 

5. ยุทธวิธีค้นหารูปแบบ เป็นยุทธวิธีท่ีส าคัญมากในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เหมาะท่ีจะน ามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบของจ านวน ผู้แก้ปัญหาจะต้องศึกษาข้อมูลท่ีมีอยู่และ
วิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น และคาดเดาค าตอบ ซึ่งอาจเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง
หรือไม่ถูกต้องก็ได้ จากปัญหาเดียวกัน ข้อมูลชุดเดียวกัน ผู้แก้ปัญหาแต่ละคน อาจค้นพบค าตอบ 
ท่ีแตกต่างกันก็ได้  

6. ยุทธวิธีแบ่งเป็นกรณี ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลายปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้
ง่ายขึ้น เมื่อแบ่งเป็นกรณี มากกว่า 1 กรณี ซึ่งในแต่ละกรณีจะมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อแก้ปัญหา
ของแต่ละกรณีเสร็จแล้ว น าค าตอบของทุกกรณีท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน จึง จะได้ภาพรวมซึ่ง 
เป็นค าตอบของปัญหาเริ่มต้น 

7. ยุทธวิธีใช้การให้เหตุผลทางตรง มักพบอยู่ตลอดเวลาในการแก้ปัญหาโดยผู้
แก้ปัญหามักใช้ร่วมกับยุทธวิธีอื่น ๆ ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลทางตรง มักอยู่ในรูป “ถ้า A 
แล้ว B” โดยท่ีข้อความ A เป็นเหตุบังคับให้เกิดข้อความ B การใช้เหตุผลทางตรงการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เป็นการใช้ข้อมูลท่ีปัญหาก าหนดให้ ประมวลเข้ากับความรู้ และประสบการณ์ท่ีผู้
แก้ปัญหามีอยู่แล้วให้เหตุผลน าไปสู่ค าตอบของปัญหาท่ีต้องการ ปัญหาท่ีใช้ยุทธวิธีนี้อาจไม่มี  
การค านวณเลยก็ได้ แต่เป็นการเน้นการให้เหตุผล 

8. ยุทธวิธีใช้การให้เหตุผลทางอ้อม ปัญหาทางคณิตศาสตร์บางปัญหาไม่ง่ายนักท่ีจะ
แก้ปัญหาโดยใช้การให้เหตุผลทางตรง ในกรณีเช่นนี้การให้เหตุผลทางอ้อมนับว่าเป็นวิถีทางท่ีดีท่ีสุดวิธี
หนึ่งท่ีจะน ามาใช้แก้ปัญหา ในการใช้การให้เหตุผลทางอ้อมเพื่อแสดงว่าเงื่อนไข “A” เป็นจริง ท าได้
โดยสมมติว่าเงื่อนไข “not A” เป็นจริง หลังจากนั้นหาเหตุผลมาแสดงว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีจะ “not A” 
เป็นจริง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า “A” เป็นจริง ปัญหาท่ีใช้การเหตุผลทางอ้อมมักเป็นปัญหาให้พิสูจน์ 
ส าหรับปัญหาให้ค้นหาจะใช้การให้เหตุผลโดยการพิสูจน์เพื่ออธิบายค าตอบของปัญหา  

9. ยุทธวิธีท าย้อนกลับ ปัญหาบางปัญหาสามารถแก้ได้ง่ายกว่า ถ้าเริ่มต้นแก้ปัญหา
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมองย้อนกลับมาสู่ตัวปัญหาอย่างมีข้ันตอน ยุทธวิธีมองย้อนกลับ
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ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์โดยพิจารณาจากผลย้อนกลับไปหาเหตุ ซึ่งจะต้องหาเงื่อนไขเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงท่ีต้องการหากับส่ิงท่ีก าหนดให้ 

10. ยุทธวิธีสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ ปัญหาบางปัญหาถ้าแก้ปัญหานั้นเลยโดยตรง
อาจจะท าได้ยาก การสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ให้เกี่ยวข้องกับปัญหาเดิม แล้วศึกษาวิธีการแก้ปัญหา  
จากปัญหาใหม่ท่ีสร้างขึ้นนี้เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาเริ่มต้น ปัญหาท่ีสร้างขึ้น
ใหม่อาจสร้างให้ครอบคลุมปัญหาเดิมท้ังหมด หรือสร้างขึ้นใหม่เพียงบางส่วนของปัญหาเดิมก็ได้ 
ยุทธวิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างปัญหาข้ึนใหม่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

10.1 ยุทธวิธีนึกถึงปัญหาท่ีสัมพันธ์กัน ผู้แก้ปัญหาควรมีความสามารถในการนึก
ถึงปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่ เป็นความสามารถท่ีผู้แก้ปัญหาจ าต้องสามารถสร้าง
หรือสารมารถระลึกถึงปัญหาท่ีเหมาะสม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางด้านโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
(mathematical structure) กับปัญหาท่ีผู้แก้ปัญหาก าลังเผชิญอยู่นี้ ผู้แก้ปัญหาจะมีลักษณะเช่นนี้ได้
ต้องผ่านการฝึกฝนท่ีมากพอ จนกระท่ังมองเห็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของปัญหาต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน แล้วใช้เป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของปัญหาเหล่านี้ด้วยกัน 

10.2 ยุทธวิธีแก้ปัญหาท่ีง่ายกว่า ปัญหาท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน ถ้าหาค าตอบ
จากตัวปัญหานั้นตรง ๆ อาจท าได้ยาก เมื่อใช้ยุทธวิธีมองปัญหาท่ีง่ายกว่า โดยการสร้างปัญหาใหม่ท่ี
ง่ายกว่า ยุ่งยากน้อยกว่าแต่มีความสัมพันธ์ มีโครงสร้างเช่นเดียวกันกับปัญหาเริ่มต้น กระบวนการท่ีใช้
ในการแก้ปัญหาใหม่ จะท าให้ผู้แก้ปัญหามองเห็นแนวทางในกรแก้ปัญหาเริ่มต้นได้  

10.3 ยุทธวิธีก าหนดเป้าหมายรอง ภายใต้ความพยายามวางแผนส าหรับ 
การแก้ปัญหาบางปัญหา กลับกลายเป็นว่าปัญหานั้นสามารถแก้ได้ ถ้าสามารถค้นหาค าตอบจาก
ปัญหาท่ีง่ายกว่าหรือคุ้นเคยกว่าได้ ในกรณีเช่นนี้ การหาค าตอบของปัญหาท่ีง่ายกว่าจะกลายเป็น
เป้าหมายรองท่ีน าไปถึงเป้าหมายหลักของการแก้ปัญหาเริ่มต้นท่ีก าหนด 

จากการศึกษากลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาสามารถ
แบ่งออกเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ คือ 1)กลยุทธ์การใช้ภาพหรือแบบจ าลอง 2) กลยุทธ์การประมาณค่า  
3) กลยุทธ์การท าย้อนกลับ 4) กลยุทธ์การใช้แบบรูป 5) กลยุทธ์การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และ 
6) กลยุทธ์การลองผิดลองถูก 

3.7 แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถท าได้หลากหลาย

วิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของนักเรียน และบริบทภายนอก โดยนักการศึกษาแต่ละท่านอธิบายการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาไว้ดังนี้ 

อัมพร ม้าคนอง (2559, น. 47) กล่าวถึง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาไว้ว่า 
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้นักเรียน สามารถสรุปเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 
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1. การสอนผ่านการแก้ปัญหา (Teaching via Problem Solving) เป็นการสอน
ความรู้หรือการพัฒนาทักษะใด ๆ โดยใช้ปัญหาเป็นส่ือหรือเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น การให้ปัญหา
คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์แก้ปัญหา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

2. การสอนให้แก้ปัญหา (Teaching for Problem Solving) เป็นการสอนท่ีเน้น
การฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหากับปัญหาท่ีหลากหลาย และมีโครงสร้างแตกต่างกัน 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากพอท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

3. การสอนกระบวนการแก้ปัญหา (Teaching about Problem Solving) เป็น 
การสอนให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา เทคนิค และกลวิธีการแก้ปัญหา 
เช่น การสอนกระบวนการแก้ปัญหาของ Polya กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ท่ีบูรณาการ
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

การแก้ปัญหาท่ีดีมักรวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับค าตอบและวิธีการท่ี
ใช้ว่าถูกต้องเหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพเพียงใด และควรขยายไปถึงปัญหาลักษณะเดียวกันใน
สถานการณ์อื่น ๆ รวมท้ังให้โอกาสนักเรียนในการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาใหม่บนฐานของปัญหา
เก่า  

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2555 , น. 112) เสนอแนวทางการส่งเสริมความสามารถใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

1. ฝึกให้นักเรียนได้ท างานหรือท ากิจกรรมอยู่เสมอ การท างานหรือท ากิจกรรมจะ
ช่วยสร้างประสบการณ์เพิ่มขึ้น และจะมีหนทางในการคิดแก้ปัญหามากขึ้น 

2. ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เมื่อครูได้ให้ความรู้แก่นักเรียนแล้ว 
ควรได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วย หรือถ้าเรื่องนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ก็อาจให้แก้ปัญหาโดยการทดสอบ
ความรู้นั้นด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา 

3. ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล ให้มีความเช่ือมั่น 
4. ฝึกให้นักเรียนรู้จักวิจารณ์ ก าหนดวิธีการคิดแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ วิจารณ์

ปัญหา โดยก าหนดวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ออกเป็นขั้นๆ ได้แก่ การก าหนดปัญหา รวบรวม
ข้อเท็จจริง ต้ังสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และประเมินผล 

5. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และฝึกให้รู้จักออกความคิดเห็น  
การฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ความคิดของตนเอง  
แต่ครูจะต้องช่วยเหลืออยู่เสมอ เพราะนักเรียนอาจแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องก็ได้ 

6. จัดส่ิงเร้า หรือมีการกระตุ้นท่ีดี จัดสถานการณ์ใหม่ หรือเสนอปัญหาหรือประเด็น
ท่ีท้าทายน่าสนใจ และมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีมาให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา และปัญหาท่ี
หยบิยกมาให้นักเรียนฝึกนั้น นักเรียนต้องยังไม่เคยประสบมาก่อน และอยู่ในวิสัยท่ีนักเรียนจะสามารถ
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แก้ปัญหาได้ การฝึกแก้ปัญหานั้นครูควรได้ช้ีแนะให้นักเรียนตีปัญหาให้แตกก่อน ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ก็
แตกเป็นปัญหาย่อย ๆ แล้วคิดแก้ปัญหาย่อยแต่ละปัญหา การฝึกฝนให้นักเรียนแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม 
ครูไม่ควรบอกวิธีแก้ปัญหาให้ตรง ๆ  

7. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ หรือจัดส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นสภาพภายนอกของนักเรียน 
เป็นไปในทางเปล่ียนแปลงได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าเขาสามารถคิดค้นเปล่ียนแปลงอะไรได้บ้าง 
มีอิสระในการคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก  

กล่าวได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักคิดแก้ปัญหานั้น ควรให้นักเรียนได้
ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการคิด
แก้ปัญหา อีกท้ังควรฝึกให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองอย่างมีเหตุผล 

วิชัย พาณิชย์สวย (2546, น. 94) เช่ือว่า ครูน่าจะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีสุดใน
การพัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เมื่อครูเริ่มต้น แนวโน้มท่ี
ผู้ปกครองจะปฏิบัติตามเพื่อสนองตอบแนวการสอนของครูก็จะตามมา แนวทางพัฒนาความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  มีประเด็นท่ีส าคัญอยู่คือครูต้องพัฒนาโจทย์
ปัญหา แทรกเข้าไปในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในช่วงเวลาและสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เมื่อ
โจทย์ปัญหาได้รับการพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนก็จะพัฒนาตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม
การสอนของครู รวมท้ังการวัดและการประเมินผลก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อี กท้ังโจทย์
ปัญหาในหนังสือเรียนท่ีนักเรียนใช้เป็นแบบฝึกหัด หลังจบการเรียนเนื้อหาสาระในแต่ละเรื่องนั้นยังมี
ความส าคัญ และจ าเป็นต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อยู่ เพราะเป็นแบบฝึกพื้นฐานท่ีจะช่วยให้
นักเรียนมีความคิดรวบยอด และทักษะการคิดค านวณท่ีดี  

จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย
สรุปได้ว่า การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนสามารถท าได้โดยการให้นักเรียนฝึก
กระบวนการแก้ปัญหาอยู่เสมอ ฝึกท าโจทย์จ านวนมาก ๆเพื่อให้เกิดความช านาญ ครูน าเสนอโจทย์
ปัญหาท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ สูงขึ้น ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์กระบวน 
การแก้ปัญหาในแต่ละวิธีท่ีเลือกใช้  

3.8 การวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
การวัดและประเมินผลท่ีดีควรมีการวางแผนท่ีเป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน อีกท้ังใน 

การสร้างเครื่องมือในการวัด ต้องตอบสนองจุดประสงค์หรือพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ผู้วิจัยศึกษา
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

3.8.1 จุดประสงค์ของการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 , น. 10-11) กล่าวถึง

จุดประสงค์ของการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงด้วย
การวัดและการประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีใกล้เคียงกับสภาพจริง รวมท้ัง 
การประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพของนักเรียนเพิ่มเติมจากความรู้ท่ีได้จากการท่องจ า โดยใช้วิธี  
การประเมินท่ีหลากหลายจากการท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
เป็นจริงหรือสถานการณ์จ าลอง ได้แก้ปัญหา สืบค้นและน าความรู้ไปใช้ รวมทั้งแสดงออกทางความคิด 
การวัดผลประเมินผลดังกล่าวมีจุดประสงค์ส าคัญดังนี้ 

1. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตัดสินผลการเรียนรู้ตามสาระ 
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ว่านักเรียนได้เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังหรือไม่ เพื่อจะได้จ าผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อวินิจฉัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และทักษะท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา การสืบค้น การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย การน าความรู้ไปใช้ การคิดสร้างสรรค์ การควบคุมกระบวนการคิด และน าผลท่ีได้จาก
การวินิจฉัยนักเรียนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

3. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลท่ีได้ในการสรุปผลการเรียนของนักเรียนและเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
หรือผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม รวมท้ังน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้วางแผนบริหารการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

การก าหนดจุดประสงค์ของการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน จะช่วยให้เลือกใช้
วิธีการและเครื่องมือวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้ในส่ิงท่ีต้องการวัดและน าผลท่ีได้ไปใช้
งานได้จริง 

3.8.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 , น. 17-23) แบ่ง

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ไว้ 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 ขั้นตอนการวางแผน การวางแผนสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล

เป็นขั้นตอนแรกและมีความส าคัญมาก เนื่องจากการวางแผนท่ีดีจะช่วยให้สร้างเครื่องมือท่ีมีเนื้อหา
สาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีเหมาะสมและอยู่ในกรอบของมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  
ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพ ขั้นตอนการวางแผนมีดังนี้ 

1. การศึกษาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้  การศึกษาหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วยให้สามารถก าหนดกรอบแนวคิดของเนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง



  111 

ท่ีเหมาะสมในแต่ละระดับช้ันเนื่องจากเนื้อหาสาระท่ีปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้ จะมุ่งเน้นการวัด
ระดับความรู้ คาดคิด การแก้ปัญหา หรือการประยุกต์ใช้ท่ีแตกต่างกัน 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีต้องการวัดการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีต้องการวัด
สามารถพิจารณาได้โดยตรงจากมาตรฐานการเรียนรู้ เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้จะประกอบด้วย
กรอบเนื้อหาสาระโดยท่ัวไป ระดับพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได้ประกอบด้วยความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประเมินค่า ทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสามารถประเมินสมรรถภาพ และทักษะการคิดไปพร้อมกันได้ด้วย 

3. การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัด  
การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัดเป็นขั้นตอนท่ีต้องท าก่อนลงมือ
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพื่อเป็นการก าหนดความส าคัญของเนื้อหาและระดับพฤติกรรมท่ี
ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ เนื่องจากเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับช้ันมีความส าคัญไม่
เท่ากัน 

4. การเลือกชนิดของเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดผลประเมินผลมีอยู่หลากหลาย 
การท่ีจะเลือกใช้เครื่องมือลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ระดับของนักเรียน  
ผู้ประเมิน การน าไปใช้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมจะช่วยให้วัดในส่ิงท่ี
ต้องการได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งจะท าให้ผลการประเมินท่ีได้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น 

ระยะท่ี 2 ขั้นตอนการสร้าง หลักจากได้วางแผนการสร้างเครื่องมือแล้ว ขั้นตอน
ถัดไปเป็นการสร้างหรือจัดท าเครื่องมือลักษณะต่าง ๆ ตามี่ก าหนดไว้ รวมท้ังการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ และปรับปรุงเครื่องมือให้มีคุณภาพ ซึ่งมีข้ันตอนท่ีส าคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การออกแบบเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือจะเริ่มด้วยการสร้างเครื่องมือฉบับ
ร่าง เป็นการออกแบบเครื่องมือท่ีใช้วัดพฤติกรรมของนักเรียน และการออกแบบการตรวจและ
ประเมินพฤติกรรม รวมท้ังการก าหนดเกณฑ์การประเมิน การให้คะแนน การออกแบบแบบบันทึก
คะแนน การก าหนดวิธีการแปลความหมายคะแนนท่ีได้วางแผนไว้แล้ว 

2. การตรวจสอบคุณภาพ หลังจากท่ีได้เครื่องมือฉบับร่าง ควรมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในเบื้องต้นตามประเด็นท่ีท าบันทึกไว้ และถ้าต้องการให้เครื่องมือมีความ
น่าเช่ือถือยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการน าเครื่องมือไปทดลองใช้ก่อน โดยเลือกกลุ่มนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนท่ี
ดีของกลุ่มท่ีใช้จริง ซึ่งคุณภาพของเครื่องมือมีหลายประการ ดังนี้ 

2.1 ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง ความถูกต้องแม่นย า หรือความตรง
ของเครื่องมือในการวัดในส่ิงท่ีต้องการวัด ความเท่ียงตรงเป็นการวัดคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย
ส าคัญของการน าเครื่องมือไปใช้ ในการสร้างเครื่องมือจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา โดยให้ ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือท่ีต้องการวัด 

2.2 ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวาของผลการวัด
จากเครื่องมือชนิดเกี่ยวกันท่ีท าการวัดซ้ า แล้วได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับผลเดิมมากท่ีสุด  
การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ความเช่ือมั่นเชิงความคงท่ี  
ความเช่ือมั่นเชิงความเท่าเทียมกัน และความเช่ือมั่นเชิงความสอดคล้องภายใน       

2.3 ความยาก (Difficulty) หมายถึง อัตราส่วนของจ านวนผู้ตอบถูกต่อ
จ านวนผู้ตอบท้ังหมด การหาค่าความยากเป็นวิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในระบบอิงกลุ่ม และ
มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์รายข้อ ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งฉบับ 

2.4 อ านาจการจ าแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถใน 
การจ าแนกกลุ่มผู้สอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มออก การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นวิธี ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในระบบอิงกลุ่ม มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์รายข้อ 

ระยะท่ี 3 การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพเพื่อน าไปใช้ หลังจากมี
การหาคุณภาพของเครื่องมือ น าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงเครื่องมือให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังต้องให้
ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความถูกต้องในการวัด เช่น ความชัดเจนของค าช้ีแจงหรือค าส่ัง  
การก าหนดเวลาในการตอบ เป็นต้น สามารถแสดงขั้นตอนวิธีการสร้างเครื่องมือในแต่ละระยะได้ 
ดังภาพประกอบท่ี 14 
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ภาพประกอบ 14 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 
  
ท่ีมา : สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (2555). ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. หน้า 17. 
 

3.8.3 การประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 127-131) กล่าวถึง 

เกณฑ์การประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไว้ว่า การประเมินผลการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ควรมีรายการประเมินท่ีแสดงถึงขั้นตอนของการแก้ปัญหาและจะต้องก าหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนนท่ีมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะใช้ประเมินผลนักเรียน นอกจากนี้ควรมีการบันทึกเพิ่มเติม
ในกรณีท่ีนักเรียนแสดงถึงความสามารถในการมองปัญหาย้อนกลับ โดยการตรวจสอบขั้นตอน  
การแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาและค าตอบท่ีได้ ตลอดจนการขยายผลการแก้ปัญหาให้อยู่ในรูปของ
หลักการท่ัวไปได้ 

เกณฑ์การประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถพิจารณาได้จากรายการ
ประเมิน 4 ประเด็นคือ 1. ความเข้าใจปัญหา 2. การเลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหา 3. การใช้ยุทธวิธี  
การแก้ปัญหา และ 4. การสรุปค าตอบ ท้ังนี้อาจก าหนดเกณฑ์การประเมินผลแบบเกณฑ์รวมท่ี
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พิจารณาขั้นตอนการแก้ปัญหาของนักเรียนในภาพรวม โดยก าหนดระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตาราง 5 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

  

คะแนน/ความหมาย เกณฑ์การพิจารณา 

4 (ดีมาก) 

- เข้าใจปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน 
- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง

กับปัญหา น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และแสดง
การแก้ปัญหาเป็นล าดับข้ันตอนได้อย่างชัดเจน 

- สรุปค าตอบได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

3 (ดี) 

- เข้าใจปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน 
- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง

กับปัญหา น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่การแสดง
ล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน 

- สรุปค าตอบได้ถูกต้อง แต่ยังไม่สมบูรณ์ 

2 (พอใช้) 

- เข้าใจปัญหาบางส่วนไม่ถูกต้อง 
- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ไม่เหมาะสม

หรือไม่ครอบคลุมประเด็นของปัญหา น าวิธีการแก้ปัญหาไป
ใช้ได้ถูกต้อง แต่กรแสดงล าดับข้ันตอนการแก้ปัญหายังไม่
ชัดเจน 

- สรุปค าตอบได้ถูกต้องบางส่วน หรือสรุปค าตอบไม่ครบถ้วน 

1 (ปรับปรุง) 

- เข้าใจปัญหาบางส่วนไม่ถูกต้อง 
- เลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง และน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไม่

ถูกต้อง หรือไม่แสดงล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- ไม่มีการสรุปค าตอบ หรือสรุปค าตอบไม่ถูกต้อง 

  

ท่ีมา : สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (2555). ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. หน้า 128.  
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การประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละครั้ง ผู้ประเมิน
อาจก าหนดน้ าหนักคะแนนของการแก้ปัญหาแตกต่างกันได้ตามความส าคัญของปัญหา และจะต้องน า
ผลการประเมินท่ีได้แต่ละครั้งมาพิจารณา เพื่อสรุปผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
โดยอาจใช้ค่าร้อยละของคะแนนรวมท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีใช้สรุปผลการประเมิน ซึ่งแบ่งระดับ
คุณภาพออกเป็น 4 ระดับ และต้องมีการบันทึกลงในแบบบันทึกผลการประเมินแบบเกณฑ์รวมของ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ด้วย 
 

 
 
ภาพประกอบ 15 แสดงแบบบันทึกผลการประเมินแบบเกณฑ์รวมของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

ท่ีมา : สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (2555). ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. หน้า 129. 
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ในกรณีท่ีผู้ประเมินต้องการตรวจสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
แต่ละประเด็นย่อยตามกระบวนการแก้ปัญหา อาจก าหนดเกณฑ์การประเมินผลแบบเกณฑ์ย่อยท่ีมี
การก าหนดระดับคุณภาพของแต่ละประเด็นย่อย เป็น 3 ระดับ คือ 1, 2 และ 3 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตาราง 6 แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลแบบเกณฑ์ย่อยของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

(ระดับคุณภาพ) 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ความเข้าใจ
ปัญหา 

3 (ดี) 
2 (พอใช้) 
1 (ต้องปรับปรุง) 

- เข้าใจปัญหาได้ถูกต้อง 
- เข้าใจปัญหาได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
- เข้าใจปัญหาน้อยมากหรือไม่เข้าใจปัญหา 

2. การเลือก
ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหา 

3 (ดี) 
 
2 (พอใช้) 
 
 
1 (ต้องปรับปรุง) 

- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับปัญหา 

- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ยังไม่
เหมาะสม หรือไม่ครอบคลุมประเด็นของปัญหา 

- เลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถเลือก
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

3. การใช้ยุทธวิธี
การแก้ปัญหา 

3 (ดี) 
 
2 (พอใช้) 
 
1 (ต้องปรับปรุง) 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้และแสดงการแก้ปัญหา
เป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถูกต้อง แต่แสดงล าดับ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาไม่ชัดเจน 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง
ล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 

4. การสรุป
ค าตอบ 

3 (ดี) 
2 (พอใช้) 
 
1 (ต้องปรับปรุง) 

- สรุปค าตอบได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
- สรุปค าตอบได้ถูกต้องบางส่วน หรือสรุปค าตอบไม่

ครบถ้วน 
- ไม่มีการสรุปค าตอบ หรือสรุปไม่ถูกต้อง 

 
ท่ีมา : สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (2555). ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. หน้า 129. 
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เมื่อได้ผลการประเมินการแก้ปัญหาครบทุกครั้งแล้ว รวมคะแนนท่ีได้ในแต่ละครั้ง 
เพื่อสรุปผลการประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้ค่าร้อยละของคะแนนรวม
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินผลเช่นเดียวกับเกณฑ์ของการท าแบบฝึกหัด และบันทึกลงในแบบบันทึกผล 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงแบบบันทึกการประเมินแบบเกณฑ์ย่อย 
 

 ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. หน้า 130. 
 

จากการศึกษาการวัดและการประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการวัดและประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็นตามขั้นตอนของโพลยา และแต่ละขั้นตอนต้องระบุ
เกณฑ์การพิจารณาให้ระดับคะแนนอย่างครอบคลุม   
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3.9 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ในงานวิ จัยนี้  ผู้ วิ จัย ศึกษางานวิ จัย ท่ี เกี่ ยวข้อ งท่ี ศึกษาตัวแปรความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
สุภาพร ปิ่นทอง (2554,ตุลาคม-มีนาคม, น. 132-135) ได้ท าการวิจัยช่ือเรื่องว่า การ

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ และเจตคติต่อการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอน
โดยใช้เทคนิค KWDL ซึ่งมีความมุ่งหมายของการวิจัยคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับกรสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และรูปแบบ KWDL  
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ 
SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิ ตศาสตร์  ท่ี ไ ด้ รับการสอน โดยใช้รูปแบบ  SSCS กับการสอนโยใช้ เทคนิ ค  KWDL  
4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับก่อนสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS 
และการสอนโดยเทคนิค KWLD 5) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบ SSCSกับการสอนโดยใช้เทคนิค KWLD โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  
(Cluster random sampling) เครื่ อ งมื อ ท่ี ใช้ป ระกอบ ด้วยแผนการสอน  แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดเจตคติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  
t –test for dependent samples , t – test for one sample และ  t-test for independent 
samples ผลการทดลองปรากฏว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยรูปแบบ SSCS และการสอน
เทคนิค KWDL มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียน 
การสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSSCS กับ
เทคนิค KWDL มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังได้รับการสอนโยใช้รูปแบบ SSCS 
และการสอนโยใช้เทคนิค KWDL ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
3) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กับการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 5) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS กับการสอนโดย
ใช้เทคนิค KWDL มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

อ าภารัตน์ ผลาวรรณ์ (2556, น. 96-129) ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง ความน่าจะเป็น ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิด และความมีวินัยในตนเอง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิด และความมี
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วินัยในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรการ
สอนแบบแนะให้รู้คิด เรื่องความน่าจะเป็น และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ
ให้รู้คิด เรื่อง ความน่าจะเป็นกับเกณฑ์ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรการสอนแนะให้รู้คิด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4) แบบสอบถาม
วัดความตระหนักในการรู้คิด 5) แบบสอบถามวัดความมีวินัยในตนเอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
One-Group-Pretest-Posttest Design วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิ ติ  t-test for Dependent 
sample และ t-test for One  Sample ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้
รู้คิด สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบแนะให้รู้คิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คิด สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สามารถพัฒนาขึ้นได้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้
การเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ครูเป็นผู้เสนอปัญหาและเป็นผู้กระตุ้น ด่ังงานวิจัยของสุภาพร 
ปิ่นทอง ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS รวมกับเทคนิค KWDL ท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นผู้แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง รวมถึงงานวิจัยของ อ าภารัตน์ ผลาวรรณ์ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิด (CGI) 
โดยการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะเน้นให้ครูเป็นผู้ช้ีแนะ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
และนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ลงมือในการแก้ปัญหา  

4. ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
4.1 ความหมายของความผูกพันในการเรียนของนักเรียน (Student Engagement) 

ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน มีท่ีมาจากภาษาอังกฤษค าว่า Student 
Engagement เมื่อน ามาแปลมาเป็นไทย มีผู้น ามาแปลได้หลายความหมายเช่น ความทุ่มเทกับ 
การเรียน ความยึดมั่นในการเรียนของนักเรียน ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า ความยึดมั่นผูกพันในการเรียน
ของนักเรียน มีนักวิจัย นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของความยึดมั่นผูกพันในการเรียน 
ของนักเรียนไว้ดังนี้ 
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Barkley (2009, pp. 4-5) อธิบายไว้ว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้ความหมาย
ของค าว่า student engagement คือ ความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนท่ีก าลังพยายามท าให้การ
เรียนรู้ของตนเองมีความหมาย หรือ ยึดมั่นผูกพันเกี่ยวข้องกับงานท่ีท าท่ีใช้ ทักษะความคิดระดับสูง 
(Higher Order Thinking Skill) เช่น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา นอกจากนี้เบิ๊กเล่ยัง
กล่าวไว้ว่า นักเรียนท่ีเกิดความยึดมั่นผูกพันจะสนใจเฉพาะส่ิงท่ีเขาต้องการจะเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเกิด
ความยึดมั่นผูกพันเขาจะท าส่ิงนั้น ๆ ได้ดีเกินกว่าท่ีมาตรฐานก าหนดไว้  และค าท่ีอธิบายค าว่า ความ
ยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน (Student Engagement)  ได้คือค าว่า “น่าหลงใหล” และ 
“ความน่าต่ืนเต้น” และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ยังเป็นกระบวนการของผลผลิตท่ี
เกิดจากประสบการณ์ในภาวะความต่อเนื่อง และผลจากการผสมผสานกันระหว่าง แรงจูงใจ 
(Motivation) และ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

Barkley, as cited in Council และ Medicine (2004, p. 4) ได้ให้นิยามของความยึด
มั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนไว้ว่า ความถ่ีท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งนั่นเป็นส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นถึง ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และ ความหลากหลายในกิจกรรม และ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง ในและนอกห้องเรียน   

วิจารณ์ พานิช (2556, น. 2) กล่าวถึงความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ไว้ว่า
คือ ผู้เรียนสนุกกับการเรียน ผูกใจให้จดจ่ออยู่กับการเรียน หลักการพื้นฐานคือ คนเราจะเรียนส่ิงใดส่ิง
หนึ่งได้ดี เมื่อมีความสนใจ มีใจจดจ่ออยู่กับส่ิงนั้น หรือกล่าวว่า การเรียนรู้เริ่มต้นจากความสนใจ 

นพมาศ ว่องวิทยสกุล (2558, น. 8) ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน คือ  
การท่ีนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนโดยแสดงออกพฤติกรรมท่ีมี
ความกระตือรือร้นต่อเนื่อง และการแสดงออกทางด้านอารมณ์  ความรู้สึกในการอยากมีส่วนร่วม และ
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ท้ังในด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ และด้านกิจกรรม 
ซึ่งพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้อาจไม่ได้จ ากัดเฉพาะเวลาท่ีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น 
ไม่ว่านอกห้องเรียน นอกโรงเรียน นักเรียนยังคงมีความสนใจในการเรียนและการท ากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นกัน 

จากการศึกษาความหมายของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนจากนักวิจัยและนักการ
ทางการศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปว่า ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนคือ ลักษณะของพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน  สนุกกับการเรียน ทุ่มเทให้กับการเรียน 
กระตือรือร้นในการเรียน เข้าเรียนตรงเวลา มีความรับผิดชอบในการท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนเองก าลังเรียนอยู ่
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4.2 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความยึดม่ันผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของจากการอ่านบทความ

ต่างประเทศ และบทความภาษาไทย ได้มีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันใน  
การเรียนไว้ ดังนี้ 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนคือ แรงจูงใจ (Motivation) 
และ การเรียนเชิงรุก (Active learning) ห้องเรียนต้องประกอบไปด้วยความต่ืนตัว นักเรียนมี
แรงจูงใจสูง และการศึกษาจะไร้ความหมาย หากความกระตือรือร้นไม่มีผลในกระบวนการเรียนรู้ 
ในทางกลับกัน นักเรียนท่ีจะมีการเรียนรู้แบบเชิงรุก Actively Learning แต่ไม่มีความเต็มใจ และ
ต่อต้าน นักเรียนเหล่านี้จะไม่เกิดความยึดมั่นผูกพันในการเรียน ผลลัพธ์ท่ีเกิดจาก แรงจูงใจ 
(Motivation) และ การเรียนเชิงรุก (Active Learning) โดยหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะไม่เกิด
ความยึดมั่นผูกพันในการเรียน (Student Engagement) อย่างแน่นอน เพราะ ความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนไม่ใช่ผลลัพธ์ขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง แต่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์จากท้ังสอง
องค์ประกอบ  

ความยึดมั่นผูกพันในการเรียน เกิดในภาวะต่อเนื่อง มันเริ่มต้นและมีส่วนเกี่ยวเนื่องกัน
ของแรงจูงใจ (Motivation) และ การเรียนเชิงรุก (Active learning) โดยท้ังสองนี้ท างานร่วมกัน 
และสร้างความยึดมั่นผูกพันอย่างเข้มข้น ในภาวะความต่อเนื่อง สุดท้ายแล้วจะเป็นการเปล่ียนแปลง
ประสบการณ์สูงสุด ท่ีประกอบไปด้วย ส่ิงท่ีมีค่าของการศึกษา (Barkley, 2009, pp. 5-8) 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงรูปแบบแผนภาพเวนน์ของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
ท่ีมา: Barkley, Elizabeth F. (2009). Student Engagement Techniques: A 

Handbook for College Faculty. p. 6 
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ภาพประกอบ 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแรงจูงใจและการเรียนเชิงรุก 
 

ท่ี ม า  : Barkley, Elizabeth F.  (2009).  Student Engagement Techniques: A 
Handbook for College Faculty. pp. 7 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนเกิดจากปัจจัย 2 ส่วนคือ 

แรงจูงใจ และการเรียนเชิงรุก ซึ่งสองส่วนประกอบนี้ความส าคัญอย่างละเท่าๆ  กัน หากขาด
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปจะไม่ท าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในการเรียน 

4.3 องค์ประกอบของความยึดม่ันผูกพันในการเรียน 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันใน 

การเรียนรู้  นักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านแบ่งองค์ประกอบไว้ตรงกัน ซึ่งประกอบเป็น  
3 องค์ประกอบ คือ ความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ และความยึดมั่น
ผูกพันเชิงปัญญา ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีลักษณะ ดังนี้ 

1. ความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม (Behavioral Engagement) คือ การแสดงออก
ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางร่างกายท่ีนักเรียนเกี่ยวข้องกับการเรียนในวิชานั้น  ๆ ในด้านบวก  
มีความกระตือรือร้นและจริงจังกับการเรียน มีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ (นพมาศ ว่องวิทยสกุล, 2558, 
น. 9-10) พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาโดยเน้นเป็นความทุ่มเท
เชิงจิตวิทยา โดยมีความปรารถนาท่ีมากกว่าความต้องการท่ัวไป และชอบความท้าทาย (Connel และ 
Wellborn, 1991, อ้างถึงใน บงกช วงศ์หล่อสายชล, 2555, น. 11-12)  
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2. ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ (Emotional Engagement) การแสดงออกด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เพื่อนร่วมช้ัน ครูอาจารย์ กิจกรรม และรวมถึ ง
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน (นพมาศ ว่องวิทยสกุล, 2558, น. 9-10) รวมถึงความรู้สึกของ
นักเรียนท่ีรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อเรียนในวิชานั้น (Finn, 1989, 
as cited in บงกช วงศ์หล่อสายชล, 2555, น. 11)  

3. ความยึดมั่น ผูกพัน เชิงปัญญา (Cognitive Engagement) การแสดงออกด้าน
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นต้ังใจ ความเพียรพยายามเพื่อให้ประสบส าเร็จใน 
การเรียน (นพมาศ ว่องวิทยสกุล, 2558, น. 9-10) รวมถึงการรับรู้และความเช่ือของนักเรียนเกี่ยวกับ
ตัวเอง โรงเรียน ครู และเพื่อน เช่นการควบคุมตนเอง แรงจูงใจ การได้รับความเอาใจใส่จากครูหรือ
เพื่อน ความทะเยอทะยานและความคาดหวัง (Jimerson et al, 2003, as cited in ยุวดี พันธ์สุจริต, 
2554, น. 8-9) 

จากการศึกษาองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ มีลักษณะดังนี้1. ความผูกพันเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Engagement) คือ พฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 2. ความผูกพันเชิง
อารมณ์ (Emotional Engagement) คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียน การสนุกกับการเรียน ความรู้สึก
ท่ีมีต่อครู เพื่อนร่วมช้ัน และการเรียน 3. ความผูกพันเชิงปัญญา (Cognitive Engagement) คือ การ
แสดงความมุ่งมั่น ต้ังใจและความทุ่มเทในการเรียน  

4.4 วิธีการสร้างความยึดม่ันผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงวิธีการสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ

นักเรียน ดังนี้ 
วิจารณ์ พานิช (2556, น. 22-25) กล่าวถึงการสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ

นักเรียนว่า เกิดจากการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม จุดส าคัญคือ ต้องไม่คิด
การสร้างความสนใจเรียนเป็นรายวิชา (ซึ่งเป็นการคิดและด าเนินการระดับ micro) เท่านั้น ต้องคิด
และด าเนินการอย่างระดับ macro หรือระดับภาพรวม ต้องด าเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งเรียกวิธีคิด
และด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบนี้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึงมิติความเป็นมนุษย์  
และเคารพความเป็นมนุษย์ของนักเรียน นอกจากนี้ วิธีการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนคือการประเมิน เพราะ การประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ ให้ครูปรับการเรียนการสอน 
และให้นักเรียนปรับการเรียนรู้ของตนเอง เป็นส่ิงมีค่ายิ่ง นั่นคือ ต้องใช้การประเมินเพื่อพัฒนา 
(Formative Assessment) ไม่ ใช่เพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อบอกว่าได้ หรือตก (Summative 
Evaluation) การสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 
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1. สร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนด้วยบุคลิกของครู 
2. สร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนด้วยโครงสร้างรายวิชา โดยใช้

เนื้อหาจากหลากหลายวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนตามความสะดวกของตน เปิดโอกาส
ให้มีเมนูกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นผู้เลือก ให้โอกาสนักเรียนเลือกเกรดของตนเองได้  

Barkey Elizabeth F., 2010, อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช (2556, น. 22) กล่าวถึงการ
สร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ไว้ 2 องค์ประกอบดังนี้ 

1. สร้างด้วยบุคลิกของครู โดยครูมีบุคลิกดึงดูด คล่องแคล่วว่องไว เอาใจใส่นักเรียน
เป็นรายบุคคล ไม่ปล่อยให้นักเรียนท่ีไม่เข้าใจรู้สึกท้ออยู่คนเดียว สนับสนุนนักเรียนโดยใช้การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) โดยเน้นการส่ือสารทางบวกเพื่อให้ก าลังใจ   

2. สร้างด้วย โครงสร้างรายวิชา ดังนี้ 
2.1 ใช้เนื้อหาจากหลายวัฒนธรรม 
2.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนตามความสะดวกของตนเอง 
2.3 เปิดโอกาสให้มีเมนูกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นคนเลือก 
2.4 ให้โอกาสนักเรียนเลือกเกรดของตนเองได้ ซึ่งหมายความว่า หากนักเรียน

อยากได้เกรดดี ก็ต้องเรียนหนัก และต้องพิสูจน์ว่า ระดับผลการเรียนท่ีตนอยากได้คู่ควรกับพฤติกรรม
การเรียนของตนเอง โดยท่ีต้องมีการท างานและสอบ สะสมคะแนน ในการประเมินท่ีหลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงวิธีแบบ Face – to – Face กับครู ซึ่งเป็นวิธีท่ีทดสอบวัดระดับความลึกซึ้งของ 
การเรียนรู้ของนักเรียนได้  

Archambault, L.S. Pagai, C. Fitzpatrick, อ้างถึงใน ยุวดี พันธ์สุจริต (2554 , น. 6) 
กล่าวเกี่ยวกับปัจจัยในการสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนว่า ความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนของนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีเกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก โดยหากครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน นักเรียนจะมีความผูกพัน ในการเข้า
ห้องเรียน  

จากการศึกษาวิธีการสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
วิธีการสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนท าได้หลากหลายวิธี เช่น การจัดการประเมิน
เป็นระยะ เพื่อน าไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Feedback) รวมถึงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครู โดยครูควรมีบุคลิกท่ีคล่องแคล่ว ว่องไว เอาใจใส่นักเรียน ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล 
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4.5 การวัดประเมินความยึดม่ันผูกพันในการเรียน  
การวัดและการประเมินความยึดมั่นผูกพันในการเรียน สามารถวัดได้โดยการวัดประเมิน

ตามสภาพจริง ซึ่งมีหลายลักษณะ  
Chapman E., 2003, อ้างถึงใน นพมาศ ว่องวิทยสกุล (2558, น. 10-11) ได้กล่าวถึงวิธี

วัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนไว้หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีท่ีพบมากท่ีสุดคือการวัดข้อมูล
ผ่านรายงานตนเอง หรือแบบรายงานตนเอง นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีก ดังนี้ 

1. แบบรายงานตนเอง (Self-Reports)  
2. แบบตรวจสอบรายการ และมาตรประมาณค่า (Checklists and Rating 

Scales) 
3. การสังเกตโดยตรง (Direct Observations) 
4. การวิเคราะห์ผลงาน 
5. การศึกษาแบบเจาะลึกกับกรณีศึกษา 

4.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความยึดม่ันผูกพันในการเรียน 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีศึกษาตัวแปรความยึดมั่นผูกพันใน 

การเรียนของนักเรียน ดังนี้ 
Eseryel และคนอื่ น  ๆ  (2014 , pp. 42 -53 ) ท าการศึกษาเรื่ อ ง  การ สืบสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ความยึดมั่นผูกพัน และการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Game-Based Learning โดยจุดประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และการมีปฏิกิริยา
ต่อกันระหว่างตัวแปรตามท้ัง 3 ตัวแปร คือ 1)แรงจูงใจ (Motivation) 2) ความยึดมั่น ผูกพัน
(Engagement) และ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem–Solving Performance) ระบุว่า
สถานการณ์ของการสอน Game-Based Learning เป็นตัวส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและความ
ยึดมั่นผูกพัน แต่น่าเสียดายท่ีมีนักวิจัยจ านวนน้อยท่ีศึกษาไปถึงตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วย เอสเซอร์เยลและคณะ จึงสนใจท่ีจะหาความสัมพันธ์ของ แรงจูงใจ ความยึดมั่นผูกพัน และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา สมมติฐานย่อยของการวิจัยแบ่งออกได้ดังนี้ 1) ระดับของความสนใจ
ระหว่างท ากิจกรรมแปรผันตามความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 2) ความสามารถในการ
รับรู้ของนักเรียนแปลผันตามความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 3) ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองแปรผันตามความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 4) ปฏิสัมพันธ์แปรผันตรงกับ
ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน และ 5) ระดับความสามารถของตนเองในการท างานแปร
ผันตรงกับความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 6) ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน  
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ภาพประกอบ 19 แสดงอิทธิพลของแรงจูงใจและโครงสร้างทางปัญญาของการแก้ปัญหา  
 

ท่ีมา: Eseryel, D., Law, V., Ifenthaler, D., Ge, X., & Miller, R.  (2014).  An 
Investigation of the Interrelationships between Motivation, Engagement, and Complex 
Problem Solving in Game- based Learning.  Educational Technology & Society,  17(1): 
หน้า 45 
 ประชากรในการทดลองนี้คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชนบทรัฐตะวันตกกลางของ 
สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท้ังหมด 10 ห้องเรียน จ านวน 88 คน เป็นนักเรียนหญิง 
50 คนและนักเรียนชาย 38 คน ท่ีได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการมีส่วนในการทดลองครั้งนี้ 
นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉล่ีย 14.6 ปี ท่ีเล่นเกมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) กิจกรรมเกม Mc Latin’s Adventures ท่ีออกแบบมาส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 – 3 เป็นลักษณะให้นักเรียนเล่นบทเป็นนักวิจัยท่ีต้องด ารงชีวิตให้อยู่รอดใน
ดินแดนท่ีไม่คุ้นเคย เป็นลักษณะติดเกาะ บนดาวเคราะห์ท่ีอื่นท่ีห่างไกลจากโลก จุดประสงค์ของเกมนี้
คือการสามารถบุกเบิกอาณานิคมใหม่และกลายเป็นผู้ชนะของเกม 2) สถานการณ์ปัญหาท่ีซับซ้อน 
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เป็นลักษณะให้นักเรียนเล่นบทนักวิจัยท่ีมีภารกิจคือ การพัฒนาก่อต้ังชุมชนใหม่ท่ี เพิ่ งสร้าง  
อาณานิคมในดินแดนท่ีเพิ่งค้นพบและมนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้
คิดว่า มนุษย์ต้องการการอยู่รอดในปัจจัยต่าง ๆ โดยค าตอบจะอยู่ในรูปของสถานการณ์ของปัญหา  
3) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจ ประกอบด้วยข้อค าถามวัดนักเรียนด้านความสนใจ จ านวน 7 ข้อ วัด
ความสามารถในการรับรู้ของนักเรียนจ านวน 5 ข้อ วัดความสามารถในการควบคุมตนเอง จ านวน  
5 ข้อ วัดการมีปฏิสัมพันธ์ จ านวน 8 ข้อ และวัดระดับความสามารถของตนเองจ านวน 4 ข้อ ขั้นตอน
การวิ จัยเริ่มต้น ก่อนจะใช้การสอนโดยกิจกรรมเกม McLarin’s Adventure ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาท่ีซับซ้อนท่ีต้องการผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบตัวแทน
รวมถึงให้นักเรียนท าแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ จากนั้นด า เนินการเริ่มกิจกรรมเกม McLarun’s 
Adventure หลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนท้ังสถานการณ์ปัญหาท่ีซับซ้อนและ
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจ ผลสรุปจากการวิจัยนี้คือ แรงจูงใจและความยึดมั่นผูกพันใน Game- 
based Learning ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

ทิพย์อาภา กล่ินค าหอม (2557, น. 64-70) ได้ท าการวิจัยช่ือเรื่องว่า โมเดลเชิงสาเหตุ
ของความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพลของครู ซึ่งเขาสงสัย
ว่า โมเดลเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพล
ของครู ท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ และความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดจากอิทธิพลของครูอย่างไร โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร 4 สังกัด โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยตัวแปรท่ีสังเกต
ได้ จ านวน 10 ตัว และตัวแปรแฝงจ านวน 4 ตัว เช่น ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันของครู ตัวแปร 
การปฏิบัติการสอนของครู ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน และตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันของครูและการปฏิบัติการสอนของครู ตอน
ท่ี 3 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตัว  
คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติบรรยายและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า 1) โมเดลเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพลของครูท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และ 2) อิทธิพลของครูส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยความยึดมั่นของครูมีอิทธิพลบางส่วนต่อความยึดมั่นผูกพัน
ของนักเรียน และความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนมีอิทธิพลบางส่วนส่งไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ความรู้
ท่ีผู้วิจัยน ามาประยุกต์ใช้คือ ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหา นั่นคือตัวแปรตามในการวิจัยนี้เป็นตัวแปรตามท่ีมีความสัมพันธ์กัน ในการวัดความยึด
มั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนสามารถท าได้โดยการใช้แบบสอบถามวัดความยึดมั่นผูกพันใน 
การเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 4 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 166 คน ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายการเรียนศิลป์

ภาษาท่ีก าลัง ศึกษาอยู่ ในภาคเรียน ท่ี  2 ปีการ ศึกษา 2561 โรงเรียนจอม สุรางค์อุปถัมภ์   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ด้วยการจับสลากจ านวน 2 ห้องเรียนจากห้องเรียนท้ังหมด 4 ห้องเรียน  
แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาโดยการจับสลาก (Simple Random Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มทดลองท่ี
ใช้การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 41 คน และกลุ่มควบคุมท่ีใช้การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบ
ปกติ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 5 หน่วยการเรียนรู้ สถิติ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไป
ด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

มโนทัศน์ค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่แจกแจงความถ่ี 1  แผน   เวลา 2  คาบ 
การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบ 1  แผน  เวลา 2 คาบ 
การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อบันทึกข้อมูลผิด 1  แผน  เวลา 2  คาบ 
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ค่าเฉล่ียเลขคณิตถ่วงน้ าหนักและค่าเฉล่ียเลขคณิตรวม 1  แผน  เวลา 2  คาบ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลแจกแจงความถ่ี  1  แผน  เวลา 2  คาบ 
มัธยฐาน ฐานนิยม และข้อสังเกตการใช้ค่ากลาง 1  แผน  เวลา 2  คาบ 
การแก้โจทย์ปัญหาค่ากลางข้อมูล   1  แผน  เวลา 2  คาบ 
รวม      7  แผน           เวลา14 คาบ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มละ 14 คาบ ทดสอบก่อนเรียน จ านวน  2 คาบ ทดสอบหลังเรียน จ านวน 2 คาบ รวม 18 คาบ 
โดยแต่ละคาบมีระยะเวลา 50 นาที  

 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
4. แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน  
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ รูปแบบแนวการจัดการเรียนการสอน 
และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแนะให้รู้คิดจากเอกสาร ต าราต่าง ๆ รวมถึงศึกษาความหมาย 
องค์ประกอบ กลยุทธ์ เนื้อหาท่ีใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยศึกษาในประเด็น สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เนื้อหา และเกณฑ์การวัด
ประเมินผล เรื่อง สถิติ 

1.3 วิเคราะห์ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
ก าหนดตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ 
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1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแนะให้รู้คิดและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 7 แผนซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ตัวชี้วัด 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

4. สาระส าคัญ 
5. สาระการเรียนรู้  
6. กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล

ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
8. ส่ือการเรียนรู้ 
9. บันทึกหลังสอน  

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแนะให้รู้คิดและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดประเมินผล รวมท้ังความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนกระบวนการสอนกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
น าข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุง  

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแนะให้รู้คิดและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ ท่ีแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ 
การสอนคณิตศาสตร์ และด้านวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้  
การวัดผลและประเมินผล รวมถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้สอนแนะให้รู้คิดและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องสถิติท่ีได้รับการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายการเรียนศิลป์ภาษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามปัญหาท่ีพบในสภาพจริงของห้องเรียนและน าไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยมี
วิธีด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอนจากคู่มือครู สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2.2 ศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยศึกษาในประเด็น สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหา และ
เกณฑ์การวัดประเมินผล เรื่อง สถิติ 

2.3 วิเคราะห์ ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้ก ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เรื่อง สถิติ เพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องสถิติ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 7 แผนซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ตัวชี้วัด 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

4. สาระส าคัญ 
5. สาระการเรียนรู้  
6. กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
8. ส่ือการเรียนรู้ 
9. บันทึกหลังสอน  

2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง สถิติ ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดท่ี
สอดคล้องกับ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และความสอดคล้องระหว่าง
ตัวช้ีวัดกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมถึงความสอดคล้องระหว่าง
ขั้นตอนการสอนกับนิยามเชิงปฏิบัติการ น าข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุง  

2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง สถิติ ท่ีแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ด้านวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน 
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เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ความเหมาะสมของเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องสถิติ ท่ีได้รับการแก้ไขจากข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลอใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายการเรียนศิลป์ภาษา ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้น ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามปัญหาท่ีพบในสภาพจริ งของห้องเรียน และ
น าไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มควบคุม 

 
ตาราง 7 เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิด 
ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

1. ขั้นกระตุ้นความสนใจและน าเสนอปัญหา ครูให้
ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้  (Feed Up) โดยช้ีแจงให้
นักเรียนทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียน วิธีการ
เรียนรู้ ภาระงานการบ้านท่ีนักเรียนจะได้รับ เกณฑ์
การวัดประเมินผลของการทดสอบ รวมถึงครูสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนเกิดความตระหนัก 
เห็นคุณค่า และมีเป้าหมายในการเรียน จากนั้นครู
น าเสนอปัญหา   

ขั้นน า 
1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยใช้
ปัญหา/ค าถาม/ส่ือ เพื่อเช่ือมโยงน าเข้าสู่
บทเรียน 
 
 

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหาและลงมือปฏิบัติ ครูใช้ค าถามน า
เพื่อแนะนักเรียนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ โดย
ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นระยะ ๆ 
รวมถึง การเดินดูนักเรียนรายบุคคลขณะลงมือปฏิบัติ 
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และครูมอบหมายให้
นักเรียนตอบค าถามลงในแบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายกลุ่ม 

ขั้นสอน 
2. ครูน าเสนอโจทย์ปัญหา/บทนิยาม/
แนวคิด จากนั้นใช้ตัวอย่างประกอบการ
บรรยายและอธิบาย ครูน าเสนอโจทย์
ตัวอย่างเพิ่ม เพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เฉลยโจทย์ โดยครูเป็นผู้เฉลย
เอง หรือบางคาบเรียนสามารถสุ่มนักเรียน 
1 – 2 คน เพื่อเฉลย   
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิด 
ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

3. ขั้น รายงานค าตอบและวิ ธีการแก้ปัญหา 
นักเรียนรายงานวิธีการให้ได้มาซึ่งค าตอบ โดยครู
เป็นผู้ต้ังค าถาม เช่น “ท าไมจึงเลือกวิธีนี้ ท าไมจึง
เลือกใช้สูตรนี้” เป็นต้น รวมถึงให้นักเรียนตัวแทน
แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบท่ีนักเรียนเขียนลงใน
แบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
รายกลุ่ม จากนั้นครูและเพื่อนในช้ันเรียนร่วมกัน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อตอบสนองต่อ
ข้อมูลของนักเรียนกลุ่มท่ีน าเสนอ 
4. ขั้นอภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้แก้ปัญหา 
ครูและนั ก เรียน ร่วมกัน อภิป รายถึ งวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาและค าตอบท่ีแตกต่างกัน โดยครูเป็น
ผู้ใช้ค าถามให้นักเรียนเกิดการอภิปราย พร้อมให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
5. ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นตอนท่ีครูให้นักเรียนท า
แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ  แ ล ะ ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ 
(Feedback) เป็นระยะ เช่น “นักเรียนเลือกวิธี
แก้ปัญหาท่ีถูกทางแล้ว เพียงแต่ค านวณผิดพลาด” 
“นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่ครบ
ทุกประเด็น ลองตรวจสอบข้อมูลท่ีโจทย์ให้มาอีก
ครั้งหนึ่ง” เป็นต้น 

โดยครูอธิบายประกอบอีกครั้ง จากนั้นครู
มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักเรียนท า และ
อธิบายเพิ่มในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถท า
แบบฝึกหัดได้ 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิด 
ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

6. ขั้น ให้ข้อมูลเพื่ อการเรียนรู้ ต่อยอด (Feed 
Forward) เป็นขั้นตอน ท่ีครูให้ข้อมูลเพื่ อการ
เรียนรู้ ต่อยอด (Feed Forward) เพื่ อนักเรียน
สามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองต่อได้ เช่น “โจทย์
การบ้านท่ีมอบหมายให้ ใช้ความรู้จากเรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อบันทึกข้อมูล
ท่ีผิด” เป็นต้น จากนั้นครูแจกแบบบันทึกการให้
ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคลให้นักเรียนกลับไปเขียน
เป็นการบ้าน  

ขั้นสรุป 
3. ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปบทเรียนท่ีได้
เรียนในคาบเรียนนั้น ๆ และมอบหมาย
การบ้านให้นักเรียน 

 
3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย  
จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดประเมินผล วิธีการสร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คู่มือครูการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหนังสือ
แบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สถิติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

3.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้จากหลักสูตรสถานศึกษา สาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

3.4 ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับวิ ธี การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

3.5 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ และก าหนด
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถท่ีต้องการวัด 

3.6 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนรูบริค (Rubric Assessment) ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจาก
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนนของ เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ (2559 , น. 68-69); สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 129); และ สิริพร ทิพย์คง (2544, น. 113-114) ดังตาราง 8  

 
ตาราง 8 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
1. ท าความเข้าใจปัญหา 

1. ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
 
1 
0 

 
- เขียนส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ได้ครบ 
- เขียนส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ได้ไม่ครบ/ไม่เขียน 

2. ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ 1 
0 

- เขียนส่ิงท่ีโจทย์ถามให้ได้ครบ 
- เขียนส่ิงท่ีโจทย์ถามให้ได้ไม่ครบ/ไม่เขียน 

2. วางแผนการแก้ปัญหา 2 
 
1 
 
0 

- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับปัญหา 

- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ยังไม่
เหมาะสม หรือไม่ครอบคลุม 

- เลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถเลือก
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

3. ด าเนินการตามแผน 3 
 
 
2 
 
 
1 
 
0 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และแสดง
การแก้ปัญหาเป็นล าดับข้ันตอนได้อย่างชัดเจน 
ค านวณค าตอบได้ถูกต้อง 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และแสดง
การแก้ปัญหาเป็นล าดับข้ันตอนได้อย่างชัดเจน แต่
ค านวณค าตอบผิด 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถูกต้อง แต่การแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง
ล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
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ตาราง 8 (ต่อ)  
 

รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
4. ตรวจสอบค าตอบ 2 

1 
 
0 

- แสดงวิธีการตรวจค าตอบได้ถูกต้อง  
- แสดงวิธีการตรวจค าตอบได้ถูกต้องบางส่วน หรือไม่

ครบถ้วน 
- ไม่ตรวจค าตอบ หรือตรวจค าตอบไม่ถูกต้อง 

5. การสรุปค าตอบ 1 
0 

- นักเรียนเขียนสรุปค าตอบถูกต้อง 
- นักเรียนเขียนสรุปค าตอบไม่ถูกต้อง/เขียนสรุปค าตอบ

ไม่ครบ/นักเรียนไม่เขียนสรุปค าตอบ 

 
3.7 ด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

โดยผู้วิจัยออกข้อสอบท้ังหมดไว้จ านวน 20 ข้อ น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์และด้านการวัดประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมความ
สอดคล้องกับเนื้อหากับประสงค์การเรียนรู้  โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of 
Objective Congruence) ในช่วง 0.67 – 1.00    

3.8 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ท่ีผ่านการ
ตรวจและตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
กับนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ท่ีผ่านการเรียนเรื่อง สถิติมาแล้ว 
คัดเลือกข้อท่ีมีความยากง่าย 0.2 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 
2558, น. 74)  จ านวน 10 ข้อ ซึ่งแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์หาคุณภาพแล้วมีค่าความยาก
ง่ายในช่วง 0.36 – 0.73 และค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.21 – 0.31 จากนั้นน าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีค่าเท่ากับ 0.85  

3.9 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีผ่านการหาค่า
คุณภาพแล้วไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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4. ขั้นตอนในการสร้างแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน  
แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ ผู้วิจัยสร้างค าถาม โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบประเมิน  ความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียน ของยุวดี พันธ์สุจริต, ศศิธร รณะบุตร และทิพอาภา กล่ินค าหอม 
พร้อมท้ังปรับข้อค าถามให้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติการของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน
ท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมและศึกษาในงานวิจัยนี้ รวมถึงสร้างข้อค าถามเพิ่มเติม โดยค าถามมีท้ังหมดจ านวน 
20 ข้อ  

4.1 ผู้วิจัยศึกษาความหมาย องค์ประกอบ วิธีการวัดประเมิน ความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนของนักเรียน จากเอกสารท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ รวมถึงเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

4.2 ออกแบบตารางก าหนดพฤติกรรมท่ีต้องการวัด และจ านวนข้อค าถาม พร้อมท้ัง
อธิบายลักษณะองค์ประกอบท่ีวัดให้ละเอียดและสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงโครงสร้างขององค์ประกอบแบบวดัความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
       

องค์ประกอบที่วัด ลักษณะ จ านวน(ข้อ) 

ความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม 
(Behavior Engagement) 

ความรับผิดชอบต่อการเรียน การมีส่วนร่วมทั้ง
ในและนอกห้องเรียน การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของห้องเรียน 

6 

ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ 
(Emotional Engagement) 

การแสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
ความรู้สึกท่ีมีต่อห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครู 
และเพื่อนร่วมห้อง เห็นคุณค่าของตนเองขณะ
เรียนอยู่ในห้องเรียน รวมถงึ เห็นคุณค่าของ
การเรียน 

7 

ความยึดมั่นผูกพันเชิงปัญญา 
(Cognitive Engagement) 

การตั้งใจเรียน ความทุ่มเทในการเรียนรู้ ความ
พยายามในการเรียนรู้ การก ากับตนเอง การ
พัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

7 

รวม                                                             20 
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4.3 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างข้อค าถาม ให้ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการและโครงสร้าง
ขององค์ประกอบแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน จากนั้นน าข้อค าถามท่ีสร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจความสอดคล้องกับนิยาม
และโครงสร้างขององค์ประกอบท้ัง 3 องค์ประกอบ จากนั้นน าข้อค าถามมาปรับแก้ไข 

4.4 น าแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนตรวจสอบค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยเป็นผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา จ านวน  
3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในช่วง 0.67 – 1.00 จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  

4.5 น าแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ท่ีไม่ ใช่ก ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อหาคุณภาพของ
แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในการเรียน หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.88  

4.6 น าแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ท่ีผ่านการหาค่าคุณภาพ
แล้วไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึด

มั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้  ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง  (Quasi-Experimental Design) แบบ Pretest-Posttest 
Control Group Design คือ เป็นการวิจัยท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการจัดการทดสอบก่อน
และหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้  
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ตาราง 10 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
กลุ่มทดลอง (E) T1E X T2E 

กลุ่มควบคุม (C) T1C - T2C 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 

T1E แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) ของกลุ่มทดลอง 
T2E แทน การทดสอบหลังเรียน (Post Test) ของกลุ่มทดลอง 
T1C แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) ของกลุ่มควบคุม 
T2C แทน การทดสอบหลังเรียน (Post Test) ของกลุ่มควบคุม 
X แทน การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 - แทน การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อท าการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติด้วยตนเอง  

2. ช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในประเด็นของวิธีการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน จุดประสงค์ วิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีการวัดประเมิน ของวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง สถิติ  

3. น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
และแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน จ านวน 20 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นทดสอบก่อน
เรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มทดลอง และการจัดการเรียนรู้แบบปกติส าหรับกลุ่มควบคุม เป็น
ระยะเวลา 14 คาบเรียน 
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5. น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ และแบบวัด
ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน จ านวน 20 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบหลังเรียน กับ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

6. เมื่อตรวจให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัด
ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1. ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนน

ต่ าสุด คะแนนสูงสุดของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และคะแนนความยึด
มั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว 
(Multivariate Analysis of Variance: One-Way MANOVA) โดยใช้ Hotelling T2 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับ
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Multivariate Analysis of Variance: One-
Way MANOVA) โดยใช้ Hotelling T2 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
1.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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2. สถิติท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Objective Congruence) ของ

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียน 

2.2 หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

2.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
และแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค 

3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทาง
เดียว (Multivariate Analysis of Variance: One-Way MANOVA) โดยใช้ Hotelling T2 ส าหรับ
การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

ก าหนดสัญลักษณ์ในการน าเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ดังนี้ 
n แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
M แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
SD แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Min แทน คะแนนต่ าสุด 
Max แทน คะแนนสูงสุด 
df แทน ระดับความอิสระ (degree of freedom) 
F แทน ค่าสถิติ Multivariate F Test ท่ีใช้ในการค านวณ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2. ข้อมูลพื้นฐานของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

1. ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิด
ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทาง
เดียว (Multivariate Analysis of Variance: One-Way MANOVA) โดยใช้ Hotelling T2 
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2. ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้
คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Multivariate Analysis of 
Variance: One-Way MANOVA) โดยใช้ Hotelling T2 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม 25 คะแนน พบว่าคะแนนของนักเรียนก่อนการทดลองมีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 1.50 คะแนน สูงสุดเท่ากับ 7.50 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.35 และคะแนนนักเรียนหลังการทดลองมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 4.50 คะแนน สูงสุด
เท่ากับ 23.25 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 17.88 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.51 ส าหรับคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มควบคุม คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
พบว่าคะแนนของนักเรียนก่อนการทดลองมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.25 คะแนน สูงสุดเท่ากับ 4.50 คะแนน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 และคะแนนนักเรียนหลังการทดลองมี
ค่าต่ าสุดเท่ากับ 6.00 คะแนน สูงสุดเท่ากับ 21.75 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 15.33 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.99  
 
ตาราง 11 ข้อมูลพื้นฐานของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 

ตัวแปร  n Min Max M SD 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
กลุ่มทดลอง ก่อน 41 1.50 7.50 3.63 1.35 

หลัง 41 4.50 23.25 17.88 4.51 

กลุ่มควบคุม ก่อน 42 0.25 4.50 3.12 1.03 

หลัง 42 6.00 21.75 15.33 3.99 



  145 

2. ข้อมูลพื้นฐานของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและควบคุม 

เมื่อพิจารณาความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง คะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนการทดลองมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 32 คะแนน สูงสุดเท่ากับ 90 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 59.07  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.07 และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังการทดลองมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 55 คะแนน สูงสุดเท่ากับ 98 คะแนน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.73   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.40  ขณะท่ีความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มควบคุม คะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนก่อนการทดลองมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 30 คะแนน ค่าสูงสุดเท่ากับ 91 คะแนน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 58.86  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.37 และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการทดลองมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 59 คะแนน ค่าสูงสุดเท่ากับ 97 คะแนน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.41 แสดงดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 ข้อมูลพื้นฐานของคะแนนความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน  
 

ตัวแปร  n Min Max M SD 

ความยึดม่ันผูกพันในการเรียน 

กลุ่มทดลอง ก่อน 41 32.00 90.00 59.07 10.07 

หลัง 41 55.00 98.00 81.73 8.40 

กลุ่มควบคุม ก่อน 42 30.00 91.00 58.86 10.37 

หลัง 42 59.00 97.00 81.00 11.41 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ

ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้
คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบ
ทางเดียว โดยใช้สถิติ Hotelling T2  

การตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรตาม โดยใช้ 
Bartlett’s Test of Sphericity ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปรตาม คือ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน พบว่า 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig. = .000) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้น
ของการทดสอบความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม   

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะ
ให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F= 229.02, df= 2, sig = .000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 1 
ดังตาราง 13 

 
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพัน
ในการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

Effect Multivariate test Value F df Error df Sig. 

Pre - 
Post 

Pillai’s Trace .92 229.02 2 39.00 .000 

Wilks’ Lambda .08 229.02 2 39.00 .000 
Hotelling’s Trace 11.74 229.02 2 39.00 .000 
Roy’s Largest Root 11.74 229.02 2 39.00 .000 

Bartlett’s Test: Likelihood Ratio = .000, Approx. Chi-Square =44.03, Sig. =.000 
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เนื่องจากเป็นการวัดซ้ า 2 ครั้งในพหุตัวแปร ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ GLM Repeated 
Measures วิเคราะห์ด้วยค่า Hotelling T2 เมื่อ F มีค่าเท่ากับ 229.02 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ดังตาราง 13 เมื่อแทนค่าในสมการ T2 = 
 
 
 

(n - 1)(p)
F

(n - p)
 เมื่อ n คือ จ านวนนักเรียนและ 

p คือ จ านวนตัวแปรตาม จะได้ว่า T2 มีค่าเท่ากับ 469.78 ขณะท่ีเมื่อเปิดตาราง .05T2
2,40 จะได้ค่า T2 

มีค่าเท่ากับ 6.64 ซึ่งจะได้ว่าค่า T2 จากการค านวณมีค่ามากกว่าค่า T2 จากการเปิดตาราง จึงสรุปได้
ว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาและความยึดมั่นผูกพันในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการแปลผลจาก
ตาราง 13 

เมื่อแยกตามตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียน ตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นในเรื่อง Compound Symmetry ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าโดยใช้สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity พบว่า ความ
แป รป รวน จาก ก าร วั ด ซ้ า มี ค วาม สัม พั น ธ์ กั น อ ย่ า งมี นั ย ส า คัญ ทางสถิ ติ  ท่ี ร ะ ดั บ  .05 
(Mauchly’s = 1.00, Chi-Square = .00, df = 0, sig = .000) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้น  

ผลการเปรียบเทียบรายตัวแปรตาม พบว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอน
แนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 (F = 455.92, df = 1, sig = .000 และ F = 137.33, df = 1, sig = .000 ตามล าดับ) ดังตาราง 
14 
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบรายตัวแปรตามระหว่าง ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
 

Source Measure  SS df MS F Sig 
Pre - 
Post 

Problem S. Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

4166.35 
4166.35 
4166.35 
4166.35 

1 
1 
1 
1 

4166.35 
4166.35 
4166.35 
4166.35 

455.92 
455.92 
455.92 
455.92 

.000 

.000 

.000 

.000 

Student E. Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

10524.89 
10524.89 
10524.89 
10524.89 

1 
1 
1 
1 

10524.89 
10524.89 
10524.89 
10524.89 

137.33 
137.33 
137.33 
137.33 

.000 

.000 

.000 

.000 

Error Problem S. Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

365.53 
365.53 
365.53 
365.53 

40 
40 
40 
40 

9.14 
9.14 
9.14 
9.14 

  

Student E. Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

3065.61 
3065.61 
3065.61 
3065.61 

40 
40 
40 
40 

76.64 
76.64 
76.64 
76.64 

  

 Measure Mauchly’s W Approx. Chi-Square df Sig 

Pre -
Post 

Problem S. 1.00 .00 0 .000 

Student E. 1.00 .00 0 .000 
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2. ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้
คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Multivariate Analysis of 
Variance: One-Way MANOVA) ดังนี้ 

ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน  - 
ความแปรปรวนร่วม (Homogeneity of variance - covariance matrices) ของตัวแปรโดยใช้ 
Box’s M test of Covariance Matrices และความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (Equality of 
error variances) พบว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และ
นั ก เรียน ท่ี ไ ด้ รับ การ จัดการ เรี ยน รู้ แบบปก ติ  แตก ต่ างกั น อย่ าง ไม่ มี นั ยส า คัญ ทางสถิ ติ   
(Box’s M = 4.82, F = 1.56, sig =.196) กล่าวคือ เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม
ของประชากรมีความเป็นเอกพันธ์กัน  

ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (one-way 
MANOVA) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sig = .008) 

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพัน
ในการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิด
ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Multivariate Analysis of Variance: 
One-Way MANOVA) พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาและความยึดมั่นผูกพันในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้สอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 (F = 3.82, df= 2, Sig.= .026) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2 ดังตาราง 15 
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ตาราง 15 ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

Effect Multivariate test Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Group Pillai’s Trace 0.09 3.82 2.00 80.00 .026 

Wilk’s Lambda 0.91 3.82 2.00 80.00 .026 
Hotelling’s Trace 0.10 3.82 2.00 80.00 .026 
Roy’s Largest Root 0.10 3.82 2.00 80.00 .026 

Box’s M = 4.82, F = 1.56 , Sig = .196 
Bartlett’s Test: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.50 
Approx. Chi-Square = 7.12, df = 1 , Sig. = .008 

 
ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Hotelling T2 เมื่อ F = 3.82 และมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 15 แทนค่าในสมการ T2 = 1 2

1 2

(n + n - 2)p
F

n + n - p - 1

 
 
 

 โดย n คือจ านวน

นักเรียนและ p คือจ านวนตัวแปรตาม จะได้ว่า T2 มีค่าเท่ากับ 7.74 ขณะท่ีเมื่อเปิดตาราง .05T2
2,82 มี

ค่าเท่ากับ 6.23 ซึ่งจะได้ว่าค่า T2 จากการค านวณมีค่ามากกว่าค่า T2 จากการเปิดตาราง จึงสรุปได้ว่า
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนสูงกว่านักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับการแปลผลจากตาราง 15 

เมื่อแยกตามตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียน พิจารณาข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นเอกพันธ์กันของความ
แปรปรวนในแต่ละตัวแปรตามพบว่า ความแปรปรวนของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของกลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิ ติ (sig = .385) แต่ความแปรปรวนของความยึดมั่น ผูกพันในการเรียนวิ ชา
คณิตศาสตร์ของกลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (sig = .016) 
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เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพัน
ในการเรียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (F = 7.49, df = 1 , 
sig = .008) แต่ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง
กัน (F =0.11 , df =1 , sig = .741) ดังตาราง 16 

 
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์แยกตามตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความ
ยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
 
Test of Between – Subjects Effects 

Source Dependent Variable SS df MS F Sig. 

Corrected 
Model 

Problem Solving 135.62 1 135.62 7.49 .008 
Student Engagement 11.11 1 11.11 0.11 .741 

Intercept 
Problem Solving 22884.04 1 22884.04 1263.58 .000 
Student Engagement 549413.61 1 549413.61 5449.70 .000 

Group 
Problem Solving 135.62 1 135.62 7.49 .008 
Student Engagement 11.01 1 11.01 0.11 .741 

Error 
Problem Solving 1466.05 81 18.11   
Student Engagement 8166.05 81 100.82   

Total 
Problem Solving 1602.57 82    
Student Engagement 8177.16 82    

Levene’s Test : Problem Solving F = .76 Sig. = .385 
                     : Student Engagement F = 6.04 Sig. = .016 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบ Pretest-

Posttest Control Group Design มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน

การเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับ
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันใน  
การเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 2. นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียนสูงกว่านักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  
 



  153 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายการเรียนศิลป์
ภาษาท่ีก าลัง ศึกษาอยู่ ในภาคเรียน ท่ี  2 ปีการ ศึกษา 2561 โรงเรียนจอม สุรางค์อุปถัมภ์   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ด้วยการจับสลากจ านวน 2 ห้องเรียนจากห้องเรียนท้ังหมด 4 ห้องเรียน  
แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาโดยการจับสลาก (Simple Random Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มทดลองท่ี
ใช้การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 41 คนและกลุ่มควบคุมท่ีใช้การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบ
ปกติ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน  

จ านวน 14 คาบ ทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ ทดสอบหลังเรียน 2 คาบ รวม 18 คาบ โดยแต่ละคาบมี
ระยะเวลา 50 นาที  

เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32102 หน่วยการเรียนรู้ สถิติ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล

ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความยึดมั่น

ผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากการประเมิน
ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ ผ่านการประเมินตรวจคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ แบบมาตรประมาณค่าความคิดเห็น 5 ระดับ 
ได้ผลภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังตาราง 17 ภาคผนวก ก  

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง สถิติ จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากการประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ความเหมาะสม
ของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผ่านการประเมินตรวจคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ แบบมาตร
ประมาณค่าความคิดเห็น 5 ระดับ ได้ผลภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังตาราง 18 ภาคผนวก ก 

3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องในช่วง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายในช่วง 0.36 – 0.73 
ค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.21 – 0.31 และค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค เท่ากับ 0.85 

4. แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน จ านวน 20 ข้อ โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องในช่วง 0.67 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค เท่ากับ 0.88 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1. ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนน

ต่ าสุด คะแนนสูงสุด ของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Multivariate 
Analysis of Variance: One-Way MANOVA) โดยใช้สถิติ Hotelling T2 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กับและกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Multivariate Analysis of Variance: One-Way MANOVA) โดย
ใช้สถิติ Hotelling T2 
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สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการ
เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาแยก
แต่ละตัวแปรตาม พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการ
เรียนหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติท่ี
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแยกแต่ละตัวแปรตาม พบว่าหลังการทดลองความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แต่ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 

การอภิปรายผล 
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียน

ของนักเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะ
ให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้
คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 3.63 และ 1.35 ตามล าดับ และ
หลังการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.88 และ 4.51 ตามล าดับ 
พิจารณาได้ว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
เห็นได้ชัดเจน และมี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี ค่ามากกว่าก่อนเรียน หมายความว่าคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนมีการกระจายมากกว่าก่อนเรียน 
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ท านองเดียวกันเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยึดมั่นผูกพันในการเรียน
ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ พบว่ามีค่าเท่ากับ 59.07 และ 10.07 ตามล าดับ และหลังการ
จัดการเรียนรู้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนก่อน
การจัดการเรียนรู้ พบว่ามีค่าเท่ากับ 81.73 และ 8.40 ตามล าดับ พิจารณาได้ว่า หลังการจัดการ
เรียนรู้ระดับความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค่าน้อยกว่าก่อนเรียน หมายความว่าระดับความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนมีการกระจายน้อยกว่าก่อนเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีผลต่อการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน โดยเป็นกระบวนการสอนบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน มีกรอบแนวคิด ท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของนักเรียน ครูเป็นผู้ตระหนักรู้ดีว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ียากส าหรับ
นักเรียน รวมถึงความคลาดเคล่ือนมโนทัศน์ของนักเรียน (Thomas P. Carpenter, 1996, pp. 1-14) 
อีกท้ังยังเป็นการจัดการเรียนรรู้ท่ีพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนท่ีเน้นความส าคัญระหว่างทักษะและ
การแก้ปัญหา ใช้การแก้ปัญหาเป็นศูนย์รวมของการสอน เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านการให้การแนะจากครู รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับจากครูท่ีเป็นการให้เพื่อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียน และการให้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดท า
ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง (Hattie & Timperley, 2007, p. 86; 
โชติมา หนูพริก , 2558-2559, พฤศจิกายน - มีนาคม , น. 18; วิชัย  วงษ์ ใหญ่ , 2557, น.179)  
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ยังช่วยพัฒนาความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นเนื่องจาก กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียนมาจากการท่ีครูท าความเข้าใจวิธีการคิดของนักเรียน พื้นฐานความรู้ของนักเรียน 
และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษามักจะคลาดเคล่ือน ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้จึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานความเข้าใจของนักเรียน 
ครูเปรียบเสมือนเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางและมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนท าให้นักเรียนกล้าถาม กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการเรียน รวมถึงนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท า
โจทย์ปัญหา รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในห้องเรียน อีกท้ังการให้ข้อมูลย้อนกลับของครูยังเป็นตัวกระตุ้น
ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างดี เพราะการให้ข้อมูลย้อนกลับท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนสะท้อนปัญหา ความคิด ความรู้สึกให้ครูจากการเขียน
แบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ และครูสะท้อนแนวคิด แนวการแก้ปัญหา รวมถึงความรู้สึกให้นักเรียน
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กลับจากการเขียนตอบกลับในแบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ครูให้
ความส าคัญกับนักเรียน และนักเรียนกล้าท่ีจะเขียนสะท้อนปัญหาต่าง ๆ  ท่ีนักเรียนพบเจอใน
ห้องเรียนให้ครูให้ทราบเพื่อช่วยนักเรียนแก้ปัญหา พร้อมท้ังส่งเสริมก าลังใจให้นักเรียนในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญ เห็นคุณค่าของวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Meena Kotecha (2011, June, p. 5) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนโดยใช้การให้ข้อมูลย้อนกลับ การประเมิน และ
กิจกรรมในช้ันเรียน โดยพบว่า กิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย การประเมินความก้าวหน้าและ
กิจกรรมในห้องเรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของนักเรียน อีกท้ังกิจกรรมกลุ่มยังสามารถพัฒนาปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครูได้ และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนได้ จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียนได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธารัตน์ สมรรถการ (2556, น. 
100-101) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่องวิธีเรียงสับเปล่ียน
และวิธีจัดหมู่ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 17.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.85  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนว่าการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิด
ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น ผูกพันในการเรียนจนท าให้นักเรียนจนนักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความยึดมั่นผูกพันในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่นผูกพันในการ
เรียนหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาแยกตัวแปรตามตามแต่ละตัวพบว่า หลังการ
ทดลองนักเรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนในกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 แต่ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน  
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2.1 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้และเมื่อพิจารณาแยกตัวแปรตามพบว่าหลังการทดลอง
นักเรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05   

พิจารณาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนในกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีคะแนนเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.33 และ 3.99  ตามล าดับ นักเรียนในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีคะแนน
เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  17.88 และ 4.51 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียน้อยกว่านักเรียน
ในกลุ่มทดลอง และคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มควบคุม
มีการกระจายน้อยกว่านักเรียนในกลุ่มทดลองเนื่องจากผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการ
สอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีประกอบด้วยขั้นตอนการสอน
ท้ังหมด 6 ขั้นตอน คือ 1. ขัน้กระตุ้นความสนใจและน าเสนอปัญหา เป็นขั้นท่ีครูให้ข้อมูลกระตุ้นการ
เรียนรู้ (Feed up) โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนและกระตุ้นความน่าสนใจของบทเรียนโดยใช้ปัญหา 
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหาและลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนท่ีครูใช้ค าถามน าเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด
น าไปสู่การแก้ปัญหา โดยในขั้นตอนนี้ครูสอดแทรกการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้กับนักเรียน
รายบุคคลและรายกลุ่ม 3. ขั้นรายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนเป็น
ผู้รายงานวิธีการได้มาซึ่งค าตอบ 4. ขั้นอภิปรายค าตอบและวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหา เป็น
กระบวนการร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการแก้ปัญหา และวิธีการท่ีแตกต่างกัน โดยครูเป็นผู้ใช้ค าถามน าให้
เกิดการอภิปรายพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ 5. ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นท่ีครูให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ 6. ขั้นให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed Forward) เป็นขั้นตอน
ท่ีครูให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเพื่อนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองต่อได้ โดยในแต่ละขั้นเป็น
การใช้กระบวนการสอนแนะให้รู้คิดผนวกกับการให้ข้อมูลย้อนกลับโต้ตอบกับนักเรียนเป็นระยะ  การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับทาง
วาจา เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับจากครูสู่นักเรียนผ่านกิจกรรมของช้ันเรียน เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แบบตอบสนองทันทีทันใด และการให้ข้อมูลย้อนกลับทางการเขียน เป็นการเขียนโต้ตอบการให้ข้อมูล
ย้อนกลับระหว่างครูและนักเรียนโดยมีประเด็นในการให้ข้อมูลย้อนกลับคือ ความรู้ท่ีนักเรียนได้รับใน
ช้ันเรียน ความรู้สึกของฉันต่อคาบเรียนนี้ ปัญหาท่ีฉันพบเจอในห้องเรียน นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร/
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นักเรียนอยากให้ครูช่วยแก้ปัญหาอย่างไร ส่ิงท่ีฉันท าได้ดีในคาบเรียนนี้/ส่ิงท่ีฉันพัฒนา และส่ิงท่ีฉัน
อยากจะบอกครู ซึ่งจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของอัมพร ม้าคนอง (2559, น. 47) ท่ีกล่าวว่า การสอนผ่านการแก้ปัญหา 
เป็นการสอนความรู้หรือการพัฒนาทักษะใด ๆ โดยใช้ปัญหาเป็นส่ือหรือเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น 
การให้ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์แก้ปัญหา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ อีกท้ังยอดสอดคล้อง
กับแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของสุคนธ์ สินธพานนท์ (2555, 
น. 112) ท่ีกล่าวว่า ครูควรจัดส่ิงเร้า หรือมีการกระตุ้นท่ีดี จัดสถานการณ์ใหม่ หรือเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นท่ีท้าทายน่าสนใจ และมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีมาให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา และ
ปัญหาท่ีหยิบยกมาให้นักเรียนฝึกนั้น นักเรียนต้องยังไม่เคยประสบมาก่อน และอยู่ในวิสัยท่ีนักเรียนจะ
สามารถแก้ปัญหาได้ การฝึกแก้ปัญหานั้นครูควรได้ช้ีแนะให้นักเรียนตีปัญหาให้แตกก่อน ถ้าเป็น
ปัญหาใหญ่ก็แตกเป็นปัญหาย่อย แล้วคิดแก้ปัญหาย่อยแต่ละปัญหา การฝึกฝนให้นักเรียนแก้ปัญหาใด 
ๆ ก็ตาม ครูไม่ควรบอกวิธีแก้ปัญหาให้ตรง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ 
(2552, น. 98-102) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ ผลของการใช้แนวการสอนแนะให้รู้คิดในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 50 นักเรียนท่ีใช้แนวการสอนแนะให้รู้คิดในการจัดกิจกรรมมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
  2.2 หลังการทดลองความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่า
นักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยึดมั่นผูกพันในการ
เรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนในกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีคะแนนเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 81.00 และ 11.41 ตามล าดับ นักเรียนในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  มีคะแนน
เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 81.73 และ 8.40 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนความยึด
มั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่คะแนนไม่แตกต่างกันถึงขั้นมี
นัยส าคัญทางสถิติ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาความยึดมั่นผูกพันในการเรียน เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้
ช้ี แ น ะ  
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เป็นผู้กระตุ้นการคิดบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความยึดมั่นผูกพันในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช 
(2556, น. 44-85) ท่ีระบุว่า ความยึดมั่นผูกพันในการเรียนนั้นสามารถสร้างขึ้นได้โดยการเรียนแบบลง
มือปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับสามารถท าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนได้นั้นเป็นจริง
ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ของงานวิจัยนี้ แต่เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลหลังเรียนระหว่าง
นักเรียนในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และนักเรียนในกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกตินั้น พบว่าความ
ยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เป็นเพราะปัจจัยในการพัฒนาความยึดมั่นในการเรียนของนักเรียนนั้นไม่ใช่เพียงแค่การ
จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการให้ข้อมูลย้อนกลับเท่านั้น แต่ยังเป็นผล
มาจากปัจจัยอื่นอีกดังต่อไปนี้ 1. อิทธิพลของครู ความกระตือรือร้นในการสอนของครู ความต่ืนเต้นใน
การสอนของครู และความสนุกในการสอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความยึดมั่นผูกพันในการสอนของครู 
(teacher engagement) ท่ีเป็นตัวแปรส่งผ่านไปถึงความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน (ทิพย์
อาภา กล่ินค าหอม, 2557, น. 34) 2. อิทธิพลจากพ่อแม่ โดยลักษณะและรูปแบบในการด าเนินชีวิต
ของครอบครัว จะเช่ือมโยงกับความส าเร็จทางการศึกษาของนักเรียนผ่านตัวแปรด้านแรงจูงใจในการ
เรียน รวมถึงการอบรมเล้ียงดู ความเช่ือของพ่อแม่ จะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนของนักเรียนด้วย (ดุสิดา ดีบุกค า, 2553, น. 37) จากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสามารถส่งผลต่อความยึด
มั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองและนักเรียนในกลุ่ม
ควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนคนเดียวกัน นั้นอาจเป็นสาเหตุท าให้ความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงอิทธิพล
จากพ่อแม่ เป็นปัจจัยท่ีผู้วิจัยไม่ได้ท าการศึกษาหรือควบคุมท าให้ผลการวิจัยในด้านของความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. การสร้างสถานการณ์ปัญหาส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับ
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ท่ีใช้ส าหรับขั้นตอนการสอนท่ี 1 การให้ข้อมูลเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้นั้น ไม่ควรเป็นโจทย์ท่ียากเกินไป เนื่องจากนักเรียนจะรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ใน
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การแก้ปัญหา รวมถึงควรเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันเพื่อกระตุ้นความน่าสนใจ
ในโจทย์ปัญหานั้น ๆ  

2. การเขียนแบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล ครูควรให้นักเรียนเขียนในท้าย
คาบเรียนนั้น ๆ เนื่องจากนักเรียนจะไม่ลืมอารมณ์ ความรู้สึก หรือเนื้อหาความรู้ท่ีตนเองเพิ่งได้เรียน
ไป การให้เวลานักเรียนอย่างพอเหมาะจะท าให้ครูได้รับข้อมูลย้อนกลับท่ีครบถ้วน  

3. เทคนิคการเขียนโต้ตอบแบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล ครูไม่ควรใช้
ปากกาสีแดง เนื่องจากการใช้ปากกาสีแดงเปรียบเสมือนการตรวจงานนักเรียนและงานนักเรียนนั้นผิด 
ครูควรใช้ปากกาสีอื่นในการเขียนโต้ตอบ รวมท้ังใช้ภาษาระดับเดียวกับนักเรียนเพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างครูและนักเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
มีปัจจัยหลายปัจจัยท่ีส่งผลถึงความยึดมันผูกพันในการเรียนของนักเรียน เช่น อิทธิพล

ของครู อิทธิพลของครอบครัว ดังนั้นในการวิจัยครั้งถัดไป สามารถท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
ยึดมั่นผูกพันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการควบคุมตัวแปรปัจจัยแทรกซ้อนท่ีสามารถ
ส่งผลถึงตัวแปรตามได้ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณแบบทางเดียว (one way 
MANCOVA เพื่อขจัดอิทธิพลตัวแปรร่วม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วิมลพันธ์  ทรายทอง 
วัน เดือน ปี เกิด 27 พฤษภาคม 2535 
สถานที่เกิด อ.เมือง จ.ยะลา 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์ปริญญาบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ปัจจุบัน 154 หมู ่5 ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 
รางวัลที่ได้รับ นิสิตฝึกสอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557   

 

 



 164 
 

Barkley, E. F. (2 0 0 9 ) .  Student Engagement Techniques: A Handbook for College 
Faculty: Wiley.  

Barnett, C. S. (1982 ).  Teaching kids math : problem-solving activities to help young 
children learn and enjoy mathematics. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.  

Baroody, A. J., แ ล ะ  Coslick, R. T. (1 9 9 3 ) .  Problem Solving, Reasoning, and 
Communicating, K-8: Helping Children Think Mathematically: Merrill.  

Bond, G. B. D. J. (2008). Problem-solving in Mathematics: Ages 6-7: R.I.C. Publications.  
Council, N. R., และ  Medicine, I. o. (2004). Engaging Schools: Fostering High School 

Students&#039; Motivation to Learn. Washington, DC: The National Academies 
Press.  

Eseryel, D., Law, V., Ifenthaler, D., Ge, X., และ Miller, R. (2014). An Investigation of the 
Interrelationships between Motivation, Engagement, and Complex Problem 
Solving in Game-based Learning. Educational Technology & Society, 17(1), 42-
53. 

Good, C. V. (Ed.) (1973)   (3th ed.). New York: McGraw-Hill Book Company. 
Hatfield, M. M., และ Bitter, G. G. (1993). Mathematics Methods for the Elementary and 

Middle School: A Comprehensive Approach: Allyn and Bacon.  
Hattie, J., และ  Timperley, H. (2007 ). The Power of Feedback. Review of Educational 

Research, 77(1), 81-112. 
Kennedy, L. M. (1997). Guiding children's learning of mathematics (8th ed..). Belmont, 

Calif.: Belmont, Calif. : Wadsworth.  
Krulik, S., และ Rudnick, J. A. (1993). Reasoning and Problem Solving: A Handbook for 

Elementary School Teachers: Allyn and Bacon.  
Mathematics, N. C. o. T. o. (2000). Principles and Standards for School Mathematics: 

An Overview: National Council of Teachers of Mathematics.  
Meena Kotecha. (2 0 1 1 , June). Enhancing student’s engagement through effective 

feedback, assessment and engaging activities. Msor Connections, 11(2), 4-6. 
Mory Edna H. (2 0 1 3 ) .  Feedback research revisited Handbook of research on 

educational communications and technology, 745-783. 



  165 

Musser, G. L., Peterson, B. E., และ Burger, W. F. (2013). Mathematics for elementary 
teachers a contemporary approach, 1 0 th ed.(Brief article)(Book review). 
Reference & Research Book News, 28(6). 

Reys, R. E., Suydam, M. N., แ ล ะ  Lindquist, M. M. (1 9 9 5 ) .  Helping Children Learn 
Mathematics: Activity cards: Allyn and Bacon.  

Riedesel, C. A., Schwartz, J. E., แ ล ะ  Clements, D. H. (1 9 9 6 ).  Teaching Elementary 
School Mathematics: Allyn and Bacon.  

Thiessen, D. (1989). Elementary Mathematical Methods: MacMillan Publishing.  
Thomas P. Carpenter, E. F., & Megan L. Franke. (1996). Cognitively Guided Instruction: 

A Knowledge Base for Reform in Primary Mathematics Instruction. The University 
of Chicago, 97(1). 

กรมวิชาการ. (2541). การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ.  
ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี. (2542). การสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร.  
ชมนาด เชือ้สุวรรณทวี. (2561). การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ = Mathematics Instruction. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
ชมนาด เชือ้สุวรรณทวี และคณะ. (2561). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้

ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูท่ีสง่เสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียน. วารสารศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 20(4). 

ชลธิชา ใจพนสั. (2556). ปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ. Veridian E-Journal มหาวิทยาลยัศิลปากร, 6(3), 286-304. 

ชยัวฒัน์ อุ้ ยปาอาจ. (2552). ผลของการใช้แนวการสอนแนะให้รู้คิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 2. (ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2558). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจยั: แนวทางสูค่วามส าเร็จ (พิมพ์ครัง้ท่ี 3). 
กรุงเทพฯ: ศนูย์หนงัสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  



  166 

เชิดศักด์ิ ไอรมณี รัตน์. (2552). การให้ข้อมูลย้อนกลับ  Providing feedback. สงขลา: คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

โชติมา หนูพริก. เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้: การตัง้ค าถามและการให้ข้อมูล
ย้อนกลบัเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้.  http://www.curriculumandlearning.com/upload 

โชติมา หนูพริก. (2558-2559, พฤศจิกายน - มีนาคม). การประเมินเพื่อการเรียนรู้: การตัง้ค าถาม
และการให้ข้อมูลย้อนกลบัเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 13(2), 18-30. 

โซเบล แมค เอ. (2544). ศิลปะการสอนคณิตศาสตร์ = Teaching mathematics : a sourcebook 
of activities, and strategies. กรุงเทพฯ: สวุีริยาสาส์น.  

ดุสิดา ดีบุกค า. (2553). อิทธิพลของลกัษณะเป้าหมายของบิดามารดาท่ีมีต่อพฤติกรรมและ
ความรู้สึกอยากเรียนและผลการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายโดยมี
ลักษณะเป้าหมายส่วนตนของนักเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน.  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2558). ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของ
ม ห า วิ ท ย า ลัย เชี ย ง ให ม่ .  เ ชี ย ง ให ม่ :  ส า นั ก บ ริก า ร เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

ทิพย์อาภา กลิ่นค าหอม. (2557). โมเดลเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันของนักเรียนและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดจากอิทธิพลของครู. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

ทิศนา แขมมณี . (2559). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ประสทิธิภาพ (พิมพ์ครัง้ท่ี 20). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

นพมาศ ว่องวิทยสกุล. (2558). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพนักับการเรียน
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา: การทดลองแบบ
อนกุรมเวลา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

บงกช วงศ์หลอ่สายชล. (2555). กลยุทธ์การสร้างความยึดมัน่ผูกพนักับโรงเรียนของนกัเรียนจาก
ผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม: การพัฒนาและการน าไปปฏิบัติ.  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

ประพันธ์ศิ ริ สุเสารัจ. (2556). การพัฒนาการคิด (พิมพ์ครัง้ท่ี 5). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

http://www.curriculumandlearning.com/upload


  167 

ปวนัรัตน์ วฒันะ. (2559). การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง การวดั ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการสอน
แนะให้คิด (CGI) ท่ีเน้นการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวนั. (ปริญญา
นิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  

ปิยะนาถ  เหมวิเศษ. (2551). การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลอืกใช้กลยทุธ์ใน
การแก้ปัญหาท่ีหลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ส าห รับนักเรียนชั น้มัธยมศึกษาปี ท่ี  3.  (ป ริญญานิพนธ์ป ริญญามหาบัณ ฑิต). 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  

พรรณี ชูทยั เจนจิต. (2538). จิตวิทยาการเรียนการสอน (พิมพ์ครัง้ท่ี 4). กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมม่ี.  
เพ็ญลดา ทู้ ไพเราะ. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 

(Think-Pair-Share) เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั น้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ.  

เพราพรรณ เปลี่ยนภู่. (2542). จิตวิทยาการศึกษา = Educational psychology (พิมพ์ครัง้ท่ี 5). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). ศาสตร์การคิด: รวมบทความเร่ืองการคิดและการสอนคิด. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์.  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. (2536). ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะ
และวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์ = Foundations and methodologies in mathematics. 
นนทบุรี: มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  

ยุพิน พิพิธกุล. (2530). การสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

ยุวดี พันธ์สจุริต. (2554). การวิเคราะห์โมเดลทางเลือกของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการเรียนรู้แบบลุ่มลึก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

รัชดาพร ศรีรักษา. (2547). การเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กบัการให้ข้อมูล
ย้อนกลบัแบบทนัทีและการให้ข้อมลูย้อนกลบัแบบลา่ช้าท่ีมีตอ่ความเข้าใจในการอ่านวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวัง



  168 

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

วนัเพ็ญ ปรุงส าราญกิจ. (2540). การเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลบัควบคู่กับการ
เสริมแรงแบบต่อเน่ืองและแบบเว้นระยะเพื่อพฒันาความ สามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร. 
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  

วิจารณ์ พานิช. (2556). สนกุกับการเรียนในศตวรรษท่ี 21 (พิมพ์ครัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: มลูนิธิสดศรี-
สฤษด์ิวงศ์.  

วิชัย พาณิชย์สวย. (2546). สอนอย่างไรให้เด็กเก่งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบัน
พฒันาคณุภาพวิชาการ พว.  

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2557). การโค้ชเพื่อการรู้คิด = Cognitive coaching (พิมพ์ครัง้ท่ี 3). ม.ป.ท.: ม.
ป.พ.  

วิภู มูลวงค์. (2559). การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา. Veridian E-Journal มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 9(2), 1691-1704. 

วิสิทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์. (2542). พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: พฒันา
ศกึษา.  

เวชฤทธ์ิ  อังกนะภัทรขจร. (2552-2553, ตุลาคม-มกราคม). การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively 
Guided Instruction : CGI) รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์. วารสาร
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, 21(1), 1-11. 

เวชฤทธ์ิ อังกนะภทัรขจร. (2551). การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ท่ี
ใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง
การวิเคราะห์ข้อมลูกบัสิง่แวดล้อมศกึษา ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6. (ปริญญา
ดษีุบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: 3-คิว มีเดีย.  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). สรุปผลการวิจัย PISA 2015. 
กรุงเทพฯ: สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ.  



  169 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 3. (2560). ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-
NET ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6.  www.secondary3.go.th/main  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. (2553). เอกสารประกอบหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551  (พิมพ์ครัง้ ท่ี  2). ก รุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579). 
กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  

ส าเริง บุญเรืองรัตน์. (2554). การปฏิรูปการศกึษา (พิมพ์ครัง้ท่ี 1). นครราชสมีา: มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลติกลุ.  

สริิพร ทิพย์คง. (2544). หนงัสอืเสริมประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศกึษา และระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้นเร่ืองการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ = Problem solving. กรุงเทพฯ: ศนูย์
พฒันาหนงัสอื.  

สคุนธ์ ภูริเวทย์. (2554). การออกแบบการจัดการเรียนรู้ = Learning management design : TL 
711 (611) (H) (พิมพ์ครัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยั
รามค าแหง.  

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2555). พัฒนาทักษะการคิด: ตามแนวปฏิรูปการศึกษา (พิมพ์ครัง้ท่ี 1). 
กรุงเทพฯ: ศนูย์หนงัสอืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

สธุารัตน์ สมรรถการ. (2556). ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ืองวิธีเรียง
สบัเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6.  
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สุภาพร ป่ินทอง. (2554,ตุลาคม-มีนาคม). การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์เร่ือง อสมการและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ  SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL. วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มศว, 6(2), 135-143. 

สวุร กาญจนมยูร. (2532). เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ไทยวฒันาพานิช.  

อัมพร ม้าคนอง. (2559). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การพัฒนาเพื่อพัฒนาการ 
(พิมพ์ครัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

www.secondary3.go.th/main


  170 

อ าภารัตน์ ผลาวรรณ์. (2556). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เร่ือง
ความน่าจะเป็นท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิดและความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5. วารสารวิจัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มศว ปีท่ี 8, 
ฉบบัท่ี 1 (เม.ย.-ก.ย. 2556), หน้า 239-251. 

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์. (2556). ทกัษะความคิด : พัฒนาอย่างไร = High level of thinking skills : 
how to develop. กรุงเทพฯ: อินทร์ณน.  

เอสดี เซนเตอร์. (2554). การรู้คิดคืออะไร (Metacognition).  http://oknation.nationtv.tv 

http://oknation.nationtv.tv/


 171 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 172 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะ
ให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง 
สถิติ ของนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

1. ผศ.ดร.จิณดิษฐ์ ลออปักษิณ  หัวหน้าอาจารย์นิเทศ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ผศ. ดร.จงกล ท าสวน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. อาจารย์วรเนตร พิชิตเกริกพล  อาจารย์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์  และเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 
ของนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

1. อาจารย์สุธารัตน์ สมรรถการ  อาจารย์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์วรเนตร พิชิตเกริกพล  อาจารย์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
3. อาจารย์วิจิตรา ป้อมนาค  อาจารย์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ ์
 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ผศ.ดร.ปิยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.ชนิศา  ตันติเฉลิม   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.รับขวัญ  ภูษาแก้ว  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(มัธยม) 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ  

2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง สถิติ 
3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
4. แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา ค32102          รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 5     หน่วยการเรียนรู้  สถิติ     เร่ือง การวัดค่ากลางของข้อมูล 
หัวข้อย่อย  การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบ           ระยะเวลา 2 คาบ 
ครูผู้สอน นางสาววิมลพันธ์  ทรายทอง                 โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
2. ตัวชี้วัด  
 ค 5.1 ม.4-6/2  :  หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล  
 ค 5.3 ม.4-6/1 : ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ 
 ค 6.1 ม.4-6/1 : ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
 ค 6.1 ม.4-6/2 : ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1 ม.4-6/3 : ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1 ม.4-6/4 : ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย
และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 ค 6.1 ม.4-6/5 : เช่ือมโยงความรู้ ต่ าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  ห ลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้(K) : นักเรียน 
  1. สามารถหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบได้ 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ(P) : นักเรียนสามารถ  
  1. ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่ือความหมายถึงค่าเฉล่ียเลขคณิตได้ 
  2. แก้ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบได้โดยใช้ความรู้เรื่องค่าเฉล่ียเลขคณิต 
 ด้านคุณลักษณะ(A) : นักเรียน 
  1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
  2. เห็นคุณค่าของการเรียน 
  3. มีความพยายามในการเรียนรู้ 
 
4. สาระส าคัญ 
 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) เมื่อข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ คือ การหาผลรวมของ
ข้อมูลท้ังหมดแล้วหารด้วยจ านวนข้อมูล 
 การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบ สามารถท าได้โดยแทนตัวแปรส าหรับ
ข้อมูลท่ีขาดหายไป จากนั้นใช้สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและแก้สมการ เพื่อหาค าตอบ 
 แก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตมีขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ 1. ท าความ
เข้าใจปัญหา 2. วางแผนการแก้ปัญหา 3. ด าเนินการตามแผน และ 4. ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
 
5. สาระการเรียนรู้   
 ตัวอย่าง สุชาติสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ 5 ครั้ง ได้ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนสอบมีค่า 
80 คะแนน โดยท้ังส่ีครั้งท่ีเขาสอบได้คะแนน 78 , 91 , 75 และ 77 จงหาว่าครั้งสุดท้ายเขาสอบได้กี่
คะแนน 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ : 1. จ านวนครั้งในการสอบย่อย 5 ครั้ง 
       2. ค่าเฉล่ียเลขคณิตมีค่า 80 คะแนน 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : คะแนนสอบครั้งสุดท้าย 
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ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 

 1. ก าหนดตัวแปรได้ดังนี้ N  = 5 , x  = 80 และคะแนนสอบครั้งสุดท้าย x คะแนน 

 2. ใช้สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต 

N

i

i=1

x

x  =  
N


 แล้วแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ลงในสูตร 

 3. ด าเนินการทางคณิตศาสตร์แก้สมการหาค่า x 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 

 สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  x   = 

N

i

i=1

x

N


 

 แทนค่า      80  = 
78 + 91 + 75 + 77 + x

5
  

        400  = 321 + x 
        x  = 79 
 นั่นคือ ครั้งสุดท้ายเขาท าคะแนนได้ 79 คะแนน 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
 จากคะแนนสอบท้ังหมดคือ 78 , 91 , 75 , 77 และ 79 ด าเนินการสอบท้ังหมด 5 ครั้ง  

 สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  x   = 

N

i

i=1

x

N


 

          = 
78 + 91 + 75 + 77 + 79

5
 

          = 
400

5
 

        x   = 80 (ตรงกับส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้) 

ดังนั้น ครั้งสุดท้ายเขาท าคะแนนได้ 79 คะแนน 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบที่ 1 
 1.  ขั้นกระตุ้นความสนใจและน าเสนอปัญหา 
  1.1 ครูให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน (Feed Up) โดยช้ีแจงให้นักเรียนทราบ 
เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนในคาบเรียนนี้ วิธีการเรียนรู้ ภาระงานการบ้านท่ีนักเรียนจะได้รับ รวมถึง
เกณฑ์การวัดและประเมินผลของการทดสอบย่อย จากนั้น ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ
วิธีการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (หาจากได้การน าผลบวกของข้อมูลทุกตัวหารด้วยจ านวนของข้อมูล)  
  1.2 ครูเปิดประเด็นว่า “ถ้านักเรียนรู้ว่า ค่าเฉล่ียเลขคณิตน้ าหนักของนักเรียนในห้องนี้
คือ 65 กิโลกรัม แต่มีเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งขาดเรียน นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่หา
น้ าหนักของเพื่อนท่ีขาดเรียนได้หรือไม่” (นักเรียนบางส่วนคิดว่าสามารถหาได้/นักเรียนบางส่วนคิดว่า
ไม่สามารถหาได้)  
  1.3 ครูน าเสนอโจทย์ปัญหาในใบกิจกรรม โดยให้นักเรียนร่วมกันคิดอภิปรายเป็นกลุ่ม 
จ านวน 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้โจทย์แตกต่างกันดังนี้ 
   โจทย์กลุ่มท่ี 1 สมชายท าแบบทดสอบ 6 ครั้งแต่ละครั้งท าคะแนนได้ คือ 20 , 15 , 
25 , 21 และ 27 ซึ่งเขาท าคะแนนการสอบครั้งสุดท้ายหายไป ถ้าคะแนนเฉล่ียของการสอบมีค่า 
22 คะแนน อยากทราบว่า คะแนนสอบครั้งสุดท้ายของสมชาย มีค่าเท่าไร 
   โจทย์กลุ่มท่ี 2 สมหญิงบันทึกส่วนสูงของเพื่อนท้ัง 5 คน ได้ คือ 150 , 165 , 156  
และ 169 ซึ่งสมหญิงท าบันทึกส่วนสูงของเพื่อนคนสุดท้ายหายไป ถ้าส่วนสูงเฉล่ียของเพื่อนท้ังห้าคนมี
ค่า 160 เซนติเมตร อยากทราบว่าส่วนสูงของเพื่อนคนสุดท้ายมีค่าเท่าไร 
   โจทย์กลุ่มท่ี 3 สมศรีได้ค่าขนมตลอด 1 สัปดาห์ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์คือ 95 , 
70 , 95 , 85 , 100 และ 110 โดยค่าขนมโดยเฉล่ียตลอด 1 สัปดาห์ คือ 90 บาท อยากทราบว่าวัน
อาทิตย์สมศรีได้ค่าขนมกี่บาท 
   เหตุผลท่ีแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เนื่องจากในขั้นตอนรายงานค าตอบหากแบ่ง
นักเรียนหลายกลุ่ม จะท าให้เสียเวลาไปกับการรายงานค าตอบของแต่ละกลุ่ม อีกท้ังประโยชน์ของการ
แบ่งกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เห็นโจทย์ลักษณะเดิมในบริบทท่ีแตกต่างกันออกไป  
 2.  ขั้นวิเคราะห์ปัญหาและลงมือปฏิบัติ 
  แม้ว่าจะแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้โจทย์ปัญหาท่ีแตกต่างกัน ครูจะให้
นักเรียนในกลุ่มเดียวกัน สามารถปรึกษาช่วยกันท าได้ โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องเขียนแสดงวิธีท าใน
ใบกิจกรรมของตนเอง  ซึ่งขั้นตอนนี้ครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยต้ังค าถาม เพื่อให้นักเรียนตระหนักและ
สามารถหาค าตอบได้ด้วยตนเอง มีข้ันตอนดังนี้ 
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  2.1 “จากโจทย์ท่ีก าหนดให้ โจทย์ก าหนดค่าอะไรมาบ้าง” (จ านวนข้อมูล, ค่าเฉล่ียเลข
คณิต) 
  2.2 “จากส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดมา น ามาแทนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร

บ้าง” (จ านวนข้อมูลแทนด้วย N, ค่าเฉล่ียเลขคณิตแทนด้วย x ) 
  2.3 “โจทย์ต้องการทราบอะไร และแทนด้วยตัวแปรใดดี” (ค่าข้อมูลท่ีหายไป แทนด้วย 
x/ ตัวแปรภาษาอังกฤษตัวอื่น ๆ) 

   2.4 “การหาค่าเฉล่ียเลขคณิตมีสูตรว่าอย่างไร” ( x  = 

N

i

i=1

x

N


)  จากนั้นครูให้เวลา

นักเรียนแทนค่าตัวแปรแต่ละตัว โดยใช้ค าถามน าเพิ่มว่า “ความหมายของ 
N

i

i=1

x  คืออะไร” (ผลรวม

ของข้อมูล) “ผลรวมข้อมูลในข้อนี้คือเอาข้อมูลใดบวกกันบ้าง” (ข้อมูลท้ังหมดท่ีโจทย์ก าหนดให้) “ครู
ให้เวลานักเรียนลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูท าหน้าท่ีเดินตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนจาก
การแก้โจทย์ปัญหารายบุคคล (Checking for Understanding) อีกท้ัง ครู ให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ทางวาจาเพื่อเป็นการส่ือสารทางบวก เช่น “ถูกต้อง เก่งมาก เห็นไหมถ้าพยายามหนูก็
ท าได้” เป็นต้น รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทางวาจา ในด้านเนื้อหา เช่น “การย้าย
ข้างสมการก าจัดตัวส่วนสามารถท าได้โดยการคูณด้วยจ านวนท่ีเท่ากันท้ังสองข้างของสมการ” เป็นต้น 
  ในขั้นตอนนี้ ขณะท่ีครูใช้ค าถามน า และอธิบายเพิ่มเติม ครูจะเดินดูนักเรียนรายบุคคล
ขณะเขียนร่องลอยของการแก้ปัญหา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน (Checking for 
Understanding) อีกท้ัง ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ในกรณีท่ีนักเรียนตอบค าถามครูได้โดย
เป็นการส่ือสารเชิงบวก เช่น “ถูกต้อง เธอเก่งมากเธอเริ่มวิเคราะห์โจทย์ได้ดีแล้ว” รวมถึงให้ข้อมูล
ย้อนกลับกับนักเรียนในด้านเนื้อหา จากนั้นครูให้นักเรียนตอบค าถามลงในแบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ
รายกลุ่มครั้งท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามลักษณะให้นักเรียนสะท้อนส่ิงท่ีตนเองคิด รู้สึก รวมถึงความรู้ท่ีได้รับ 
และปัญหาท่ีนักเรียนมี 
 3.  ขั้นรายงานค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา 
  ครูแบ่งกระดานออกเป็น 3 ส่วน ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 1 
คน เพื่อเขียนแสดงค าตอบวิธีการหาค าตอบ และตัวแทนอีก 2 คน เป็นผู้ท าหน้าท่ีอธิบายขั้นตอนใน
แต่ละขั้น (ให้นักเรียนผู้ท่ีท าหน้าท่ีอธิบายสวมบทบาทเป็นครู เป็นผู้อธิบายในแต่ละขั้น รวมถึงสุ่มถาม
ค าตอบเพื่อนในห้อง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเพื่อนท่ีท าหน้าท่ี เป็นผู้ฟังอีกด้วย) รวมถึงให้
นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบท่ีนักเรียนเขียนลงในแบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่ม 
ครั้งท่ี 1 จากนั้นครูและเพื่อนในช้ันเรียนร่วมกันให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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 4.  ขั้นอภิปรายค าตอบและวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา 
  เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนและครูอภิปรายวิธีการหาค าตอบด้วยกันท้ังห้องเรียน โดย
อภิปรายจากส่ิงท่ีตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนบนกระดาน จากนั้นครูเขียนวิธีการหาค าตอบท่ีถูกต้องแบบ
เป็นล าดับขั้นตอนตามวิธีกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พร้อมอธิบายประกอบอีกครั้ง รวมถึงการ
ตรวจค าตอบ  
 
คาบที่ 2 
 5. ขั้นฝึกทักษะ  
  5.1 นักเรียนเริ่มท าแบบฝึกทักษะ โดยนักเรียนแต่ละคน จะได้โจทย์ท่ีเหมือนกันท้ัง
ห้องเรียน (โจทย์ข้อท่ี 1 - 5 ในแบบฝึกทักษะ) ครูจะเริ่มใช้ค าถามน า “โจทย์ก าหนดอะไรมาบ้าง” 
“โจทย์ต้องการส่ิงใด” “จากข้อมูลท่ีปรากฏเราต้องใช้สมบัติ/สูตรใด” จากนั้นครูเดินตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียนรายบุคคล และสามารถอธิบายเพิ่มเติม ในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถท าได้ 
  5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย และอภิปรายด้วยกัน พร้อมตรวจสอบค าตอบ 
  5.3 ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการใช้การทดสอบย่อย เป็นโจทย์จ านวน 
1 ข้อ(แบบทดสอบย่อย) โดยการทดสอบย่อยนี้ การคิดคะแนนจะคิดคะแนนเฉล่ียเป็นรายกลุ่ม 1, 2 
และ 3 ตามท่ีแบ่งกลุ่มไว้เมื่อตอนต้นคาบเรียนท่ี 1 กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด จะได้รับเบี้ยอรรถกร 
(เพื่อให้ขณะเข้ากลุ่มนักเรียนช่วยกันคิด และเพื่อนท่ีเข้าใจอธิบายให้เพื่อนท่ี ไม่เข้าใจฟัง) จากนั้น
ร่วมกันเฉลยพร้อมให้คะแนน  
  5.4 ครูแจกแบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล ครั้งท่ี 2 ให้นักเรียนเขียน เพื่อ
ครูน ากลับไปตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วน ามาส่งคืนให้นักเรียนในคาบ
เรียนถัดไป 
 6.  ขั้นให้ข้อมูลเพือ่การเรียนรู้ต่อยอด (Feed forward) 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการแก้ปัญหา รวมถึงมโนทัศน์ของค่าเฉล่ียเลขคณิต 
เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด(Feed Forward)  ครูมอบหมายการบ้านในหนังสือ
เรียนสสวท. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 3 หน้าท่ี 92 ข้อท่ี 3 และข้อท่ี 9 และอธิบายแนว
ทางการแก้โจทย์ปัญหาในการบ้านอย่างคร่าวๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ และก่อนท่ีจะหมดคาบไป ครูจะเสริมพลังการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยค าพูด เช่น “แม้ว่า
นักเรียนจะเป็นนักเรียนแผนศิลป์ภาษา แต่ก็มีทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีไม่ด้อยไปกว่านักเรียนสายวิทย์ 
คณิตเลย ครูอยากให้นักเรียนพยายามต่อไปแบบนี้อีกทุกคาบ ลองพยายามท าการบ้านท่ีได้รับ
มอบหมาย ครูเช่ือว่านักเรียนต้องท าได้แน่นอน”  
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7.  การวัดผลและประเมินผล 
สิ่งที่ต้องการวัด
และประเมินผล 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 
ผลการ
ประเมิน 

ด้านความรู้ (K)  
1. นักเรียนสามารถ
หาค่าเฉล่ียเลขคณิต
เมื่อข้อมูลไม่ครบได้ 

ตรวจแบบ 
ฝึกทักษะและ
ตรวจบบทดสอบ
ย่อย 
 

1. แบบฝึกทักษะ 
2. แบบทดสอบ
ย่อย 

นักเรียนสามารถหา
ค่าเฉล่ียเลขคณิตได้
ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป
ของจ านวนข้อท้ังหมดใน
แบบฝึกทักษะและ
แบบทดสอบย่อย 

 

ด้านกระบวนการ (P)  
1. นักเรียนสามารถ
ใช้สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อส่ือ
ความหมายถึง
ค่าเฉล่ียเลขคณิตได้ 

ตรวจแบบฝึก
ทักษะและตรวจ
แบบทดสอบย่อย 
 

1. แบบฝึกทักษะ 
2. แบบทดสอบ
ย่อย 
 
 

นักเรียนใช้สัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่ือ
ความหมายถึงค่าเฉล่ีย
เลขคณิตได้ถูกต้องร้อย
ละ 70 ขึ้นไปของจ านวน
ข้อท้ังหมดในแบบฝึก
ทักษะและแบบทดสอบ
ย่อย 

 

2.นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาค่าเฉล่ีย
เลขคณิตเมื่อข้อมูล
ไม่ครบได้โดยใช้
ความรู้เรื่องค่าเฉล่ีย
เลขคณิต 

ตรวจแบบฝึก
ทักษะและตรวจ
แบบทดสอบย่อย 
 

1. แบบฝึกทักษะ 
2. แบบทดสอบ
ย่อย 
 
 

นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาค่าเฉล่ียเลข
คณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบได้
โดยใช้ความรู้เรื่อง
ค่าเฉล่ียเลขคณิตได้
ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป
ของจ านวนข้อท้ังหมดใน
แบบฝึกทักษะและ
แบบทดสอบย่อย 
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สิ่งที่ต้องการวัด
และประเมินผล 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 
ผลการ
ประเมิน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
1. นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการ
เรียน 

การสังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

 

2. นักเรียนเห็น
คุณค่าของการเรียน 

การสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นักเรียนเห็นคุณค่าของ
การเรียน อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

 

3. นักเรียนมีความ
พยายามในการ
เรียนรู ้

การสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นักเรียนมีความพยายาม
ในการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

 

 
8.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

8.1 ใบกิจกรรม  
8.2 แบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่ม และรายบุคคล 
8.4 แบบฝึกทักษะ 
8.5 แบบทดสอบย่อย 
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9.  บันทึกหลังสอน 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อนักเรียนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ด้านความยึดม่ันผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ปัญหา อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                               ลงช่ือ............................................................... 
                                         (นางสาววิมลพันธ์   ทรายทอง) 
                                             ผู้สอน 
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แบบประเมินคุณลักษณะของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ - นามสกุล 

คุณลักษณะของนักเรียน 
มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมการ
เรียน 

เห็นคุณค่า 
ของการเรียน 

มีความพยายาม 
ในการเรียนรู้ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.          

2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
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ชื่อ - นามสกุล 

คุณลักษณะของนักเรียน 
มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมการ
เรียน 

เห็นคุณค่า 
ของการเรียน 

มีความพยายาม 
ในการเรียนรู้ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
31.          
32.          
33.          
34.          
35.          
36.          
37.          
38.          
39.          
40.          
41.           
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เกณฑ์การให้คะแนน 
คุณลักษณะ : นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

คะแนน/
ความหมาย 

ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน 

3 
ดีมาก 

• มีส่วนร่วมในการถาม - ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกิจกรรมในคาบ 

2 
ดี 

• มีส่วนร่วมในการถาม - ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ต้ังแต่ร้อยละ 60 – 79 ของกิจกรรมในคาบ 

1 
พอใช้ 

• มีส่วนร่วมในการถาม - ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมในคาบเรียน 

 
คุณลักษณะ : นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน 

คะแนน/
ความหมาย 

ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน 

3 
ดีมาก 

• นักเรียนต้ังใจเรียน ฟังครูสอน อธิบาย ฟังเพื่อนแสดงความคิดเห็น ฟังครูและ
เพื่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมถึงให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูและเพื่อน  

• นักเรียนไม่ท ากิจกรรมอืน่ระหว่างเรียน เช่น เล่นโทรศัพท์ ท างานวิชาอื่น 

• นักเรียนไมพู่ดคุยนอกบทเรียน ไม่ส่งเสียงดับรบกวนครูและเพื่อน 

2 
ดี 

• นักเรียนต้ังใจเรียน ฟังครูสอน อธิบาย ฟังเพื่อนแสดงความคิดเห็น ฟังครูและ
เพื่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมถึงให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูและเพื่อน  

• นักเรียนไม่ท ากิจกรรมอืน่ระหว่างเรียน เช่น เล่นโทรศัพท์ ท างานวิชาอื่น 

• นักเรียนพูดคุยนอกบทเรียนและส่งเสียงดับรบกวนครู เพื่อนในห้องเรียนบ้าง
เล็กน้อย 

1 
พอใช้ 

• นักเรียนต้ังใจเรียน ฟังครูสอน อธิบาย ฟังเพื่อนแสดงความคิดเห็น ฟังครูและ
เพื่อนให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมถึงให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูและเพื่อน  

• นักเรียนท ากิจกรรมอื่นระหว่างเรียน เช่น เล่นโทรศัพท์ บ้างบางเล็กน้อย 

• นักเรียนพูดคุยนอกบทเรียนและส่งเสียงดับรบกวนครู เพื่อนในห้องเรียนบ้าง
เล็กน้อย 
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คุณลักษณะ : นักเรียนมีความพยายามในการเรียนรู ้
คะแนน/

ความหมาย 
ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน 

3 
ดีมาก 

• นักเรียนพยายามหาค าตอบในใบกิจกรรมขณะเข้ากลุ่ม (คาบท่ี 1)  

• นักเรียนท าแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง (คาบท่ี 2) 

• นักเรียนถามครู – เพื่อน เมื่อสงสัย/ไม่เข้าใจ  

• ท าการบ้านท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 

2 
ดี 

• นักเรียนพยายามหาค าตอบในใบกิจกรรมขณะเข้ากลุ่ม (คาบท่ี 1)  

• นักเรียนท าแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง (คาบท่ี 2) บ้างเป็นบางข้อ 

• นักเรียนถามครู – เพื่อน เมื่อสงสัย/ไม่เข้าใจ  

• ท าการบ้านท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง บ้างเป็นบางข้อ 
1 

พอใช้ 
• นักเรียนพยายามหาค าตอบในใบกิจกรรมขณะเข้ากลุ่ม (คาบท่ี 1)  

• นักเรียนท าแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง (คาบท่ี 2) บ้างเป็นบางข้อ 

• นักเรียนถามครู – เพื่อน เมื่อสงสัย/ไม่เข้าใจ  บ้างเป็นบางครั้ง 

• ไม่ได้ท าการบ้านท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
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สื่อประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
ประกอบด้วย 

1.  ใบกิจกรรม  
2.  แบบฝึกทักษะ 
3.  แบบทดสอบย่อย 
4.  แบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่ม 
5.  แบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล 
 

ค าช้ีแจง 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้โจทย์ท่ีแตกต่างกันไปในใบกิจกรรม 
2. นักเรียนทุกคนจะได้ใบกิจกรรมคนละจ านวน 1 ใบ แบบฝึกทักษะ จ านวน 1 ชุด แบบ

บันทึกข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคลจ านวน 1 ใบ และแบบทดสอบย่อย จ านวน  
1  ใบ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับแบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่ม
ละ 1 ชุด 
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ใบกิจกรรม เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเม่ือข้อมูลไม่ครบ 
ส าหรับนักเรียนในกลุ่มที่ 1 
 สมชายท าแบบทดสอบ 6 ครั้งแต่ละครั้งท าคะแนนได้ คือ 20 , 15 , 25 , 21 และ 27 ซึ่ง
เขาท าคะแนนการสอบครั้งสุดท้ายหายไป ถ้าคะแนนเฉล่ียของการสอบมีค่า 22 คะแนน อยากทราบ
ว่า คะแนนสอบครั้งสุดท้ายของสมชาย มีค่าเท่าไร 

ร่องรอยการคิด ขั้นตอนวิธีท า 
 ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
ส่ิงท่ีจะได้มาซึ่งค าตอบ นักเรียนต้องด าเนินอย่างไรบ้าง 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
เริ่มแก้ปัญหา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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ใบกิจกรรม เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเม่ือข้อมูลไม่ครบ 
ส าหรับนักเรียนในกลุ่มที่ 2 
 สมหญิงบันทึกส่วนสูงของเพื่อนท้ัง 5 คน ได้ คือ 150 , 165 , 156  และ 169 ซึ่งสมหญิงท า
บันทึกส่วนสูงของเพื่อนคนสุดท้ายหายไป ถ้าส่วนสูงเฉล่ียของเพื่อนท้ังห้าคนมีค่า 160 เซนติเมตร 
อยากทราบว่าส่วนสูงของเพื่อนคนสุดท้ายมีค่าเท่าไร 

ร่องรอยการคิด ขั้นตอนวิธีท า 
 ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
ส่ิงท่ีจะได้มาซึ่งค าตอบ นักเรียนต้องด าเนินอย่างไรบ้าง 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
เริ่มแก้ปัญหา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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ใบกิจกรรม เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเม่ือข้อมูลไม่ครบ 
ส าหรับนักเรียนในกลุ่มที่ 3 
 สมศรีได้ค่าขนมตลอด 1 สัปดาห์ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์คือ 95 , 70 , 95 , 85 , 100 
และ 110 โดยค่าขนมโดยเฉล่ียตลอด 1 สัปดาห์ คือ 90 บาท อยากทราบว่าวันอาทิตย์สมศรีได้ค่า
ขนมกี่บาท 

ร่องรอยการคิด ขั้นตอนวิธีท า 
 ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 

 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
ส่ิงท่ีจะได้มาซึ่งค าตอบ นักเรียนต้องด าเนินอย่างไรบ้าง 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
เริ่มแก้ปัญหา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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แบบฝึกหัด เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเม่ือข้อมูลไม่ครบ 
1. ด าบันทึกการช่ังน้ าหนักของตัวเขา 8 ครั้ง หาค่าเฉล่ียเลขคณิตของน้ าหนักได้ 53 กิโลกรัม และ
บันทึกการช่ังน้ าหนัก 7 ครั้ง ได้ดังนี้ 57 , 55 , 45 , 60 , 55 , 45 , 62 กิโลกรัม โดยท่ีเขาได้ท าผล
การช่ังน้ าหนักครั้งท่ี 8 หายไป จงหาว่าการช่ังน้ าหนักครั้งสุดท้ายนี้เขาหนักเท่าไร 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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2. ในการแข่งขันบาสเกสบอล 5 ครั้ง ท่ีผ่านมา ผู้เล่นคนหนึ่งท าคะแนนได้ดังนี้ 28 , 29 , 28 , 32 , 
28 และยังมีผลการแข่งขันอีกหนึ่งครั้ง ถ้าเขาต้องการให้ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนท่ีเขาท าได้
ท้ังหมดหกครั้งเป็น 30 เขาจะต้องท าคะแนนในการแข่งขันครั้งท่ี 6 เป็นเท่าใด 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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3. ผู้สอนจะให้ระดับคะแนน 4 ถ้านักเรียนได้สอบคะเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 75 คะแนน จากการสอบย่อยท้ัง 
6 ครั้ง ถ้าค่าเฉล่ียเลขคณิตของการสอบย่อย 5 ครั้ง ของนักเรียนคนหนึ่งเท่ากับ 71 คะแนน อยาก
ทราบว่าในการสอบครั้งท่ี 6 เขาจะต้องสอบได้คะแนนอย่างน้อยเท่าใดจึงจะได้ระดับคะแนน 4   
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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4. สมมติว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมี 35 คน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของอายุ
ของนักเรียนช้ันนี้คือ 15 ปี หลังจากปิดภาคเรียนภาคต้นแล้ว 1 สัปดาห์ มีนักเรียนเข้าใหม่ 1 คน 
นักเรียนเข้าใหม่นี้อายุ 15 ปี อยากทราบว่า ค่าเฉล่ียเลขคณิตของอายุนักเรียนท้ัง 36 คน เป็นเท่าไร 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
 
 
 
คิดเชิงมโนทัศน์ของค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
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5. ถ้าค่าเฉล่ียเลขคณิตน้ าหนักของนักเรียนสามคนคือ 38 กิโลกรัม และนักเรียนคนหนึ่งในกลุ่มนี้หนัก 
46 กิโลกรัม ส่วนอีกสองคนน้ าหนักเท่ากัน อยากทราบว่านักเรียนสองคนท่ีเหลือหนักคนละกี่กิโลกรัม 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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6. ถ้าค่าเฉล่ียเลขคณิตของจ านวนเต็มบวกห้าจ านวนคือ 360 และเรียงล าดับจากมากไปน้อยพบว่า 
สองจ านวนสุดท้ายคือ 102 และ 99 จงหาจ านวนท่ีมากท่ีสุดท่ีเป็นไปได้ของจ านวนเต็มบวกห้าจ านวน
นี้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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แบบทดสอบย่อย เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเม่ือข้อมูลไม่ครบ 
1. ถ้าน้ าหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 5 คน คือ 41  46  44  49 และ 43  กิโลกรัม ถ้านักเรียนกลุ่มนี้
มีสมาชิกเพิ่มอีก 1 คน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของน้ าหนักของนักเรียนท้ังหกคนนี้เป็น 46 กิโลกรัม จงหา
น้ าหนักของนักเรียนคนท่ีหก 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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แบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับรายกลับรายกลุ่ม คร้ังที่ 1 
1. ความรู้ท่ีกลุ่มฉันได้รับในคาบเรียนนี้  
 
 
 
 
2. เทคนิคการแก้ปัญหาของกลุ่มฉัน 
 
 
 
 
3. ปัญหาท่ีกลุ่มฉันพบเจอในห้องเรียน/ปัญหาของกลุ่มฉัน  
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แบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล 
1. ความรู้ท่ีฉันได้รับในคาบเรียนนี้ (เนื้อหา) 
 
 
 
2. ความรู้สึกของฉันต่อคาบเรียนในวันนี ้
 
 
 
3. ปัญหาท่ีฉันพบเจอในห้องเรียน/ปัญหาของฉัน /ส่ิงท่ีฉันต้องพัฒนา 
 
 
 
4. ปัญหาฉันได้รับการแก้ไขหรือไม่ แก้ไขอย่างไร หรืออยากให้ครูช่วยแก้ปัญหาอย่างไร  
 
 
 
 
5. ส่ิงท่ีฉันท าได้ดีในห้องเรียน /ส่ิงท่ีฉันพัฒนา/ส่ิงท่ีฉันภูมิใจ 
 
 
 
 
6. ส่ิงท่ีอยากจะบอกครู 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง สถิติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา ค32102                     รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 5  หน่วยการเรียนรู้  สถิติ           เร่ือง การวัดค่ากลางของข้อมูล 
หัวข้อย่อย การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบ      ระยะเวลา 2 คาบ 
ครูผู้สอน นางสาววิมลพันธ์  ทรายทอง                 โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้ เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
2.  ตัวชี้วัด  
 ค 5.1 ม.4-6/2  :  หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซ็นไทลของข้อมูล  
 ค 5.3 ม.4-6/1 : ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ 
 ค 6.1 ม.4-6/1 : ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
 ค 6.1 ม.4-6/2 : ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1 ม.4-6/3 : ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1 ม.4-6/4 : ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย
และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 ค 6.1 ม.4-6/5 : เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
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3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้(K) : นักเรียน 

1. สามารถหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบได้  
 ด้านทักษะ/กระบวนการ(P) : นักเรียนสามารถ  
  1. ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่ือความหมายถึงค่าเฉล่ียเลขคณิตได้ 
  2. แก้ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบได้โดยใช้ความรู้เรื่องค่าเฉล่ียเลขคณิต 
 ด้านคุณลักษณะ(A) : นักเรียน 
  1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
  2. มีระเบียบวินัยในการเรียน 
 
4. สาระส าคัญ 
 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) เมื่อข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ คือ การหาผลรวมของ

ข้อมูลท้ังหมดแล้วหารด้วยจ านวนข้อมูลx ̅= 1

n

i

i

x

N

=


  โดย 

1

n

i

i

x
=

 แทน ผลรวมของข้อมูล xi ทุก ๆ ค่า

ต้ังแต่ i = 1 ถึง i = n  การแก้โจทย์ปัญหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบ สามารถท าได้โดยแทน
ตัวแปรส าหรับข้อมูลท่ีขาดหายไป จากนั้นใช้สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและแก้สมการ เพื่อหา
ค าตอบ 
 
5. สาระการเรียนรู้   

ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) เมื่อข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ x ̅= 1

n

i

i

x

N

=


  โดย 

1

n

i

i

x
=



แทน ผลรวมของข้อมูล xi ทุกๆค่าต้ังแต่ i = 1 ถึง i = n 
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ตัวอย่างที่ 1  สุชาติสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ 5 ครั้ง ได้ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนสอบมีค่า 80 
คะแนน โดยท้ังส่ีครั้งท่ีเขาสอบได้คะแนน 78 , 91 , 75 และ 77 จงหาว่าครั้งสุดท้ายเขาสอบได้กี่
คะแนน 

 สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  x   = 

N

i

i=1

x

N


 

 แทนค่า    80  = 
78 + 91 + 75 + 77 + x

5

  
     400  = 321 + x 
     x  = 79 
 ดังนั้น ครั้งสุดท้ายเขาท าคะแนนได้ 79 คะแนน 
ตัวอย่างที่ 2  ผู้สอนจะให้ระดับคะแนน 4 ถ้านักเรียนได้สอบคะเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 75 คะแนน จากการ
สอบย่อยท้ัง 6 ครั้ง ถ้าค่าเฉล่ียเลขคณิตของการสอบย่อย 5 ครั้ง ของนักเรียนคนหนึ่งเท่ากับ 71 
คะแนน อยากทราบว่าในการสอบครั้งท่ี 6 เขาจะต้องสอบได้คะแนนอย่างน้อยเท่าใดจึงจะได้ระดับ
คะแนน 4   

 สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  x   = 

N

i

i=1

x

N


 

71  = 

5

i

i=1

x

5


 

(71)(5) = 
5

i

i=1

x  

5

i

i=1

x  = 355 

 ผู้สอนจะให้ระดับคะแนน 4 ถ้านักเรียนได้สอบคะเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 75 คะแนน  
จากการสอบย่อย 6 ครั้ง 
 ให้ x แทนคะแนนการสอบย่อยครั้งท่ี 6  

 แทนค่า    75  = 
355 + x

6
  

     (75)(6)  = 355 + x 



  204 

     355 + x  450 
     x  = 450 – 355 
       = 95 
 ดังนั้น ครั้งสุดท้ายเขาท าคะแนนได้ 95 คะแนน 
ตัวอย่างที่ 3  ถ้าน้ าหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 5 คน คือ 41  46  44  49 และ 43  กิโลกรัม ถ้า
นักเรียนกลุ่มนี้มีสมาชิกเพิ่มอีก 1 คน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของน้ าหนักของนักเรียนท้ังหกคนนี้เป็น  
46 กิโลกรัม จงหาน้ าหนักของนักเรียนคนท่ีหก 

 สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  x   = 

N

i

i=1

x

N


 

 ให้น้ าหนักของนักเรียนคนท่ี 6 แทนด้วย A  

    46  = 
41 + 46 + 44 + 49 + 43 + A

6
 

    (46)(6)  =  223 + A 
    276  =  223 + A 
    A  = 276 – 223 
      = 53 
 ดังนั้นนกัเรียนคนท่ีหกมีน้ าหนัก 53 กิโลกรัม 
   
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า  
 1. ครูใช้กิจกรรม warm up เกม 24 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่บทเรียนคณิตศาสตร์ 
 2. ครูทบทวนลักษณะของค่ากลาง และสูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่แจกแจง
ความถ่ี  
 3. ครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยสุ่มนักเรียนมาห้าคน จากนั้นให้นักเรียนคนท่ี 1 – 4 บอกน้ าหนัก
ของตนเอง และนักเรียนคนท่ี 5 บอกน้ าหนักให้เพื่อนคนท่ี 1 – 4 รู้เท่านั้น จากนั้นเพื่อนคนท่ี 1 – 4 
เป็นผู้บอกค่าเฉล่ียน้ าหนัก ครูใช้ค าถามต่อว่า ถ้าเป็นเช่นนี้  รู้น้ าหนักของนักเรียนคนท่ี 1 – 4  
รู้ค่าเฉล่ียเลขคณิต รู้จ านวนคน จะสามารถหาน้ าหนักของเพื่อนคนท่ี 5 ได้หรือไม ่
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 ขั้นสอน  
 1. ครูเขียนหัวข้อบนกระดาน “การหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบ” 
 2. ครูยกตัวอย่างท่ี 1 บนกระดาน “สุชาติสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ 5 ครั้ง ได้ค่าเฉล่ียเลข
คณิตของคะแนนสอบมีค่า 80 คะแนน โดยท้ังส่ีครั้งท่ีเขาสอบได้คะแนน 78 , 91 , 75 และ 77 จงหา
ว่าครั้งสุดท้ายเขาสอบได้กี่คะแนน” ครูใช้ค าถามน า “โจทย์ให้ข้อมูลคะแนนนักเรียนมาครบหรือไม่ ถ้า
ไม่ครบควรท าอย่างไร” (ไม่ครบ แทนค่าข้อมูลท่ีไม่ทราบค่าด้วยตัวแปร x) จากนั้น ครูถามนักเรียนว่า 

สูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลแจกแจงความถ่ีหาอย่างไร ( x =

N

i

i=1

x

N


) จากนั้น ครูสาธิตการ

แทนค่าให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายข้ันตอนการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ในการแก้สมการให้นักเรียน
ฟังอย่างช้า ๆ  
 3.  ครูยกตัวอย่างท่ี 2 ในใบความรู้ท่ี 2.4 “ผู้สอนจะให้ระดับคะแนน 4 ถ้านักเรียนได้สอบคะ
เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 75 คะแนน จากการสอบย่อยท้ัง 6 ครั้ง ถ้าค่าเฉล่ียเลขคณิตของการสอบย่อย 5 ครั้ง 
ของนักเรียนคนหนึ่งเท่ากับ 71 คะแนน อยากทราบว่าในการสอบครั้งท่ี 6 เขาจะต้องสอบได้คะแนน
อย่างน้อยเท่าใดจึงจะได้ระดับคะแนน 4” พร้อมใช้ค าถามน าประกอบการสาธิตเบ้ืองต้น หลังจากท่ี
นักเรียนสามารถแทนค่าทุกตัวแปรได้แล้ว ครูให้เวลานักเรียนลงมือแก้โจทย์ปัญหาเอง โดยครูมีหน้าท่ี
อธิบายเพิ่มเติมในกรณีท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยตัวอย่างท่ี 2  
 5. ครูยกตัวอย่างท่ี 3 ในใบความรู้ท่ี 2.4 “ถ้าน้ าหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 5 คน คือ 41  
46  44  49 และ 43  กิโลกรัม ถ้านักเรียนกลุ่มนี้มีสมาชิกเพิ่มอีก 1 คน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของน้ าหนัก
ของนักเรียนท้ังหกคนนี้เป็น 46 กิโลกรัม จงหาน้ าหนักของนักเรียนคนท่ีหก” จากนั้นครูใช้ค าถามน า

เพื่อน าไปสู่ตัวแปร  x  , N และ xi จากนั้นครูให้เวลานักเรียนลงมือแก้โจทย์ปัญหาเอง 
 6. ครูสุ่มนักเรียนมา 1 คน เพื่อแสดงวิธีท าเฉลยหน้าช้ันเรียน และนักเรียนอีก 1 คน เป็นผู้
อธิบายข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหา จากนั้นครูและนักเรียนร่วมชั้นร่วมกันเฉลยอีกครั้งหนึ่ง 
 7. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “เกมหาให้เจอ” โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 8 คน ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มต้ังโจทย์คล้ายกับโจทย์ท่ีครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยสามารถเลือกเป็นน้ าหนัก ส่วนสูง 
IQ คะแนนสอบวิชาต่าง ๆ เงินท่ีได้รับในแต่ละวัน เป็นต้น แต่ละกลุ่มจะต้องเลือกข้อมูลไม่ซ้ ากัน โดย
กติกามีดังนี้ 
  7.1 กลุ่มท่ีออกมาน าเสนอปัญหา สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะออกมาหน้าห้อง จะบอก
ค่าเฉล่ียของข้อมูลนั้น ๆ และแต่ละคนจะบอกข้อมูลของตนเองยกเว้นคนสุดท้ายจะไม่บอกข้อมูล ให้
เพื่อนท้ังห้องหาข้อมูลของคนสุดท้ายให้เจอ 
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  7.2 เพื่อนในห้องท่ีเหลือจะเป็นผู้ค านวณลงในใบกิจกรรม “เกมหาให้เจอ” โดยครูให้
เวลา 3 นาที จากนั้น กลุ่มท่ีน าเสนอค าถาม เป็นผู้เฉลย และแสดงวิธีท าบนกระดาน  
  7.3 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยอีกครั้งหนึ่ง เป็นลักษณะขั้นตอน 7.1 – 7.3 จนกว่า
จะครบทุกกลุ่ม 
 8. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบความรู้ท่ี 2.4 ข้อ 5 – 7 โดยครูท าหน้าท่ีเดินส ารวจนักเรียน
รายบุคคล และมีหน้าท่ีอธิบายเพิ่มเติมในกรณีท่ีนักเรียนสงสัย 
 9. ครูสุ่มนักเรียน 4 คน ขึ้นมาเฉลยหน้ากระดาน โดยครูแบ่งกระดานออกเป็น 4 ส่วน 
จากนั้นครูและนักเรียนในช้ันเรียนร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง    
 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต และวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
ค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อบอกข้อมูลไม่ครบ 
 
7.  การวัดผลและประเมินผล 
สิ่งที่ต้องการวัดและ

ประเมินผล 
วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านความรู้ (K)  
1. นักเรียนสามารถหา
ค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อ
ข้อมูลไม่ครบได้ 

ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบความรู้ 
 

ใบกิจกรรม
และใบ
ความรู้ 
 

นักเรียนสามารถหาค่าเฉล่ียเลข
คณิตได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้น
ไปของจ านวนข้อท้ังหมดในใบ
กิจกรรมและใบความรู้ 

 

ด้านกระบวนการ (P)  
1. นักเรียนสามารถใช้
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อส่ือ
ความหมายถึงค่าเฉล่ีย
เลขคณิตได้ 

ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบความรู้ 
 
 
 

ใบกิจกรรม
และใบ
ความรู้ 
 

นักเรียนใช้ใช้สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อส่ือความ
หมายถึงค่าเฉล่ียเลขคณิตได้
ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปของ
จ านวนข้อท้ังหมดในใบกิจกรรม
และใบความรู้ 
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สิ่งที่ต้องการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ผลการ
ประเมิน 

2.นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาค่าเฉล่ียเลข
คณิตเมื่อข้อมูลไม่ครบ
ได้โดยใช้ความรู้เรื่อง
ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบความรู้ 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม
และใบ
ความรู้ 
 

นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
ค่าเฉล่ียเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่
ครบได้โดยใช้ความรู้เรื่อง
ค่าเฉล่ียเลขคณิตได้ถูกต้องร้อย
ละ 70 ขึ้นไปของจ านวนข้อ
ท้ังหมดในใบกิจกรรมและใบ
ความรู้ 
 

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
1. นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียน 

การสังเกต
พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมใน
ช้ันเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

2. นักเรียนมีระเบียบ
วินัยในการเรียน 

การสังเกต
พฤติกรรมใน
ช้ันเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นักเรียนมีระเบียบวินัยในการ
เรียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

 
8. สื่อการเรียนรู้ /แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 ใบความรู้ท่ี 2.4 เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล 
 8.2 ใบกิจกรรมเกมหาให้เจอ 
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9.  บันทึกหลังสอน 
 ผลการจัดกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ปัญหา อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                              
      ลงช่ือ...............................................................
              (นางสาววิมลพันธ์   ทรายทอง) 

                                ผู้สอน 
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แบบประเมินคุณลักษณะของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 
   ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561   

ชื่อ - นามสกุล 

คุณลักษณะของนักเรียน 
มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมการเรียน 
มีระเบียบวินัยในการเรียน 

3 2 1 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
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ชื่อ - นามสกุล 

คุณลักษณะของนักเรียน 
มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมการเรียน 
มีระเบียบวินัยในการเรียน 

3 2 1 3 2 1 
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       
31.       
32.       
33.       
34.       
35.       
36.       
37.       
38.       
39.       
40.       
41.       
42.       
43.       
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เกณฑ์การให้คะแนน 
คุณลักษณะ : นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

คะแนน/
ความหมาย 

ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน 

3 
ดีมาก 

มีส่วนร่วมในการถาม - ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
กิจกรรมในคาบเรียน 

2 
ดี 

มีส่วนร่วมในการถาม - ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น ต้ังแต่ร้อยละ 60 – 79 ของ
กิจกรรมในคาบเรียน 

1 
พอใช้ 

มีส่วนร่วมในการถาม - ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
กิจกรรมในคาบเรียน 

 
คุณลักษณะ : นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียน 

คะแนน/
ความหมาย 

ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน 

3 
ดีมาก 

มีพฤติกรรม เข้าห้องเรียนตรงเวลา ต้ังใจเรียน ฟังครูสอน อธิบาย ไม่ท ากิจกรรมอื่น
ขณะเรียน ไม่พูดคุยนอกบทเรียน ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของพฤติกรรมในคาบ
เรียน 

2 
ดี 

มีพฤติกรรม เข้าห้องเรียนตรงเวลา ต้ังใจเรียน ฟังครูสอน อธิบาย ไม่ท ากิจกรรมอื่น
ขณะเรียน ไม่พูดคุยนอกบทเรียน ต้ังแต่ร้อยละ 60 – 79 ของพฤติกรรมในคาบเรียน 

1 
พอใช้ 

มีพฤติกรรม เข้าห้องเรียนตรงเวลา ต้ังใจเรียน ฟังครูสอน อธิบาย ไม่ท ากิจกรรมอื่น
ขณะเรียน ไม่พูดคุยนอกบทเรียน ต้ังแต่ร้อยละ 60 – 79 ของพฤติกรรมในคาบเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบกิจกรรม “เกมตามหาให้เจอนะ” 

 

กลุ่มที่ 1 

 

 

กลุ่มที่ 2 
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แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32102   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายการเรียนศิลป์ภาษา   

ค าช้ีแจง : จงแสดงวิธีท าอย่างละเอียด  
1. สุชาติบันทึกคะแนนสอบย่อยของวิชาคณิตศาสตร์ ท้ังห้าครั้งเป็นดังนี้ 25 , 31 , 33 , 27 , 34  

จงหาว่าครั้งท่ีหกสุชาติต้องสอบย่อยให้ได้กี่คะแนน จึงจะได้คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์เป็น 30 

คะแนน 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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2. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 20 จ านวน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ 15 ปรากฏว่า ผู้ค านวณ
อ่านค่าผิดไป 2 จ านวน คือ 33 และ 21 แต่เขาอ่านเป็น 30 และ 20 ตามล าดับ จงหาค่าเฉล่ียเลข
คณิตท่ีถูกต้องของข้อมูลชุดนี้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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3. รายได้เฉล่ียต่อหัวของผู้ประกอบอาชีพในต่างจังหวัด เท่ากับ 6,500 บาทต่อเดือน แต่รายได้เฉล่ีย
ต่อหัวของผู้ประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ เท่ากับ 11,600 บาทต่อเดือน หากจ านวนผู้ประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัดเท่ากับ 85% ของจ านวนผู้ประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ จงหารายได้เฉล่ียต่อหัวของคนท้ัง
สองกลุ่มนี้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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4. สมศรีได้เกรดเฉล่ียของ 4 วิชานี้คือ 2.70 อยากทราบว่าสมศรีได้เกรดวิชาคณิตศาสตร์เท่าไร 

วิชา เกรด หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์ x 1.5 
ภาษาอังกฤษ 3.5 1 
สังคม 4 1.5 
วิทยาศาสตร์ 1 1 
 ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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5. ตารางต่อไปนี้แสดงคะแนนสอบของนักเรียน จ านวน 30 คน จงหาค่าเฉล่ียคะแนนของนักเรียน 
คะแนน 13 14 15 16 17 18 19 20 
จ านวนนักเรียน 2 3 1 8 6 4 5 1 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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6. คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนกลุ่มนี้มีค่า 26.5 คะแนน จงหาว่านักเรียนท่ีสอบได้คะแนนช่วง 24 – 28 
มีจ านวนกี่คน 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
 
 
 
 

คะแนน จ านวนนักเรียน 
9 – 13 1 
14 – 18 4 
19 – 23 7 
24 – 28 A 
29 – 33 6 
34 – 38 8 
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7. จากตาราง จงเลือกค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมูล พร้อมค านวณหาค่ากลาง  
เบอร์รองเท้านักเรียน 36 37 38 39 40 41 42 
จ านวนคู ่ 2 4 8 13 5 2 1 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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8. ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นจ านวนเต็มเรียงจากน้อยไปมาก คือ 2 , 3 , 3 , 3 , a , 4 , 4 , 7 , 8 , 9 , 11 , b 
ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉล่ียเลขคณิตมากกว่ามัธยฐานอยู่ 2  จงหา a+b   
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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9. สมยศสอบเก็บคะแนนวิชาภาษาอังกฤษท้ังหมด 5 ครั้ง โดยคะแนนมีค่าเฉล่ียเลขคณิต 78 คะแนน 
มัธยฐาน 82 คะแนน ฐานนิยม 67 คะแนน จงหาคะแนนสูงสุดท่ีสามารถเป็นไปได้ 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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10. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 4 จ านวน มีมัธยฐานและฐานนิยมเท่ากับ 20 มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 32.5 
จ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ 75 จงหาค่าจ านวนท่ีน้อยท่ีสุด 
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ :  
 
 ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ : 
 
ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลและสรุปค าตอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

(ระดับคุณภาพ) 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ท าความเข้าใจปัญหา 
1. ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ 

 
1 (ดี) 
0 (ต้องปรับปรุง) 

 
- เขียนส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ได้ครบ 
- เขียนส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ไม่ครบ/ไม่เขียน 

2. ส่ิงท่ีโจทย์ต้องการ 1 (ดี) 
0 (ต้องปรับปรุง) 

- เขียนส่ิงท่ีโจทย์ถามให้ได้ครบ 
- เขียนส่ิงท่ีโจทย์ถามให้ได้ไม่ครบ/ไม่เขียน 

2. วางแผนการแก้ปัญหา 2 (ดี) 
 
1 (พอใช้) 
 
 
0 (ต้องปรับปรุง) 

- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหา 

- เลือกวิธีการท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
แต่ยังไม่เหมาะสม หรือไม่ครอบคลุม
ประเด็นของปัญหา 

- เลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง หรือไม่
สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ 

3. ด าเนินการตามแผน 3 (ดีมาก) 
 
 
2 (พอใช้ 
 
 
1 (ต้องปรับปรุง) 
 
0 (ต้องปรับปรุง) 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
และแสดงการแก้ปัญหาเป็นล าดับข้ันตอน
ได้อย่างชัดเจน ค านวณค าตอบได้ถูกต้อง 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถูกต้อง และ
แสดงการแก้ปัญหาเป็นล าดับข้ันตอนได้
อย่างชัดเจน แต่ค านวณค าตอบสุดท้ายผิด 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถูกต้อง แต่การ
แสดงล าดับข้ันตอนการแก้ปัญหาไม่ชัดเจน 

- น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่
แสดงล าดับข้ันตอนการแก้ปัญหา 

4. ตรวจสอบค าตอบ 2 (ดี) 
1 (พอใช้) 
 
0 (ต้องปรับปรุง) 

- แสดงวิธีการตรวจค าตอบได้ถูกต้อง  
- แสดงวิธีการตรวจค าตอบได้ถูกต้อง

บางส่วน หรือไม่ครบถ้วน 
- ไม่มีการตรวจค าตอบ หรือตรวจค าตอบไม่

ถูกต้อง 
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รายการประเมิน 
คะแนน 

(ระดับคุณภาพ) 
เกณฑ์การพิจารณา 

5. สรุป 1 (ดี) 
0 (ต้องปรับปรุง) 

- เขียนสรุปได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
- เขียนสรุปไม่ถูกต้อง/ไม่ครบ 
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แบบวัดความยึดม่ันผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย   หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง.......... ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5           สายการเรียนศิลป์ภาษา.......................... 
2. เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 ………………….. 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤตกรรมของนักเรียน 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับ
ข้อเท็จจริงของนักเรียนมากท่ีสุด   ดังนี้ 

5    หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมาก 
3 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 
2      หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อย 
1   หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนน้อยท่ีสุด 
 

ข้อ ประเด็น 5 4 3 2 1 
ความยึดม่ันผูกพันเชิงพฤติกรรม (Behavior Engagement) 

1 
ฉันท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เสร็จตาม
ก าหนดเวลาทุกครั้ง  

     

2 ฉันทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ      
3 ฉันกล้าแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและครู       

4 
ฉันปฏิบัติตามกฎกติกาของการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

     

5 
ฉันพร้อมท่ีจะเป็นอาสาสมัครเมื่อครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนเป็นผู้เฉลยแบบฝึกหัดบนกระดานหน้า
ห้องเรียน 

     

6 
ฉันไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ/ท าการบ้านวิชาอื่น/
กิจกรรมอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนขณะเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
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ข้อ ประเด็น 5 4 3 2 1 
ความยึดม่ันผูกพันเชิงอารมณ์ (Emotional Engagement) 
7 ฉันมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์       

8 
ฉันรู้สึกว่าครูสนใจนักเรียนทุกคนในห้อง ดูแล
นักเรียนอย่างท่ัวถึง 

     

9 
ฉันไม่รู้สึกกลัวที่จะถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
วิชาคณิตศาสตร์  

     

10 
ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่ออยู่ในคาบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  

     

11 
เมื่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว 

     

12 
ฉันรู้สึกว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์
ต่อตัวเองในอนาคต 

     

13 
ฉันไม่รู้สึกกังวลว่าจะตอบค าถามหรือแก้โจทย์
ปัญหาในเนื้อหาท่ีเรียนไม่ได้ 

     

ความยึดม่ันผูกพันทางปัญญา (Cognitive Engagement) 

14 
ฉันมุ่งต้ังใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงท่ีเรียนในช้ันเรียนให้เข้าใจ
อย่างแตกฉาน 

     

15 
แม้รู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอนแต่ฉันพยายามต้ังใจ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีท่ีสุด  

     

16 
เมื่อฉันเรียนไม่เข้าใจฉันมักจะถามเพื่อน/ครู และ
พยายามหาค าตอบให้ได้  

     

17 
ถ้าฉันแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ในครั้งแรก ฉันจะ
พยายามในครั้งถัดไป 

     

18 
ฉันพยายามท าการบ้านอย่างรอบคอบให้ถูกต้อง
มากกว่าการท่ีจะท าให้เสร็จเพียงอย่างเดียว 

     

19 ฉันทุ่มเทกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์      

20 
ฉันต้ังใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ผลการเรียน
ดีท่ีสุด 

     



 227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   
3. ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ของแบบวัด

ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
4. ผลการประเมินค่าความยากง่าย ค่าอ านาจการจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
5. ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามของแบบวัดความยึด

มั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
6. ผลการประเมินค่าความเช่ือมันของแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน 
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ตาราง 17 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
2551  

5.00 .00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.67 .58 มากท่ีสุด 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1 6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.00 1.00 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 4.67 .58 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา 
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.33 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.75 .25 มากท่ีสุด 
2 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด    

1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้    
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ    

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 2551  

5.00 .00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

2 4. เนื้อหา 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้    
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  5.00 .00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 4.67 .58 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 1.16 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.67 .58 มากท่ีสุด 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 5.00 .00 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

5.00 .00 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.80 .18 มากท่ีสุด 
 
 



  231 

ตาราง 17 (ต่อ) 
 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

3 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 2551  

5.00 .00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.33 1.16 มากท่ีสุด 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 4.33 .58 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.55 1.00 มากท่ีสุด 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

3 7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 5.00 .00 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.67 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.78 .20 มากท่ีสุด 
4 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 00 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 2551  

5.00 00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 00 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.33 1.16 มากท่ีสุด 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

4 5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.33 .58 มากท่ีสุด 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 5.00 .00 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.67 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.82 .18 มากท่ีสุด 
5 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

5 3. สาระส าคัญ 
3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  5.00 .00 มากท่ีสุด 
3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 

4. เนื้อหา 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.33 1.16 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.33 .58 มากท่ีสุด 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 5.00 .00 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรม 4.67 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.82 .20 มากท่ีสุด 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

6 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.67 .58 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 2551  

5.00 .00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 4.67 .58 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 1.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.33 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.33 .58 มากท่ีสุด 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.67 .58 มากท่ีสุด 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

6 7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 5.00 .00 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 1.16 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.67 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.70 .28 มากท่ีสุด 
7 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
2551  

5.00 .00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

7 5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 1.16 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.33 .58 มากท่ีสุด 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.67 .58 มากท่ีสุด 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 5.00 .00 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

5.00 .00 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.88 .18 มากท่ีสุด 
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ตาราง 18  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
2551  

4.67 .58 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.67 .58 มากท่ีสุด 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1 6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 4.67 .58 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.67 .58 มากท่ีสุด 

7. การวัดและประเมินผล 
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 5.00 .00 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา 
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.73 .24 มากท่ีสุด 
2 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด    

1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้    
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

4.67 
.58 

มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.67 .58 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ    

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
2551  

4.67 .58 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

2 4. เนื้อหา 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 5.00 .00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้    
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  5.00 .00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

4.33 .58 มากท่ีสุด 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.67 .58 มากท่ีสุด 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 4.67 .58 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.33 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.73 .24 มากท่ีสุด 
 
 
ตาราง 18 (ต่อ) 
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แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

3 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 2551  

5.00 .00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 4.67 .58 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

3.67 .58 มาก 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 4.67 .58 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.33 .58 มากท่ีสุด 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

3 7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 4.33 1.16 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.67 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.65 .22 มากท่ีสุด 
4 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 2551  

5.00 .00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 5.00 .00 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 4.67 .58 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

4 5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

3.67 .58 มาก 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 4.67 .58 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.00 1.00 มาก 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 4.33 .58 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.67 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.65 .22 มากท่ีสุด 
5 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.67 .58 มากท่ีสุด 
ตาราง 18 (ต่อ) 
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แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

5 3. สาระส าคัญ 
3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  4.67 .58 มากท่ีสุด 
3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.67 .58 มากท่ีสุด 

4. เนื้อหา 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 4.67 .58 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 1.00 มาก 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.33 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.00 1.00 มาก 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

3.33 .58 ปานกลาง 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 4.33 .58 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.33 .58 มากท่ีสุด 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 4.67 .58 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรม 4.33 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.47 .45 มากท่ีสุด 
ตาราง 18 (ต่อ) 



  245 

 

แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

6 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.33 .58 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 2551  

4.67 .58 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 4.00 1.00 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.00 .00 มาก 
5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.33 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

3.33 .58 ปานกลาง 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 4.00 .00 มาก 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.33 .58 มากท่ีสุด 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

6 7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 4.67 .58 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

3.67 .58 มาก 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.38 .14 มากท่ีสุด 
7 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4.67 .58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะ 

4.33 .58 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.33 .58 มากท่ีสุด 
3. สาระส าคัญ 

3.1 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน 2551  

4.00 1.00 มาก 

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.67 .58 มากท่ีสุด 
4. เนื้อหา 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
4.2 เนื้อหาถูกต้อง 4.00 1.00 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 1.00 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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แผน
ท่ี 

ประเด็นในการประเมิน Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

7 5.3 ขั้นตอนการสอนเป็นไปตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

4.33 .58 มากท่ีสุด 

5.4 ความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
5.5 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

3.67 1.16 มาก 

6. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 3.67 .58 มาก 
6.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 .58 มากท่ีสุด 
6.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.00 .00 มาก 

7. การวัดและประเมินผล    
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถวัดและประเมินผลส่ิงท่ีระบุไว้ได้ 4.67 .58 มากท่ีสุด 
7.3 สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 4.67 .58 มากท่ีสุด 

8. ระยะเวลา    
8.1 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 .58 มากท่ีสุด 
8.2 มีความเหมาะสมกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.33 .58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 4.28 .48 มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 

 

ตาราง 19 ผลการประเมินค่าดัชนีสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบกับจุดประสงค์  
ผลการพิจารณา 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 
1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
5 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 
6 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
20 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

 
คัดเลือกแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ข้อท่ีมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่ างข้ อสอบกับ จุดประสงค์ ต้ังแต่  0.67 ขึ้น ไป ซึ่ ง ทุกข้อสามารถน าไป ใช้ 
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ตาราง 20 ผลการประเมินค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจการจ าแนก(r) 
1 0.83 0.19 
2 0.90 0.11 
3 0.93 0.10 
4 0.66 0.36 
5 0.73 0.26 
6 0.59 0.26 
7 0.70 0.20 
8 0.52 0.22 
9 0.67 0.18 
10 0.56 0.27 
11 0.70 0.34 
12 0.51 0.26 
13 0.57 0.33 
14 0.42 0.27 
15 0.57 0.26 
16 0.36 0.26 
17 0.55 0.15 
18 0.50 0.21 
19 0.49 0.31 
20 0.55 0.21 

 
จากตารางผลการวิเคราะห์ค่าความยากและอ านาจการจ าแนกของแบบวัดความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 20 ข้อ ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามท่ีเหมาะสม ส าหรับน าไป try out จ านวน 
10 ข้อ ดังนี้ ข้อ 5 , ข้อ 6 , ข้อ 8 , ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 14 , ข้อ 16 , ข้อ 18 , ข้อ 19 และ ข้อ 20 
จากนั้ น ผู้ วิ จั ยน า ไป ทดสอบ ค่ าความ เช่ื อมั่ น  Cronbach's Alpha ท้ั งฉบั บ ได้ เท่ ากั บ  .85 
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ตาราง 21 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามของแบบวัดความยึดมั่น
ผูกพันในการเรียนของนกัเรียน 
  

ข้อค าถาม 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
ผลการ

พิจารณา 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 

ความยึดม่ันผูกพันเชิงพฤติกรรม 
1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
7 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
9 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
11 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ความยึดม่ันผูกพันเชิงอารมณ์ 
18 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
ผลการ

พิจารณา 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 

23 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ความยึดม่ันผูกพันเชิงปัญญา  
32 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  
คัดเลือกแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับนิยาม ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลปรากฎว่าสามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ 
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ตาราง 22 ผลการประเมินค่าความเช่ือมันของแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน  
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

ความยึดม่ันผูกพันเชิงพฤติกรรม 
1 ฉันท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เสร็จตามก าหนดเวลา .87 
2 ฉันทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ .87 
3 ฉันกล้าแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและครู .87 
4 ฉันปฏิบัติตามกฎกติของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ .87 
5 ฉันพร้อมท่ีจะเป็นอาสาสมัครเมื่อครูเปิดโอกาส .86 

6 
ฉันไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ ท าการบ้านวิชาอื่น กิจกรรม
อื่น ขณะเรียนคณิตศาสตร์ 

.87 

7 ฉันมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ .87 
ความยึดม่ันผูกพันเชิงอารมณ์ 

8 
ฉันรู้สึกว่าครูสนใจนักเรียนทุกคนในห้อง ดูแลนักเรียน
อย่างท่ัวถึง 

.88 

9 ฉันไม่รู้สึกกลัวที่จะถามหรือแสดงความคิดเห็น .88 

10 
ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่ออยู่ในคาบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

.87 

11 
เมื่อเรียนคณิตศาสตร์ฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว 

.87 

12 
ฉันรู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อ
ตัวเองในอนาคต 

.87 

13 
ฉันไม่รู้สึกกังวลว่าจะตอบค าถามหรือแก้โจทย์ปัญหา
ในเนื้อหาท่ีเรียนไม่ได้ 

.87 

ความยึดม่ันผูกพันเชิงปัญญา 

14 
ฉันมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงท่ีเรียนในช้ันเรียนให้เข้าใจ
อย่างแตกฉาน 

.87 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
Cronbach's Alpha  
if Item Deleted 

15 
แม้รู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอนแต่ฉันพยายามต้ังใจเรียน
ให้ดีท่ีสุด 

.87 

16 
เมื่อฉันเรียนไม่เข้าใจฉันมักจะถามเพื่อน/ครู และ
พยายามหาค าตอบให้ได้ 

  .88 

17 
ถ้าฉันแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ในครั้งแรก ฉันจะพยายาม
ในครั้งถัดไป 

.87 

18 
ฉันพยายามท าการบ้านอย่างรอบคอบให้ถูกต้อง
มากกว่าการท่ีจะท าให้เสร็จเพียงอย่างเดียว 

.87 

19 ฉันทุ่มเทกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ .87 

20 
ฉันต้ังใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ผลการเรียนท่ีดี
ท่ีสุด 

.86 

ค่าความเชื่อม่ัน Cronbach's Alpha ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88 
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ภาคผนวก ง 
ผลการเก็บข้อมูล 

1. คะแนนความสามารถในกการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนสายการ
เรียนศิลป์ภาษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้
คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. คะแนนความสามารถในกการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนสายการ
เรียนศิลป์ภาษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

3. ร้อยละของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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ตาราง 23 คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนสายการ
เรียนศิลป์ภาษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้
คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

 

เลขท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน  เลขท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 5 21  22 4 12 
2 4 18  23 3 19 
3 6 19  24 2 16 
4 8 21  25 4 21 
5 4 20  26 0 10 
6 6 20  27 4 16 
7 5 16  28 2 15 
8 4 19  29 3 14 
9 2 21  30 2 20 
10 5 21  31 2 5 
11 5 21  32 4 22 
12 4 15  33 4 15 
13 4 21  34 4 21 
14 3 16  35 6 22 
15 3 22  36 4 20 
16 0 0  37 4 9 
17 3 20  38 3 23 
18 3 19  39 5 23 
19 4 21  40 2 23 
20 4 14  41 2 21 
21 5 17     
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ตาราง 24 คะแนนความสามารถในกการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนสายการ
เรียนศิลป์ภาษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

เลขท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน  เลขท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 4 18  22 4 16 
2 3 12  23 3 16 
3 4 18  24 2 12 
4 4 13  25 4 21 
5 3 21  26 0 16 
6 3 15  27 4 7 
7 5 22  28 2 15 
8 3 20  29 3 15 
9 2 19  30 2 15 
10 5 19  31 2 16 
11 4 17  32 4 6 
12 4 16  33 4 17 
13 4 14  34 4 17 
14 3 15  35 4 9 
15 2 13  36 2 14 
16 2 14  37 4 19 
17 3 18  38 3 18 
18 3 19  39 4 13 
19 4 21  40 2 8 
20 4 19  41 2 14 
21 5 6  42 4 18 
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ตาราง 25 ค่าเฉล่ียของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
(กลุ่มทดลอง)และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

  

ข้อค าถาม 

ค่าเฉล่ียของความยึดมั่นผูกพันในการเรียน 
ของนักเรียน 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

ความยึดม่ันผูกพันเชิงพฤติกรรม 
1. ฉันท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

3.39 4.44 3.26 4.48 

2. ฉันทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่าง
สม่ าเสมอ 

2.51 3.29 2.52 3.50 

3. ฉันกล้าแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและครู 2.66 3.76 2.69 3.64 
4. ฉันปฏิบัติตามกฎกติของการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

3.80 4.63 3.79 4.40 

5. ฉันพร้อมท่ีจะเป็นอาสาสมัครเมื่อครูเปิด
โอกาส 

2.27 3.78 2.31 4.12 

6. ฉันไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ ท างานวิชาอื่น 
กิจกรรมอื่น ขณะเรียนคณิตศาสตร์ 

3.20 4.46 3.19 4.17 

ความยึดม่ันผูกพันเชิงอารมณ์ 
7. ฉันมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2.37 3.78 2.33 3.88 
8. ฉันรู้สึกว่าครูสนใจนักเรียนทุกคนในห้อง 
ดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

3.24 4.90 3.24 4.67 

9. ฉันไม่รู้สึกกลัวที่จะถามหรือแสดง 
ความคิดเห็น 

2.73 4.29 2.76 3.86 

10. ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่ออยู่ในคาบ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

2.39 3.90 2.36 3.88 

11. เมื่อเรียนคณิตศาสตร์ฉันรู้สึกว่าเวลาผ่าน
ไปอย่างรวดเร็ว 

2.39 3.49 2.17 3.69 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ข้อค าถาม 

ร้อยละของความยึดมั่นผูกพันในการเรียน 
ของนักเรียน 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

12. ฉันรู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์เป็น
ประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคต 

3.71 3.88 3.69 4.21 

13. ฉันไม่รู้สึกกังวลว่าจะตอบค าถามหรือแก้
โจทย์ปัญหาในเนื้อหาท่ีเรียนไม่ได้ 

2.34 3.51 2.36 3.60 

ความยึดม่ันผูกพันเชิงปัญญา 
14. ฉันมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงท่ีเรียนในช้ัน
เรียนให้เข้าใจอย่างแตกฉาน 

3.05 4.27 3.17 4.17 

15. แม้รู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอนแต่ฉันพยายาม
ต้ังใจเรียนให้ดีท่ีสุด 

3.27 4.27 3.19 4.12 

16. เมื่อฉันเรียนไม่เข้าใจฉันมักจะถามเพื่อน/
ครู และพยายามหาค าตอบให้ได้ 

3.22 4.54 3.26 4.24 

17. ถ้าฉันแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ในครั้งแรก ฉัน
จะพยายามในครั้งถัดไป 

3.15 4.29 3.14 4.12 

18. ฉันพยายามท าการบ้านอย่างรอบคอบให้
ถูกต้องมากกว่าการท่ีจะท าให้เสร็จเพียงอย่าง
เดียว 

3.00 4.02 2.98 3.90 

19. ฉันทุ่มเทกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2.85 3.71 2.88 4.02 
20. ฉันต้ังใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ผล
การเรียนท่ีดีท่ีสุด 

3.54 4.51 3.57 4.33 
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ภาคผนวก จ  
ตัวอย่างแบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล 
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