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ความมุ่งหมายของการวิจยัครัง้นีค้ือ (1) เพ่ือศกึษาสภาพการจดัการเรียนการสอนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของอาจารย์ ครูพี่ เลี ้ยงและนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ (2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัศกึษาครูคณิตศาสตรใ์หมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 (3) เพ่ือศกึษา
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่จัดการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ (4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
คณิตศาสตรท์ี่จัดการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอาจารย ์  ครูพี่เลีย้ง   นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบนัฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
สรุาษฎรธ์านี  ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า (1) สภาพการจดัการเรียนการสอนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย  ์ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์(1.1) อาจารย ์ครูพี่เลีย้ง และนักศึกษาครูคณิตศาสตรมี์คะแนน
เฉลี่ยความเชื่อที่เกี่ยวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัมาก (1.2) เม่ือใหน้กัศกึษาตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์พบวา่ 
บริบทของปัญหาที่สรา้งขึน้ไม่แตกต่างจากปัญหาที่ก าหนด ภาษาที่ใชย้งัไม่ชดัเจนและสื่อใหเ้ขา้ใจไดเ้พียงบางส่วน การเขียนแสดง
ขัน้ตอนการแกปั้ญหายงัไม่เป็นระบบ ยทุธวิธีที่ใชใ้นการแกปั้ญหามีเพียงยทุธวิธีเดียว และเง่ือนไขของสถานการณปั์ญหาที่สรา้งขึน้
ไม่สอดคลอ้งกับชีวิตจริง และ (1.3) นักศึกษาครู อาจารยแ์ละครูพี่เลีย้งมีความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน และมีประสบการณใ์นการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรน์อ้ย (2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรับ
นักศึกษาครูคณิตศาสตรมี์ประสิทธิภาพเท่ากับ 67.54/66.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์60/60 (3) นักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตมี
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์งูกว่าเกณฑ ์รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวน
นักศึกษาทัง้หมด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ (4) เม่ือนักศึกษาครูคณิตศาสตรมี์ประสบการณใ์นการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรม์ากขึน้ นักศึกษาสามารถพฒันาความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นดา้นต่อไปนีไ้ด้ (4.1) บริบทของ
ปัญหา นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงบริบทของปัญหาใหแ้ตกต่างจากบริบทเดิมชัดเจนมากขึน้  (4.2) ภาษา นักศึกษาใชภ้าษาที่
เป็นทางการในการสรา้งสถานการณ์ปัญหามากขึน้  (4.3) ปัญหาที่สามารถแก้ได้ นักศึกษาแสดงการเขียนอธิบายกระบวนการ
แกปั้ญหาไดเ้ป็นระบบมากขึน้ (4.4) ดา้นยุทธวิธีที่ใชใ้นการแกปั้ญหา นักศึกษาสามารถเลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสมและสรุปค าตอบไดช้ดัเจนมากขึน้ และ (4.5) ความสมเหตสุมผลของปัญหา นกัศกึษาสามารถตัง้ปัญหาที่เป็นไปไดใ้นโลก
ชีวิตจริง ด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด ้และน าไปสู่การหาผลเฉลยไดด้ีขึน้  
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the teaching and learning conditions related 

to mathematics problem posing among pre-service teachers, lecturers and mentor teachers in mathematics; (2) to 
develop instructional activities to enhance the mathematical problem posing abilities of pre-service teachers based on 
a 60/60 criterion; (3) to study the mathematical problem posing abilities of pre-service teachers; and (4) to study the 
mathematical problem posing behaviors of pre-service teachers. The target groups were selected by purposive 
sampling, including pre-service teachers, lecturers and mentor teachers from the Bachelor of Education Program in 
Mathematics in the Faculty of Education at Suratthani Rajabhat University. The findings of the research indicated: (1) 
the teaching and learning conditions related to mathematical problem posing: (1.1) the average score of beliefs related 
to mathematical problem posing among pre-service teachers, lecturers and mentor teachers was at a high level; (1.2) 
when pre-service teachers posed problems, the results showed that the context was not dissimilar to the given 
problems, the language was unclear, the problem-solving process was unsystematic, only one strategy was used to 
solve each problem, and the posed situation conditions were unrealistic; and (1.3) the pre-service teachers, lecturers 
and mentor teachers had misconceptions about and little experience of mathematical problem posing; (2) the teaching 
and learning activities enhanced the mathematical problem posing abilities of the pre-service teachers with an efficiency 
of 67.54/66.82, which met the 60/60 criterion; (3) the pre-service teachers were taught with teaching and learning 
activities that enhanced mathematical problem posing abilities related to numbers and algebra, had an ability higher 
than the criterion of 60% of the full score, with more than 60% of the pre-service teachers at a level of 0.05; and (4) 
when the pre-service teachers gained more experience in mathematical problem posing, were able to develop their 
problem posing abilities, as follows: (4.1) Context – they could modify the context of the problem to be clearly different 
from the original; (4.2) Language – they could use more formal language in situational problem posing; (4.3) Solvable – 
they could explain the problem-solving process more systematically; (4.4) Mathematical Strategies – they could use 
problem-solving strategies and provide clear solutions; and (4.5) Reasonability – they could pose real-life problems, 
with more mathematical operations, which led to better solutions. 
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ขอขอบคณุอาจารย ์ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสขุอนนัต ์อาจารย ์ดร.ธัชพล พลรตัน ์อาจารย ์ดร.จิตติมา 
ชอบเอียด อาจารย ์ดร.อิสรยิา ปรมตัถากร  อาจารยอ์โนเชาว ์เพชรรตัน ์ที่ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มลู และใหค้ าปรกึษาในการท าวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสนิท และคุณแม่เสาวภา เทพจินดา และครอบครัวคุณตามณี     
คณุยายสอาด ทนุกและครอบครวั ที่ไดใ้หท้ัง้ก าลงัใจ และก าลงัทรพัยส์นบัสนนุการศึกษาของผูวิ้จยัมาโดย
ตลอด และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตรท์ุกคนที่ให้
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในอดีตเชื่อกันว่า  ถ้าผู้เรียนสามารถจดจ าสูตร กฎ  
ทฤษฎีบท ท าตามตัวอย่าง พิสูจนห์รือแกโ้จทยปั์ญหาในหนังสือเรียนและท าขอ้สอบไดก้็ถือว่าผูเ้รียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตรแ์ลว้ จากความเชื่อดังกล่าวท าใหเ้ป้าหมายการเรียน
คณิตศาสตรใ์นยุคสมัยนัน้ใหค้วามส าคญักบัการจดจ าสตูร กฎ ทฤษฎีบท วิธีการหาค าตอบหรือการ
พิสูจน ์โดยไม่สนใจที่จะใหน้ักเรียน มีความเขา้ใจถึงเหตุผลที่แทจ้ริงว่าท าไมจึงตอ้งเรียนเนือ้หา
คณิตศาสตรเ์หล่านัน้และคณิตศาสตรท์ี่เรียนไปสามารถใชอ้ธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตวัไดอ้ย่างไร 
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2555b, น. 7) แต่ในปัจจุบนัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ได้เปลี่ยนจุดเน้นจากการเรียนรู้โดยวิธีการท่องจ ามาส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์สะทอ้นไดจ้ากการพฒันาหลกัสตูรของสภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of Mathematics. (NCTM)) ซึ่งเป็นองค์กร
ส าคญัที่มีบทบาทในการก าหนดทิศทางการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์นสหรฐัอเมริกาและ
ทั่วโลก ไดมุ้่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
หรือการด าเนินชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข (National Council of Teachers 
of Mathematics (NCTM), 2006, p. 5) เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้ท าการปรับหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเป้าหมายที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา สื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์เชื่อมโยง ใหเ้หตุผล และมีความคิดสรา้งสรรค ์(สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560a, น. 7) เห็นได้ว่าในหลักสูตรคณิตศาสตร์ได้ให้
ความส าคัญกับบทบาทของการแกปั้ญหาเป็นอย่างมากโดยเป็นกระบวนการส าคัญที่นักเรียนทุก
คนควรเรียนรู ้ฝึกฝน และพัฒนาใหเ้ป็นทักษะติดตัว ทั้งการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตรจ์ะช่วยให้
ผูเ้รียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย กระตือรือรน้ ไม่ย่อทอ้ และมีความมั่นใจ ในสถานการณ์ที่
เผชิญอยู่ทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 
2555a, น. 6)  

การแกปั้ญหากบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งสมัพันธ์กัน
และเป็นกิจกรรมที่ส  าคัญในการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ ซึ่งบราวนแ์ละวอลเทอร  ์(Brown & 
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Walter, 2005, pp. 1-3) เห็นว่า การตัง้ปัญหาสมัพนัธ์กนัอย่างลุ่มลึกกบักระบวนการแกปั้ญหาใน
สองส่วนคือ 1) การแก้ปัญหาใหม่ ๆ จ าเป็นต้องใช้ทักษะต่าง ๆ มากมายเข้ามาช่วยในการ
แก้ปัญหาซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งปัญหาที่ดีขึน้มาก่อน และ 2) บางครั้งหลังจากที่ เรา
แกปั้ญหาจนหาผลลพัธ์หรือค าตอบไดแ้ลว้เราอาจจะยังไม่เขา้ใจถึงความส าคญัของสิ่งที่ไดท้ าลง
ไปจนกว่าเราจะเริ่มสรา้งหรือ ขยาย และวิเคราะหปั์ญหาใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ันกับปัญหา
เดิม ซึ่งการตัง้ปัญหาจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจเนือ้หาต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างลึกซึง้มากยิ่งขึน้ 
และยังท าใหเ้ราคน้พบประเด็นความรูใ้หม่ ๆ เพิ่มขึน้อีกจากความเห็นดังกล่าวแสดงว่า การตั้ง
ปัญหาเป็นส่วนส าคญัของการแกปั้ญหามีบทบาทในการขยายความรูท้างคณิตศาสตร ์การบูรณา
การและการสรา้งสรรค์ ถ้าผู้สอนมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่
เหมาะสมแลว้ จะช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงเหตผุลสะทอ้นความคิดของตวัเอง และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรก์บัโลกแห่งความจรงิ (Lin & Leng, 2008, p. 2) นอกจากนีซ้ิลเวอรแ์ละคณะ (Silver & 
et al, 1996, p. 293) ไดก้ลา่วสนบัสนนุว่า การตัง้ปัญหามีความส าคญัอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์
และกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร ์เช่นเดียวกบั บราวนแ์ละวอลเทอร ์(Brown & Walter, 1993, 
p. 187) ที่ใหค้วามเห็นว่า การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นหวัใจส าคญัในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

จากการสงัเคราะหง์านวิจัยพบว่าการตัง้ปัญหากับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็น
กระบวนการที่ด  าเนินควบคู่กันไป และการตั้งปัญหามีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหา ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สโตยาโนวา (Stoyanova & Ellerton, 1996, pp. 518-
525) และดังเกอร ์(Duncker, 1945, p. 5) ที่เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอนการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรเ์ป็นการน าเสนอปัญหาที่ทา้ทายโดยผูส้อนหรือผูเ้รียนนัน้จะเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียน
และเพื่อนคนอ่ืน ๆ ตอ้งการที่จะแก้ปัญหาและคิดหาแนวทางที่จะแก้ปัญหานั้น  ๆ เช่นเดียวกับ 
(Whitin, 2004, p. 129)ที่เห็นว่าการตัง้ปัญหาเป็นการพฒันาความคิดทางสติปัญญาและเป็นการ
สืบเสาะหาความรูอ้ย่างอิสระดว้ยตัวของนักเรียนเอง เพราะการใช้ความคิดตัง้ค าถามต่าง ๆ นัน้ 
จะตอ้งเกิดจากความสงสยัหรือขอ้ความคาดการณท์ี่ผูต้ัง้ปัญหาคิดสรา้งขึน้มาอย่างทา้ทาย และ
สามารถขยายขอบเขตการเสาะแสวงหาความรูท้างคณิตศาสตรม์ากขึน้ดว้ย ซึ่งฮารท์ (Hart, 1981, 
pp. 11-16) ไดก้ล่าวสนับสนุนเพิ่มเติมว่า การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความเขา้ใจในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่นที่เสริมสรา้งพลงั
ปัญญาของแผ่นดินฟ้ืนฟูการเรียนรู ้เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถิ่น สรา้งสรรค ์ศิลปวิทยา เพื่อความ
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เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพขัน้สงู ท าการสอน การวิจยั การใหบ้รกิารวิชาการแก่สงัคม ปรบัปรุง ถ่ายทออด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู และ
เพื่อให้การด าเนินบรรลุวัตถุประสงค์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  จึงมี
ภาระหนา้ที่ในการเสริมสรา้งความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหม้ีคณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สงูออกไปพฒันาทอ้งถิ่น และ
ในฐานะที่ผูว้ิจัยเป็นผูส้อนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. ) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ผู้สอนทุกคนจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครู
คณิตศาสตรใ์หเ้ป็นผูเ้อือ้อ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้สามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีใจรกัและศรทัธาในวิชาชีพครู เพื่อเป็นบคุลากรที่มีศกัยภาพเพียงพอในการแข่งขนั 
กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง แต่จากการศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
คณิตศาสตรป์รากฏว่า นกัศึกษาครูคณิตศาสตรส์่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนหรือตั้งสถานการณ์ปัญหาใหม่
นอกเหนือจากหนงัสือเรียนได ้สอดคลอ้งกบัทรงชยั อกัษรคิด (2553b, น. 3) ที่พบว่า นกัศึกษาครู
ยงัขาดความรูค้วามสามารถในการแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรน์อกจากนีย้งัขาด
ประสบการณ์ในการสอนการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับนักเรียน จึงท าให้
นกัเรียนติดกบักรอบของการแกปั้ญหาแบบเดิม ๆ ที่พบเจอในหนงัสือเรียนและไม่สามารถประยุกต์
การแกไ้ขปัญหาไปใชใ้นสถานการณอ่ื์น ๆ ได ้ทัง้นีผ้ลการวิจัยของชนิตา รกัษ์พลเมือง และคณะ 
(2560, น. 186) พบว่า สถาบนัผลิตครูยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการใชค้รูไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ บณัฑิตครูส่วนหนึ่งยังขาดคณุภาพขาดความรูล้ึกซึง้ในรายวิชาที่สอน เช่นเดียวกับ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556, น. 3) และ ฉัตรชัย หวังมีจงมี (2560, น. 52) ที่ให้
ความเห็นว่า การพฒันาครูที่ผ่านมายงัไม่บรรลเุปา้หมายท่ีวางไวเ้นื่องจากในการพฒันาครูยงัคงใช้
รูปแบบเดิม ๆ ด้วยความคิดที่ว่า ครูจะต้องมีความรูม้ากกว่านักเรียนจึงท าให้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเป็นลกัษณะที่ครูถ่ายทอดความรูใ้หผู้เ้รียนโดยการบอกเล่า 
สอนตามหนงัสือ หนังสือมีเนือ้หาเช่นไรก็สอนไปอย่างนัน้ เนน้หลกัการ/ทฤษฎีมากกว่าการลงมือ
ปฏิบัติ มีการใช้สื่อนวัตกรรมน้อย กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้ฝึกให้ผู ้เรียนเกิดการศึกษา
คน้ควา้จากแหล่งขอ้มลูที่หลากหลายไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนขาดทกัษะพืน้ฐาน ที่จ  าเป็นต่อการเรียนรู ้ 
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 “ครู” เป็นบุคลากรส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน โดยประเทศที่มีคะแนน PISA สูง 
เช่น ฟินแลนด ์จีน-ฮ่องกง สิงคโปร ์และเกาหลีใต ้ต่างมีจุดเด่นที่คณุภาพครูทัง้สิน้  ตัง้แต่การผลิต
ครู การคัดสรรครู และการพัฒนาครู (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, น. 47) จาก 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่มีโอกาสได้เรียนกับครูที่สอนเก่งกว่าจะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้า
มากกว่านักเรียนที่เรียนกับครูที่สอนไม่เก่งถึง 3 เท่า และพบดว้ยว่านักเรียนระดับประถมศึกษาที่
เรียนกบัครูที่สอนไม่เก่งติดต่อกนัหลายปีจะมีความลา้หลงัทางการศึกษาที่ไม่สามารถหวนกลบัคืน
มาได ้(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, น. 3) ดงันัน้ “ครู” คือ บุคลากรที่มีความส าคญั 
ในดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง  ๆ เพื่อใหผู้เ้รียน 
เกิดความเจริญงอกงาม เป็นผูม้ีความรู ้มีทักษะความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่าง  ๆ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558, น. 4-5) และครูตอ้งออกแบบการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคัญ โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนจากสถานการณใ์นชีวิตจริงและใหผู้เ้รียนเป็นผูส้รา้งองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2560b, น. 61) สอดคลอ้งกับ 
มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(5ปี) หลกัสตูรปรบัปรุง 
2558 ที่ก าหนดกลยุทธ์การสอนในวิชาเฉพาะด้านว่าผูส้อนควรผูส้อนควรจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามโครงสร้างและเนื ้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู ความรู้ 
เฉพาะดา้นการสอนและเนือ้หาวิชาคณิตศาสตรโ์ดยบรูณาการความรูข้า้มศาสตรไ์ปสูช่มุชน สงัคม 
และโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายและส่งเสริมให้ผู ้เรียนฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ก็
เป็นกระบวนการเรียนรูห้นึ่งที่ถูกน าไปใชใ้นชัน้เรียนเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเอง (ทรงชัย อักษรคิด, 2553b, น. 1) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสืบเสาะแสวงหาความรูต่้างๆ  
ตามความสนใจของผู้เรียน เพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ช่วยเชื่อมโยงเนื ้อหา
คณิตศาสตร ์และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความเขา้ใจทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รียนไดอี้กทาง
หนึ่ง ทั้งนีก้ารตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถที่จะเกิดขึน้ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการ
แก้ปัญหาก็ได้ (Brown & Walter, 2005, p. 3) เช่นเดียวกับ ซิลเวอร์และคณะ (Silver & et al, 
1996, p. 294) ที่ใหค้วามเห็นว่า การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์าจเกิดขึน้ไดห้ลงัจากแกปั้ญหา 
แล้วท าการตรวจสอบเงื่อนไขของปัญหาที่ก าหนดให้อีกครั้งเสมือนเป็นการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรด์ว้ย "การตรวจสอบ หรือมองยอ้นกลบั" ในขัน้ตอนการแกปั้ญหาของโพลยา (Polya) 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจที่จะพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้ง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศกึษาครู
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คณิตศาสตร์เพื่อจะได้น าผลงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรร์วมทั้งเป็นประโยชนใ์นการเตรียมความพรอ้มให้นักศึกษาครูคณิตศาสตรอ์อกไป
ปฏิบติัการสอนและการท างานต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ค าถามวิจัย 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างไร 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัศกึษาครูคณิตศาสตรค์วรเป็นอย่างไร 

3. ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างไร 

4. พฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้ง
กบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศกึษาครูคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างไร 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาสภาพการจดัการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์
ของอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหา  
ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์

3. เพื่ อศึกษาความสามารถในการตั้ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู
คณิตศาสตรท์ี่จัดการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
ที่จดัการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ไดท้ราบถึงสภาพการจดัการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์
ของอาจารย ์ครูพี่เลีย้ง และนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
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2. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์

3. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการเสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องผูเ้รียน 

4. เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  
ที่เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง

ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพ่ีเลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
การส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการตั้งปัญหาทาง

คณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ ครูพี่ เลี ้ยง นักศึกษาหลักสูตร  
ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 ซึ่งมี่รายละเอียดดงันี ้ 

1.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 5 คน โดยท าการศกึษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์น 2 ดา้น ประกอบดว้ย 
(1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารยแ์ละ (2) ดา้นสภาพการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์

1.1.2 ครูพี่ เลี ้ยงของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 10 คน โดยท าการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลีย้งใน  2 ดา้น 
ประกอบดว้ย (1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้งและ  
(2) ดา้นสภาพการจดัการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้ง 

1.1.3 นักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 45 คน โดยท าการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู   
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(2) ดา้นสภาพการจัดการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูและ  
(3) ดา้นความสามารถในการตัง้ปัญหา ทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครู 

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริม 
สร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิต
ส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเคร่ืองมือวิจัย 

กลุม่เปา้หมายส าหรบักลุม่ทดลองน าร่องในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน
และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบันกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์เป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 5 หลกัสตูร
ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 
จ านวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โดยเลือกแบบเจาะจง และใชเ้วลาในช่วงนอก
เวลาเรียนปกติ โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แลว้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง ปานกลาง และต ่า  โดยผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ครัง้ ดงันี ้

2.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณปั์ญหาและขอ้ค าถาม ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใช้
นกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัศึกษาครูคณิตศาสตร์
ทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน 

2.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใชน้ักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์จ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ทัง้ 3 กลุ่ม 
กลุม่ละ 2 คน และเป็นนกัศกึษาที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุม่รายบุคคล 

2.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวน
และพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใชน้ักศึกษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่
กลุม่รายบคุคลและกลุม่ย่อย 
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ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ีเ่กี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์เป็นนักศึกษา 
ชัน้ปีที่ 4 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสรุาษฎรธ์านี จ านวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โดยเลือกแบบเจาะจง และ
ใชเ้วลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แลว้แบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสูงจ านวน 1 คน นักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 2 คน และนักศึกษา 
ท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัต ่า  จ านวน 1 คน 

จากนัน้ผูว้ิจยัเลือกนักศึกษาที่กลา้แสดงออก มีความสามารถในการสื่อสารและ  
น าเสนอแนวคิดของตนเองไดดี้เป็นนักศึกษาเป้าหมาย (Target student) จ านวน 4 คน ซึ่งไดจ้าก 
การสอบถามและสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณาจาก
งานเขียน การสมัภาษณ ์แบบสงัเกตพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากช่วงแรกของ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักศึกษาเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับสูงจ านวน 1 คน นักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 2 คน และ
นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับต ่า  จ านวน 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรม
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ลว้
สัมภาษณ์การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาเป้าหมายแต่ละคนหลังสิน้สุดคาบเรี ยน 
แต่ละครัง้ 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่  1 การส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เ ก่ียวข้องกับการ  
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย์ ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์เวลาที่ใชศ้ึกษา 
ในการวิจยัระยะที่ 1 คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 

ระยะที่  2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต
ส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์และเครื่องมือวิจัย เวลาที่ใช้ศึกษาในการวิจัยระยะที่  2 คือ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562   
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ระยะที่  3  การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์เวลาที่ใชศ้กึษาในการ
วิจยัระยะที่  3 คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการศึกษา 
เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นเนือ้หาคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับจ านวนและ

พีชคณิต โดยเรียนรูเ้ก่ียวกับระบบจ านวนจริงสมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง อัตราส่วน รอ้ยละ การ
ประมาณค่า การแก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ 
ฟังกช์นั เซต ตรรกศาสตร ์นิพจน ์เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบีย้
และมูลค่าของเงิน ล าดับและอนุกรม และการน าความรูเ้ก่ียวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ใน
สถานการณต่์างๆ  ตามหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการ 

ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบันกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

1. ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับจ านวนและ
พีชคณิตของนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์ 

2. พฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต
ของนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ทางคณิตศาสตรท์ี่ผูแ้กปั้ญหาเผชิญ
อยู่และตอ้งการคน้หาค าตอบโดยที่ผูแ้กปั้ญหายงัไม่รูว้ิธีการหรือขัน้ตอนที่จะไดม้าซึ่งค าตอบจาก
สถานการณน์ัน้ในทนัที 

2. การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการในการสรา้งสถานการณห์รือ
ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร ์โดยดัดแปลงจากกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ 
ซิลเวอร ์(Silver’s problem-posing model) มี 2 ขัน้ตอนดงันี ้

1. การสรา้งสถานการณ์หรือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้
มาแลว้ (Problem reformulation)  
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2. การสรา้งสถานการณ์หรือปัญหาจากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem 
generation)  

3. ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การที่นักศึกษาครู
คณิตศาสตรไ์ดค้ะแนนจากการแสดงพฤติกรรมการสรา้งสถานการณ์หรือปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับ
คณิตศาสตรจ์ากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแลว้  (Problem reformulation) และ
จากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) โดยพิจารณาจาก 1. บรบิท ( Context)  
2. ภาษา (Language)    3. ปัญหาที่สามารถแก้ได้ (Solvable) 4. ยุทธวิธีทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Strategies) และ 5. ความสมเหตสุมผล (Reasonability) 

4. พฤติกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง การแสดงออกของนกัศกึษาครู
คณิตศาสตรข์ณะด าเนินการสรา้งสถานการณ์หรือปัญหาที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตรจ์ากการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ (Problem reformulation) และจากขอ้มูล/เรื่องราวที่
ก าหนดมาให ้(Problem generation) 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์หมายถึง การ
ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู ้สอนมุ่งเ น้นให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์จะได้เรียนรู้
กระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ โดยดดัแปลงจากกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของซิลเวอร ์(Silver’s problem-posing model) ประกอบเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน 2 สว่นคือ 
1) กิจกรรมการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์
ด าเนินการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ก าหนดใหแ้ลว้ท าการปรบัปรุงขอ้มลูหรือขยายเงื่อนไขจาก
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีก าหนดให ้(Problem reformulation) และ 2) กิจกรรมการเรียนการสอน
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ด าเนินการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) 

โดยเลือกใชปั้ญหาที่ไม่คุน้เคย (non-routine problems) และปัญหาการประยุกต์หรือ
ปัญหาสถานการณ ์(applied problems or situation problems)ที่เป็นปัญหาในชีวิตจรงิ (real life 
problems) ซึ่งนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ต้องน าข้อมูลหรือเงื่อนไขหรือประเด็นส าคัญต่าง  ๆ ที่
ก าหนดใหม้าใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์พรอ้มทัง้แสดงแนวคิด/วิธีการ ในการหาค าตอบ
ของปัญหาที่ตัง้ขึน้โดยใชเ้นือ้หาคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต 

ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์นักศึกษาครูคณิตศาสตร์จะได้ฝึกฝนและสร้าง
ประสบการณ์ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการตั้งปัญหาทาง
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คณิตศาสตรเ์ป็นกลุ่ม และน าเสนอผลจากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ แนวคิด/วิธีการหา
ค าตอบของปัญหาที่ตัง้ขึน้ทัง้ของตนและของกลุ่ม ตลอดจนมีสว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

6. แบบสังเกตพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง ชุดค าถามที่
เ ก่ียวกับมุมมอง   ความคิดเห็นที่นักศึกษาครูมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริม สร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศกึษาครู
คณิตศาสตร ์เพี่อบนัทึกพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์
ขณะลงมือตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ย แบบตรวจสอบรายการ(check list) และ
แบบบันทึกภาคสนาม(field note) โดยในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์จ านวน 2 คน ท าหนา้ที่เป็นผูส้งัเกตและผูบ้นัทึกพฤติกรรมในการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์โดยบนัทึกพฤติกรรมเหล่านัน้ลงในแบบสงัเกตพฤติกรรม นอกจากนัน้ยงัมีกลอ้ง
วีดิโอช่วยในการบนัทกึรายละเอียด บรรยากาศการจดัการเรียนการสอน บทสนทนาและพฤติกรรม
การตัง้ปัญหาของนกัศกึษาครูคณิตศาสตรข์ณะลงมือตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

7. แบบสัมภาษณ์กระบวนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ขอ้ค าถามที่
สอบถามเชิงลึกเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ที่เป็นเป้าหมายของ
แต่ละคนหลังสิน้สุดคาบเรียนในการตั้งปัญหา แต่ละครั้งโดยผู้วิจัยท าหน้าที่ เป็นผู้สัมภาษณ์
นกัศกึษาครูคณิตศาสตรท์ี่เป็นเปา้หมายแต่ละคนหลงัสิน้สดุคาบเรียนแต่ละครัง้ 

8. แบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ชุด
ของค าถามที่สรา้งขึน้ เพื่อวดัความสามารถของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการสรา้งสถานการณ์
ทางคณิตศาสตรท์ี่ได้จากการปรับปรุงข้อมูลหรือขยายเงื่อนไขจากปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ที่เคยแก้มาแล้วหรือสรา้งขึน้ใหม่จากเรื่องราวหรือข้อมูลที่ก าหนดให้ โดยพิจารณา 1. บริบท  
(Context)   2. ภาษา (Language)  3. ปัญหาที่ สามารถแก้ได้  (Solvable)  4. ยุทธวิ ธีทาง
คณิตศาสตร ์(Mathematical Strategies) และ 5. ความสมเหตสุมผล (Reasonability) 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์
60/60   
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2. นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่ เ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตมีความสามารถ
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์งูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 
60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์ผูว้ิจยัมีกรอบแนวคิดดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน 
ผ่านกระบวนการ 
ตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
ตามแนวคดิ 
ของซิลเวอร ์
(Silver’s 

problem-posing 
model) 

 

การประเมินผล 
การตัง้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์
โดยพิจารณา 

1. Context 
2. Language 
3. Solvable 
4. Mathematical 
Strategies 
5. Reasonability 

กระบวนการ 
ตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
ตามแนวคดิ 
ของซิลเวอร ์
(Silver’s 

problem-posing 
model) 

สภาพการจดั 
การเรียนการสอน 
ที่เก่ียวขอ้งกบั 

การตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
ของอาจารย ์ 
ครูพี่เลีย้ง และ
นกัศกึษาครู
คณิตศาสตร ์

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
ที่เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ที่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบันกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
 

ความสามารถในการตัง้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต 

ของนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษา 
ครูคณิตศาสตร ์ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งแลว้น าเสนอในหัวข้อ

ต่อไปนี ้
ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1.1 ความหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
1.2 กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
1.3 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร ์
1.4 แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
1.5 แนวการประเมินผลการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

ตอนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
2.1 ความหมายของการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
2.2 กระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ตอนที ่3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่
เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์   

3.1 แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
3.2 แนวการประเมินผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์นระดบัอดุมศกึษา 
3.4 แนวการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ์
ตอนที ่4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ในชีวิตประจ าวันกิจกรรมที่เราท าอยู่เป็นประจ าก็คือ การแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตจริง  

เช่น ปัญหา การเดินทาง ปัญหาการเรียน ปัญหาการท างาน ปัญหาการด าเนินชีวิต ในบรรดา
ปัญหาเหลา่นัน้มีทัง้ปัญหาที่เราสามารถแกไ้ดง้่ายโดยใชเ้พียงความรูห้รือประสบการณเ์ดิม ๆ และ
ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซอ้นมากจนเราไม่สามารถแก้ปัญหานั้นไดใ้นทันที่ตอ้งอาศัยความรู ้
ทักษะและกระบวนการ และเทคนิควิธีหลายอย่างในการแกปั้ญหา ซึ่งถา้เรามีความรูห้รือแหล่ง
ความรูท้ี่เพียงพอ เขา้ใจขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหา มีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการ
แกปั้ญหาที่เหมาะสม ตลอดจนมีประสบการณใ์นการแกปั้ญหามาก่อน เราก็สามารถแกปั้ญหานัน้
ไดดี้และมีประสิทธิภาพ (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2555b, น. 6) 

การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่ผูเ้รียนควรจะเรียน ฝึกฝนและพฒันาให้
เกิดทกัษะขึน้ในตวัผูเ้รียน การเรียนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรจ์ะช่วยใหผู้เ้รียนมีแนวทางการ
คิดที่หลากหลาย กระตือรือรน้ ไม่ย่อทอ้ และมีความมั่นใจในสถานการณท์ี่เผชิญอยู่ทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2555a, น. 6) สอดคลอ้ง
กับสภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติของอเมริกาที่กล่าวว่า การแกปั้ญหาเป็นพืน้ฐานที่ส  าคัญในการ
เรียนคณิตศาสตร ์มีอิทธิพลและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(National 
Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2004, p. 32) การแก้ปัญหาไม่ได้เป็นเพียงแค่
เป้าหมายของการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์ต่ยังเป็นวิธีการที่ส  าคัญในการเรียนรูค้ณิตศาสตรท์ั้งหมด  
ซึ่งนักเรียนควรไดร้บัการเรียนรู ้ฝึกฝน ใหเ้ป็นทักษะติดตัวผูเ้รียนเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาใน
ชวีิตประจ าวนัและตลอดชีวิต 

1.1 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
มีนกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรไ์วด้งันี ้

เลสเตอร ์(Lester, 1978, p. 54) ไดใ้หค้วามหมายว่า การแก้ปัญหา (problem 
solving) เป็นเซตของการกระท าที่มีต่องานของการแกปั้ญหา 

โพลยา (Polya, 1981, p. ix) ไดใ้หค้วามหมายว่า การแก้ปัญหาเป็นการคน้หา
แนวทาง การหลีกหนีต่อความยากล าบากและอปุสรรคต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายท่ีไม่สามารถ
ส าเรจ็ไดใ้นทนัทีทนัใด 

ครูลิกและรูนด์นิก  (Krulik & Rudnick, 1995, p. 4) ได้ให้ความหมายว่า  การ
แก้ปัญหาเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลใช้ทักษะและความเข้าใจที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณท์ี่ไม่คุน้เคยมาก่อน 
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สภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติของสหรฐัอเมริกา (National Council of Teachers 
of Mathematics (NCTM), 2000, p. 52) ไดใ้หค้วามหมายว่า การแกปั้ญหาเป็นการด าเนินการต่อ
งานที่วิธีการหาค าตอบยงัไม่รูม้าก่อน 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544, น. 62) ได้ให้ความหมายว่า  การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์หมายถึง การหาวิธีการเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ ซึ่งผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งใชค้วามรู ้ความคิด 
และประสบการณเ์ดิมประมวลเขา้กบัสถานการณใ์หม่ที่ก าหนดใหใ้นปัญหา 

สิรพิร ทิพยค์ง (2544, น. 39) ไดใ้หค้วามหมายว่า การแกปั้ญหาเป็นกระบวนการ
เพื่อใหไ้ดค้  าตอบ ปัญหาของคนหนึ่งอาจไม่เป็นปัญหาของอีกคนหนึ่ง ซึ่งในการแกปั้ญหาจะตอ้งมี
การวางแผน การรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ และเสนอแนะวิธีการแกปั้ญหา เพื่อน าไปสูข่อ้สรุป 

รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ ์(Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 5) และสถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2551 , น. 7) ได้ให้ความหมายในท านองเดียวกันว่า การ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการในการประยุกตค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์ขัน้ตอน
กระบวนการแกปั้ญหา กลยทุธใ์นการแกปั้ญหา และประสบการณท์ี่มีอยู่ไปใชใ้นการคน้หาค าตอบ
ของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

จากที่กลา่วมาขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง 
กระบวนการวางแผน การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ การใชยุ้ทธวิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ เพื่อคน้หาค าตอบ 
ของปัญหา 

1.2 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นทักษะและกระบวนการอย่างหนึ่ง ดังนั้นควร

ปลูกฝังใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงขัน้ตอนหรือกระบวนการในการแกปั้ญหา แมว้่าจะมีนักเรียนบางส่วน 
ที่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาดว้ยตนเองได ้แต่มีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ไม่รูว้่าควรจะเริ่มตน้
แก้ปัญหานั้นอย่างไร และจะด าเนินการแก้ปัญหานั้นอย่างไรต่อไป ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหา 
ที่ยอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายคือ กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา  
(Polya, 1957, pp. 5-19) จะเป็นกระบวนการแกปั้ญหาที่ประกอบดว้ยขัน้ตอนในการแกปั้ญหา 4 
ขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ที่ 1 ท าความเขา้ใจปัญหา ขัน้ที่ 2 วางแผนแกปั้ญหา ขัน้ที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
ขัน้ที่ 4ตรวจสอบ ดงัภาพประกอบ 2 แผนภมูิแสดงการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา 
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ภาพประกอบ 2 แผนภมูิแสดงการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา 

 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555b, น. 8-9) ไดอ้ธิบายถึง

รายละเอียดของแต่ละขัน้ตอนดงันี ้
ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้เริ่มตน้ของการแกปั้ญหาที่ตอ้งการ

ใหน้ักเรียนคิดเก่ียวกับปัญหา และตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ตอ้งการค้นหา ในขัน้ตอนนีน้ักเรียนตอ้ง 
ท าความเข้าใจปัญหา และระบุส่วนส าคัญของปัญหา ซึ่งได้แก่ ตัวไม่รู ้ค่า ข้อมูล และเงื่อนไข  
ในการท าความเขา้ใจปัญหา นักเรียนอาจพิจารณาส่วนส าคัญของปัญหาอย่างถ่ีถว้น พิจารณา 
ซ า้ไปซ า้มา พิจารณาในหลากหลายมมุมอง หรืออาจใชว้ิธีต่าง ๆ ช่วยในการท าความเขา้ใจปัญหา 
เช่น การเขียนรูปการเขียนแผนภมูิ หรือการเขียนสาระของปัญหาดว้ยถอ้ยค าของตนเองก็ได ้

ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา ขัน้ตอนนีต้อ้งการใหน้กัเรียนคน้หาความเชื่อมโยงหรือ
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู และตวัไม่รูค่้า แลว้น าความสมัพนัธน์ัน้มาผสมผสานกบัประสบการณ์
ในการแก้ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา และทา้ยสุดเลือกยุทธวิธีที่จะ
น ามาใชแ้กปั้ญหา 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน ขั้นตอนนี ้ต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางหรือแผนที่วางไว ้โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผน เพิ่มเติมรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนใหช้ัดเจน แลว้ลงมือปฏิบติัจนกระทั่งสามารถหาค าตอบได ้ถา้แผนหรือยุทธวิธีที่
เลือกไวไ้ม่สามารถแกปั้ญหาได ้นกัเรียนตอ้งคน้หาแผนหรือยทุธวิธีแกปั้ญหาใหม่อีกครัง้ การคน้หา
แผนหรือ ยทุธวิธีแกปั้ญหาใหม่ ถือเป็นการพฒันาผูแ้กปั้ญหาที่ดีดว้ยเช่นกนั 

ตรวจสอบผล 

ด าเนินการตามแผน 

ท าความเขา้ใจ 

วางแผนแกปั้ญหา 
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ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล ขั้นตอนนีต้อ้งการใหน้ักเรียนมองยอ้นกลับไปยังค าตอบที่
ไดม้าโดยเริ่มจากการ ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบและยทุธวิธีแกปั้ญหา
ที่ใช ้แลว้พิจารณาว่ามีค าตอบหรือมียุทธวิธีแกปั้ญหาอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ส  าหรบันกัเรียนที่คาดเดา 
ค าตอบก่อนลงมือปฏิบติั ก็สามารถเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความสมเหตสุมผลของ ค าตอบที่
คาดเดา และค าตอบจรงิในขัน้ตอนนีไ้ด ้

วิ ลสันและคณะ  (Wilson, Fernadez, & Hadaway, 1993, pp. 60-62) ได้ เ สนอ 
กรอบแนวคิดว่ากระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตเนื่องจากเห็นว่าในกระบวนการแก้ปัญหาไม่มี
ล  าดับตายตัว เช่น เมื่อผูแ้กปั้ญหา ท าความเขา้ใจปัญหา และวางแผนแกปั้ญหาแลว้อาจมีความ
จ าเป็นที่จะตอ้งยอ้นกลบัมาพิจารณาปัญหาท าความเขา้ใจกับปัญหาใหม้ากขึน้ หรือเมื่อวางแผน
แกปั้ญหาแลว้แต่ขณะที่ไดล้งมือแกปั้ญหาอาจพบว่าไม่สามารถจะท าตามแผนไดก้็ตอ้งยอ้นกลบั
มาวางแผนใหม่อีกครั้งหรือท าความเข้าใจปัญหาใหม่ ดังนั้น วิลสันและคณะ จึงได้เสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาสี่ขั้นตอนของโพลยาในลักษณะพลวัต(dynamic) และแสดงเป็นวัฏจักร 
(cyclic) ดงัภาพประกอบ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวตัร ตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ  
 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า  กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนที่ไม่มีล  าดับตายตัว คือ 1) การท าความเขา้ใจ
ปัญหา 2) การวางแผนแกปั้ญหา 3) การด าเนินการตามแผน  และ 4) ตรวจสอบ 
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1.3 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร ์
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555b, น. 6) ไดใ้หค้วามหมาย

ของปัญหาและปัญหาทางคณิตศาสตรไ์วว้่า ปัญหา (problem) หมายถึง สถานการณท์ี่เผชิญอยู่
และต้องการค้นหาค าตอบโดยที่ยังไม่รูว้ิธีการหรือขั้นตอนที่จะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้น
ในทนัที ถา้สถานการณ์นัน้ง่ายเกินไปจนรูว้ิธีการหาค าตอบหรือรูค้  าตอบทนัที แลว้สถานการณน์ัน้
ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าหรบัคนหนึ่งอาจไม่ใช่ปัญหาส าหรบัอีกคนหนึ่งก็ได ้
ส่วนปัญหาทางคณิตศาสตร์  (mathematics problem) หมายถึง  สถานการณ์ที่ เ ก่ียวกับ
คณิตศาสตรซ์ึ่งเผชิญอยู่และตอ้งการคน้หาค าตอบ โดยที่ยงัไม่รูว้ิธีการหรือขัน้ตอนที่จะได้ค าตอบ
ของสถานการณ์นั้นในทันที ทั้งนี ้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์วด้งันี ้

ฟุง ปุย ยี (Foong, 2007, p. 55) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตรร์ะหว่างปัญหา 
ที่แทจ้ริง (Real problem-solving tasks) กับปัญหาที่คุน้เคย (Routine problem Sums) มีความ
แตกต่างกนั คือ ปัญหาที่คุน้เคยเป็นปัญหาในระดับต ่าซึ่งมีไวเ้พื่ อฝึกฝนแค่ในขัน้ความรู ้ความจ า 
เป็นหลกัหรือถา้พิจารณาในเชิงกระบวนการก็เป็นแบบฝึกหดัที่ตอ้งการขัน้ตอนวิธีแก้ปัญหาแบบ
ตรงไปตรงมาก็ได้ค าตอบ แต่ส าหรบัปัญหาที่แทจ้ริงนั้นเป็นปัญหาที่ต้องการกระบวนการทาง
สติปัญญาในขัน้สงูกว่าซึ่งมีลกัษณะที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้

1) เป็นปัญหามีความซับซอ้นและไม่ใช่การคิดตามขั้นตอนวิธี (Non-algorithm 
thinking) 

2) เป็นปัญหาที่เนน้การวิเคราะหง์านและใชย้ทุธวิธีต่าง ๆ อย่างเป็นกระบวนการ 
3) เป็นปัญหาที่ส่งเสริมการส ารวจแนวคิด (Concepts) กระบวนการหรือ

ความสมัพนัธ ์ทางคณิตศาสตร ์
4) เป็นปัญหาเชิงสถานการณ์ที่ท้าทาย น่าสนใจ และกระตุ้นเรา้ใหเ้กิดความ

พยายาม ที่จะคน้หาค าตอบ 
นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตรอ์อกเป็นประเภทต่าง  ๆ 

ดงัต่อไปนี ้
โพลยา (Polya, 1957, p. 154) ไดแ้บ่งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยพิจารณาจาก

จดุประสงคข์องปัญหาออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1) ปัญหาให้ค้นหาค าตอบ (problem to find an answer) เ ป็น ปัญหา 
ที่ต้องการให้นักเรียนค้นหาค าตอบซึ่งอาจอยู่ในรูปปริมาณหรือจ านวน หรือให้หาวิธีการและ
ค าอธิบายเหตผุล 

2) ปัญหาให้พิสูจน์ (problem to prove) เป็นปัญหาที่ต้องการให้นักเรียน
แสดง การใหเ้หตผุลว่า “ขอ้ความที่ก าหนดใหเ้ป็นจรงิ” หรือ “ขอ้ความที่ก าหนดใหเ้ป็นเท็จ” 

ฮารท์ฟิลด ์เอดเวิดส ์และบิทเทอร  ์(Hatfield, Edwards, & Bitter, 2003, p. 37) 
ไดแ้บ่งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยพิจารณาจากลกัษณะของปัญหาออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ปัญหาปลายเปิด (open-ended problems) เป็นปัญหาที่มีค าตอบได้
หลายค าตอบ ปัญหาลกัษณะนีจ้ะมองว่ากระบวนการแกปั้ญหาเป็นสิ่งส าคญัมากกว่าค าตอบ 

2) ปัญหาให้ค้นพบ (discovery problems) เป็นปัญหาที่มีค าตอบเดียว 
แต่มีวิธีการหาค าตอบหลายวิธี 

3) ปัญหาแนะใหค้น้พบ (guided discovery problems) เป็นปัญหาที่ตอ้งมี
การแนะแนวทางในการหาค าตอบ 

เลสเตอร ์(Lester, 2001, p. 570) เมเยอรแ์ละเฮการดี์ (Mayer & Hegarty, 1996, 
p. 32) ได้แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยพิจารณาจากผู้แก้ปัญหาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ปัญหาที่คุน้เคย และปัญหาที่ไม่คุน้เคย 

1) ปัญหาที่คุน้เคย (routine problems) เป็นปัญหาที่นกัเรียนมีความคุน้เคย
กบั โครงสรา้งและกลยทุธใ์นการแกปั้ญหาเหลา่นัน้ มกัพบเห็นในหนงัสือเรียน สว่นมากเป็นปัญหา
ที่มี โครงสรา้งไม่ซบัซอ้นมากนกั 

2) ปัญหาที่ ไม่คุ้นเคย (non-routine problems) เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่
คุน้เคยกบัโครงสรา้งและกลยุทธใ์นการแกปั้ญหา มกัไม่ค่อยพบในหนงัสือเรียน เมื่อตอ้งเผชิญกับ
ปัญหาเหล่านี ้นกัเรียนตอ้งประมวลความรูค้วามสามารถหลายอย่างเขา้ดว้ยกนัจึงจะแกปั้ญหาได้
ส่วนมาก เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน ซึ่งปัญหาประเภทนี ้ถูกน ามาใช้ในการประเมิน
กระบวนการ แกปั้ญหาของนกัเรียน 

ทรงชยั อกัษรคิด (2553a, น. 17-19) ไดแ้บ่งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยพิจารณา
จากลกัษณะของปัญหาออกเป็น 6 ประเภทซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1) ปัญหาขัน้ตอนเดียว หรือปัญหาขอ้ความอย่างง่าย (one-step problems 
or simple translation problems) เป็นปัญหาที่ตอ้งการใหน้ักเรียนเปลี่ยนข้อความในปัญหาให้
เป็นประโยคสญัลกัษณ ์หรือการด าเนินการทางคณิตศาสตร ์ปัญหาประเภทนีม้ักเป็นปัญหาที่มี
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ขั้นตอนเดียว และนักเรียนเคยพบมาก่อนในการเรียนการสอนปกติ เช่น ปัญหาในหนังสือเรียน  
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหามักเป็นการเลือกการ ด า เนินการทางคณิตศาสตร์ (mathematical 
operation) 

2) ปัญหาหลายขั้นตอน หรือปัญหาข้อความที่ซับซ้อน (multiple-step 
problems or complex translation problems) เป็นปัญหาที่ตอ้งการใหน้ักเรียนเปลี่ยนขอ้ความ
ในปัญหาใหเ้ป็นประโยคสญัลกัษณ ์หรือการด าเนินการทางคณิตศาสตรเ์ช่นกนั แต่เป็นปัญหาที่มี 
2 ขั้นตอนหรือมากกว่า 2 ขั้นตอน กลยุทธ์ในการแก้ปัญหามักเป็นการเลือกการด าเนินการทาง
คณิตศาสตรท์ี่หลากหลาย (mathematical operations) 

3) ปัญหาปลายเปิด (open-ended problems) เป็นปัญหาที่ต้องการให้
นกัเรียนสรา้งค าถามขึน้มาเอง ปัญหาปลายเปิดจะมีค าตอบที่เปิดกวา้งและเป็นไปไดห้ลายค าตอบ 
หรือมีวิธีการและแนวทางในการหาค าตอบไดห้ลายวิธี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะแวดลอ้มและวิธีการ
แก้ปัญหา ปัญหาประเภทนีจ้ะใหค้วามส าคัญกับกระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญมากกว่า
ค าตอบ ซึ่งท าใหน้ักเรียนตอ้งหาค าตอบของปัญหา และตอ้งอธิบายและแสดงวิธีการที่ไดม้าของ
ค าตอบดว้ย 

4) ปัญหาที่เป็นกระบวนการ (process problems) เป็นปัญหาที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนขอ้ความในปัญหาใหเ้ป็นประโยคสญัลกัษณห์รือการด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ดใ้นทันที 
นกัเรียนตอ้งคน้หาขัน้ตอน และกลยทุธใ์นการหาค าตอบก่อน เช่น การวาดรูป การสรา้งตาราง หรือ
การแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ แลว้หา รูปแบบทั่วไปของปัญหา 

5) ปัญหาการประยุกต์ หรือปัญหาสถานการณ์ (applied problems or 
situation problems) เป็นปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนใช้ข้อ เท็จจริง ความรู้ ทักษะ และการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตรท์ี่ไม่ไดก้ าหนดไวใ้นปัญหามาช่วยแกปั้ญหา สว่นใหญ่มกัเป็นปัญหาใน
ชีวิตจริง (real life problems) ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการวิธีทางคณิตศาสตรม์าช่วยในการหา
ค าตอบ เช่น การรวบรวมขอ้มูล การแทนขอ้มลูดว้ย สญัลกัษณ ์การจดัระบบขอ้มูล ประมวลผล/
แปลผลขอ้มลู และการตดัสินใจ 

6) ปัญหาปริศนา (puzzle problems) เป็นปัญหาที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
ใชค้วามคิด สรา้งสรรค ์เชาวนปั์ญญา และความเฉียบคมมาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งบางครัง้อาจไม่
จ าเป็นตอ้งใชเ้นือ้หาคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา บางครัง้ก็ตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพาะปัญหาประเภทนี ้
เป็นปัญหาที่มองไดห้ลายแง่มุมและมักเป็นปัญหาลับสมอง ปัญหาทา้ทาย ซึ่งผูท้ี่มีทักษะการ
แกปั้ญหาจะแกปั้ญหาประเภทนีไ้ดดี้ 
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ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกใชปั้ญหาที่ไม่คุน้เคย (non-routine problems) ซึ่ง
เป็นปัญหาที่นกัเรียนไม่คุน้เคยกบัโครงสรา้งและกลยุทธใ์นการแกปั้ญหา มกัไม่ค่อยพบในหนงัสือ
เรียนและเป็นปัญหาการประยุกต์หรือปัญหาสถานการณ์ (applied problems or situation 
problems) ที่เป็นปัญหาในชีวิตจริง (real life problems) โดยใชเ้นือ้หาคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
จ านวนและพีชคณิต 

1.4 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555a, น. 145-158)ไดเ้สนอ

แนวคิดว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแกปั้ญหาเป็นการเรียนการสอนเนือ้หาทาง
คณิตศาสตรโ์ดยผ่านสถานการณ์ปัญหาที่มีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดม้ีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาดว้ยตนเองตามขัน้ตอนการแกปั้ญหาจะเป็น
การช่วยใหน้กัเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสยักระตือรือรน้ไม่ย่อทอ้ และมีความมั่นใจ
ในการแกปั้ญหาที่เผชิญอยู่ทัง้ภายในและนอกหอ้งเรียน ซึ่งเป็นทกัษะพืน้ฐานที่นกัเรียนสามารถน า
ติดตวัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวันไดน้านตลอดชีวิต โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านการแกปั้ญหา ครูจะตอ้งเตรียมปัญหาใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม แนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
การแกปั้ญหาควรเป็นดงันี ้

1) ครูควรใชก้ิจกรรมการเรียนแบบรว่มมือ หรือการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ย่อย 
กิจกรรมการเรียนแบบรว่มมือจะช่วยใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสท างานรว่มกันเป็น

ทีมหรือกลุ่ม ไดล้งมือแกปั้ญหาและปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ จนบรรลุจุดประสงคท์ี่วางไว้ ส่งเสริมให้
นกัเรียนพดูคยุสื่อสารซึ่งกนัและกนัอนัน าไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าเสนอยทุธวิธีและ
กระบวนการในการแก้ปัญหาของตนเอง ไดส้ะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธวิธีแก้ปัญหาและ
กระบวนการแก้ปัญหาที่กระท าร่วมกัน ตลอดจนไดเ้รียนรูท้ี่จะยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหน้ักเรียนมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทัง้ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้ตลอดจนเข้าใจแนวคิด 
ทางคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างลกึซึง้ และจดจ าไดน้านมากขึน้ 

2) ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ครูอาจเริ่มต้นจากการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

เพราะการแก้ปัญหาแต่ละครัง้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและกระบวนการของการ
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แก้ปัญหา ได้เรียนรูค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละสรา้งความรูท้างคณิตศาสตรใ์หม่ ๆ ผ่านการ
แกปั้ญหา 

3) ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตนคิด และน าเสนอแนวคิด
ของตนอย่างอิสระ 

ครูอาจเริ่มตน้จากการใหน้กัเรียนเติมค าตอบเพียงค าเดียว เติมค าตอบสัน้ ๆ  
แลว้จึงเติมค าตอบเป็นขอ้ความ หรือประโยค และเมื่อนกัเรียนคุน้เคยกบัการไดคิ้ด การอธิบายใน
สิ่งที่ตนเองคิด และการน าเสนอแนวคิดของตนแลว้ครูควรใหน้ักเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม
เพราะการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มจะช่วยใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสฝึกทักษะการคิด การใหเ้หตุผล การ
สื่อสาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตรแ์ละการน าเสนอรว่มกบัเพื่อนสมาชิกในกลุม่ดว้ย 

4) ครูควรยอมรบัความคิดเห็นของนกัเรียนไม่ว่าจะถูกหรือผิด 
ขณะที่นักเรียนอธิบายและน าเสนอแนวคิดของตน ครูควรยอมรับความ

คิดเห็นของ นกัเรียนไม่ว่าจะถกูหรือผิดซึ่งการตอบผิดของนกัเรียนจะท าใหค้รูไดรู้ว้่าขอ้ผิดพลาดนัน้
มาจากไหนและมีมากนอ้ยเพียงใด ครูไม่ควรย า้สิ่งที่นกัเรียนท าผิดหรือเขา้ใจผิดแต่ครูควรซกัถาม 
อธิบายและเปิดอภิปราย เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวคิดและกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ที่ถกูตอ้ง 

5) ครูควรสนบัสนนุใหน้กัเรียนเริ่มตน้คิดหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อน 
ในการท ากิจกรรมครูควรสนับสนุนใหน้ักเรียนเริ่มตน้คิดหาวิธีแกปั้ญหาดว้ย

ตนเองก่อน เนื่องจากมีนกัเรียนจ านวนมากที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มตน้คิดแกปั้ญหาอย่างไร จึงรอใหค้รู
แนะและตัง้ค าถามน า ครูควรตระหนกัว่าการถามน ามากเกินไป จะท าใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัการคิด 
เพื่อตอบค าถามครูที่ละค าถาม ต่อเนื่องกันจนได้ค าตอบ โดยไม่คิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ครบ
ขัน้ตอนหรือกระบวนการดว้ยตนเอง 

6) ครูควรสนับสนุนใหน้ักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาตามขั้นตอนและ
กระบวนการแกปั้ญหา 

ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัขัน้ตอนและ
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรแ์ก่นกัเรียน เลือกใชปั้ญหาที่สง่เสรมิกระบวนการแกปั้ญหา 
ทางคณิตศาสตรใ์นการด าเนินกิจกรรมแล้วสนับสนุนให้นักเรียนคิดและลงมือแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับขั้นตอนและ
กระบวนการแกปั้ญหาที่ถกูตอ้ง 

7) ครูควรสนบัสนนุใหน้กัเรียนใชย้ทุธวิธีแกปั้ญหามากกว่าหนึ่งยทุธวิธี 
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เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาจนได้ค าตอบของปัญหาแล้ว ครูควรกระตุ้นและ
สนับสนุนใหคิ้ดหายุทธวิธีแกปั้ญหาอ่ืนที่แตกต่างจากเดิม แลว้ใหน้ักเรียนใชยุ้ทธวิธีแกปั้ญหาอ่ืน
นัน้ หาค าตอบของปัญหาอีกครัง้ เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักว่าปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถใช้
ยทุธวิธีแกปั้ญหาไดม้ากกว่าหนึ่งยทุธวิธี 

8) ครูควรสนบัสนุนใหน้ักเรียนส ารวจ สืบสวน สรา้งขอ้ความคาดการณ ์อธิบาย 
และตดัสินขอ้สรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง 

ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนได้ส  ารวจ สืบสวน สร้างข้อความคาดการณ์ 
อธิบายและตดัสินขอ้สรุปในกรณีทั่วไปดว้ยตนเอง ซึ่งอาจเริ่มจากการใหน้กัเรียนฝึกตัง้ค าถามกับ
ตัวเองบ่อย ๆ โดยเป็นค าถามที่ตอ้งการค าอธิบาย เช่น เพราะเหตุใด ท าไม และอย่างไร แลว้ให้
นักเรียนลงมือส ารวจสืบสวน รวบรวมข้อมูล ค้นหาความสัมพันธ์และแบบรูปสร้างข้อความ
คาดการณ์ อธิบายและตรวจสอบขอ้ความคาดการณ ์ตลอดจนตัดสินขอ้สรุปในกรณีทั่วไปของ
ตนเอง 

9) ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนใชช้่องทางการสื่อสารไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทาง  
ในการน าเสนอยทุธวิธีและกระบวนการแกปั้ญหา 

เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาจนได้ค าตอบของปัญหาและน าเสนอยุทธวิธีใน
กระบวนการแกปั้ญหาแลว้ ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดหาใชช้่องทางการสื่อสารอ่ืนที่ใชใ้นการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร ์และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตรอี์กครัง้ เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกั
ว่า ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการน าเสนอไดม้ากกว่า
หนึ่งช่องทางการสื่อสาร 

10) ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาทั้งในคณิตศาสตร์   
และในบรบิทอ่ืน ๆ 

ในการลงมือแกปั้ญหาทัง้ในคณิตศาสตรแ์ละในบริบทอ่ืน ๆ นกัเรียนไม่เพียง 
มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหลาย ๆ แบบ แต่นักเรียนยังมีประสบการณ์ในการเชื่อมโยง
ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตรก์ับแนวคิดของศาสตร์อ่ืนขณะแก้ปัญหาอีกด้วยซึ่งจะท าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตรว์่าสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นบริบทอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
คณิตศาสตรไ์ด ้และการแกปั้ญหาหลาย ๆ แบบมีคณุค่ามากกว่าการแกปั้ญหาแบบเดียว 

11) ครูควรสนบัสนนุใหน้กัเรียนสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 
เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาจนได้ค าตอบของปัญหาแล้วครูควรสนับสนุนให้

นกัเรียนสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม โดยอาศยัแนวคิดยุทธวิธีและกระบวนการแกปั้ญหา
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จากปัญหาเดิม ซึ่งในการสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พิ่มเติมนี ้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคข์องตนไดอ้ย่างหลากหลายและเป็นอิสระ 

12) ครูควรสนบัสนนุใหน้กัเรียนรบัรูก้ระบวนการคิดของตนเอง 
หลงัจากนกัเรียนแกปั้ญหาจนไดค้ าตอบของปัญหาแลว้ ครูควรสนบัสนุนให้

นกัเรียนไดร้บัรูก้ระบวนการคิดของตนเอง ตรวจตราความคิด และกระบวนการคิดของตนเองว่ามี
สิ่งใด บา้งที่รู ้และมีสิ่งใดบา้งที่ไม่รู ้ตลอดจนสะทอ้นกระบวนการแก้ปัญหาของตนออกมาด้วย 
โดยการใหน้กัเรียนเขียนอนุทิน เช่น ความคิดเห็นของขา้พเจา้ต่อการแกปั้ญหานี ้ความประทับใจ
ของขา้พเจา้ต่อการแกปั้ญหา อปุสรรคที่ขา้พเจา้พบในการท าการแกปั้ญหา ยุทธวิธีอ่ืนที่ใชใ้นการ
แกปั้ญหา ความสมเหตสุมผลในการใหเ้หตผุลของขา้พเจา้ ประสิทธิภาพในการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร ์และการน าเสนอของขา้พเจา้ในการแก้ปัญหา หรือความสามารถในการเชื่อมโยง
แนวคิดทางคณิตศาสตรข์องขา้พเจา้ในการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

13) ครูควรเปิดอภิปรายร่วมกับนักเรียนเก่ียวกับยุทธวิธี และกระบวนการ
แกปั้ญหา 

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เก่ียวกับยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ครูควรเป็นผูน้  าเปิดอภิปรายร่วมกับนักเรียนทัง้ชัน้ เก่ียวกับยุทธวิธีและกระบวนการ
แกปั้ญหาที่นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดป้ฏิบติั แลว้ร่วมกนัสรุปว่ายุทธวิธีและกระบวนการแกปั้ญหาใดที่
มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัจะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแกปั้ญหาโดย
ใชส้ถานการณปั์ญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตจริง ส่งเสริมใหน้ักศึกษาครูคณิตศาสตรม์ีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาดว้ยตนเองตามขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือเป็นกลุ่มย่อย เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตนคิด และน าเสนอแนวคิดของตนอย่างอิสระ ใช้ยุทธวิธี
แกปั้ญหามากกว่าหนึ่งยทุธวิธี  และสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม  
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1.5 แนวการประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน (2553, น. 41-44) กล่าวว่า การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรูผู้ส้อนตอ้งด าเนินการ
ควบคู่ไปกบักระบวนการจัดการเรียนรูใ้หเ้ป็นปกติและสม ่าเสมอ โดยใชว้ิธีการวัดและประเมินผล 
อย่างหลากหลาย เพราะการประเมินในชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการ
ความกา้วหนา้ในการเรียนรูอ้ันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ มากนอ้ย
เพียงใด มีสิ่งใดไดร้บัการพัฒนา และมีสิ่งใดตอ้ง ปรบัปรุงและส่งเสริม โดยแบ่งการประเมินเป็น     
3 ระยะ ไดแ้ก่ การประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และประเมินผลหลงัเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

1. การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินที่ผูส้อนด าเนินการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความรู ้ทกัษะ/กระบวนการ ความพรอ้มดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน โดยใชว้ิธีที่เหมาะสม เพื่อ
เตรียมผูเ้รียนทกุคนใหม้ีความพรอ้มน าไปสูก่ารวางแผนการจดัการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของผูเ้รียนรายบุคคล รายกลุ่ม หรือรายหอ้งเรียนทัง้นีก้ารประเมินผลจ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือที่มี
คณุภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชิงคณุภาพเช่น ขอ้สอบ วินิจฉัย แบบสอบถาม แบบส ารวจรายการ แบบ
สมัภาษณ ์ฯลฯ ซึ่งจะช่วยใหก้ารจดักระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน
ไดเ้ป็นอย่างดี แต่จะไม่น าผลการประเมินนีไ้ปใชใ้นการพิจารณาตดัสินผลการเรียน 

2. การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินที่ผู ้สอนด าเนินการประเมิน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูห้รือหน่วยการเรียนรู ้เพื่อตรวจสอบ
พัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน น าไปสู่การแกไ้ข ปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูข้องผูส้อน และ
การพฒันา คณุภาพผูเ้รียนตามศกัยภาพรายบุคคล รายกลุม่ หรือรายหอ้งเรียน ผลการประเมินจะ
สะทอ้นความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้ตามศักยภาพของผูเ้รียน โดยผูส้อนตอ้งเลือกวิธีการวัดและ
ประเมินผล ที่เหมาะสม สอดคลอ้งกับภาระงานหรือกิจกรรมที่ก าหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั ทัง้นีก้าร
ประเมินผลจ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือที่มีคุณภาพใหไ้ดข้อ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น แบบทดสอบ แบบ
สงัเกต แบบสมัภาษณ ์แบบบนัทึก และแบบสรุปความรู ้เป็นตน้ โดยเนน้การประเมินตามสภาพ
จรงิ 

3. การประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินที่ผู ้สอนประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความส าเร็จ ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เมื่อสิน้สุดหน่วยการเรียนรู ้รวมถึงปลายปี/ 
ปลายภาค ผลที่ไดเ้มื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนจะท าใหส้ามารถประเมิน
ศกัยภาพในการเรียนรูข้องผูเ้รียนและประสิทธิภาพในการสอนของผูส้อน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555a, น. 158-165)เห็นว่า 
การประเมินผลการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรค์วรยดึหลกัการดงันี ้

1) การประเมินผลตอ้งมีวตัถปุระสงคข์องการประเมินผลที่ชดัเจน 
2) การประเมินผลตอ้งกระท าอย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน

การสอน 
3) การประเมินผลตอ้งเลือกใชเ้ครื่องมือและวิธีการวัดที่หลากหลาย เพื่อน าไปสู่

ขอ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบันกัเรียนรอบดา้น 
4) การประเมินผลการเรียนรูต้้องเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความกระตือรือรน้ในการปรบัปรุงความสามารถดา้นคณิตศาสตรข์องตน 
ดงันัน้ในการประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ผูว้ิจยัจะแบ่งการประเมิน

เป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ การประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และประเมินผลหลงัเรียน ซึ่ง
กระท าอย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอนโดยใช ้แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ ์
และแบบทดสอบ 

 
ตอนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกน าไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี ้ทรงชัย อักษรคิด (2553a, น. 1) ได้ให้
ความเห็นว่า ถา้ เซอร ์ไอแซก นิวตนั (Sir Isaac Newton, ช่วง ค.ศ.1643-1727) ท าเฉยเมยไม่คิดว่า 
“การที่ลกูแอปเป้ิล ตกลงบนพืน้ดิน” นัน้เป็นปัญหาแลว้ความรูเ้รื่องแรงโนม้ถ่วงหรือแรงดึงดูดของ
โลกก็อาจจะไม่เกิดขึน้ หรือถา้นกัคณิตศาสตรใ์นสมยัก่อนละเลยไม่สนใจว่า  “การพิสจูนส์จัพจนท์ี่ 
5 ของยุคลิดสามารถท าไดห้รือไม่” นัน้ เป็นปัญหา แลว้เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด (Non Euclidean 
Geometry) ก็อาจจะไม่เกิดขึน้ หรือถา้เลออนฮารด์ ออยเลอร ์(Leonhard Euler, ช่วง ค.ศ.1707-
1783) เพิกเฉยต่อสถานการณท์ี่ว่า “การเดินผ่านสะพานโคนิกสเ์บิรก์ (Konigsberg Bridges) ให้
ครบทัง้เจ็ดสะพานโดยไม่ใหซ้  า้เสน้ทางเดิมและกลบัมายงัจุดเริ่มตน้ท าไดห้รือไม่” นัน้ เป็นปัญหา
แลว้ความรูเ้รื่องทฤษฎีข่ายงาน (Network theory) ก็อาจจะไม่เกิดขึน้ เป็นตน้ 

การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นแง่มุมหนึ่งที่ส  าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรร์วมไปถึงการใช้ปัญหาในการสืบเสาะแสวงหาความรู ้ช่วยพัฒนาความสามารถ 
ในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน ช่วยเชื่อมโยงเนือ้หาคณิตศาสตร ์และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  
ความเขา้ใจทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รียนไดอี้กทางหนึ่ง โดยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถ  
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ที่จะเกิดขึน้ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการแก้ปัญหาก็ได้ จะเห็นได้ว่าการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรก์ับการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งสัมพันธ์กันและเป็นกิจกรรมที่ส  าคัญ  
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งบราวน์และวอลเทอร์ (Brown & Walter, 2005, pp. 1-3)  
มีแนวคิดว่า การตั้งปัญหาสัมพันธ์กันอย่างลุ่มลึกกับกระบวนการแก้ปัญหาในสองส่วน คือ  
1) การแกปั้ญหาใหม่ ๆ จ าเป็นตอ้งใชท้ักษะต่าง ๆ มากมายเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะตอ้งตัง้ปัญหาที่ดีขึน้มาก่อน และ 2) บางครัง้หลงัจากท่ีเราแกปั้ญหาจนหาผลลพัธห์รือ
ค าตอบไดแ้ลว้เราอาจจะยงัไม่เขา้ใจถึงความส าคญัของสิ่งที่ไดท้ าลงไปจนกว่าเราจะเริ่มสรา้งหรือ
ขยาย และวิเคราะหปั์ญหาใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นักบัปัญหาเดิม สอดคลอ้งกบั ซิลเวอรแ์ละ
คณะ  (Silver & et al, 1996, p. 294) ที่ ให้ความ เห็นว่ า  การตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
อาจเกิดขึน้ได้หลังจากแก้ปัญหาแล้วท าการตรวจสอบเงื่อนไขของปัญหาที่ก าหนดให้อีกครั้ง 
เสมือนเป็นการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรด์้วย "การตรวจสอบ หรือมองย้อนกลับ" ในขั้นตอน 
การแกปั้ญหาของโพลยา (Polya, 1957, p. 18) 

2.1 ความหมายของการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์วด้งันี ้

ซิลเวอร ์(Silver, 1994, pp. 66-85) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตัง้ปัญหาหมายถึง  
การท าให้เกิดปัญหาใหม่ (Generation of New Problems) หรือการปรับเปลี่ยนปัญหาที่ให้มา  
(Re-formulation of Given Problems) 

อิงลิช (Lyn D English, 1997b, p. 172) การตัง้ปัญหามีความหมาย รวมถึงการ
สรา้งปัญหาใหม่ ๆ ขึน้มาจากสถานการณท์ี่ก าหนดให ้หรือเป็นการสรา้งปัญหาโดยการปรบัขยาย
เงื่อนไขของปัญหาเดิมที่เคยแกม้าแลว้ซึ่งปัญหาที่สรา้งยงัคงสมัพนัธก์บัปัญหาเดิมอยู่ก็ได ้

สโตยาโนวา (Stoyanova, 2003, pp. 33-37) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตัง้โจทย์
ปัญหาเป็นกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการตัง้ปัญหาในหอ้งเรียนเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ครูเป็นผูต้ั้งปัญหาเพื่อใหน้ักเรียนร่วมกันคิดแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น หรือใหผู้เ้รียนเป็นผูต้ัง้
ปัญหาแลว้ให ้นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ช่วยกนัแกปั้ญหาก็ได ้

นิโคลาว และ ฟิลลิปพู (Nicolaou & Philippou, 2007, p. 50) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่า การตั้งโจทย์ปัญหา หมายถึง การท าให้เกิดโจทย์ใหม่และค าถามต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร ์
เช่นเดียวกบัการน าโจทยม์าเปลี่ยนรูปใหม่ภายใตก้ระบวนการแกโ้จทยต์ามที่ก าหนดให ้เมื่อคนแก้
โจทยพ์ูดใหม่หรือสรา้งขึน้ใหม่จากโจทยท์ี่ก าหนดใหใ้นทางใดทางหนึ่งเพื่อใหท้างไปสู่ค  าตอบ
ไดม้ากขึน้ 
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เครือวลัย ์ไวแสง (2549, น. 6) ใหค้วามหมายของการตัง้ปัญหาว่า หมายถึง การ
ยอมรับปัญหาและการท้าทายปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามกรอบทฤษฎีของ Brown & Walter 
(2005) การสรา้งปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 คือการยอมรบัปัญหา (accepting) 
ว่าเป็นปัญหาของตนเองเมื่อเป็นปัญหาของตนเองจึงอยากจะแกปั้ญหา พฤติกรรมที่แสดงออกว่ามี
การยอมรบัปัญหา คือ มีการพดูถึงเงื่อนไขที่โจทยก์ าหนดให ้ตีความโจทยปั์ญหา มีความพยายาม
ที่จะหาค าตอบ เสี่ยงตั้งค าถามโดยที่อาจจะไม่มีวิธีการหาค าตอบเลย มีการตีความหมายของ
คณิตศาสตร ์ระยะที่ 2 คือ การทา้ทายปัญหา (challenging) ไดแ้ก่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
ปัญหา การตัง้ค าถามเชิง “ถา้เป็นอย่างนีแ้ลว้จะเป็นอย่างไร (What if.)” หรือ “ถา้ไม่เป็นอย่างนัน้
แลว้จะเป็นอย่างไร (What if not)” 

ศุภวรรณ โคตรท่าน (2551, น. 6) ให้ความหมายของการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ว่าหมายถึง การที่นักเรียนตั้งปัญหาย่อย  ๆ จากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่
ก าหนดให ้หรือการเห็นแง่มมุต่าง ๆ ที่จะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่อไป ซึ่งเกิดจาก 2 แง่มมุ ไดแ้ก่ 
การยอมรบั (accepting) หมายถึง การที่นกัเรียนน าสิ่งที่ตนเองไดเ้รียนรูม้าก่อน หรือแง่มมุต่าง ๆ 
จากเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหาปลายเปิดที่ก าหนดให ้หรือแง่มมุจากการที่ไดป้ฏิสมัพนัธ์กันใน
กลุ่มย่อยมาใช้ในการแก้ปัญหา และการท้าทาย (challenging) หมายถึง การที่นักเรียน
เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขของสถานการณปั์ญหาปลายเปิดที่ก าหนดให ้หรือเปลี่ยนแง่มมุที่จะน ามาใช้
ในการแกปั้ญหา จากการที่ไดป้ฏิสมัพนัธก์นัในกลุม่ย่อย 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง  
กระบวนการในการสรา้งสถานการณท์างคณิตศาสตรท์ี่ไดจ้ากการปรบัปรุงขอ้มลูหรือขยายเงื่อนไข
จากปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้หรือสรา้งขึน้ใหม่จากเรื่องราวหรือขอ้มลูที่ก าหนดให ้

2.2 กระบวนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นักการศึกษาคณิตศาสตร์หลายท่านมองว่าการตั้งปัญหากับการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัและเป็นกิจกรรมที่ส  าคญัในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ซึ่งโพลยา(Polya, 1954) ได้กล่าวว่า ในกระบวนการเรียนรูค้ณิตศาสตรผ์่านการ
แกปั้ญหานัน้การตัง้ปัญหานับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคญัและเป็นส่วนที่แยกออกจากกันไม่ได้
จากการแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของอิงลิช  (Lyn D. English & Watson, 2015, p. 242)  
ที่เสนอความคิดเห็นว่าการแก้ปัญหานั้นมักจะมาคู่กันกับการตั้งปัญหาอยู่เสมอซึ่งเป็นพืน้ฐาน 
ที่ส  าคญัของการจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ซึ่งโคจิมะ มิวะ และมทัซุอิ (Kojima, Miwa, & Matsui, 
2013, pp. 161-190) ไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดของกระบวนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรไ์วด้ัง
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ภาพประกอบ 3 และ 4 เช่นเดียวกับ ซิลเวอร ์(Silver, 1994, pp. 24-29) ไดน้ าเสนอกรอบแนวคิด
ในตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์(Silver’s problem-posing model) ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในการเรียนรูก้ารตัง้ปัญหาใหม่โดยการเลียนแบบจากตวัอย่าง 
 
ที่มา: (Kojima et al., 2013, pp. 161-190) 
 

ภาพประกอบ 4 ไดแ้สดงถึงกรอบแนวคิดในการเรียนรูก้ารตั้งปัญหาใหม่โดยการ
เลียนแบบจากตัวอย่าง ในการเรียนรูด้ว้ยการตั้งปัญหาด้วยการเลียนแบบจากตัวอย่างผู้เรียน
จ าเป็นตอ้งตัง้ปัญหาขึน้ใหม่จากตัวอย่างที่ก าหนดใหใ้นครัง้แรก แลว้ใหผู้เ้รียนน าเสนอปัญหาที่
ตัง้ขึน้ในแต่ละครัง้ ท าใหเ้ราสามารถอธิบายถึง หลกัการตัง้ปัญหาขึน้ใหม่จากตวัอย่างที่ก าหนดให้
จะถูกบดบังไวด้ว้ยตัวอย่างที่สรา้งขึน้ ดังนั้นเมื่อผูเ้รียนศึกษาตัวอย่างที่สรา้งขึน้จากตัวอย่างที่
ก าหนดให้แล้วน าเสนอปัญหาจะท าให้พบข้อมูลที่ปรากฏจะแสดงถึงกระบวนการตั้งปัญหา 
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง จากตัวอย่างที่ก าหนดใหใ้นตัวอย่างที่สรา้งขึน้  (ลูกศรสีด าตัวหนาใน
ภาพประกอบ 4) 

ตัวอย่างที่
ก าหนดให้ 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 

ปัญหาใหม่ ปัญหา 

ระบบการตัง้ปัญหาขึน้
ใหม่ 

กิจกรรมการเรียนรู(้b): การเปลี่ยนแปลงของการ
เรียนรู ้(การเปลี่ยนของความคิดต่างๆ) 

การเรียนรู ้
การตัง้ปัญหาขึน้ใหม่ 

การเรียนรู ้
การตัง้ปัญหาขึน้ใหม่ 

ผูเ้รียน 

กิจกรรมการเรียนรู(้a): การเลียนแบบ 
ของกระบวนการสรา้งปัญหาขึน้ใหม่ 
(การเรียนรูค้วามคิดตา่งๆ) 
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ภาพประกอบ 4 (a) แสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้รียนด าเนินการตั้งปัญหาขึน้ใหม่ที่มีความ
สอดคลอ้งกบัตวัอย่างที่ก าหนดใหโ้ดยการปรบัเปลี่ยนตวัอย่างที่ก าหนดให ้

ภาพประกอบ 4 (b) แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่ ได้เรียนรู้ผ่านการ
เลียนแบบตัวอย่างที่ก าหนดใหน้ าไปสู่การตัง้ปัญหาขึน้ใหม่ ตัวอย่างเช่นผูเ้รียนอาจตัง้ปัญหาขึน้
ใหม่โดยการปรบัเปลี่ยนแนวคิดที่ใชใ้นตวัอย่างแลว้เพิ่มขัน้ตอน/การด าเนินการในการแกปั้ญหา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดพืน้ฐานของการตัง้ปัญหาใหม่ 
 
ที่มา: (Kojima et al., 2013, pp. 161-190) 
 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดพืน้ฐานของการตัง้ปัญหาใหม่แสดงถึงหลกัการของการ
ตัง้ปัญหาขึน้ใหม่โดยใชข้อ้มูลจากปัญหาก่อนหนา้ ในกรณี 1 เป็นวิธีการและหลกัการตัง้ปัญหา
ใหม่ อธิบายไดว้่าเมื่อมีการตัง้ปัญหาใหม่จากการแกปั้ญหามาแลว้ ปัญหาที่ตัง้ขึน้ใหม่นีจ้ะเรียกว่า 
ตัวอย่างที่สรา้งขึน้ใหม่โดยมีพืน้ฐานมาจากขอ้มูลที่ก าหนดใหซ้ึ่งอาจเป็นปัญหาที่ประกอบด้วย
ขอ้มูลจากปัญหาที่เคยแกม้าแลว้ โดยปัญหาใหม่ B-2 และ B-3 ถูกตัง้ขึน้จากสถานการณ ์A-1,  
A-2, A-3 และ ตวัอย่างปัญหา B-1 ที่สรา้งขึน้มา 

จากกรอบแนวคิดของกระบวนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโคจิมะ มิวะ 
และมัทซุอิ แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ว ้2 ส่วนคือ 1) การตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากการเลียนแบบตัวอย่างปัญหาที่ก าหนดโดยการเปลี่ยนข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูล  

A-1 

A-2 
 

A-3 

B-1 

B-2 
 

B-3 

สถานการ

1 

2 

3 

วิธีการแก้ปัญหา A B 

การเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลง 

การตั้งปัญหาขึน้ใหม่ 
ขอ้มลูที่ก าหนดให ้ ตวัอยา่งที่สรา้งขึน้ใหม่ 

กรณี 1 
ขอ้มูล ผลลพัธ์ 
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และ 2) การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเพิ่มสถานการณ์ต่าง ๆ และเปลี่ยนแปลงวิธีการ
แกปั้ญหา 

ซิลเวอร์ (Silver, 1994, pp. 24-29) ได้น าเสนอกรอบแนวคิดในตั้ง ปัญหาทาง
คณิตศาสตร  ์(Silver’s problem-posing model) ซึ่งหมายถึง Problem generation คือการสรา้ง
ปัญหาใหม่ ๆ จากเรื่องราวหรือขอ้มูลที่ก าหนดให้ และ Problem reformulation คือการปรบัปรุง
ขอ้มลูหรือขยายเงื่อนไขจากปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ ดงัภาพประกอบ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 Silver’s problem-posing model 
 
ที่มา: (Silver, 1994, pp. 19-28) 
 

จากภาพประกอบ 5 อธิบายได้ว่า ในการตั้งปัญหาใหม่ ๆ อาจเกิดขึน้ได้ก่อน
กระบวนการแก้ปัญหาทั้งนี ้ขึน้อยู่กับบริบทหรือสถานการณ์ที่ก าหนด ซึ่งการแก้ปัญหาไม่ใช่
วตัถุประสงคห์ลกัของกระบวนการตัง้ปัญหา แต่มุ่งเนน้ไปที่การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หม่  ๆ 
โดยนกัเรียนจะไดร้บัเรื่องราว ขอ้มลูหรือบรบิทท่ีสามารถใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หม่ ๆ 

นอกจากนี ้ปัญหาที่เกิดขึน้อาจเกิดขึน้หลังจากแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ไปแล้วซึ่ง
คลา้ยคลึงกบัขัน้ตอนที่ 4 ของโพลยา (Polya, 1957, p. 8) ในการตรวจสอบผลหลงัจากแก้ปัญหา
โดยนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หม่ ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกัน
สามารถท าไดโ้ดยการขยาย แกไ้ขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปจากเดิม หรือสรา้งความเชื่อมโยง
ระหว่างความคิดทางคณิตศาสตร ์

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยสนใจใช้กระบวนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ 

ซิลเวอร ์(Silver’s problem-posing model)  ซึ่งมี 2 ขัน้ตอนดงันี ้1) สรา้งสถานการณห์รือปัญหา 

 

 ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์

 
 

 
 

ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์

การสรา้งปัญหาใหม ่การสรา้งปัญหาใหม ่ การแกปั้ญหา 

การปรบัปรุง/ขยาย  
จากปัญหาเดิม 
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จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ เคยแก้มาแล้ว  (Problem reformulation) และ 2) สร้าง
สถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) 

 
ตอนที ่3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เสริมสร้าง
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี จึงจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแนวคิด เนือ้หาสาระ โครงสรา้ง และกระบวนการจดัเรียนรูส้  าหรบั
ครูคณิตศาสตร์ใหส้อดคลอ้งก ับบร ิบทที ่เปลี ่ยนแปลงไปดว้ย  ซึ ่งการเตรียมนักศึกษาครู
คณิตศาสตรใ์หพ้รอ้มกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก ผูส้อนจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพรอ้มใน
การจัดการเรียนรูใ้ห้นักศึกษาครูคณิตศาสตรม์ีความรูใ้นวิชาหลกั(Core  Subjects) มีทักษะการ
เรียนรู้(Learning Skills)และพัฒนานักศึกษาครูคณิตศาสตร์ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะชีวิต ดงันัน้ผูส้อนตอ้งให้
นักศึกษาครูคณิตศาสตรเ์รียนจากสถานการณใ์นชีวิตจริงและเป็นผูส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง
โดยมีผูส้อน เป็นผูจุ้ดประกายความสนใจใฝ่รู ้ อ  านวยความสะดวก และสรา้งบรรยากาศ ใหเ้กิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2560a, น. 
60-61) 

3.1 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
มอสสแ์ละคณะ (Moses & et al, 1990, pp. 80-91) มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ  

เรสและคณะ (Reys & et al, 2004, pp. 122-123) ว่า ในการจดัการเรียนการสอนครูผูส้อนสามารถ
ช่วยใหน้กัเรียนเรียนรูก้ารตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด ้โดยมีหลกัการ 4 ขอ้ดงัต่อไปนี ้

1) มุ่งความสนใจของนักเรียนไปที่ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา ทัง้นีข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาอาจเป็นไปได ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

1.1) ขอ้มลูที่ใหน้กัเรียนโดยตรง (สิ่งที่รูแ้ลว้)  
1.2) ขอ้มลูที่มุ่งหมายใหน้กัเรียนคน้หา (สิ่งที่ยงัไม่รู)้ 
1.3) ขอ้มลูที่ใหแ้บบจ ากดัที่สมัพนัธก์บัค าตอบ 
โดยส่งเสริมใหน้กัเรียนถามค าถาม “จะเกิดอะไรขึน้ถา้” (What if questions) 

เช่น จะเกิดอะไรขึน้ถา้นกัเรียนเปลี่ยนขอ้มลูที่นกัเรียนรูแ้ลว้ใหเ้ป็นแบบอื่น ๆ หรือจะเกิดอะไรขึน้ถา้
นักเรียนสลับกันระหว่างขอ้มูลที่นักเรียนรูแ้ลว้กับขอ้มูลที่ยังไม่รู ้หรือจะเกิดอะไรขึน้ถ้านักเรียน
เปลี่ยนแปลงขอ้มลูที่ใหม้าแบบจ ากดั เป็นตน้ 

2) เริ่มจากหวัขอ้เรื่องหรือแนวคิด (Concepts) ทางคณิตศาสตรท์ี่นกัเรียนคุน้เคย 
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3) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้สิ่งที่คลุมเครือ (สิ่งที่นักเรียนไม่แน่ใจหรือที่ต้องการ
ทราบ) ขณะที่นกัเรียนแกปั้ญหาไปยงัการสรา้งค าถามหรือปัญหาใหม่ 
  4) สอนความคิดเก่ียวกับขอบเขต (Domain) ใหก้ับนักเรียน โดยขอบเขตในที่นี ้
อาจ เป็นขอบเขตของจ านวนที่ปรากฏในปัญหา โดยครูผูส้อนฝึกใหน้ักเรียนใชว้ิธีการขยายหรือ
จ ากดัขอบเขตของปัญหา ยกตวัอย่างเช่น ปัญหา “จงหาผลคณูของจ านวนสามจ านวนที่มีผลลพัธ์
เท่ากับ 24” ทัง้นี ้ค  าตอบมีความหลากหลายขึน้อยู่กับการพิจารณาขอบเขตของจ านวน เช่น ถา้
ขอบเขตเป็นจ านวนนับ หรือเป็นเพียงจ านวนคู่บวก หรือเป็นจ านวนเต็มทัง้หมด (ทัง้จ านวนบวก
และลบ) หรือขอบเขตเป็นเศษสว่นหรือทศนิยมก็ได ้เป็นตน้ 

สุริเยส สุขแสวง (2548, น. 55-56)ไดน้ าเสนอขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ใชเ้ทคนิคการตัง้ปัญหา ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้6 ขัน้ ดงันี ้

ขั้นที่ 1 เริ่มต้น (Getting Started) ครูกล่าวถึงสาระที่จะเรียนในชั่ วโมงนี ้ โดย
กล่าวถึงความส าคัญและเป้าหมายของเรื่องที่จะเรียน และสอบถามผูเ้รียนว่าผูเ้รียนมีความรู ้ใน
เรื่องที่จะเรียนมาบา้งแลว้หรือไม่อย่างไร ครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนน าความรูท้ี่มีอยู่มาใชใ้นการเรียน 
เนือ้หาในวนันี ้

ขั้นที่  2 น า เสนอปัญหาที่ เ ก่ียวข้องกับเรื่ องที่ จะสอน (Posing a Related 
Problem) ครูน าเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่จะเรียนในชั่วโมงนีต่้อผู้ เรียน 
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนน าเสนอปัญหาดว้ย 

ขัน้ที่ 3 มอบหมายงาน (Generating a Task) ครูมอบหมายงานจาก ปัญหาหรือ
สถานการณใ์หน้กัเรียนเพื่อเรียนรูม้โนทศัน ์สรุปมโนทศัน ์และเรียนรูว้ิธีการแกปั้ญหา 

ขัน้ที่ 4 คน้หาสถานการณท์างคณิตศาสตร ์(Finding Mathematics Situations) 
โดยนกัเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคน้หาสถานการณท์างคณิตศาสตรท์ี่ หลากหลายที่เก่ียวขอ้ง
กบัหวัขอ้ที่เรียนในวนันี ้นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัอภิปรายและแสดงความ คิดเห็นว่าสถานการณท์ี่
เพื่อนนกัเรียนน าเสนอเก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธก์บัหวัขอ้ที่เรียนในวนันีห้รือไม่ อย่างไร 

ขัน้ที่ 5 สรา้งเป็นโจทยปั์ญหา (Generating Problem) สืบเนื่องจาก ขัน้ตอนที่ 4 
หลงัจากนักเรียนไดช้่วยกันคิดหาสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งทางคณิตศาสตรท์ี่ หลากหลายแล้วให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตัง้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับหวัขอ้ที่ เรียนในวนันี ้แลว้
น าเสนอปัญหาดังกล่าวเพื่อใหเ้พื่อนนักเรียนไดช้่วยกันอภิปราย แสดงความ คิดเห็น เพื่อหาวิธี
แกปั้ญหาดงักลา่วนัน้ 
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ขัน้ที่ 6 เริ่มตน้ใหม่ (A New Beginning) ครูใหน้กัเรียนฝึกฝนการตัง้ ปัญหา โดย
ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมที่สง่เสรมิทกัษะในการตัง้ปัญหาของผูเ้รียน 

ทรงชยั อกัษรคิด (2555, น. 78-79) ไดแ้นะน าว่ากิจกรรมการตัง้ปัญหาที่ดีอีกวิธีหนึ่ง
คือการใหน้กัเรียนสรา้งปัญหาของนกัเรียนขึน้มาเอง (ที่ไม่ใช่การปรบัเปลี่ยนหรือขยายจากปัญหา
ที่ไดแ้กม้าแลว้) วิธีการนีเ้ป็นวิธีการที่ดีหลงัจากที่ นกัเรียนไดผ้่านประสบการณก์ารตัง้ปัญหาแบบ
ปรบัเปลี่ยนหรือขยายจากปัญหาที่ไดแ้กม้าแลว้ ขณะที่ครูผูส้อนใหน้กัเรียนตัง้ปัญหาขึ ้นมาเองนัน้
มีประเด็นที่มีความส าคัญมากส าหรับครู คือ การก าหนดเป้าหมายหรือควบคุมทิศทางการตั้ง
ปัญหาของนักเรียนให้ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งคืองานที่ มอบหมายให้นักเรียนท านีอ้าจไม่มีอะไร
มากกว่าแบบฝึกหดัที่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคช์ิน้หนึ่ง (นกัเรียนอาจเขียนเรื่องราวประหลาด ๆ 
ออกมาซึ่งไม่เห็นว่าจะเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาคณิตศาสตร ์หรือ ตัง้ปัญหาที่เขา้ใจไดว้่าไม่มีค าตอบที่
เป็นไปได)้ ยกตัวอย่างเช่น ครูอาจมอบหมายใหน้ักเรียนเขียน โจทยปั์ญหาที่สมัพันธ์กับประโยค
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตรห์รือรูปที่ก าหนดให ้เช่น ใหเ้ขียนโจทย ์ปัญหาส าหรบั 250 : 5 = 50 
หรือเขียนโจทยปั์ญหาส าหรบั 12 - 8 = 4 หรือเขียนโจทยปั์ญหาการ คุณส าหรบัแผนภาพต้นไม ้
(เช่น มีไอศกรีม 3 รส และมีขนมที่จะราดบนหนา้ไอศกรีม 4 อย่าง) เป็นตน้ 

ไพโรจน์ น่วมนุ่ม (2560, น. 195-208) ได้สรุปลักษณะของกิจกรรมการตั้งโจทย์
ปัญหาที่จะสามารถสอดแทรกในการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตรส์รุปเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การ
ตัง้โจทยปั์ญหาก่อนลงมือแกปั้ญหา 2) การตัง้โจทยปั์ญหาระหว่างด าเนินการแกปั้ญหา 3) การตัง้
โจทยปั์ญหาหลงัด าเนินการแกปั้ญหาแลว้ และสรุปสาระส าคญัดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 สรุปลกัษณะของกิจกรรมการตัง้โจทยปั์ญหา 
 

กิจกรรมการตั้งโจทยปั์ญหา ลักษณะกิจกรรม 

1. การตัง้โจทยปั์ญหาก่อน  
ด าเนินการแกปั้ญหา 

 การตั้งปัญหาหรือค าถามจากบริบทที่ก าหนด    
ซึ่งอาจมีการปรบัปัญหาหรือค าถามใหม้ีความเหมาะสม
ส าหรบัน าไปด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป บริบทการตั้ง
ปัญหามีดงันี ้
1.1 ค าตอบของปัญหา 
1.2 วิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงความรู้
ทางคณิตศาสตรท์ี่ใชใ้นการแกปั้ญหา 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

กิจกรรมการตั้งโจทยปั์ญหา ลักษณะกิจกรรม 

 1.3 ตวัแทนหรือตวัแบบทางคณิตศาสตร ์เช่น แผนภาพ 
ตาราง กราฟ สมการ 
1.4 ข้อมูลหรือสถานการณ์ทั้งที่เป็นคณิตศาสตร์และ
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 

2. การตัง้โจทยปั์ญหาระหว่าง 
ด าเนินการแกปั้ญหา 

 จากปัญหาคณิตศาสตร์ที่ก าหนดใช้การตั้ง
ปัญหาหรือค าถามเพื่อก าหนดแผนหรือวิธีการแกปั้ญหา
ซึ่งมี 2 แบบดงันี ้ 
2.1 ผู้สอนหรือผู้เรียนตั้งค าถามเก่ียวกับข้อมูลหรือ
เงื่อนไขจากปัญหาเพื่อท าความเขา้ใจและก าหนดแนว
ทางการแกปั้ญหา 
2.2 ผู้สอนหรือผู้เรียนตั้งปัญหาย่อยๆ ที่สัมพันธ์กับ
ปัญหาที่ก าหนดแล้วใช้แนวทางการแก้ปัญหาของ
ปัญหาย่อยในการวางแผนการแก้ปัญหาของปัญหาที่
ก าหนด  

3. การตัง้โจทยปั์ญหาหลงั
ด าเนินการแกปั้ญหาแลว้ 

 หลังจากด าเนินการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่
ก าหนดใชก้ารตัง้ปัญหาเพื่อขยายผลการแกปั้ญหาไปสู่
ปัญหาอ่ืนที่หลากหลาย ซึ่งมี 2 แบบดงันี ้ 
3.1 ผู้ เ รี ยนตั้ ง ปัญหาใหม่ ซึ่ ง ปัญหาใหม่ เกิ ดการ
ปรบัเปลี่ยนขอ้มลู หรือเงื่อนไขจากปัญหาเดิมที่ก าหนด 
แล้วคิดหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ โดยเทียบเคียงกับ
วิธีการแกปั้ญหาของปัญหาเดิมที่ก าหนด 
3.2 ผู้เรียนตั้งปัญหาใหม่  ซึ่ งบริบทของปัญหาใหม่
แตกต่างจาก ปัญหาเดิมที่ก าหนด แต่ใช้ความรู้และ
วิ ธีการทางคณิตศาสตร์เช่น เดียวกับปัญหาเดิมที่
ก าหนด แลว้อธิบายเหตผุลสนบัสนนุ  

 



  36 

นอกจากนี ้ ไพโรจน ์น่วมนุ่ม (2560, น. 195-208) ยังไดเ้สนอแนวคิดการตั้งโจทย์
ปัญหาเพื่อพิจารณาการใชใ้นชั้นเรียนคณิตศาสตรใ์หม้ีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค ์ซึ่งมีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณา 5 ประเด็นดงันี ้

1) การก าหนดบรบิทของการตัง้โจทยปั์ญหา 
ในการออกแบบหรือคัดเลือกบริบทหรือข้อมูลส าหรับการตั้งโจทย์ปัญหา 

ผูส้อนควรพิจารณาใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับตวัผูเ้รียนและลกัษณะของเนือ้หาคณิตศาสตร ์
ให้มีความหลากหลายทั้งที่เก่ียวข้องกับบริบทคณิตศาสตรแ์ละในชีวิตประจ าวันหรือชีวิตจริง 
นอกจากนัน้อาจเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูก้  าหนดบริบทของการตัง้ปัญหาเองตามความสนใจ โดย
อาจใหผู้เ้รียนหาสถานการณห์รือขอ้มลูจากแหลง่เรียนรูท้ี่ก  าหนด เช่น หาขอ้มลูจากสิ่งต่าง ๆ ที่พบ
เจอในชีวิตประจ าวนั เช่น จากอินเตอรเ์น็ต จากหนงัสือพิมพ ์จากวารสาร จากบรรจภุณัฑต่์าง ๆ 

2) การก าหนดเวลาของการจดักิจกรรมการตัง้โจทยปั์ญหา 
การตั้งโจทยปั์ญหานั้นเหมือนกับการแก้ปัญหาที่ตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู ้

ผูส้อนตอ้งก าหนด เวลาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะกิจกรรมการตัง้โจทยปั์ญหาและผูเ้รียน ในช่วงแรก
การท ากิจกรรมการตัง้ปัญหา อาจตอ้งใชเ้วลามากเนื่องจากผูเ้รียนตอ้งใชเ้วลาวิเคราะหข์อ้มลูจาก
สถานการณ์และเขียนค าถามหรือปัญหา แต่เมื่อผู้เรียนเริ่มมีความคุ้นเคยกับการท ากิจกรรม
ลกัษณะนี ้ผูเ้รียนจะใชเ้วลาในการท ากิจกรรมนอ้ยลง 

3) บทบาทของครูในการสนบัสนนุและการช่วยเหลือผูเ้รียน 
ในช่วงแรกของการใชแ้นวคิดการตั้งโจทยปั์ญหาผูเ้รียนอาจไม่คุน้เคยและ

เป็นสิ่งที่ยาก ผูส้อน อาจตอ้งแนะน าและอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเห็นแนวทางของการตัง้โจทย์
ปัญหา อาจมีตวัอย่างใหผู้เ้รียนดแูละเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรืออธิบายเพิ่มเติมจนเมื่อผูเ้รียนเริ่มมี
ความมั่นใจจึงลองใหท้ัง้ปัญหาใหม่ดว้ยตนเอง ซึ่งอาจท าเป็นรายคู่หรือกลุม่ย่อย 

นอกจากนัน้ผูส้อนตอ้งท าใหผู้เ้รียนเชื่อว่าการตัง้โจทยปั์ญหานัน้เป็นกิจกรรม
ทางคณิตศาสตรท์ี่มีความส าคญัใกลเ้คียงกบัการแกปั้ญหาอีกทัง้ตอ้งท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจว่าปัญหา
หรือค าถามทางคณิตศาสตรน์ัน้อาจจะหาค าตอบไม่ไดท้นัทีโดยธรรมชาติผูเ้รียนอาจจะไม่กลา้ที่จะ
ตั้งค าถามที่ตัวผูเ้รียนเองยังไม่รูค้  าตอบ ผูส้อนจึงควรเริ่มดว้ยการส่งเสริมใหผู้เ้รียนตั้งประเด็น
ค าถามโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะตอ้งหาค าตอบของค าถามนัน้ 

4) การเลือกรูปแบบกิจกรรมการตัง้ปัญหาของผูส้อนในช่วงเริ่มตน้ 
แมว้่ากิจกรรมการตัง้โจทยปั์ญหาจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อาจจะไม่คุน้เคยกบัทัง้

ผูส้อนและผูเ้รียนมากนัก ดังนั้นหากสนใจการใชก้ิจกรรมการทั้งปัญหาในชั้นเรียนอาจเริ่มจาก
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รูปแบบกิจกรรมที่ถนัดและไม่ยากจนเกินไป เช่น การตัง้ปัญหาหลงัด าเนินการแก้ปัญหาแลว้ซึ่ง
ผูส้อนสว่นใหญ่น่าจะคุน้เคยมากกว่าการตัง้ปัญหาแบบรูปอ่ืน ๆ เมื่อด าเนินการจดักิจกรรมผ่านไป
สกัระยะจึงอาจลองปรบัใชก้ิจกรรมการตัง้ปัญหารูปแบบอ่ืน ๆ อีกทัง้ในครัง้แรก ๆ อาจไม่ประสบ
ความส าเรจ็ อาจเกิดปัญหาที่นกัเรียนไม่สามารถตัง้ปัญหาได ้

5) ลกัษณะปัญหาหรือค าถามที่ผูเ้รียนตัง้ตามบริบทการตัง้ปัญหาที่ก าหนด 
ในกิจกรรมการตัง้โจทยปั์ญหา ผูเ้รียนแต่ละคนจะตัง้ปัญหาใหม่ตามความรู้

ความสามารถและประสบการณจ์ากการแกปั้ญหาของแต่ละคนท าใหปั้ญหาใหม่ที่ผูเ้รียนตัง้อาจมี
ความหลากหลายตัง้แต่เป็นปัญหาธรรมดาไปจนถึงปัญหาที่ซบัซอ้นรวมถึงอาจเป็นปัญหาที่ไม่มี
ความหมาย ดงันัน้ผูส้อนจึงควรน าปัญหาใหม่ที่ผูเ้รียนแต่ละคนตัง้ มาอภิปรายร่วมกนัทัง้ชัน้เรียน
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหานัน้ มีความหมายหรือไม่ ความยากง่ายของปัญหา วิธีการแกปั้ญหา
แบบต่าง ๆ เป็นตน้ จนในที่สดุจะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในปัญหาที่ตอ้งการแกแ้ละเรียนรู้แนว
ทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในที่สุด 
นอกจากนัน้ผูส้อนอาจใชค้ าถามน าเพื่อใหผู้เ้รียนร่วมกันปรบัเปลี่ยนหรือขยายปัญหาที่ตัง้ใหม้า
ความยากง่ายที่เหมาะสมหรือใหเ้ป็นปัญหาที่มีความหมายเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาต่อไป 

 
3.2 แนวการประเมินผลการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้ประสบ
ความส าเร็จนัน้ การประเมินผลก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาและปรบัปรุงกิจกรรมกรรมการเรียน
การสอนใหบ้รรลเุป้าหมายตามที่วางไวด้ว้ยการตรวจสอบคณุภาพของผูเ้รียน และกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนสอนเป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการเรียนการสอนตรงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ในกระบวน
ประเมินผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์นีจ้ะพยายามท าใหไ้ดข้อ้มลูจากการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนมากที่สดุ เพื่อน ามาใชว้ิเคราะหแ์ละตดัสินใจและอภิปรายผลการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนต่อไป 

โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดในการประเมินผลการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์วด้งันี ้

ซิลเวอรแ์ละไซ (Silver & Cai, 2005, pp. 129-134) เสนอแนวคิดว่า เมื่อการตัง้
ปัญหาถูกน าไปใชใ้นหอ้งเรียนเป็นวิธีการดึงดูดนักเรียนในการเรียนรูแ้นวคิดและทักษะที่ส  าคัญ  
และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาของนักเรียน ดังนั้นครูควรใช้กิจกรรมที่สร้างขึน้อย่าง
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สมเหตสุมผล เหมือนเป็นสว่นหนึ่งของการประเมินเก่ียวกบัแนวคิด ทกัษะและความสามารถในการ
ตั้งปัญหา ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินการผลการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีได้
หลากหลายวิธีการ เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรียน ครูตอ้งตดัสินใจว่าจะใชก้ิจกรรมหรือชิน้งานอะไรและจะประเมินการผลการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัเรียนอย่างไร โดยพิจารณาจากเป้าหมายและความคาดหวงัของการเรียนการ
สอน ซึ่งซิลเวอรแ์ละไซ ไดเ้สนอเกณฑท์ั่วไปในการประเมินผลไว ้3 ส่วนคือ 1) ปริมาณของปัญหา
ทางคณิตศาสตรท์ี่นักเรียนตั้งขึน้ (quantity) 2) ความคิดริเริ่มของนักเรียนในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์(originality) และ 3) ความซบัซอ้นของปัญหาทางคณิตศาสตร ์(complexity) โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ปรมิาณของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นกัเรียนตัง้ขึน้ (quantity) คือ จ านวน
ของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นกัเรียนสรา้งขึน้ทัง้หมด ซึ่งอาจจะพิจารณาจากการด าเนินการทาง
คณิตศาสตรท์ี่แตกต่างกนัในปัญหาที่ถกูตัง้ขึน้ 

2. ความคิดริเริ่มของนักเรียนในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (originality) 
คือ ความแตกต่างของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นกัเรียนสรา้งขึน้หรือปัญหาหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เป็นตน้แบบในการตัง้ปัญหาอ่ืน ๆ 

3. ความซบัซอ้นของปัญหาทางคณิตศาสตร  ์(complexity) คือการพิจารณา
ถึงลักษณะของปัญหาที่ถูกตั้งขึน้ในประเด็นที่แตกต่างกันหลายประการ ซึ่งอาจจะพิจารณาถึง
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ถูกตัง้ขึน้ว่าสามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ ความซบัซอ้นทางคณิตศาสตร์
ของปัญหา และความซบัซอ้นของภาษาที่น ามาใชใ้นการตัง้ปัญหา ดงัภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการ
วิเคราะหค์วามซบัซอ้นในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
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ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนการวิเคราะหค์วามซบัซอ้นในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์
 

ที่มา: (Silver & Cai, 2005, pp. 126-135) 
 

ลิน และ เลง (Lin & Leng, 2008, p. 280) ไดใ้หร้ายละเอียดส าหรบัการวิเคราะห์
ความซบัซอ้นทางคณิตศาสตร ์(Mathematical complexity) ของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตัง้ถูก
ขึน้ในแต่ละระดบั ดงัตาราง 2 

 

แกปั้ญหาได ้ แกปั้ญหาไม่ได ้

วิเคราะหค์วาม
ซบัซอ้นทาง
คณิตศาสตร ์

วิเคราะหค์วาม
ซบัซอ้นทางภาษา 

ผลการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

ไม่เป็นค าถาม
ทางคณิตศาสตร ์

เป็นค าถามทาง
คณิตศาสตร ์

ไม่เป็นประโยค
ค าถาม 
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ตาราง 2 การวิเคราะหค์วามซบัซอ้นทางคณิตศาสตร ์(Mathematical complexity) ในแต่ละระดบั 
 

ความซับซ้อนต ่า  
(Low complexity) 

ความซับซ้อนปานกลาง 
(Moderate complexity) 

ความซับซ้อนสูง  
(High complexity) 

ในระดับนี ้ ผู ้แก้ปัญหาจะใช้
เพียงความรู้ความจ าที่ เคย
เ รี ย น ม า แ ล้ ว  ใ ช้ วิ ธี ก า ร
แก้ปัญหาที่ คุ้น เคย ปฏิบัติ
อย่ า งอัต โนมั ติ  โดย ไม่ ใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแกปั้ญหา 

ในระดับนี ้ ผู ้แก้ปัญหาต้อง
อาศยัความคิดยืดหยุ่น และมี
แ น ว ท า ง ที่ ห ล า ก ห ล า ย
มากกว่าความซับซ้อนต ่า ใช้
วิ ธีการคิดหลายขั้นตอน ผู้
แก้ปัญหาต้องตัดสินใจว่าจะ
ท าอะไร โดยใช้วิ ธีที่ ไม่ เป็น
ทางการในการใหเ้หตุผลและ
ยทุธวิธีในการแกปั้ญหา 

ในระดับนี ้ ผู ้แก้ปัญหาต้อง
อาศัยทักษะขัน้สูง คือ การให้
เหตุผล  การวางแผน การ
วิเคราะห์ การตัดสินใจ และ
ความ คิดริ เ ริ่ มสร้า งสรรค์   
ค า ตอบของ ปัญหา เ ป็นที่
ยอมรบั ผูแ้กปั้ญหาตอ้งอาศัย
การคิดอย่างเป็นนามธรรม
และลุม่ลกึมากย่ิงขึน้ 

ลักษณะบางประการของ
ความซบัซอ้นต ่า เช่น  
1. ทบทวน ระลกึถึงขอ้เท็จจริง 
หรือสมบติัที่เคยรูห้รือจ าได ้ 
2. ค านวณเก่ียวกับผลบวก 
ความจ าและเพียงทบทวน
เก่ียวกับ ผลต่าง ผลคูณ หรือ
ผลหาร  
3. ใชว้ิธีการเฉพาะเจาะจง  
4. แกโ้จทยปั์ญหาเพียง
ขัน้ตอนเดียว  
5. ใชข้อ้มลูจากกราฟ ตาราง
หรือรูปภาพ 
 

ลกัษณะบางประการของ
ความซบัซอ้นปานกลาง เช่น 
1. แสดงสถานการณใ์นเชิง 
คณิตศาสตรท์ี่มากกว่าหนึ่ง
แนวทาง  
2. ก่อใหเ้กิดการตดัสินใจใน
ขัน้ตอนของกระบวนการให้
ไดม้าซึ่งค าตอบ  
3. ตีความหมายของสิ่งที่
น าเสนอ  
4. แกปั้ญหาแบบหลาย
ขัน้ตอน  
5. ขยายแบบรูป  
 

ลกัษณะบางประการของ
ความซบัซอ้นสงู เช่น  
1. อธิบายถึงวิธีการน าเสนอที่
แตกต่างที่สามารถน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา  
2. ปฏิบติัโดยใชก้ระบวนการ  
หลายขั้นตอนและจุดที่ต้อง 
ตดัสินใจหลายจดุ 
3. ขยายไปสู่รูปทั่วไปของแบบ
รูป  
4. แกปั้ญหาไดม้ากกว่าหนึ่ง
วิธี 
5. อธิบายและตัดสินใจเลือก
แนวทางที่น าไปสู่ค  าตอบของ
ปัญหาได ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ความซับซ้อนต ่า  
(Low complexity) 

ความซับซ้อนปานกลาง 
(Moderate complexity) 

ความซับซ้อนสูง  
(High complexity) 

 6. ใชข้อ้มลูจากกราฟ ตาราง 
หรือรูปภาพ และใชส้ิ่งเหลา่นี ้
ในการแกปั้ญหา  
7. ตีความหมายในขอ้
อภิปราย อย่างง่าย ๆ ไม่
สลบัซบัซอ้น 

6. บรรยาย เปรียบเทียบ และ 
บอกขอ้แตกต่างของวิธีการ 
ต่าง ๆ ที่ท าใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบ 
7. วิเคราะหเ์งื่อนไขต่าง ๆ ที่
อยู่ ในค าตอบของปัญหา 
8. ก่อใหเ้กิดการตัดสินใจทาง 
คณิตศาสตร ์

 
ที่มา: (Lin & Leng, 2008, pp. 273-292) 
 

โรสิลและคณะ  (Rosil & et al, 2015, p. 352) ได้ให้รูบริคในการตั้ง ปัญหา 
(Problem-Posing Task Rubric) โดยพิจารณาใน 4 องคป์ระกอบดงันี ้

1. โครงสรา้งของปัญหา/บรบิท (Problem structure/ context)   
2. การท าความเขา้ใจปัญหา (Understanding of problem)   
3. กา รแสดงข้อความหรื อนิพจน์ทางคณิตศาสตร์  (Mathematical 

expression)  
4. ความเหมาะสมของรูปแบบในการตัง้ปัญหา (Appropriateness problem 

of posing design) ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 เกณฑก์ารพิจารณาผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องโรสิลและคณะ 
 

องคป์ระกอบ 

ตัวชีว้ัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ไม่เพียงพอ 
(Unsatisfactory)  

เพียงพอ
เล็กน้อย 
(Minimal)  

เพียงพอ 
(Satisfactory) 

เพียงพอมาก 
(Extended) 

โครงสรา้ง 
ของปัญหา/
บรบิท 
(Problem 
structure/ 
context) 

เลียนแบบปัญหา
เดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสรา้ง/บรบิท
ของปัญหาเพียง
เล็กนอ้ย 

มีการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสรา้ง/
บรบิทใน
บางสว่นของ
ปัญหา
พอสมควร หรือ
เริ่มมีการ
ตดัสินใจ 

มีการ
เปลี่ยนแปลง 
หรือการขยาย
โครงสรา้ง/บรบิท 
หรือเป็นปัญหาที่
มีโครงสรา้งและ
บรบิทท่ีดี 

มีการ
เปลี่ยนแปลง 
โครงสรา้ง/
บรบิทท่ีส าคญั 
หรือเป็นปัญหา
ที่สมบรูณ ์

การท าความ
เขา้ใจปัญหา 
(Understanding 
of problem) 

การก าหนดกรอบ
แนวคิดทาง
คณิตศาสตรไ์ม่
เพียงพอในการ
เขา้ใจปัญหา 

มีการก าหนด
กรอบแนวคิด
พืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรท์ี่
คลา้ยคลงึกนั 

มีการก าหนด
กรอบแนวคิด
พืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรท์ี่
แตกต่างออกไป 

มีการก าหนด
กรอบแนวคิด
ทาง
คณิตศาสตรใ์น
ขัน้ที่สงูขึน้ 

การแสดง
ขอ้ความหรือ
นิพจนท์าง
คณิตศาสตร ์
(Mathematical 
expression) 

ขอ้ความของ
ปัญหาไม่ชดัเจน 
คลมุเครือ 
(ภาษา) 

ขอ้ความของ
ปัญหาค่อนขา้ง
ชดัเจน 
คลมุเครือ
(ภาษา) 

ขอ้ความของ
ปัญหาชดัเจน
พอสมควร
(ภาษา) 

ขอ้ความของ
ปัญหาชดัเจน
และถกูตอ้ง
(ภาษา) 

การใชน้ิพจนท์าง
คณิตศาสตรไ์ม่
ถกูตอ้ง  

การใชน้ิพจน์
ทาง
คณิตศาสตร์
ถกูตอ้งบางสว่น 

การใชน้ิพจน์
ทางคณิตศาสตร์
ถกูตอ้ง
พอสมควร 

การใชน้ิพจน์
ทาง
คณิตศาสตร์
อย่างถูกตอ้ง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 

ตัวชีว้ัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ไม่เพียงพอ 
(Unsatisfactory)  

เพียงพอ
เล็กน้อย 
(Minimal)  

เพียงพอ 
(Satisfactory) 

เพียงพอมาก 
(Extended) 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบในการ
ตัง้ปัญหา
(Appropriateness 
problem of 
posing design) 

ไม่มีการพิจารณา
ว่าสถานการณท์ี่
ตัง้ขึน้เป็นไปได ้
(ด าเนินการทาง
คณิตศาสตรไ์ด)้ 
สมเหตสุมผล
และน่าสนใจ 

สถานการณ์
ที่ตัง้ขึน้ค่อนขา้ง
เป็นไปได ้
(ด าเนินการทาง
คณิตศาสตรไ์ด)้ 
ค่อนขา้ง
สมเหตสุมผล
และค่อนขา้ง
น่าสนใจ 

สถานการณ์
ที่ตัง้ขึน้เป็นไป
ไดพ้อสมควร 
(ด าเนินการทาง
คณิตศาสตรไ์ด)้ 
สมเหตสุมผล
พอควรและ
น่าสนใจพอควร 

สถานการณท์ี่ตัง้
ขึน้เป็นไปได้
อย่างเหมาะสม 
(ด าเนินการทาง
คณิตศาสตรไ์ด)้ 
มีความ
สมเหตสุมผล
และเป็นที่
น่าสนใจ 

 
ที่มา: (Rosil & et al, 2015, pp. 333-352) 
 

แคนคอยและออสเดอร์ (Osman Cankoy & Özder, 2017, pp. 2443-2493)  
ไดพ้ฒันาเกณฑก์ารพิจารณาผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากแคนคอย (O Cankoy, 2014, 
pp. 219-238) ซึ่งมีการพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 1. ความสามารถในการแกปั้ญหา (Solvability)  
2. ความสมเหตสุมผลของปัญหา (Reasonability) และ 3. โครงสรา้งทางคณิตศาสตรข์องปัญหา
(Mathematical Structure) เป็นพิจารณาเพิ่มอีก 2 ประเด็น คือ บริบทของปัญหา (Context) และ 
2 ภาษาที่ใชใ้นปัญหา (Language) รวมมีเกณฑใ์นการพิจารณาผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ทัง้หมด 5 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง 4 

 



  44 

  



  45 

ตาราง 4 เกณฑก์ารพิจารณาผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องแคนคอยและออสเดอร ์
  

ประเด็นหลัก 
(Category) 

ประเด็นรอง  
(Sub-Category) 

ค าอธิบาย 
 (Explanation) 

คะแนน 

ความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา 
(Solvability) 

ปัญหาที่สามารถแกไ้ด ้
(Solvable) 

ขอ้มลูที่ใหม้าในโจทย์
เพียงพอในการแกปั้ญหา
และสามารถหาค าตอบ 

1 

ปัญหาที่ไม่สามารถแกไ้ด ้
(Unsolvable) 

ขอ้มลูที่ใหม้าในโจทยไ์ม่
เพียงพอในการแกปั้ญหา
และไม่สามารถหาค าตอบ 

0 

ความสมเหตสุมผล
(Reasonability) 

สมเหตสุมผล 
(Reasonable) 

ขอ้มลูที่ใหม้าในโจทยแ์ละ
ค าตอบมีความ
สมเหตสุมผลและสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิต
จรงิ 

1 

ไม่สมเหตสุมผล 
(Unreasonable) 

ขอ้มลูที่ใหม้าในโจทยแ์ละ
ค าตอบไม่มีความ
สมเหตสุมผลและไม่
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ไดใ้นชีวิตจรงิ 

0 

โครงสรา้งทาง
คณิตศาสตร ์
ของปัญหา 

(Mathematical 
Structure) 

ผลลพัธท์ี่ไม่ทราบค่า 
(Result unknown model) 

มีตวัไม่ทราบค่าของปัญหา
ปรากฏอยู่หลงัจากการ
แกปั้ญหา(เลขคณิต) 

0 

เริ่มตน้ใชโ้มเดล 
(Start unknown model) 

มีตวัไม่ทราบค่าปรากฏอยู่
ขณะเริ่มตน้ในการ
แกปั้ญหา (พีชคณิต) 

1 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ประเด็นหลัก 
(Category) 

ประเด็นรอง  
(Sub-Category) 

ค าอธิบาย 
 (Explanation) 

คะแนน 

บรบิทของปัญหา 
(Context) 

บรบิทท่ีคุน้เคย 
(Routine) 

เนือ้หาสาระที่ถกูน าไปใชใ้นปัญหา
เป็นรูปแบบที่ครูมกัใชใ้นหอ้งเรียน
และเป็นโครงสรา้งที่เห็นบ่อยๆ ใน
หนงัสือเรียน 

1 

บรบิทท่ีไม่คุน้เคย 
(Non-routine) 

เนือ้หาสาระที่ถกูน าไปใชใ้นปัญหา
เป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากใน
หอ้งเรียนและเป็นโครงสรา้งที่ไม่ซ  า้
หรือแทบไม่ปรากฏในหนงัสือเรียน 

0 

ภาษาที่ใชใ้น
ปัญหา 

(Language) 

ความกระจ่าง- 
ความเขา้ใจได ้
(Clarity-

Understandability) 

ภาษาที่ใชใ้นปัญหากระจ่าง เขา้ใจ
ไดแ้ละต่อเนื่อง 

1 

ภาษาที่ใชใ้นปัญหาไม่กระจ่าง ไม่
สามารถเขา้ใจได ้และไม่ต่อเนื่อง 

0 

การยึดหลกัไวยากรณ ์
(Obeying grammar 

rules) 
 

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อค าถามสื่อ
ปัญหาเป็นไปตามกฎไวยากรณ์
อย่างสมบรูณ ์

1 

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อค าถามสื่อ
ปัญหาเป็นไปตามกฎไวยากรณ์
บางสว่นหรือไม่เป็นไปตาม
กฎไวยากรณเ์ลย 

0 

 
ที่มา: (Osman Cankoy & Özder, 2017, pp. 2423-2439) 
 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจัยไดท้ าการแบ่งเกณฑใ์นการพิจารณาผลการตั้งปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์สรุปไดด้งัตาราง 5 
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ตาราง 5 สรุปเกณฑก์ารพิจารณาผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัการศกึษา 
 

นัก
การศึกษา 

ทาง
คณิตศาสตร ์

ประเด็นทีพิ่จารณา 

ปัญหาที่ 
สามารถ
แก้ได้ 

(Solvable) 

โครงสร้าง
หรือ
บริบท 
ของ
ปัญหา

(Structure 
Problem/ 
Context) 

ความซับซ้อนทาง
คณิตศาสตร ์ 

(Mathematical complexity) ความ
สมเหตุสมผล
ของปัญหา

(Reasonability) 

ยุทธวิธีทาง
คณิตศาสตร ์
(Mathematical 

Strategies) 

ภาษา  
(Language) 

Silver; & Cai. 
(2005).  ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Lin; & Leng.  
(2015) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rosil; et al.  
2015 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cankoy and 
Özder. 2017  ✓ ✓ - - ✓ 

 
การสรุปเกณฑก์ารพิจารณาผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักการศึกษาที่กล่าว

มาในขา้งตน้ผูว้ิจยัพิจารณาใชเ้กณฑใ์นการประเมินการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ัง้หมดจ านวน 
5 เกณฑ ์ประกอบดว้ย 

1. บรบิทของปัญหา (Context) 
2. ภาษา (Language) 
3. ปัญหาที่สามารถแกไ้ด ้(Solvable) 
4. ยทุธวิธีทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Strategies) และ 
5.ความสมเหตสุมผลของปัญหา (Reasonability) 

ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 เกณฑใ์นการประเมินการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องผูว้ิจยั 
 

องคป์ระกอบ 
เกณฑก์ารให้คะแนนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

บรบิทของปัญหา
(Context) 

เปลี่ยนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดิมเพียง
เล็กนอ้ย 

เปลี่ยนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดิมเพียง
บางสว่น  

เปลี่ยนแปลง
บรบิทของ
สถานการณเ์ป็น
บรบิทท่ีแตกต่าง
จากบริบทเดิม
แต่ไม่ชดัเจน 

เปลี่ยนแปลง
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเป็น
บรบิทท่ีแตกต่าง
จากเดิมได้
ชดัเจน 

ภาษา 
(Language) 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
วล ี

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่าน
แลว้พอสื่อให้
เขา้ใจไดเ้พียง
บางสว่น 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่าน
แลว้พอสื่อให้
เขา้ใจไดเ้ป็น
สว่นใหญ่ 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่าน
แลว้ไดใ้จความ
สมบรูณต์าม
หลกัไวยากรณ ์

ปัญหาที่ 
สามารถแกไ้ด ้
(Solvable) 

แสดงขัน้ตอน
ของการ
แกปั้ญหาได้
เพียงเล็กนอ้ย 

แสดงขัน้ตอน
ของการ
แกปั้ญหาได้
เพียงบางสว่น 

แสดงขัน้ตอน
ของการ
แกปั้ญหาได้
ครบถว้นแต่
เขียนอธิบายไม่
ชดัเจน 

แสดงขัน้ตอน
ของการ
แกปั้ญหาได้
ครบถว้นพรอ้ม
ทัง้เขียนอธิบาย
ไดช้ดัเจน 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
เกณฑก์ารให้คะแนนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

ยทุธวิธีทาง
คณิตศาสตร์
(Mathematical 

Strategies) 

แสดงรอ่งรอย
การเลือกใช้
ยทุธวิธีในการ
แกปั้ญหาแต่ไม่
สามารถน าไปสู่
ค  าตอบได ้

แสดงรอ่งรอย
การเลือกใชห้รือ
ปรบัเปลี่ยน
ยทุธวิธีในการ
แกปั้ญหา 

เลือกใชย้ทุธวิธี
ในการแกปั้ญหา
ที่ไม่เหมาะสม
แต่สามารถ
น าไปสูค่  าตอบ
ได ้

เลือกใชย้ทุธวิธี
ในการแกปั้ญหา
ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 
 

ความ
สมเหตสุมผล 
ของปัญหา

(Reasonability) 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได้
เพียงบางสว่น 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได ้

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได้
เพียงบางสว่น 

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได้
อย่างเหมาะสม 

 
3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์นระดับอุดมศึกษา 

ตามที่ไดม้ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติพ.ศ. 2552 เพื่อเป็นเครื่องมือใหส้ถาบันอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  
ให้เป็นไปตามนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดปัจจัย 
สู่ความส าเร็จที่เป็นวงจรคณุภาพของกรอบมาตรฐานคณุวฒุิประกอบดว้ย แนวทางการออกแบบ
หลกัสตูร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการรายงานผลการด าเนินการ เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลู ยอ้นกลบัส าหรบัการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูร และเพื่อใหส้ถาบนัอดุมศกึษามีอิสระและ
มีหลกัในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับบริบท
ของสถาบนัอดุมศึกษา จึงก าหนดเฉพาะเจตนารมณท์ี่ควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา ไวใ้นเอกสาร มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ซึ่งจะประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน
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สอดคลอ้งและเป็นไปตามผลการเรียนรูท้ี่วางแผนไวใ้นรายละเอียดของหลกัสตูร ซึ่งแต่ละรายวิชา
จะก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายและเนือ้หาความรูใ้นรายวิชา แนวทางการปลกูฝังผล
การเรียนรูท้ักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดแผนการสอน ระยะเวลาที่ใชใ้นการเรียน 
วิธีการเรียน การสอน การวดัและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนงัสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืน  ๆ 
ที่จ  าเป็นต่อการเรียนรู ้การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ผลการเรียนรูข้องนักศึกษา การประเมินรายวิชา 
และกระบวนการปรบัปรุง 

ผู้วิจัยต้องด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมคอ. 2 
รายละเอียดของหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(5 ปี) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2558 ซึงก าหนดผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลในหมวดวิชาเฉพาะดา้นไว ้5 
ดา้น ประกอบดว้ย 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้3. ดา้นทักษะทางปัญญา  4. ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ และ 5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง 7 ถึง ตาราง 11 ดงันี ้
 
ตาราง 7 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลในหมวดวิชาเฉพาะดา้น ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม
ส าหรบัครูสอนคณิตศาสตร ์
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
มีคณุธรรมที่เสรมิสรา้ง 
การพฒันาที่ยั่งยืน  
มีความกลา้หาญทาง
จรยิธรรม  

1. จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่
หลากหลาย เช่น ใหผู้เ้รียน
อภิปรายกลุม่ (Group 
Discussion) เก่ียวกบั
สถานการณต่์างๆ ที่ผูเ้รียน
จะตอ้งเผชิญในการด ารงชีวิต 
และการประกอบวิชาชีพครู  

1. การประเมินตามสภาพ
จรงิ เช่น การสงัเกต
พฤติกรรม   (ภายนอก/
ภายใน) ทัง้รายบุคคล และ
รายกลุม่ การท าแฟ้มสะสม
การเรียนรู ้เป็นตน้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

2. เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น 
เขา้ใจโลก มีจิตสาธารณะ 
เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่
ดี 

1. จดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเนน้
ใหผู้เ้รียนวิเคราะหแ์ละสะทอ้น
พฤติกรรมของตนเองและของ
ผูอ่ื้น ในสถานการณเ์หลา่นัน้ 
หรืออภิปรายเก่ียวกบัความ 
ขดัแยง้ทางความคิดหรือ
พฤติกรรม หรือกรณีศึกษา 
(Case Study) เช่น ครูดี ครูเก่ง 
ครูของแผ่นดิน ฯลฯ เพื่อใหรู้จ้กั
และเขา้ใจตนเอง รวมถึงผูอ่ื้น
อย่างชดัเจน 

1. การประเมินตามสภาพ
จรงิ เช่น การสงัเกต
พฤติกรรม   (ภายนอก/
ภายใน) ทัง้รายบุคคล และ
รายกลุม่ การท าแฟ้มสะสม
การเรียนรู ้เป็นตน้  

3. สามารถจดัการและ 
คิดแกปั้ญหาทางคณุธรรม
จรยิธรรมส าหรบัครูสอน
คณิตศาสตร ์จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเชิงสมัพทัธโ์ดยใช ้
ดลุยพินิจทางค่านิยม 
ความรูส้กึของผูอ่ื้น และ
ประโยชนข์องสงัคมสว่นรวม 

1. สอนใหม้ีระเบียบวินยัและ
เคารพกติกาของสถาบนั สงัคม 
ประพฤติปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา และจรรยาบรรณครู 

1. นกัศึกษาประเมินตนเอง
ก่อนและหลงัเรียน  
2. อาจารยป์ระเมินผล 
จากการสงัเกตพฤติกรรม 
3. วดัและประเมินการเขา้
รว่มกิจกรรม 

 
จากตาราง 7 ผูส้อนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายโดยเน้นใหผู้เ้รียนวิเคราะห์

และสะทอ้นพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ื้น ในสถานการณ์เหล่านั้น เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศกึษา และจรรยาบรรณครู 
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ตาราง 8 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลในหมวดวิชาเฉพาะดา้น ดา้นความรู ้
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 

การเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรอบรูใ้นดา้นความรู้
ทั่วไป วิชาชีพครู ความรู้
เฉพาะดา้นการสอน และ
เนือ้หาวิชาคณิตศาสตรท์ี่
บรูณาการเขา้ดว้ยกนัอย่าง
กวา้งขวางลกึซึง้ และเป็น
ระบบ 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามโครงสรา้งและเนือ้หาสาระที่
เก่ียวขอ้งกบัดา้นความรูท้ั่วไป 
วิชาชีพครู ความรูเ้ฉพาะดา้น
การสอนและเนือ้หาวิชา
คณิตศาสตรท์ี่บรูณาการเขา้
ดว้ยกนั อย่างกวา้งขวางลกึซึง้ 
และเป็นระบบ โดยมีการ
เชื่อมโยงเนือ้หาหรือขอ้มลูใหม่ 
กบัความรูแ้ละประสบการณ์
เดิมของผูเ้รียน เช่น ใหผู้เ้รียน
ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ารประชมุ สมัมนา 
ศกึษาดงูาน แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

1. การทดสอบ การประเมิน
ชิน้งาน การท าแฟ้มสะสม
งาน การสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้การบนัทึกการ
เรียนรู ้การสะทอ้นตนเอง 
เป็นตน้ 

2. มีความตระหนกัรูห้ลกัการ
และทฤษฎีในองคค์วามรู้
ทางดา้นการสอนและ
คณิตศาสตรอ์ย่างบรูณาการ  
ทัง้การบรูณาการขา้มศาสตร์
และการบรูณาการกบัโลก
แห่งความเป็นจรงิ 

1. มีการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยบรูณาการความรู้
ในศาสตรต่์างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ความรูเ้ฉพาะดา้นในสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์โดยบูรณาการขา้ม
ศาสตรไ์ปสูช่มุชน สงัคม และ
โลกแห่งความเป็นจรงิ โดยจดั
กิจกรรมการเรียนรูท้ัง้ 

1. การทดสอบ การประเมิน
ชิน้งาน การท าแฟ้มสะสม
งาน การสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้การบนัทึกการ
เรียนรู ้การสะทอ้นตนเอง 
เป็นตน้ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 

การเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ในและนอกหอ้งเรียน ดว้ยการ
เชิญวิทยากร หรือผูเ้ชี่ยวชาญ
สาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้
และประสบการณใ์นหอ้งเรียน 
หรือจดักิจกรรมการศกึษานอก
สถานที่ 

 

3. มีความเขา้ใจ
ความกา้วหนา้ของความรู้
เฉพาะดา้นการสอนและ
คณิตศาสตรอ์ย่างลกึซึง้
ตระหนกัถึงความส าคญัของ
งานวิจยัและการวิจยั 
ในการต่อยอดความรู ้

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวโนม้ความรูเ้ฉพาะ
ดา้นการสอนและคณิตศาสตร ์
โดยใชว้ิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสมัมนา กรณีศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบติั การจดักระบวนการ
เรียนรูเ้นน้การวิจยัหรือวิจยัเป็น
ฐาน (RBL) เป็นตน้ 

1. การทดสอบ การประเมิน
ชิน้งาน การท าแฟ้มสะสม
งาน การสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้การบนัทึกการ
เรียนรู ้การสะทอ้นตนเอง 
เป็นตน้ 

4. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และ
ประเมินค่าองคค์วามรูแ้ละ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น 
การปฏิบติังานวิชาชีพครู
คณิตศาสตรอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และ
ประเมินค่า รวมทัง้ประยุกตใ์ช้
องคค์วามรู ้โดยใชว้ิธีการ 
ที่หลากหลาย และสรา้งองค์
ความรูจ้ากการด าเนินกิจกรรม 
เช่น 

1. การทดสอบ การประเมิน
ชิน้งาน การท าแฟ้มสะสม
งาน การสงัเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู ้การบนัทึกการ
เรียนรู ้การสะทอ้นตนเอง 
เป็นตน้ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 

การเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

 สรา้งสถานการณจ์ าลอง  
บทบาทสมมติ การวิจยัเป็นฐาน 
(RBL) การจดัการเรียนรูแ้บบสืบ
สอบ สงัเกตการสอนใน
สถานศึกษา และการฝึก
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

 

 
จากตาราง 8 ผูส้อนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสรา้งและเนือ้หาสาระ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นความรูท้ั่วไป วิชาชีพครู ความรูเ้ฉพาะดา้นการสอนและเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร  ์
โดยบูรณาการความรู้ข้ามศาสตรไ์ปสู่ชุมชน สังคม และโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห์ และสรา้งองคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเอง 

 
ตาราง 9 ผลการเรียนรูก้ลยทุธก์ารสอนและการประเมินผลในหมวดวิชาเฉพาะดา้น ดา้นปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. สามารถคิดคน้หาขอ้เท็จจรงิ 
ท าความเขา้ใจ และประเมิน
ขอ้มลูสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลง่ขอ้มลูที่หลากหลาย 
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน การ
วินิจฉยั แกปั้ญหา และท าการ
วิจยัเพื่อพฒันางาน และ 

1. จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้เท็จจรงิ 
ขอ้มลูสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหลง่ขอ้มลูที่หลากหลาย  
เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน การ
วินิจฉยั แกปั้ญหา และท าการ 
วิจยัเพื่อพฒันางานและพฒันา 

1. การทดสอบ  
การประเมินชิน้งาน การ
ท าแฟ้มสะสมงาน การ
สงัเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ้ 
การบนัทกึการเรียนรู ้
การสะทอ้นตนเอง เป็นตน้ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

พฒันาองคค์วามรูไ้ดด้ว้ย
ตนเอง 

องคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

2. สามารถคิดแกปั้ญหาที่มี
ความสลบัซบัซอ้น เสนอ
ทางออก และน าไปสูก่ารแกไ้ข
ไดอ้ย่างสรา้งสรรคโ์ดย
ค านึงถึงความรูท้าง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบติั และผลกระทบ
จากการตดัสินใจ 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนคิดแกปั้ญหาที่มีความ
สลบั ซบัซอ้น เสนอทางออก และ
น าไปสูก่ารแกไ้ขไดอ้ย่าง
สรา้งสรรคโ์ดยค านึงถึงความรู้
ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ ์
ภาคปฏิบติั และผลกระทบจาก
การตดัสินใจ เช่น การจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(PBL) การจดัการเรียนรูแ้บบสืบ
สอบ ฯลฯ 

1. การทดสอบ 
การประเมินชิน้งาน การ
ท าแฟ้มสะสมงาน การ
สงัเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ้ 
การบนัทกึการเรียนรู ้ 
การสะทอ้นตนเอง เป็นตน้ 

3. มีความเป็นผูน้  าทาง
ปัญญาในการคิดพฒันางาน
อย่างสรา้งสรรค ์มีวิสยัทศัน์
และ 
การพฒันาศาสตรท์าง 
ครุศาสตรร์วมทัง้การพฒันา
ทางวิชาชีพอย่างมีนวตักรรม 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนเป็นผูน้  าทางปัญญาใน
การคิดพฒันางานอย่าง
สรา้งสรรค ์มีวิสยัทศัน ์และการ
พฒันาศาสตร ์
ทางครุศาสตร ์รวมทัง้การพฒันา 
ทางวิชาชีพอย่างมีนวตักรรม เช่น  
การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
นวตักรรมเป็นฐาน (IBL) การ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชส้มรรถนะ
เป็นฐาน (CBL)ฯลฯ 

1. การทดสอบ การ
ประเมินชิน้งาน การท า
แฟ้มสะสมงาน การสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ้ 
การบนัทกึการเรียนรู ้ 
การสะทอ้นตนเอง เป็นตน้ 
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จากการตาราง 9 ผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 
หรือการจัดการเรียนรูแ้บบสืบสอบ เพื่อใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้เท็จจริง ขอ้มลูสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งขอ้มลูที่หลากหลาย แลว้คิดแกปั้ญหาที่มีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และน าไปสู่
การแกไ้ขไดอ้ย่างสรา้งสรรคน์ าไปสูก่ารพฒันาองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

 
ตาราง 10 ผลการเรียนรูก้ลยุทธก์ารสอนและประเมินผลในหมวดวิชาเฉพาะดา้น ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุลและความรบัผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความไวในการรบัรู ้
ความรูส้กึของผูอ่ื้น เขา้ใจ
ผูอ่ื้น มีมมุมองเชิงบวก มีวฒุิ
ภาวะทางอารมณแ์ละทาง
สงัคม 

1. จดักิจกรรมการเรียนรูใ้ห้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
รวมทัง้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รว่มกนั ตลอดจนการสรา้ง
มมุมองเชิงบวก และวฒุิภาวะ
ทางอารมณแ์ละสงัคม 

1. การสงัเกตพฤติกรรม              
การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคล    การสะทอ้นตนเอง
และกลุม่    เป็นตน้ 

2. มีความเอาใจใสช่่วยเหลือ
และเอือ้ต่อการแกปั้ญหาใน
กลุม่และระหว่างกลุม่ไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์

2. จดักิจกรรมการเรียนรูใ้ห้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และท างานรว่มกบัผูอ่ื้น ได้
ช่วยเหลือเอาใจใสแ่ละ
แกปั้ญหารว่มกนัในกลุม่และ
ระหว่างกลุม่ไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์

2. การสงัเกตพฤติกรรม              
การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคล การท างานช่วยเหลือ
เอาใจใสแ่ละแกปั้ญหาร่วมกนั 
การสะทอ้นตนเองและกลุม่ 
เป็นตน้ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

3. มีภาวะผูน้  าและผูต้ามที่ดี 
มีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูเ้รียน 
และมีความรบัผิดชอบต่อ
สว่นรวมทัง้ดา้นเศรษฐกิจ  
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

3. จดักิจกรรมการเรียนรูใ้ห้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และท างานรว่มกบัผูอ่ื้น ไดฝึ้ก
ความเป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี 
มีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูเ้รียน 
และมีความรบัผิดชอบต่อ
สว่นรวมทัง้ดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

3. การสงัเกตพฤติกรรมความ
เป็นผูน้  า ผูต้าม การมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล  
การสะทอ้นตนเองและกลุม่ 
เป็นตน้ 

 
จากตาราง 10 ผูส้อนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มและ

ท างานร่วมกับผูอ่ื้น ไดแ้ก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รว่มกนั 
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ตาราง 11 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผลในหมวดวิชาเฉพาะดา้น ดา้นทกัษะ
การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะ 
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีความไวในการวิเคราะห์
ขอ้มลูข่าวสาร ทัง้ที่เป็นตวัเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ์
ภาษาพดูและภาษาเขียน อนัมี
ผลใหส้ามารถเขา้ใจองค์
ความรูห้รือประเด็นปัญหาได้
อย่างรวดเรว็ 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กวิเคราะหข์อ้มลู
ข่าวสารทัง้ที่เป็นตวัเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร ์ภาษาพดูและ
ภาษาเขียน อนัมีผลใหส้ามารถ
เขา้ใจองคค์วามรูห้รือประเด็น
ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
รวดเรว็ 

1. การทดสอบ
ภาคปฏิบติัรายบุคคล
และกลุม่ การประเมิน
ชิน้งาน การประเมิน
ตนเองและกลุม่ การ
ประเมินแบบมีสว่นรว่ม  
และการสะทอ้นการ
เรียนรูข้องตนเอง และ
อ่ืนๆ 

2. มีความสามารถในการใช ้
ดลุยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใชข้อ้มลูสารสนเทศ 
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการใชด้ลุยพินิจที่
ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใชข้อ้มลู
สารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ย่างสม ่าเสมอ
และต่อเนื่อง 

1. การทดสอบภาคปฏิบติั
รายบุคคลและกลุม่ การ
ประเมินชิน้งาน การ
ประเมินตนเองและกลุม่ 
การประเมินแบบมีสว่น
รว่ม  และการสะทอ้นการ
เรียนรูข้องตนเอง และ
อ่ืนๆ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะ 
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้การพดู การเขียน และ
การน าเสนอดว้ยรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรบับคุคลและ
กลุม่ที่มีความแตกต่างกนั 

3. จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้การพดู การ
เขียน และการน าเสนอดว้ย
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรบับุคคล
และกลุม่ 
ที่มีความแตกต่างกนั 

3. การทดสอบภาคปฏิบติั
รายบุคคลและกลุม่ การ
ประเมินชิน้งาน การ
ประเมินตนเองและกลุม่ 
การประเมินแบบมีสว่นรว่ม  
และการสะทอ้นการเรียนรู้
ของตนเอง และอ่ืน ๆ 

 
จากตาราง 11 ผูส้อนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กวิเคราะหข์อ้มูล

ข่าวสารทัง้ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ์ฝึกการใชดุ้ลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใชข้อ้มลูสารสนเทศฝึกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพดู การเขียน 
และการน าเสนอดว้ยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรบับุคคลและกลุม่ 

 
จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจัยตอ้งด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์

ในระดับอุดมศึกษาใหค้รอบคลุม 5 ดา้น คือ 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้3. ดา้น
ทักษะทางปัญญา 4. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  และ 5. ดา้น
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยที่ผูส้อนควรจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายโดยเนน้การบรูณาการความรูเ้ก่ียวขอ้งกบัดา้นความรูท้ั่วไป ความรู้
เฉพาะดา้นการสอนและเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร ์และการบูรณาการขา้มศาสตรไ์ปสู่ชุมชน สงัคม 
และโลกแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห์ และสรา้งองค์
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เช่น การจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หรือการจดัการ
เรียนรูแ้บบสืบสอบ เพื่อใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้เท็จจรงิ ขอ้มลูสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลง่ขอ้มลูที่
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หลากหลาย แลว้คิดแกปั้ญหาที่มีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และน าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์น าไปสู่การพัฒนาองคค์วามรู ้โดยใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ฝึก
วิเคราะหข์อ้มูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ์ฝึกการใชดุ้ลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชข้อ้มลูสารสนเทศฝึกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้
การพดู การเขียน และการน าเสนอดว้ยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรบับุคคลและกลุม่ 

 
3.4 แนวการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรน์ั้นก่อนน าไปใช้จริงจะต้องน า

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สรา้งขึน้ไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดวู่ากิจกรรมการเรียนการสอนท า
ใหผู้เ้รียนมีความรูเ้พิ่มขึน้หรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนด าเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสมัพนัธก์บัผลลพัธห์รือไม่และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัใด ดงันัน้ผูว้ิจยัจ าเป็นจะตอ้งน ากิจกรรมการเรียนการ
สอนไปหาคณุภาพ เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ 

3.4.1 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น. 7) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ว่าหมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการด าเนินงานเพื่อให้งานมี
ความส าเร็จโดยใชเ้วลา ความพยายาม และค่าใชจ้่ายคุม้ค่าที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยก าหนดเป็นอัตราส่วนหรือรอ้ยละระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและ
ผลลัพธ์  (Ratio between input, process and output) และ  ความหมายของการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง การทดสอบคณุภาพตามพฒันาการของการสรา้งกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามล าดับขั้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบของตน้แบบของกิจกรรมให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การทดสอบประสิทธิภาพส าหรับการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน 
หมายถึง การน ากิจกรรมไปทดสอบดว้ยกระบวนการสองขัน้ตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพใช้
เบือ้งตน้ (Try Out) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจรงิ (Trial Run) เพื่อหาคณุภาพของสื่อตามขัน้ตอน
ที่ก าหนดใน 3 ประเด็น คือ 1. การท าให้ผู ้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ ้น 2. การช่วยให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนและท าแบบประเมินสดุทา้ยไดดี้ และ 3. การท าใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจ น าผล
ที่ไดม้าปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนที่จะน าออกมาใชจ้รงิ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
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1) การทดสอบประสิทธิภาพใชเ้บือ้งตน้ เป็นการน ากิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สรา้งขึน้เป็นตน้แบบ (Prototype) แลว้ไปทดลอบประสิทธิภาพใชต้ามขัน้ตอนที่ก าหนดไวใ้น
แต่ละระบบเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ท่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวแ้ละ
ปรบัปรุงจนถึงเกณฑ ์

2) การทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง หมายถึง การน ากิจกรรมการเรียน
การสอนที่ไดท้ดสอบประสิทธิภาพใชแ้ละปรบัปรุงจนไดคุ้ณภาพถึงเกณฑแ์ลว้ ไปสอนจริงในชัน้
เรียนหรือในสถานการณก์ารเรียนที่แทจ้ริงในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อตรวจสอบคณุภาพเป็นครัง้สดุทา้ย
ก่อนน าไปใชต่้อไป 

3.4.2 การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ 
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556, น. 8) กลา่วว่า เกณฑ ์(Criterion) เป็นขีดก าหนดที่

จะยอมรบัว่าสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดมีคุณภาพและหรือปริมาณที่จะรบัได้ การตัง้เกณฑต์อ้งตัง้ไว้
ครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต ่าที่ตั้งไว้ จะตั้งเกณฑ์การทดสอบ
ประสิทธิภาพไวต่้างกันไม่ได ้เช่น เมื่อมีการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว ตั้งเกณฑไ์ว ้60/60 
แบบกลุ่ม ตัง้ไว ้70/70 ส่วนแบบสนาม ตัง้ไว ้80/80 ถือว่า เป็นการตัง้เกณฑท์ี่ไม่ถูกตอ้ง และให้
ความหมายของเกณฑป์ระสิทธิภาพ ว่าหมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นระดับที่ กิจกรรมการเรียนการสอนจะพึง
พอใจว่า หากกิจกรรมการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนัน้แลว้ กิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ก็มี
คณุค่าที่จะน าไปสอนนกัเรียน  

การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพกระท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 = 
Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) 
ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลพัธ)์ 

1) ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) คือประเมินผล
ต่อเนื่อง ซึ่งประกอบดว้ยพฤติกรรมย่อยของผูเ้รียน เรียกว่า “กระบวนการ (Process) ที่เกิดจาก
การประกอบกิจกรรมกลุ่ม ไดแ้ก่ การปฏิบัติกิจกรรมที่ตามผูส้อนก าหนดไว้เป็นรายบุคคลและ
รายบคุคล  

2) ประเมินพฤติกรรมสุดทา้ย (Terminal Behavior) คือประเมินผลลพัธ์ 
(Product) ของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากการสอบหลงัเรียน 
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ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน จะก าหนดเป็นเกณฑท์ี่ผูส้อน
คาดหมายว่าผูเ้รียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดใหข้องผลเฉลี่ยของคะแนนการ
ท างานและการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนทัง้หมดต่อรอ้ยละของผลการประเมินหลงัเรียนทัง้หมด 
นั่นคือ E1 /E2 เท่ากับ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  เช่น 80/80 มี
ความหมายว่า เมื่อเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ ผูเ้รียนจะสามารถท าแบบฝึกปฏิบติั 
หรืองานไดผ้ลเฉลี่ย 80% และประเมินหลงัเรียนและงานสดุทา้ยไดผ้ลเฉลี่ย 80% 

3.4.3 การค านวณหาประสิทธิภาพ 
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556, น. 10) ไดม้ีแนวคิดในการหาประสิทธิภาพ 2 แบบ 

คือ การหาประสิทธิภาพโดยใชส้ตูรและการหาประสิทธิภาพโดยการค านวณธรรมดาดงันี ้
1) การหาประสิทธิภาพโดยใชส้ตูร กระท าไดโ้ดยใชส้ตูรต่อไปนี ้

สตูรที่ 1 

E1 = 
∑𝑥

N

A
  × 100 

เมื่อ    E1    คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   ∑𝑥  คือ  คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรม 

หรืองานที่ท าระหว่างเรียนทัง้ที่เป็นกิจกรรมในหอ้งเรียนหรือนอกหอ้งเรียน 
       A      คือ  คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติัทุกชิน้รวมกนั  

   N      คือ  จ านวนผูเ้รียน 
สตูรที่ 2 

E2 = 
∑𝐹

N

B
  × 100 

เมื่อ     E2   คือ  ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
                        ∑𝐹   คือ  คะแนนรวมของผลลพัธข์องการประเมินหลงัเรียน 

   B   คือ คะแนนเต็มของการประเมินสดุทา้ยของแต่ 
ละหน่วย ประกอบดว้ยผลการสอบหลงัเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสดุทา้ย 

   N      คือ จ านวนผูเ้รียน 
 

การค านวณหาประสิทธิภาพโดยใชส้ตูรดังกล่าวขา้งตน้ กระท าไดโ้ดยการน าคะแนน
รวมแบบฝึก ปฏิบติั หรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุม่/เด่ียว และคะแนนสอบหลงัเรียน มา
เขา้ตารางแลว้จึงค านวณ หาค่า E1 /E2  
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2) การหาประสิทธิภาพโดยใชว้ิธีการค านวณธรรมดา 
ผูส้รา้งกิจกรรมการเรียนการสอนก็สามารถใชว้ิธีการค านวณธรรมดา

หาค่า E1 และ E2 ไดด้งันี ้
E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบติั กระท าไดโ้ดยการ

น าคะแนนงานทุกชิน้ของนักเรียนในแต่ละกิจกรรมแต่ละคนมารวมกัน แลว้หาค่าเฉลี่ยและเทียบ
สว่นโดยเป็นรอ้ยละ 

E2 คือ ค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียนกระท าได้
โดยการเอาคะแนนจากการทดสอบ หลังเรียนและคะแนนจากงานสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมด
รวมกนัหาค่าเฉลี่ยแลว้เทียบส่วนรอ้ย เพื่อหาค่ารอ้ยละ 

3.4.4 การตีความหมายผลการค านวณ 
หลงัจากค านวณหาค่า E1 และ E2 ไดแ้ลว้ ผูห้าประสิทธิภาพตอ้งตีความหมาย

ของผลลพัธโ์ดย ยดึหลกัการและแนวทางดงันี ้
1) ความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ให้ มีความคลาดเคลื่อนหรือความ

แปรปรวนของผลลพัธ ์ไดไ้ม่เกิน 0.05 (รอ้ยละ 5) จากช่วงต ่าไปสงู = +2.5 นั่นใหผ้ลลพัธข์องค่า E1 
และ E2 ที่ถือว่าเป็นไปตามเกณฑม์ีค่าต ่ากว่าเกณฑไ์ม่เกิน 2.5% และสูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไวไ้ม่เกิน 
2.5% 

2) หากคะแนน E1 และ E2 ห่างกนัเกิน 5% แสดงว่า กิจกรรมที่ใหน้กัเรียน
ท ากบัการสอบหลงัเรียน ไม่สมดลุกนัเช่น ค่า E1 มากกว่า E2 แสดงว่า งานที่มอบหมายอาจจะง่าย
กว่าการสอบ หรือ หากค่า E2 มากกว่าค่า E1 แสดงว่า การสอบง่ายกว่าหรือไม่สมดุลกับงานที่
มอบหมายใหท้ าจ าเป็นที่จะตอ้งปรบัแก ้

3) หากกิจกรรมการเรียนการสอนไดร้บัการออกแบบและพฒันาอย่างดีมี
คณุภาพ ค่า E1 และ E2 ที่ค  านวณไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพจะตอ้งใกลเ้คียงกนัและห่างกัน
ไม่เกิน 5% ซึ่งเป็นตัวชีท้ี่จะยืนยันไดว้่า นักเรียนไดม้ีการเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่องตามล าดับขั้น
หรือไม่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมขั้นสุดท้าย หรืออีกนัยหนึ่งต้องประกันได้ว่านักเรียนมี
ความรูจ้รงิ ไม่ใช่ท ากิจกรรมหรือท าสอบไดเ้พราะการเดา 
  



  64 

3.4.5 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ  
เมื่อสรา้งกิจกรรมการเรียนการสอนขึน้แลว้ ตอ้งน ากิจกรรมการเรียนการสอน

ไปหาประสิทธิภาพตาม ขัน้ตอนต่อไปนี ้
1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1)  

เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู ้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน 1-3 คน โดยใชเ้ด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง ระหว่างทดสอบ
ประสิทธิภาพใหจ้บัเวลาในการประกอบกิจกรรม สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนว่า หงุดหงิด ท าหนา้
ฉงน หรือท าท่าทางไม่เขา้ใจหรือไม่ ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและ
งาน ที่มอบใหท้ าและทดสอบหลงัเรียน น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑต์อ้ง
ปรบัปรุงเนือ้หาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนใหดี้ขึน้ โดยปกติคะแนนที่ได้
จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวนีจ้ะได้คะแนนต ่าว่าเกณฑม์าก แต่เมื่อปรบัปรุงแล้วจะ
สงูขึน้ ก่อนน าไปทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม่ ทัง้นี ้E1/E2 ที่ไดจ้ะมีค่าประมาณ 60/60 

2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1:10) 
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู ้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน 6-10 คน (คละผูเ้รียนที่เก่ง ปานกลางกบัอ่อน) ระหว่างทดสอบ
ประสิทธิภาพใหจ้บัเวลาในการประกอบกิจกรรม สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนว่า หงุดหงิด ท าหนา้
ฉงน หรือท าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลังจากทดสอบประสิทธิภาพให้ประเมินการเรียนจาก
กระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบใหท้ าและประเมินผลลพัธ์คือการทดสอบหลัง
เรียน และงานสุดทา้ยที่มอบใหน้ักเรียนท าส่งก่อนสอบประจ าหน่วย ใหน้ าคะแนนมาค านวณหา
ประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑต์อ้งปรบัปรุงเนือ้หาสาระ กิจกรรม ระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลงั
เรียนใหดี้ขึน้ ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรบัปรุงในคราวนีค้ะแนน ของผูเ้รียนจะเพิ่มขึน้อีกเกือบ
เท่าเกณฑโ์ดยเฉลี่ย จะห่างจากเกณฑป์ระมาณ 10% นั่นคือ E1/E2 ที่ได ้จะมีค่าประมาณ 70/70 

3) การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100)  
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู ้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน ทัง้ชัน้(ปกติใหใ้ชก้บัผูเ้รียนจ านวน 30 คน แต่สามารถอนโุลมให้
ใชก้ับนักเรียนจ านวน 15 คนขึน้ไปได)้ ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพใหจ้ับเวลาใน การประกอบ
กิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทางไม่เข้าใจ หรือไม่ 
หลงัจากทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามแลว้ใหป้ระเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรมหรืออ
ภารกิจและงานที่มอบใหท้ าและทดสอบหลงัเรียน น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึง
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เกณฑ ์ตอ้งปรบัปรุงเนือ้หาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ แบบทดสอบหลงัเรียนใหดี้ขึน้ แลว้น าไป
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ า้กบันกัเรียนต่างกลุม่ อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครัง้ จนไดค่้า
ประสิทธิภาพถึงเกณฑข์ัน้ต ่า ปกติไม่น่าจะทดสอบประสิทธิภาพเกินสามครัง้ ดว้ยเหตนุีข้ัน้ทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนามจึงแทนดว้ย 1:100 ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามควร
ใกลเ้คียงกบัเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้หากต ่ากว่าเกณฑไ์ม่เกิน 2.5% ก็ใหย้อมรบัว่ากิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตัง้ไวห้ากค่าที่ไดต้  ่ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 ใหป้รบัปรุงและทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนามซ า้ จนกว่าจะถึงเกณฑท์ี่ก าหนด หากสงูกว่าเกณฑไ์ม่เกิน +2.5 ก็ยอมรบัว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้หากค่าที่ไดส้งูกว่าเกณฑเ์กิน +2.5 ให ้
ปรับเกณฑ์ขึ ้นไปอีกหนึ่งขั้น เช่น ตั้งไว้ 80/80 ก็ให้ ปรับขึ ้นเป็น 85/85 หรือ 90/90 ตามค่า
ประสิทธิภาพที่ทดสอบประสิทธิภาพได ้

 
ตอนที ่4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

4.1 งานวิจัยในประเทศ 
ศภุวรรณ โคตรท่าน (2551)ไดศ้กึษาการสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนใน 

สถานการณก์ารแกปั้ญหาปลายเปิดโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มย่อย มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์
การ สรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนในสถานการณก์ารแกปั้ญหาปลายเปิด โดยอาศัย 
กระบวนการกลุ่มย่อย ในระหว่างที่นักเรียนท ากิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบา้นชนบท จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 3 กลุม่ กลุม่ละ 3 คน ด าเนินการเก็บขอ้มลูโดยใชบ้ริบทในชัน้เรียนคณิตศาสตร ์มีครูผูส้อน
เป็นผู้ด  าเนินการในการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาที่ใชส้ถานการณ์ปัญหาปลายเปิด จ านวน 5 
กิจกรรม วิเคราะหข์อ้มลู โดยใชก้ารวิเคราะหโ์ปรโตคอล (protocol analysis) และการบรรยายเชิง
วิเคราะห ์(analytic description) ตามกรอบการวิเคราะหก์ระบวนการกลุ่มย่อยตามแนวคิดของ 
คอบบแ์ละไวทเ์นก (Cobb & Whitenack, 1996) และวิเคราะหก์ารสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
ปรบัมาจากแนวคิด ของบาวนแ์ละวอลเทอร ์(Brown & Walter, 2005) ผลการศกึษาพบว่า 

 1. นักเรียนที่ไดร้บัความคาดหวังจากสมาชิกในกลุ่มว่าเป็นคนเก่งที่สุดในกลุ่ม 
เป็นผูน้  าในการท ากิจกรรม เกิดการสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เกิดจากการยอมรบัในลกัษณะที่
เป็นการน าสิ่งที่ตนเองไดเ้รียนรูม้าก่อนและน าแง่มุมต่าง ๆ จากเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหา
ปลายเปิดที่ก าหนดใหม้าใชใ้นการแกปั้ญหา โดยอาศยัองคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่มย่อยใน
ด้านโอกาสใน การเรียนรู้ที่ เกิดขึน้ส  าหรับนักเรียนแต่ละคน และการสร้างความหมายทาง
คณิตศาสตรท์ี่นกัเรียน ใหก้บักิจกรรมของตนเอง ของเพื่อนในกลุม่และงานที่ท าอยู่ 
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2. นกัเรียนที่มกัจะเป็นผูต้ามในกลุ่ม เกิดการสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เกิด
จาก การยอมรบัในลกัษณะของการน าแง่มมุต่างๆ จากเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหาปลายเปิดที่ 
ก าหนดใหม้าใชใ้นการแก้ปัญหาและการทา้ทายปัญหาในลกัษณะของการที่นักเรียนไดเ้ปลี่ยน
แง่มมุ ที่จะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาจากการที่ไดป้ฏิสมัพนัธก์นัในกลุม่ย่อย โดยอาศยัองคป์ระกอบ
ในดา้น การสรา้งความหมายทางคณิตศาสตรท์ี่นกัเรียนใหก้บักิจกรรมของตนเอง ของเพื่อนในกลุม่
และงาน ที่ท าอยู่ และโอกาสในการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ส  าหรบันกัเรียนแต่ละคน 

3. นกัเรียนท่ีมีลกัษณะชอบคิดชอบคน้หา ชอบความทา้ทาย เกิดการสรา้งปัญหา
ทางคณิตศาสตรท์ี่เกิดจากการท้าทายที่เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแง่มุมที่จะน ามาใชใ้นการ
แกปั้ญหา จากการที่ไดป้ฏิสมัพันธ์กันในกลุ่มย่อย โดยอาศัยองคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่ม
ย่อยในดา้นการจดัระบบความคิดรวบยอดที่นกัเรียนแต่ละคนสรา้งขึน้ใหม่ 

4. นกัเรียนที่มีลกัษณะเป็นผูน้  าในกลุ่มในการท ากิจกรรม มีความกระตือรือรน้ใน
การท ากิจกรรม เกิดการสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เกิดจาก การยอมรบัที่เป็นลกัษณะของการ
ที่ นกัเรียนไดน้ าแง่มมุต่างๆ จากเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหาปลายเปิดที่ก าหนดใหแ้ละน าสิ่งที่ 
ตนเองไดเ้รียนรูม้าก่อนมาใชใ้นการแกปั้ญหา โดยอาศยัองคป์ระกอบของกระบวนการกลุม่ย่อยใน 
ด้านโอกาสในการเรียนรู้ที่ เกิดขึ ้นส าหรับนักเรียนแต่ละคน และการสร้างความหมายทาง
คณิตศาสตร ์ที่นกัเรียนใหก้บักิจกรรมของตนเอง กิจกรรมของเพื่อนและงานที่ท าอยู่ 

ทรงชัย อักษรคิด (2553a)ได้ท าการพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสรา้งความสามารถ
ทางการสอนการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันักศึกษาครู การวิจัยนีม้ี
ความมุ่งหมายเพื่อพฒันารูปแบบเพื่อเสริมสรา้งความสามารถทางการสอนการ แกปั้ญหาและการ
ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรับนักศึกษาครู และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบจากการน า
รูปแบบไปทดลองใช้กับนักศึกษาครูในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เน้นการ
แก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์และความสามารถในการปฏิบัติการสอนการ
แก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึน้สามารถใช้
เสริมสรา้งความสามารถทางการสอนการ แก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้กับ
นกัศกึษาครูได ้โดย 

1) นักศึกษา 9 คน จาก 12 คน ผ่านเกณฑค์วามสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์(อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 1 คน และระดบัมาก 8 คน) 
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2) นักศึกษา 7 คน จาก 12 คน ผ่านเกณฑค์วามสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์(ทัง้เจ็ดคนอยู่ในระดบัมาก) 

3) นักศึกษาทัง้สี่คนผ่านเกณฑค์วามสามารถในการวางแผนการสอนที่เนน้การ
แกปั้ญหา และการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์(อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม) 

4) นกัศกึษา 3 คน จาก 4 คน ผ่านเกณฑค์วามสามารถในการปฏิบติัการสอนการ
แกปั้ญหา และการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์(อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 1 คน และระดับมาก 2 คน 
ทัง้นีน้กัศึกษา ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์1 คนนัน้ พบว่า โดยภาพรวมมีความสามารถอยู่ในระดับมาก แต่มี
บางตวัชีว้ดัที่ไม่ ผ่านเกณฑ)์ 

วรรณพร เลิศอาวาส (2554) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่นเรื่องจ านวน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการแกปั้ญหาและ
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์กบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จงัหวดั
เพชรบุรี ซึ่งผลการศึกษาพฤติกรรมดา้นความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เรื่อง จ านวน ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์มี
ดงันี ้

1. เมื่อนกัเรียนมีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรม์ากขึน้นกัเรียน
สามารถ (1) คิดหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาที่ก าหนด (2) คิดหาผลเฉลยไดห้ลายรูปแบบที่
แตกต่างกนั (3) คิดแลว้เลือกผลเฉลยหรือกลุม่ของผลเฉลยที่สอดคลอ้งกบัสถานการณห์รือเงื่อนไข
ที่ก าหนด และ (4) คิดแลว้เลือกเกณฑใ์นการจัดกลุ่มของผลเฉลย กล่าวคือเมื่อนักเรียนลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดคล่องที่นักเรียนต้องคิดหาผลเฉลย
จ านวนมากภายในเวลาที่ก าหนดนกัเรียนสามารถลดขัน้ตอนบางขัน้ตอนออกไปท าใหม้ีขัน้ตอนใน
การคิดหาผลเฉลยที่กระชับขึน้ ส่งผลใหน้ักเรียนคิดหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ภายในเวลาที่
ก าหนดซึ่งผลเฉลยเหล่านั้นเป็นผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ต่อมาเมื่อลงมือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรใ์นช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่นที่นักเรียนตอ้งคิดแลว้เลือกผลเฉลยหรือกลุ่ม
ของผลเฉลยที่สอดคล้องกับสถานการณห์รือเงื่อนไขที่ก าหนดนักเรียนสามารถคิดแลว้เลือกผล
เฉลยหรือกลุม่ของ ผลเฉลยที่สอดคลอ้งกบัสถานการณห์รือเงื่อนไขที่ก าหนดไดถ้กูตอ้งและมีเกณฑ์
การจดักลุม่ของผลเฉลยที่เขียนอธิบายไดช้ดัเจน ท าใหไ้ม่มีผลเฉลยใดอยู่มากกว่าหนึ่งกลุม่ 

2. เมื่อนกัเรียนมีประสบการณใ์นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรม์ากขึน้ นกัเรียน
สามารถ (1) ตัง้สถานการณไ์ดจ้ านวนมากในเวลาที่ก าหนด (2) ตัง้สถานการณไ์ดห้ลายโครงสรา้ง
ที่แตกต่างกัน และ (3) คิดแล้วเลือกสถานการณ์หรือกลุ่มของสถานการณ์ที่สอดคล้องกับ
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สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด กล่าวคือเมื่อนักเรียนลงมือตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นช่วง
กิจกรรมพัฒนาความคิดคล่องที่นักเรียนต้องตั้งสถานการณ์จ านวนมากภายในเวลาที่ก าหนด 
นักเรียนสามารถตั้งสถานการณ์ที่มีโครงสรา้งแตกต่างกันได้ และให้เวลากับการเขียนอธิบาย
สถานการณม์ากขึน้ส่งผลใหส้ามารถเขียนอธิบายสถานการณไ์ดช้ดัเจนต่อมาเมื่อลงมือตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรใ์นช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่นที่นักเรียนตอ้งคิดแลว้เลือกสถานการณ์
หรือกลุ่มของสถานการณท์ี่สอดคล้องกับสถานการณห์รือเงื่อนไขที่ก าหนด นักเรียนสามารถคิด
แลว้เลือกสถานการณห์รือกลุม่ของสถานการณท์ี่สอดคลอ้งกบัสถานการณห์รือเงื่อนไขที่ก าหนดได ้

 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

โรสิลและคณะ (Rosil & et al, 2015, pp. 333-352) ไดท้ าการศึกษาการแก้ปัญหา
และการตัง้ปัญหาคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในชัน้มธัยมศึกษา จ านวน 
51 คน โดยจัดกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออกเป็น 2 กลุ่ม จากการสุ่มอย่างง่าย  
แลว้ใหน้ักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มแรกตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึน้ใหม่หลังจาก
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ก าหนดใหแ้ละใหน้ักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มที่สองตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึน้ใหม่จากขอ้มูลที่ก าหนดใหก้่อนแลว้จึงแกปั้ญหานัน้ ผูว้ิจัยไดจ้ัดสรา้ง  
รูบิคขึน้มาประเมินการผลการแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึน้เพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจจากผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในกลุ่มแรกสามารถแก้ปัญหาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรไ์ด้
อย่างเชี่ยวชาญ แต่ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรน์ักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่
สามารถเปลี่ยนตวัเลขใหอ้ยู่ในรูปแบบพีชคณิตได ้ส่วนนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูกลุม่ที่
สองสามารถตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์บบพืน้ฐานไดอ้ย่างสมเหตุสมผลและสามารถตัดสินใจ
เลือกเงื่อนไขที่ส  าคัญมาใชใ้นการแก้ปัญหาเมื่อตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึน้มา ดังนัน้อาจารย์
หรือนกัการศึกษาควรจดัประสบการณใ์นการเรียนการสอนที่ส  าคญัคือกิจกรรมการแกปั้ญหาและ
กิจกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หน้กัศกึษาครูก่อนออกไปปฏิบติัการสอนในสถานศกึษา 

ก รุ น ไ ม เ ออ ร์  (Grundmeier, 2015, pp. 411-431) ไ ด้ท า ศึ กษ า แล ะ พัฒนา
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งในการ
วิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้ิยามการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรว์่า หมายถึงการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่สรา้งขึน้ใหม่จากเรื่องราวหรือขอ้มูลที่ก าหนดใหแ้ละการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึน้ใหม่จาก
การปรบัปรุงขอ้มลูหรือขยายเงื่อนไขจากปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้  โดยใชเ้นือ้หาใน
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การทดลองเก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรป์ระกอบไปดว้ย การวิเคราะหข์อ้มลูและความ
น่าจะเป็น ดิสครตี และความคิดรเิริ่มเก่ียวกบัพีชคณิต ผลจาการจาการวิจยัปรากฏดงันี ้

กรณีที่ 1 ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่สรา้งขึน้ใหม่จากการปรบัปรุงขอ้มลูหรือขยาย
เงื่อนไขจากปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้จะมีความซบัซอ้นมากขึน้ 

กรณีที่  2 ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ ้นใหม่จากเรื่องราวหรือข้อมูลที่
ก าหนดใหด้ว้ยเวลาท่ีจ ากดั จะมีแนวโนม้เปลี่ยนไปเป็นปัญหาที่มีหลายขัน้ตอนในการหาค าตอบ 

โฮสพีโซว่าและติช่า (Hospesová & Tichá, 2015, pp. 433-447) ไดท้ าการวิจัยเพื่อ
น าเสนอข้อมูลจากการฝึกอบรมครูในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนวิจัยเชิง
คณุภาพในการส ารวจขอ้มลูและการสะทอ้นผลการด าเนินการอบรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์  
เรื่องเศษส่วน ของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูและครูประจ าการ ในการวิเคราะหก์ารตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละการสะท้อนผลของผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบไปด้วยการตอบ
ค าถามต่อไปนี ้(1) มีขอ้บกพร่องใดบา้งที่เกิดขึน้ในปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ถูกตัง้ขึน้ (2) ปัญหา
ทางคณิตศาสตรใ์นความเขา้ใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูประจ าการเป็น
อย่างไร และ  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและครูประจ าการสรา้งขึน้กับกิจกรรมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เป็นอย่างไร ผล
ปรากฏว่า 

1. ในปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตั้งขึน้ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นมีความผิดพลาด
เนื่องจากนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูและครูประจ าการไม่มีความเขา้ใจในเนือ้หาเก่ียวกบั
เศษสว่นอย่างแทจ้รงิ 

2. นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูและครูประจ าการมีความเห็นว่าการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นสิ่งส  าคญัเพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงโครงสรา้งของคณิตศาสตรห์ลงัจาก
ที่ไดแ้กปั้ญหานัน้แลว้ แต่ก็เป็นการยากที่จะตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หต้รงกบัเงื่อนไขหรือขอ้มลู
ที่ก าหนดใหไ้ด ้

3. ผลปรากฏว่าปัญหาที่ตัง้ขึน้มีความแตกต่างจากกิจกรรมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้แต่
เป็นปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่มีความคลมุเครือ ไม่ชดัเจนและไม่ตระหนกัถึงขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ให้
ว่าเพียงพอหรือไม่ ท าใหเ้ขา้ใจความหมายของปัญหาที่ตัง้ขึน้ผิดไป รวมไปถึงไม่ไดค้  านึงว่าปัญหา
ที่ตัง้ขึน้สามารถเกิดขน้ไดจ้รงิหรือไม่ 

อิงลิช (Lyn D English, 1997a, pp. 183-217) ไดศ้ึกษาการพฒันาความสามารถใน
การตัง้ปัญหาของ นกัเรียนเกรด 5 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ ศกึษาว่าความรูส้ึกเชิงจ านวนและทกัษะการ
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แกปั้ญหาที่แปลกใหม่ของนกัเรียนส่งผลต่อความสามารถในการตัง้ปัญหาทัง้ปัญหาที่คุน้เคยและ
ปัญหาที่ไม่คุน้เคย โดยอาศัยองคป์ระกอบของกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการพัฒนาการตั้งปัญหา 3 
ประการ ดงันี ้

1. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งของปัญหา 2. นกัเรียนมีความรูค้วาม
เขา้ใจประเภทของปัญหา  3. เพื่อพฒันาความคิดที่หลากหลายทางคณิตศาสตร  ์ก่อนนกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมไดผ้่านการคัดเลือก จ านวน 27 คน เพื่อสมัภาษณก์่อนและ หลงัการพัฒนาการตั้ง
ปัญหา โดยมีนกัเรียนที่ไดร้บัการพฒันาการตัง้ปัญหาจ านวน 17 คน โดยแบ่ง นกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม 
คือ นักเรียนที่มีความสามารถดา้นความรูส้ึกเชิงจ านวนสูงแต่ดา้นการแกปั้ญหาต ่า นักเรียนที่มี
ความสามารถดา้นความรูส้ึกเชิงจ านวนต ่าแต่ดา้นการแกปั้ญหาสงู และนกัเรียนที่มีความสามารถ
ด้านความรู้สึกเชิงจ านวนและด้านการแก้ปัญหาสูง ผลจาการสัมภาษณ์ก่อนและหลังการ
พัฒนาการตั้งปัญหา และจากร่องรอยงานเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
พฒันาการในการตัง้ปัญหาดีกว่านกัเรียนที่ไม่ไดร้บัการพฒันาการตัง้ปัญหา นอกจากนีค้วามรูส้ึก
เชิงจ านวนและทักษะการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ของนักเรียนส่งผลต่อความสามารถในการตั้ง
ปัญหา โดยนกัเรียนที่มีความสามารถดา้นความรูส้ึกเชิงจ านวนสงูมกัจะตัง้ปัญหาไดดี้กว่านกัเรียน
ที่มีความสามารถดา้นความรูส้กึเชิงจ านวนต ่า 

นิโคลาว และ ฟิลลิปพู (Nicolaou & Philippou, 2007, p. 48) ไดศ้ึกษาความเชื่อที่
รูส้ึกว่าท าไดด้ว้ยตนเองในการตัง้โจทยปั์ญหา และความกา้วหนา้ทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียน
เกรด 5 และ 6 จ านวน 176 คน และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากนักเรียน 6 คน ที่คัดเลือกบน
หลกัเกณฑจ์ากการวิเคราะหแ์บบกลุ่มตามล าดับ (hierarchical cluster analysis) ความส าเร็จที่
รับรู ้ได้ของนักเรียนใน การสร้างโจทย์ปัญหา ได้รับการวิ เคราะห์ว่ าเป็นดัชนีส  าคัญของ
ความสามารถส าหรบัแต่ละคน เช่นเดียวกบัความกา้วหนา้โดยทั่วไปทางคณิตศาสตร ์มีการคน้พบ
สหสมัพนัธท์ี่ส  าคญัระหว่าง ความสามารถในการตัง้โจทยปั์ญหาและความสามารถโดยทั่วไปทาง
คณิตศาสตร ์นกัเรียนสรา้งโจทยไ์ดห้ลากหลายรูปแบบและมีความซบัซอ้นมากยิ่งขึน้ ขึน้อยู่กบัใบ
งานแบบที่เป็นกันเอง (informal tasks) มากกว่าใบงานแบบที่เป็นทางการ (formal tasks) มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ในเรื่องความสามารถในการตัง้โจทยร์ะหว่างนกัเรียนเกรด 5 กบัเกรด 
6 ผลการวิเคราะห์ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่ว่าดัชนีความเชื่อในความส าเร็จของเนื ้อหาที่
เฉพาะเจาะจง มีความเก่ียวพนัในเรื่องเทคนิคที่สง่เสรมิความเชื่อในความส าเร็จและความสามารถ
ในการตัง้โจทยปั์ญหาของนกัเรียน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี ้ คือ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่

เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร์
และพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
แลว้ศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและ
พีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ โดยน าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาความสามารถ
และพฤติกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครู
คณิตศาสตรม์าวิเคราะหท์ัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพการวิเคราะห์ ขอ้มลูเชิงปริมาณใชส้  าหรบั
การประเมินความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพใช้
ในการประเมินพฤติกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของ
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์โดยผูว้ิจยัแบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะดงันี ้

ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพ่ีเลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

1.1 การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
1.2 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อส ารวจและศกึษาสภาพ 

การเรียนการสอน 
1.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือ 
1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1.5 การวิเคราะหข์อ้มลู 

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและ
พีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเคร่ืองมือวิจัย 

2.1 การก าหนดกลุม่ทดลองน ารอ่ง 
2.2 การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการพฒันากิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวน
และพีชคณิต 

2.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือ 
2.4 การหาประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนการสอนและเครื่องมือวิจยั 
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ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทาง

คณิตศาสตรท์ีเ่กี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
3.1 การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้

ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์
3.3 การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 

โดยการด าเนินการใน 3 ระยะดงักล่าวสามารถแสดงความสมัพันธ์และรายละเอียด
ของขัน้ตอนการวิจยั ดงัภาพประกอบต่อไปนี ้
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ระยะในการด าเนินการวิจัย  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 

ระยะที ่1  
 

 

 

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา

สภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครู

พี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

1.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือ 

1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1.5 การวิเคราะหข์อ้มลู 

   
ระยะที ่2 

 
 2.1 การก าหนดกลุ่มทดลองน ารอ่ง 

2.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการพฒันากจิกรรม 
การเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและ
พีชคณิตส าหรบันกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

2.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมอื 

2.4 การหาประสิทธิภาพของกจิกรรมการเรียน 
การสอนและเครื่องมือวิจยั 

   

ระยะที ่3 
 

 
 

 3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศกึษา
ความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและ
พีชคณิตของนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

3.3 การด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
และเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

ภาพประกอบ 8 ระยะและขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั 

การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรม

การเรียนการสอน 
ทีเ่สริมสร้างความสามารถ 

ในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกับ
จ านวนและพีชคณิตส าหรับ
นักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

และเคร่ืองมือวิจัย 
 

การศึกษาความสามารถ 
และพฤติกรรมในการ 

ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ทีเ่กี่ยวขอ้งกับจ านวนและ
พีชคณิตของนักศึกษาครู

คณิตศาสตร ์

ส ารวจและศึกษาสภาพ 
การเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้อง

กับการตั้งปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์

ของอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและ
นักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
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ระยะที ่1 ส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพ่ีเลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

การส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่ เ ก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ ครูพี่ เลีย้ง นักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สรุาษฎรธ์านี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่านกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย  
1.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. )  สาขาวิชา

คณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 5 คน โดยท าการศกึษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใ์น 2 ดา้น ประกอบดว้ย 
(1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารยแ์ละ (2) ดา้นสภาพการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์

1.1.2 ครูพี่เลีย้งของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง  
จ านวน 10 คน โดยท าการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูพี่ เลี ้ยงใน  2 ด้าน 
ประกอบดว้ย (1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้งและ  
(2) ดา้นสภาพการจดัการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้ง 

1.1.3 นกัศกึษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน
45 คน โดยท าการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาครูใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
(1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครู (2) ดา้นสภาพการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการตั้ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูและ ( 3) ด้าน
ความสามารถในการตัง้ปัญหา ทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครู 

 
1.2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเ พ่ือก าหนดกรอบแนวคิดเ พ่ือส ารวจและ 

ศึกษาสภาพการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
การศึกษาข้อมูลพื ้นฐานเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อส ารวจและศึกษาสภาพ  

การเรียนการสอนผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1.2.1 การศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
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การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานไดท้ าการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ เอกสารที่เป็นบทความ หนงัสือต ารา รายงานการวิจยั และ เอกสารเผยแพรต่่าง ๆ ในประเด็น
ต่อไปนีแ้นวคิดทั่วไปของการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์แนวคิดเก่ียวกบัการสอนการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1.2.2 การเก็บขอ้มลูภาคสนาม 
วตัถุประสงคข์องการด าเนินการในขัน้ตอนนี ้คือ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย์ 
ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์มีรายละเอียดดงันี ้

1.2.2.1 การเก็บขอ้มลูภาคสนามจากอาจารย ์ 
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามจากอาจารย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎรธ์านี มีประสบการณใ์นการสอน การนิเทศ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ์ไดจ้ากการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน เพื่อสอบถามเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความเชื่อที่เก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
อาจารย์และ (2) ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
อาจารย ์

1.2.2.2 ครูพี่เลีย้ง 
ในการเก็บขอ้มูลภาคสนามจากครูพี่เลีย้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นครูพี่เลีย้ง

ของนกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 ซึ่งมีหนา้ที่แนะน าการปฏิบติัตน การปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ
คอยใหค้ าปรึกษาในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ และสังเกตการจัดการเรียนรูข้องนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ชั้น ปีที่  5 ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  10 คน  
เพื่อสอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลีย้งใน 2 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้ง  (2) ดา้นสภาพการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้ง 

1.2.2.3 นกัศกึษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5  
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามจากนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ชั้นปีที่  5

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่  5 ที่ก าลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ซึ่งนักศึกษาไดเ้รียนรูก้ารปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู  ้ จัดการเรียนรูใ้นชัน้
เรียน ซึ่งไดป้ฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน เพื่อสอบถามเก่ียวกับ
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สภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 ใน 3 ดา้น ประกอบด้วย 
(1) ด้านความ เชื่ อ ที่ เ ก่ี ย วข้อ งกับกา รตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ข องนั กศึ กษ าค รู  
(2) ดา้นสภาพการจัดการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู และ 
(3) ดา้นความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครู 

 
1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือวิจยัที่ใชใ้นการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
ที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์บ่งออกเป็น 1) การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือ 
ที่ใชใ้นการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากอาจารย ์  2) การสรา้งและหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชใ้นการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากครูพี่เลีย้ง และ 3) การสรา้งและ
หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์มีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากอาจารย ์

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากอาจารยป์ระกอบดว้ย 
1) แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของอาจารย์ เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากรุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 
2005, pp. 127-130)เพื่อส ารวจและตรวจสอบความเชื่อที่เก่ียวกับความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารยห์ลกัสตูรสาขาวิชาคณิตศาสตร ์ โดยแบบสอบถามความเชื่อ
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกบัคณิตศาสตร ์ (2) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกับ
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์และ (3) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกับการเรียนการสอนด้วยการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์แบบสอบถามฉบับนีม้ีจ  านวน 30 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ ซึ่งแต่ละขอ้สามารถเลือกแสดงความเชื่อได ้4 ลกัษณะ คือ 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั ถา้ความ
เชื่อ นั้นเป็นความเชื่อทางบวก และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ  
ถา้ความเชื่อนัน้เป็นความเชื่อทางลบ ส าหรบัเกณฑก์ารแปลผลดัดแปลงมาจากสถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555ก: 193) โดยกก าหนดคะแนนความเชื่อ ดงันี ้ 

ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3.50–4.00 เป็นระดบัมากที่สดุ  
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2.50–3.49 เป็นระดบัมาก  
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ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.50–2.49 เป็นระดบันอ้ย  
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.00–1.49 เป็นระดบันอ้ยที่สดุ หรือไม่เชื่อเลย 

2) แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ของอาจารยเ์ป็นแบบสมัภาษณท์ี่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับแนวการ
จดัการเรียนการสอนที่เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์โดยแบบสมัภาษณแ์บ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น ดงันี ้ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และดา้นสภาพการเรียนการ
สอนดว้ยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์แบบสัมภาษณ์ฉบับนีม้ีจ  านวน 10 ขอ้ ซึ่งประเด็นการ
สมัภาษณเ์ปิดโอกาสใหอ้าจารยแ์สดงแนวคิดในการตอบค าถามอย่างอิสระ 

การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากอาจารย์ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความเชื่อที่ เ ก่ียวกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรม์ีขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้  และแบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนดว้ย
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์มีขอ้ความจ านวน 15 ขอ้ แลว้เสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจนผ่านการ
พิจารณาแลว้ จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ความที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Objective Congruence (IOC)) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญใหไ้ดแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณต์ามที่ก าหนด 

1.3.2 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครูพ่ีเลีย้ง 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากครูพี่เลีย้ง ประกอบดว้ย  
1) แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์

ของครูพี่เลีย้ง เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากรุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 
2005, pp. 127-130)ส ารวจและตรวจสอบความเชื่ อที่ เ ก่ียวกับความเชื่ อที่ เ ก่ียวข้องกับ  
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้ง  โดยแบบสอบถามความเชื่อแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตร ์ (2) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และ (3) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
แบบสอบถามฉบบันีม้ีจ  านวน 30 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นแบบประมาณค่า (rating scale) 4 
ระดบั ซึ่งแต่ละขอ้สามารถเลือกแสดงความเชื่อได ้4 ลกัษณะ คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็นดว้ย  ไม่
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเ ป็น 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ  
ถ้าความเชื่อ นั้นเป็นความเชื่อทางบวก และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 1, 2, 3 และ 4 
ตามล าดับ ถ้าความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อทางลบ ส าหรับเกณฑ์การแปลผลดัดแปลงมาจาก 
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555ก: 193) โดยกก าหนดคะแนนความเชื่อ 
ดงันี ้ 

ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3.50–4.00 เป็นระดบัมากที่สดุ  
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2.50–3.49 เป็นระดบัมาก  
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.50–2.49 เป็นระดบันอ้ย  
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.00–1.49 เป็นระดบันอ้ยที่สดุ หรือไม่เชื่อเลย 

2) แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนด้วยการตั้ง ปัญหา 
ทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้งเป็นแบบสมัภาษณท์ี่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับแนว 
การจัดการเรียนการสอนที่ เ ก่ียวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของครูพี่ เลี ้ยง  โดยแบบ
สมัภาษณแ์บ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงันี ้ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และดา้นสภาพ
การเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้มีจ านวน 10 ข้อ  
ซึ่งประเด็นการสมัภาษณเ์ปิดโอกาสใหค้รูพี่เลีย้งแสดงแนวคิดในการตอบค าถามอย่างอิสระ 

การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากครูพี่ เลี ้ยง ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความเชื่อที่ เ ก่ียวกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่มีขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้  และแบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนดว้ย
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้ง มีขอ้ความจ านวน 15 ขอ้ แลว้เสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจนผ่านการ
พิจารณาแลว้ จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ความที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Objective Congruence (IOC)) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไปเพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญใหไ้ดแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณต์ามที่ก าหนด 

1.3.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลู
ภาคสนามจากนกัศกึษาครู 

เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักศึกษาครู
ประกอบดว้ย  
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1) แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์
ของนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากรุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์  
(Rungfa Janjaruporn, 2005, pp. 127-130)เพื่อส ารวจและตรวจสอบความเชื่อที่เก่ียวกับความ
เชื่อที่ เก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่  5 โดย
แบบสอบถามความเชื่อแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตร ์ (2) 
ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และ (3) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวกบัการเรียน
การสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์บบสอบถามฉบบันีม้ีจ  านวน 30 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมา
ตราส่วนแบบประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ ซึ่งแต่ละขอ้สามารถเลือกแสดงความเชื่อได ้4 
ลกัษณะ คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2) แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ชั้นปีที่  5 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้  
เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับแนวการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 โดยแบบสมัภาษณแ์บ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงันี ้1) ดา้นความรู้
เก่ียวกับตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ  2)ด้านสภาพการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์แบบสัมภาษณ์ฉบับนีม้ีจ  านวน 10 ข้อ ซึ่งประเด็นการสัมภาษณ์เปิดโอกาส 
ใหน้กัศกึษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 แสดงแนวคิดในการตอบค าถามอย่างอิสระ 

3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัศึกษาครูคณิตศาสตรเ์ป็นแบบทดสอบที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อส ารวจและตรวจสอบความสามารถ  
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ซึ่งเป็นแบบทดสอบอตันยั จ านวน 2 ขอ้ 

การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนามจากนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 ผู้วิจัยสรา้งแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวกับ 
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่มีขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้ แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัสภาพการเรียน
การสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 มีขอ้ความจ านวน 
15 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์
จ านวน 4 ข้อ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่ อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  
เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว จึงน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หลังจากนั้นผู้วิจัย
คดัเลือกขอ้ความที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตัง้แต่ 0.5 
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ขึ ้นไป เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้ได้แบบสอบถามและ  
แบบสมัภาษณต์ามที่ก าหนด   

   
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูที่ใชใ้นการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับ  
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย์ ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์บ่งออกเป็น   
1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากอาจารย ์2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากครูพี่
เลีย้ง และ 3) การเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากนกัศกึษาครู ดงันี ้

1.4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากอาจารย ์
1) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบัอาจารยท์ี่เป็นกลุม่เปา้หมาย  
2) สมัภาษณค์รูอาจารยท์ี่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบสมัภาษณเ์ก่ียวกับ

สภาพการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
1.4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากครูพี่เลีย้ง 

1) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบัครูพี่เลีย้งที่เป็นกลุม่เปา้หมาย  

2) สัมภาษณ์ครูพี่เลีย้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เก่ียวกับ 
สภาพการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1.4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์
1) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบันกัศกึษาครูชัน้ปีที่ 5 ที่เป็นกลุม่เปา้หมาย  
2) สมัภาษณน์กัศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ที่เป็นกลุม่เป้าหมายโดยใชแ้บบสมัภาษณ์

เก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
3) ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 

ไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบันกัศกึษาครูชัน้ปีที่ 5 ที่เป็นกลุม่เปา้หมาย 
 

1.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูที่ใชใ้นการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่สง่เสริมความสามารถ

ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์แบ่งออกเป็น 1) การวิเคราะหข์อ้มลู
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ภาคสนามจากอาจารย ์  2) การวิเคราะหข์อ้มูลภาคสนามจากครูพี่เลีย้ง และ 3) การวิเคราะห์
ขอ้มลูภาคสนามจากนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์ดงันี ้

1.5.1 การวิเคราะหข์อ้มลูภาคสนามจากอาจารย ์
1) น าแบบสอบถามความเชื่อที่ เ ก่ียวกับการตั้งปัญหาของอาจารย์มา

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณโดยใชค่้าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

2) น าผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารยม์าวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

1.5.2 การวิเคราะหข์อ้มลูภาคสนามจากครูพี่เลีย้ง   
1) น าแบบสอบถามความเชื่อที่ เก่ียวกับการตั้งปัญหาของครูพี่ เลีย้งมา

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณโดยใชค่้าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

2) น าผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้งมาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

1.5.3 การวิเคราะหข์อ้มลูภาคสนามจากนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์  
1) น าแบบสอบถามความเชื่อที่ เ ก่ียวกับการตั้งปัญหาของนักศึกษาครู

คณิตศาสตรแ์ละน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษา
ครูคณิตศาสตรม์าวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ โดยใชค่้าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2) น าผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครูมาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

 
ระยะที ่2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่สริมสร้าง
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีเ่กี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับ
นักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเคร่ืองมือวิจัย 

ในระยะที่ 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับ
นกัศกึษาครูคณิตศาสตรแ์ละเครื่องมือวิจยั มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
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2.1 กลุ่มเป้าหมายส าหรับกลุ่มทดลองน าร่อง 
กลุ่มเป้าหมายส าหรับกลุ่มทดลองน าร่องในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้ง
กบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบันกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที่ 5 หลกัสตูรครุศาสตร
บณัฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี จ านวน 
21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โดยเลือกแบบเจาะจง และใชเ้วลาในช่วงนอกเวลาเรียน
ปกติ โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แลว้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนระดบัสงู ปานกลาง และต ่า  โดยผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ครัง้ ดงันี ้

2.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่ อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณปั์ญหาและขอ้ค าถาม ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใช้
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัศกึษาครูคณิตศาสตร์
ทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน 

2.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใชน้ักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์จ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์ทัง้ 3 กลุ่ม 
กลุม่ละ 2 คน และเป็นนกัศกึษาที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุม่รายบุคคล 

2.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและ
พีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใชน้กัศึกษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
รายบคุคลและกลุม่ย่อย 

2.2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับจ านวนและ
พีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดน้ าผลที่ไดจ้ากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับ  
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย์ ครูพี่เลีย้ง และนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 
กระบวนการตั้งปัญหาของซิลเวอร์ (Silver’s problem-posing model) และแนวทางการวัดผล
ประเมินผลมาก าหนดกรอบแนวคิดในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน สรุปไดด้งันี ้
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2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
การตัง้ปัญหากับการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งสมัพันธ์กันและ

เป็นกิจกรรมที่ส  าคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตรเ์พราะการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็น
แง่มมุหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชปั้ญหาในการสืบเสาะแสวงหาความรูข้องผูเ้รียน และกิจกรรม
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ช่วย
เชื่อมโยงเนือ้หาคณิตศาสตร ์และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความเขา้ใจทางคณิตศาสตรข์อง
ผูเ้รียน โดยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถที่จะเกิดขึน้ทัง้ก่อน ระหว่าง หรือหลงัจากการ
แกปั้ญหาก็ได ้

2.2.2 ความหมายของการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการในการสร้าง

สถานการณห์รือปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร ์โดยดัดแปลงจากกระบวนการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องซิลเวอร ์(Silver’s problem-posing model)  มี 2 ขัน้ตอนดงันี ้ 

1) สรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย
แกม้าแลว้(Problem reformulation)  

2) สร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ 
(Problem generation 

ซึ่งในการวิจยันีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกใชปั้ญหาที่ไม่คุน้เคย (non-routine problems) 
ซึ่งเป็นปัญหาที่นักศึกษาไม่คุน้เคยกับโครงสรา้งและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา มักไม่ค่อยพบใน
หนงัสือเรียนและเป็นปัญหาการประยุกตห์รือปัญหาสถานการณ ์(applied problems or situation 
problems)ที่เป็นปัญหาในชีวิตจรงิ (real life problems) มาใชใ้นการสรา้งสถานการณห์รือปัญหา 

2.2.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู ้จ านวน 16 แผน แบ่งเป็นระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินการทดลองการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย
แก้มาแลว้(Problem reformulation) จ านวน 6 แผน สลับกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์าก
ข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) จ านวน  6  แผน และระยะเวลาในการ
ทดสอบหลงัเรียน 4 แผน แผนละ 180 นาที ซึ่งผูว้ิจัยท าหนา้ที่เป็นครูผูส้อนและแบ่งกิจกรรมการ
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เรียนออกเป็นออกเป็น 3 ช่วง โดยในแต่ละช่วงมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดียวกนั มี
รายละเอียดดงันี ้

ช่วงที่  1 (คาบเรียน 1-5)  ช่วงที่  2 (คาบเรียน 6-10) ช่วงที่  3 (คาบเรียน  
11-15) และการทดสอบความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ (คาบเรียน 16) ในคาบ
เรียนที่ 1 เป็นการแนะน ากระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ผ่านกระบวนการตัง้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของซิลเวอร์ (Silver’s problem-posing model) โดยใช้ปัญหาการประยุกต์หรือ
ปัญหาสถานการณ์ (applied problems or situation problems) ที่ เ ป็น ปัญหาในชี วิตจริง  
( real life problems) แล้วให้นักศึกษาลงมือสร้างสถานการณ์หรือปัญหาที่ เ ก่ี ยวข้องกับ
คณิตศาสตรจ์ากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแลว้  (Problem reformulation) และ
สรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) สลบักนัไป
ในแต่ละคาบ คือ ในคาบที่ 1, 3,  7, 9, 11 และ 13 จะเป็นการสรา้งสถานการณ์หรือปัญหาที่
เ ก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว  (Problem 

reformulation) ส่วนในคาบที่ 2, 4, 6, 8, 12 และ14 จะเป็นการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจาก
ขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) 

ส่วนคาบที่ 5, 10, 15 และ 16 จะเป็นการตรวจสอบความสามารถของ
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคลในการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาที่ เ ก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตรจ์ากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้(Problem reformulation) และการ
สร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation)  
โดยพิจารณา 1. บริบทของปัญหา(Context)  2. ภาษา (Language)   3. ปัญหาที่สามารถแก้ได ้
(Solvable) 4. ยุทธวิธีทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Strategies) และ 5.ความสมเหตุสมผล
ของปัญหา (Reasonability) 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครู ดงัตาราง 12 ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 12 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัศกึษาครูคณิตศาสตรใ์นแต่ละคาบเรียน 
 

ช่วง คาบเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 

1 

แนะน ากระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยใชก้ระบวนการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องซลิเวอร ์(Silver’s problem-posing model) กิจกรรมการตั้ง
ปัญหาทางคณติศาสตร ์Problem reformulation:  
ใหน้กัศกึษาลงมือสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหมจ่ากปัญหาขา้งตน้ท่ี
นกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ 

2 
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem generation:  
การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

3 

กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem reformulation:  
ใหน้กัศกึษาลงมือสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหมจ่ากปัญหาขา้งตน้ท่ี
นกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ 

4 
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem generation:  
การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

5 

การทดสอบเป็นรายบุคคลคร้ังที ่1 
Problem reformulation: การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหม่ 
จากปัญหาขา้งตน้ท่ีนกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ และ 
Problem generation: การสรา้งสถานการณห์รือปัญหา 
จากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

2 

6 
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem reformulation:  
ใหน้กัศกึษาลงมือสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหมจ่ากปัญหาขา้งตน้ท่ี
นกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ 

7 
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem generation:  
การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

8 
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem reformulation:  
ใหน้กัศกึษาลงมือสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหมจ่ากปัญหาขา้งตน้ท่ี
นกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ 

 
9 

กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem generation:  
การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ช่วง คาบเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

10 

การทดสอบเป็นรายบุคคลคร้ังที ่2 
Problem reformulation: การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหม่ 
จากปัญหาขา้งตน้ท่ีนกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ และ  

Problem generation: การสรา้งสถานการณห์รือปัญหา 
จากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

3 

11 
 
 

กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem reformulation:  
ใหน้กัศกึษาลงมือสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหมจ่ากปัญหาขา้งตน้ท่ี
นกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ 

12 
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem generation:  
การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

13 
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem reformulation:  
ใหน้กัศกึษาลงมือสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหมจ่ากปัญหาขา้งตน้ท่ี
นกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ 

14 
กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์Problem generation:  
การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

15 

การทดสอบเป็นรายบุคคลคร้ังที ่3 
Problem reformulation: การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหม่ 
จากปัญหาขา้งตน้ท่ีนกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ และ 

Problem generation: การสรา้งสถานการณห์รือปัญหา 
จากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

 

16 

การทดสอบความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
Problem reformulation: การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหม่ 
จากปัญหาขา้งตน้ท่ีนกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ และ 

Problem generation: การสรา้งสถานการณห์รือปัญหา 
จากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

  
ส าหรบัขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนไดด้ัดแปลงมา

จากแนวคิดของรุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 53) โดยการจดักิจกรรมใน
สองสว่นดงันี ้
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1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนการตั้ ง ปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากสร้างสถานการณห์รือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้
มาแล้ว (Problem reformulation) ในคาบที่  1, 3, 7, 9, 11 และ 13 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามขัน้ตอน ดงัภาพประกอบดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 
 

ผูส้อนใหน้กัศกึษา “น าเสนอ” สร้างสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหม่จากปัญหาทีแ่ก้มาแล้วในข้างต้น 

 

นกัศกึษา “ตั้งปัญหาใหม่ตามกระบวนการของซิลเวอร”์ ในขัน้ท่ี 1 
(Problem reformulation) เป็นรายบุคคล  โดยการขยายและเปล่ียนแปลง 

1. โครงสร้างหรอืบริบทของปัญหา 
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขของปัญหา 
3. ยุทธวิธใีนการแก้ปัญหา 

 
หมายเหต:ุ นักศึกษาสามารถเลอืกการขยายและการ
เปล่ียนแปลง  ในข้อ 1-3 ได้ตามความต้องการของนักศึกษา 

 

ผูส้อนใหน้กัศกึษา “น าเสนอ” ผลการแกปั้ญหา แลว้ใหน้กัศกึษา “มองย้อนกลับ” ไปยงัค าตอบ
ที่ไดม้า 

ผูส้อนน าเสนอ “สถานการณปั์ญหา” 

 
ผูส้อน “สรา้งแรงจงูใจ” เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาแกปั้ญหา 

 
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์“แก้ปัญหา” เป็นรายบคุคล  โดยใช ้
กระบวนการแก้ปัญหา ดงันี ้  
 ขั้นที ่1 ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา  
 ขั้นที ่2 วางแผนแกปั้ญหา  
 ขั้นที ่3 ขัน้ด าเนินการตามแผน  
 ข้ันที ่4 ตรวจสอบผล   
หมายเหต:ุ กระบวนการแก้ปัญหาขัน้ที ่1-4 มีความเป็นพลวัต   
 สามารถเวยีนและสลับไปมาได ้
 

ผูส้อนสงัเกต 
พฤติกรรมการ
แกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์
ของนกัศกึษา 

 

นกัศกึษาใช้
ความรู ้และ 
ประสบการณ ์
เพื่อแกปั้ญหา

ทาง
คณิตศาสตร ์

 

นกัศกึษาใช้
ความรู ้และ 
ประสบการณ ์
เพื่อตัง้ปัญหา

ทาง
คณิตศาสตร ์

 

ผูส้อนสงัเกต 
พฤติกรรม
การตัง้

ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

ของ
นกัศกึษา 

เร่ิม 
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2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนการตั้ ง ปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เร่ืองราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) ในคาบที่ 2, 4, 6, 8, 

12 และ 14 ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดักิจกรรมตามขัน้ตอน ดงัภาพประกอบดา้นลา่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัสะทอ้นผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

 
จบ 
 

ผูส้อนสงัเกต 
พฤติกรรม
การตัง้

ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

ของ
นกัศกึษา 

 

นกัศกึษาใช้
ความรูแ้ละ
ประสบการณ ์
เพื่อตัง้ปัญหา
และแกปั้ญหา

ทาง
คณิตศาสตร ์

 

นกัศกึษา “แกปั้ญหา” เป็นรายบคุคล  โดยใช ้กระบวนการ
แก้ปัญหา ดงันี ้   
 ขั้นที ่1 ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา  
 ขั้นที ่2 วางแผนแกปั้ญหา  
 ขั้นที ่3 ขัน้ด าเนินการตามแผน  
 ขั้นที ่4 ตรวจสอบผล   
หมายเหตุ: กระบวนการแก้ปัญหาขัน้ที ่1-4 มีความเป็นพลวัต   
 สามารถเวียนและสลับไปมาได ้
 

ผูส้อนใหน้กัศกึษาด าเนินการน าเสนอ “ผลการตัง้ปัญหา แลว้ใหน้กัศกึษาแกปั้ญหาท่ีตนเองสรา้งขึน้ 

 

นกัศกึษาใช้
ความรู ้และ 
ประสบการณ ์
เพื่อแกปั้ญหา

ทาง
คณิตศาสตร ์

นกัศกึษาใช้
ความรู ้และ 
ประสบการณ ์
เพื่อแกปั้ญหา

ทาง
คณิตศาสตร ์

ผูส้อนน าเสนอ “ข้อมูล/เร่ืองราว” 
 

นกัศกึษา “ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามกระบวนการของ 

ซิลเวอร”์ ในขัน้ท่ี 2 (Problem generation) เป็นรายบคุคลโดย
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้  
 ขั้นที ่1 การเลอืกข้อมูล/เร่ืองราวที่นกัศกึษาสนใจ 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่โครงสรา้งหรือบรบิทปัญหา 

ขั้นที ่2 การคดิหาเงือ่นไขจากขอ้มลู/เรื่องราวที่สนใจ 
แลว้คดัเลือกเงื่อนไขที่ตอ้งการ  

ขั้นที ่3 การสร้างสถานการณห์รือปัญหาที่เก่ียวขอ้ง
กบัคณิตศาสตรโ์ดยการน าโครงสรา้งหรือบรบิทปัญหา และเงื่อนไข 
จากประเด็นที่ตอ้งการ มาเขียนเรยีบเรียงเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ขั้นที ่4 การแสดงแนวคดิขัน้ตอน/วธิีการแก้ปัญหา 
เพื่อน าไปสู่การหาค าตอบของปัญหาที่ตนเองตัง้ขึน้ 

เร่ิม 
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2.2.4 การประเมินผลการตั้งปัญหา 
ในการประเมินการผลจากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์จะพิจารณา           

1. บริบทของปัญหา(Context)  2. ภาษา (Language)  3. ปัญหาที่สามารถแก้ได้ (Solvable)  
4. ยทุธวิธีที่ใชใ้นการแกปั้ญหา (Mathematical Strategies) และ 5.ความสมเหตสุมผลของปัญหา
(Reasonability) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 13 การประเมินการผลจากการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 

 

องคป์ระกอบ 
เกณฑก์ารให้คะแนนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

บรบิทของปัญหา
(Context) 

เปลี่ยนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดิมเพียง
เล็กนอ้ย 

เปลี่ยนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดิมเพียง
บางสว่น 

เปลี่ยนแปลง
บรบิทของ
สถานการณเ์ป็น
บรบิทท่ีแตกต่าง
จากบริบทเดิม
แต่ไม่ชดัเจน 

เปลี่ยนแปลง
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเป็น
บรบิทท่ีแตกต่าง
จากเดิมได้
ชดัเจน 

ภาษา 
(Language) 

เขียนขอ้ความ
ในสถานการณ์
เป็นวลี 

เขียนขอ้ความ
ในสถานการณ์
เป็นประโยคที่
อ่านแลว้พอสื่อ
ใหเ้ขา้ใจไดเ้พียง
บางสว่น 

เขียนขอ้ความ
ในสถานการณ์
เป็นประโยคที่
อ่านแลว้พอสื่อ
ใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็น
สว่นใหญ่ 

เขียนขอ้ความ
ในสถานการณ์
เป็นประโยคที่
อ่านแลว้ได้
ใจความสมบูรณ์
ตามหลกั
ไวยากรณ ์
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 

องคป์ระกอบ 
เกณฑก์ารให้คะแนนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

ปัญหาที่ 
สามารถแกไ้ด ้
(Solvable) 

แสดงขัน้ตอน
ของการ
แกปั้ญหาได้
เพียงเล็กนอ้ย 

แสดงขัน้ตอน
ของการ
แกปั้ญหาได้
เพียงบางสว่น 

แสดงขัน้ตอน
ของการ
แกปั้ญหาได้
ครบถว้นแต่
เขียนอธิบายไม่
ชดัเจน 

แสดงขัน้ตอน
ของการ
แกปั้ญหาได้
ครบถว้นพรอ้ม
ทัง้เขียนอธิบาย
ไดช้ดัเจน 

ยทุธวิธีทาง
คณิตศาสตร์
(Mathematical 

Strategies) 

แสดงรอ่งรอย
การเลือกใช้
ยทุธวิธีในการ
แกปั้ญหาแต่ไม่
สามารถน าไปสู่
ค  าตอบได ้

แสดงรอ่งรอย
การเลือกใชห้รือ
ปรบัเปลี่ยน
ยทุธวิธีในการ
แกปั้ญหา 

เลือกใชย้ทุธวิธี
ในการแกปั้ญหา
ที่ไม่เหมาะสม
แต่สามารถ
น าไปสูค่  าตอบ
ได ้

เลือกใชย้ทุธวิธี
ในการแกปั้ญหา
ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 
 

ความ
สมเหตสุมผล 
ของปัญหา

(Reasonability) 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได้
เพียงบางสว่น 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได ้

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได้
เพียงบางสว่น 

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได้
อย่างเหมาะสม 

 
2.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย เครื่องมือส าหรบัจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์คือ แผนการจัดการ
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เรียนรู ้ และเครื่องมือส าหรบัการวดัผลประเมินผลการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัศึกษา
ครูคณิตศาสตร ์คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษา
ครู และแบบสังเกตพฤติกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู และสรา้งแบบ
สมัภาษณก์ระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครูมีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 การสรา้งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ 
ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแผนการจดัการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยั 
สร้างขึน้ส  าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตรเ์พื่อ เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ซึ่งในกิจกรรมการ
เรียนการสอนนีน้ักศึกษาครูคณิตศาสตรจ์ะได้เรียนรูก้ารตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 2 ส่วนคือ                
1) กิจกรรมการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์
ด าเนินการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ก าหนดใหแ้ลว้ท าการปรบัปรุงขอ้มลูหรือขยายเงื่อนไขจาก
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีก าหนดให ้(Problem reformulation) และ 2) กิจกรรมการเรียนการสอน
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ด าเนินการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) โดยเลือกใชปั้ญหาที่ไม่
คุ้นเคย (non-routine problems) และปัญหาการประยุกต์หรือปัญหาสถานการณ์ (applied 
problems or situation problems)ที่เป็นปัญหาในชีวิตจริง (real life problems) ซึ่งนักศึกษาครู
คณิตศาสตรต์อ้งน าขอ้มลูหรือเงื่อนไขหรือประเด็นส าคญัต่างๆ ที่ก าหนดใหม้าใชใ้นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์พรอ้มทัง้แสดงแนวคิด/วิธีการ ในการหาค าตอบของปัญหาที่ตัง้ขึน้   ซึ่งในการ
สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ เริ่มจากศึกษา วิเคราะห์ แบ่งเนื ้อหาและก าหนด
วัตถุประสงคก์ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 
จ านวน 16 แผน แผนละ 180 นาท ีซึ่งในแต่ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะประกอบไป
ดว้ย 1) ชื่อกิจกรรม 2) จุดประสงคก์ารเรียนรู ้3) สาระส าคัญ 4) สื่อการเรียนรู ้5) ขัน้ตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้6) การประเมินผล 7) บนัทกึหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 8) ใบกิจกรรม 

ผูว้ิจัยน าแผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตรเ์สนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธเ์พื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
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จนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แลว้จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 
ท่านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปไดข้องกิจกรรม ความสอดคลอ้งกับจุดประสงคท์ี่
วางไว ้แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ดแ้ผนการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
คณิตศาสตรไ์ปทดลองหาประสิทธิภาพ 

2.3.2 การสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบันกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

แบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
คณิตศาสตรเ์ป็นแบบทดสอบอัตนยัที่ใชค้วามรูใ้นสาระจ านวนและพีชคณิตทัง้หมด จ านวน 4 ชุด 
ชดุละ 2 ขอ้ ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษา
ครูคณิตศาสตรเ์สนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เมื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์แลว้จึง
น าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคดัเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้
ไป แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ดแ้บบทดสอบตามที่ก าหนด
แล้วน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์ไปทดลองกบักลุม่น าร่องจ านวน 30 คน ปี เพื่อวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายขอ้ แลว้คดัเลือกขอ้ที่มีความยากง่ายตัง้แต่ 0.20 – 0.80 และอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป  จ านวน 6 ขอ้  แลว้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์โดยการหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา    
( - Coeffcient) 

2.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์

สรา้งแบบสังเกตพฤติกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูซึ่ง
ประกอบดว้ย แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบบนัทึกภาคสนาม (field note) โดยน า
แบบสังเกตพฤติกรรม การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจนผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แลว้จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคดัเลือก
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แบบสงัเกตพฤติกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ดแ้บบสงัเกตพฤติกรรมตามที่ก าหนด 

2.3.4 สรา้งแบบสมัภาษณก์ระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์

การสรา้งแบบสมัภาษณก์ระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครู
เพื่อสอบถามเชิงลึกเก่ียวกบักระบวนการตัง้ปัญหาของนกัศกึษาครู น าแบบสมัภาษณก์ระบวนการ 
ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์แลว้จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจัยคัดเลือกแบบสมัภาษณ์ที่มีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง IOC  ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ
เพื่อใหไ้ดแ้บบสมัภาษณต์ามที่ก าหนด 

 
2.4 การหาประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือวิจัย 

ในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองกบักลุม่ทดลองน ารอ่ง ดงันี ้

2.4.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณปั์ญหาและขอ้ค าถาม ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใช้
นักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์จ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงโดยใหน้ักศึกษาท าความ
เขา้ใจสถานการณปั์ญหาแลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอนและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากนัน้ น าขอ้มูลมาหาประสิทธิภาพ E1 /E2 
แลว้เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อ
ใชใ้นการหาประสิทธิภาพขัน้ต่อไป 

2.4.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใชน้ักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ จ านวน 6 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงโดยให้นักศึกษาท าความเข้าใจ
สถานการณปั์ญหาแลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหา ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน
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และหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย จากนัน้ น าขอ้มูลมาหาประสิทธิภาพ E1 /E2 แลว้
เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใชใ้น
การหาประสิทธิภาพขัน้ต่อไป 

2.4.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและ
พีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ใช้นักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์จ านวน 12 คน โดยให้
นักศึกษาท าความเข้าใจสถานการณปั์ญหาแลว้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย จากนัน้  น าขอ้มูลมาหา
ประสิทธิภาพ E1 /E2 แล้วเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้วิจัย
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขและใชใ้นการทดลองภาคสนามอีกครัง้ 

 
ระยะที ่3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เกี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

ในระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทาง

คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สรุาษฎรธ์านี จ านวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โดยเลือกแบบเจาะจง และใชเ้วลา
ในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แลว้แบ่งนักศึกษาอกเป็น 
ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัศึกษาที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ระดบัสงูจ านวน 1 คน นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัปานกลาง 2 คน และนกัศึกษาที่
มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัต ่า จ านวน 1 คน 

จากนั้นผู้วิจัยเลือกนักศึกษาที่กล้าแสดงออก มีความสามารถในการสื่อสารและ 
น าเสนอแนวคิดของตนเองไดดี้เป็นนักศึกษาเป้าหมาย (Target student) จ านวน 4 คน ซึ่งไดจ้าก 
การสอบถามและสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณาจาก
งานเขียน การสมัภาษณ ์แบบสงัเกตพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากช่วงแรกของ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักศึกษาเป้าหมายประกอบดว้ย นักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
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เรียนระดับสูงจ านวน 1 คน นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 2 คน และ
นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับต ่า  จ านวน 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรม
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ล้วสัมภาษณ์การตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศกึษาเปา้หมายแต่ละคนหลงัสิน้สดุคาบเรียนแต่ละครัง้ 

3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการ 
ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรส์าระจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที ่4 

ศึกษากรอบแนวคิดขัน้ตอน/วิธีการ การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของ
ซิลเวอรซ์ึ่งเป็นกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ไดจ้ากการปรบัปรุงขอ้มูล ขยายเงื่อนไข
เดิมที่เคยแกม้าแลว้ หรือสรา้งสรรคใ์หม่มาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดให ้ 

3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวมรวมขอ้มูลของงานวิจัยครัง้นีใ้ชแ้บบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียวมีการ

ทดสอบหลงัการทดลอง (One Group Posttest-Only Design) ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยที่เลือกใช้
กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว มีการใหต้ัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่างและท าการทดสอบหลังการ
ทดลอง แลว้พิจารณาผลการทดลองโดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณและการวิเคราะหข์อ้มลู
เชิงคณุภาพกบัขอ้มลูที่ไดจ้ากผลการทดลอง 

3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตามขั้นตอนการ

วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและ
พีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์ผูว้ิจัยแบ่งการวิเคราะหข์อ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การ
วิเคราะหข์อ้มูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหา
ทางทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์และ 2. สถิติ
ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางทางคณิตศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของ
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์มีขัน้ตอนดงันี ้ 

(1) น าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและคะแนนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ หลงัจากด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเสรจ็สิน้มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(2) หาจ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการตั้งปัญหาทางทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์ตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม 

 (3) ทดสอบสมมติฐานที่ว่านักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียนดว้ยกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในตัง้ปัญหาทางทางคณิตศาสตรม์ีความสามารถในการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่านเกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของ
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด โดยการทดสอบทวินาม 

 (4) น าแบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์และงานเขียนของนกัศึกษา
มาวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

3.4.2 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
(1) สถิติที่ ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสมัประสิทธิ์แอลฟา 
(2) สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

ค่ารอ้ยละ 
(3) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ การทดสอบทวินาม 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี ้ คือ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน  

ที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
และพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร์ แลว้ศึกษาความสามารถและ
พฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครู
คณิตศาสตรท์ี่จัดการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิต  ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมผู้วิจัยน ามา
วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ระยะ  ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเครื่องมือวิจัย   ระยะที่ 3 
การศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและ
พีชคณิตของนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

 
ระยะที ่1 ส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพ่ีเลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
อาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศึกษาครูคณิตศาสตร  ์ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา (1) ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์(2) การจัดการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละ  
(3) ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ผลการศกึษามีดงันี ้

ตอนที ่1 ความเชื่อทีเ่กี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ผูว้ิจัยศึกษาความเชื่อ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตร  ์(2) ความ

เชื่อที่เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์และ (3) ความเชื่อที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
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ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก
แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย์ ครูพี่เลีย้งและ
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์ในแต่ละขอ้ แต่ละดา้นและทัง้ฉบบัปรากฏผลดงัตาราง 14 
 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเชื่อที่
เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์
 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 𝐗 S.D. ระดับ 

1 คณิตศาสตร์เ ป็นวิชาเชิงสร้างสรรค์ที่ ว่าด้วยเหตุผล ความจริง  
กระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 

4.00 0.00 มากที่สดุ 

2 ผลลพัธใ์นวิชาคณิตศาสตรอ์าจยืดหยุ่นปรบัเปล่ียนไดต้ามยทุธวิธี 2.80 0.84 มาก 

3 ผลลพัธใ์นวิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรงแม่นย า และตายตวัเสมอ 2.60 0.55 มาก 

4 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เก่ียวกับการด าเนินการเลขคณิต ประกอบดว้ย 
บวก ลบ คณู หาร 

2.60 0.55 มาก 

5 คณิตศาสตรม์ีการด าเนินการท่ีหลากหลาย 4.00 0.00 มากที่สดุ 

6 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีความรูต้ายตวัไม่สามารถสรา้งเพิ่มใหม่ได  ้ 3.40 1.34 มาก 

7 การท่องจ าสตูร การท าตามขัน้ตอนและการคิดค านวณ เป็นส่ิงที่ส  าคญั
ที่สดุในวิชาคณิตศาสตร ์

3.20 0.45 มาก 

8 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ช่วยเสริมสรา้งให้ผู้เรียนคิดค านวณไดอ้ย่าง
รวดเรว็เท่านัน้ 

3.40 0.89 มาก 

9 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ช่วยเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนเป็นคนที่มีเหตุผล มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ 

4.00 0.00 มากที่สดุ 

10 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาประกอบการตดัสินใจ
ในชีวิตประจ าวนั 

3.80 0.45 มากที่สดุ 

 สรุปผลด้านความเชื่อทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 3.38 0.51 มาก 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ X S.D. ระดับ 

11 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งสัมพนัธก์ัน
กบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

3.60 0.55 มากที่สดุ 

12 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ าให้ผู้เรียนเข้าใจเนือ้หาต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างลกึซึง้ 

3.40 0.55 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 𝐗 S.D. ระดับ 

13 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถช่วยเสริมสรา้งความสามารถใน
การแกปั้ญหาของนกัเรียนได ้

3.60 0.55 มากที่สดุ 

14 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ าให้ผู้เรียนเข้าใจเนือ้หาต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตรไ์ดเ้พียงผิวเผิน 

3.20 0.84 มาก 

15 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่มีประโยชนส์ูงสุดใน
หอ้งเรียนคณิตศาสตรเ์ท่านัน้ 

2.80 1.30 มาก 

16 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็น
กระบวนการท่ีแยกออกจากกนัได ้

3.20 0.45 มาก 

17 การตัง้ปัญหาที่ดีท  าไดโ้ดยการปรบัเปล่ียนขอ้มลูและเงื่อนไขของปัญหา
ที่ก าหนดใหเ้พียงเท่านัน้ 

3.00 0.71 มาก 

18 การตัง้ปัญหาช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบความรู ้ส่ิงประดิษฐ์ วิทยาการใหม่ๆ  3.60 0.55 มากที่สดุ 

19 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ไดช้่วยใหน้กัเรียนแกปั้ญหาไดด้ีขึน้ 3.00 1.22 มาก 

20 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์และ
น าไปใชใ้นชีวิตจรงิได ้

4.00 0.00 มากที่สดุ 

 สรุปผลด้านความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 3.34 0.67 มาก 

ข้อ 
ความเชื่อที่ เกี่ยวกับการเ รียนการสอนการตั้ ง ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ X S.D. ระดับ 

21 ควรใช้บริบททางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมที่
เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

4.00 0.00 มากที่สดุ 

22 ควรใชส้ถานการณใ์นชีวิต ประจ าวันหรือชีวิตจริงในการจัดกิจกรรมที่
เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

3.80 0.45 มากที่สดุ 

23 ต้องใช้สถานการณ์ที่ สมมติขึ ้นในการจัดกิจกรรมที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ท่านัน้ 

3.00 0.71 มาก 

24 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถเกิดขึ ้นได้เพียงก่อนการ
ด าเนินการแกปั้ญหาเท่านัน้ 

3.20 0.45 มาก 

25 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถเกิดขึน้ไดท้ัง้ก่อน ระหว่าง หรือ
หลงัการด าเนินการแกปั้ญหา 

3.80 0.45 มากที่สดุ 

26 ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ยตนเองตามความ
สนใจ 

3.80 0.45 มากที่สดุ 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ความเชื่อที่ เกี่ยวกับการเ รียนการสอนการตั้ ง ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ 𝐗 S.D. ระดับ 

27 ผูเ้รียนตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามเงื่อนไขที่ก าหนดใหเ้พียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ 

3.20 0.45 มาก 

28 กระบวนการเรียนรูผ่้านการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ะท าใหผู้เ้รียน
สรา้งความรูใ้หม่ๆ ขึน้มาได ้

4.00 0.00 มากที่สดุ 

29 กระบวนการเรียนรูผ่้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ าใหผู้้เรียนมี
ความรูเ้พียงเรื่องเดียวเท่านัน้ 

3.60 0.55 มากที่สดุ 

30 การวัดประเมินการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ผู้สอนควรเน้นการ
ประเมินผลในขัน้สดุทา้ยของกิจกรรม 

2.80 1.30 มาก 

 สรุปผลด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์

3.52 0.48 มากทีสุ่ด 

 รวมทัง้ฉบับ 3.41 0.55 มาก 

  
จากตาราง 14 เมื่อพิจารณาความเชื่อของอาจารย์ทั้งฉบับ คะแนนของความเชื่อที่

เก่ียวขอ้งกับตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารยม์ีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 3.41 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  แสดงว่าอาจารย์มีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อที่เก่ียวข้องกับการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาความเชื่อของอาจารย์แต่ละด้าน
คะแนนความเชื่อที่ เก่ียวกับคณิตศาสตรม์ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.38 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดบัมาก  ในขณะที่ความเชื่อที่เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยู่ในระดับมาก  
ส าหรับคะแนนของความเชื่อที่เก่ียวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
อาจารย ์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 3.52 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาความเชื่อของอาจารยแ์ต่ละขอ้  พบว่า คะแนนความเชื่อที่
เก่ียวกบัคณิตศาสตรท์ี่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สดุ 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “ผลลพัธ์
ในวิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรงแม่นย า และตายตวัเสมอ”  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.60 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และ (2) ความเชื่อที่ว่า “คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เก่ียวกับการ
ด าเนินการเลขคณิต ประกอบดว้ย บวก ลบ คณู หาร” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.60 และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ในขณะที่คะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่มี
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สดุ 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เป็นกระบวนการที่มีประโยชนส์งูสดุในหอ้งเรียนคณิตศาสตรเ์ท่านัน้” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 
2.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30 และ (2) ความเชื่อที่ว่า “การตัง้ปัญหาที่ดีท าไดโ้ดยการ
ปรบัเปลี่ยนขอ้มูลและเงื่อนไขของปัญหาที่ก าหนดใหเ้พียงเท่านัน้” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
3.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และ ความเชื่อที่ว่า “การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ได้
ช่วยใหน้กัเรียนแกปั้ญหาไดดี้ขึน้” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 3.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
1.22 ส่วนคะแนนของความเชื่อที่ เก่ียวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรม์ี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สุด 2 อันดับแรก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “การวัดประเมินการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรผ์ูส้อนควรเน้นการประเมินผลในขัน้สุดทา้ยของกิจกรรม” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากบั 2.80 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30 และ (2) ความเชื่อที่ว่า “ตอ้งใชส้ถานการณท์ี่สมมติ
ขึน้ในการจัดกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ท่านั้น” ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 3.00 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 

การที่อาจารยม์ีคะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตรท์ี่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยที่สุด 
อาจเนื่องมาจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากเป็นวิชาเก่ียวขอ้ง
กบัความรูเ้ฉพาะดา้นในสาขาวิชาคณิตศาสตร ์เนน้การใชค้วามรูท้ี่ไดร้บัไปประยกุตใ์ชส้อนนกัเรียน 
หรือเป็นพืน้ฐานส าหรบัศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ ดงันัน้อาจารยจ์ึงมุ่งเนน้ที่จะใหน้กัศกึษามีความรู ้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีต่าง ๆ ฝึกแกปั้ญหา แลว้คน้หาค าตอบที่ถูกตอ้งและแม่นย าตามทฤษฎี 
นัน้ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณอ์าจารยพ์บว่าอาจารยจ์ะสอนในรายวิชาที่เนน้ทฤษฎีมากกว่า
รายวิชาที่เนน้ภาคปฏิบติั อีกทัง้เนือ้หาในรายวิชาทฤษฎีค่อนขา้งมากดงันัน้ในการจดัการเรียนการ
สอนส าหรบันกัศึกษา อาจารยส์่วนใหญ่จะจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสรา้งและเนือ้หา
สาระที่เก่ียวข้องด้วยการยกตัวอย่าง แสดงตัวอย่างให้นักศึกษาดูประกอบการอธิบาย แล้วให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และทดสอบ ซึ่งเป็นวิธีการที่มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาหาเพียงค าตอบที่ถูกตอ้ง
เท่านัน้  เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเรียนครบตามโครงสรา้งและเนือ้หาสาระที่แต่ละรายวิชาก าหนด 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเชื่อ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของครูพี่เลีย้ง 
 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 𝐗 S.D. ระดับ 

1 คณิตศาสตร์เ ป็นวิชา เชิ งสร้างสรรค์ที่ ว่ าด้วยเหตุผล ความจริง  
กระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 

3.67 0.49 ดีมาก 

2 ผลลพัธใ์นวิชาคณิตศาสตรอ์าจยืดหยุ่นปรบัเปล่ียนไดต้ามยทุธวิธี 3.13 0.64 มาก 

3 ผลลพัธใ์นวิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรงแม่นย า และตายตวัเสมอ 2.13 0.92 นอ้ย 

4 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เก่ียวกับการด าเนินการเลขคณิต ประกอบดว้ย 
บวก ลบ คณู หาร 

2.40 0.91 นอ้ย 

5 คณิตศาสตรม์ีการด าเนินการท่ีหลากหลาย 3.93 0.26 ดีมาก 

6 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีความรูต้ายตวัไม่สามารถสรา้งเพิ่มใหม่ได  ้ 3.27 0.46 มาก 

7 การท่องจ าสูตร การท าตามขั้นตอนและการคิดค านวณ เป็นส่ิงที่ส  าคญั
ที่สดุในวิชาคณิตศาสตร ์

2.73 0.70 มาก 

8 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ช่วยเสรมิสรา้งใหผู้เ้รียนคิดค านวณไดอ้ย่างรวดเร็ว
เท่านัน้ 

2.53 0.83 มาก 

9 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ช่วยเสรมิสรา้งใหผู้เ้รียนเป็นคนท่ีมีเหตผุล มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ 

3.80 0.41 ดีมาก 

10 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาประกอบการตดัสินใจใน
ชีวิตประจ าวนั 

3.67 0.49 ดีมาก 

 สรุปผลด้านความเชื่อทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 3.13 0.61 มาก 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 𝑿 S.D. ระดับ 

11 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นักบั
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

3.40 0.51 มาก 

12 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื ้อหาต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างลกึซึง้ 

3.33 0.49 มาก 

13 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถช่วยเสริมสรา้งความสามารถใน
การแกปั้ญหาของนกัเรียนได ้

3.40 0.51 มาก 

14 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื ้อหาต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตรไ์ดเ้พียงผิวเผิน 

3.13 0.35 มาก 

15 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่มีประโยชน์สูงสุดใน
หอ้งเรียนคณิตศาสตรเ์ท่านัน้ 

3.07 0.46 มาก 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 𝐗 S.D. ระดับ 

16 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็น
กระบวนการท่ีแยกออกจากกนัได ้

2.93 0.46 มาก 

17 การตัง้ปัญหาที่ดีท  าไดโ้ดยการปรบัเปล่ียนขอ้มลูและเงื่อนไขของปัญหาที่
ก าหนดใหเ้พียงเท่านัน้ 

2.93 0.59 มาก 

18 การตัง้ปัญหาช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบความรู ้ส่ิงประดิษฐ์ วิทยาการใหม่ๆ  
3.60 0.51 

มาก
ที่สดุ 

19 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ไดช้่วยใหน้กัเรียนแกปั้ญหาไดด้ีขึน้ 3.27 0.46 มาก 

20 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการท่ีมีประโยชนแ์ละน าไปใช้
ในชีวิตจรงิได ้

3.67 0.49 
มาก
ที่สดุ 

 สรุปผลด้านความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 3.27 0.48 มาก 

ข้อ 
ความเชื่ อที่ เ กี่ ยวกับการเ รียนการสอนการตั้ ง ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ 𝐗 S.D. ระดับ 

21 ควรใชบ้รบิททางคณิตศาสตรท์ี่หลากหลายในการจดักิจกรรมที่เสรมิสรา้ง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

3.53 0.52 
มาก
ที่สดุ 

22 ควรใช้สถานการณ์ในชีวิต ประจ าวันหรือชีวิตจริงในการจัดกิจกรรมที่
เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

3.53 0.52 
มาก
ที่สดุ 

23 ต้อง ใช้สถานการณ์ที่ สมมติขึ ้น ในการจัดกิ จกรรมที่ เ สริมสร้า ง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ท่านัน้ 

3.00 0.53 มาก 

24 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถเกิดขึน้ไดเ้พียงก่อนการด าเนินการ
แกปั้ญหาเท่านัน้ 

3.20 0.41 มาก 

25 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถเกิดขึน้ไดท้ัง้ก่อน ระหว่าง หรือหลงั
การด าเนินการแกปั้ญหา 

3.40 0.51 มาก 

26 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ยตนเองตามความ
สนใจ 

3.40 0.51 มาก 

27 ผูเ้รียนตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามเงื่อนไขที่ก าหนดใหเ้พียงอย่างเดียว
เท่านัน้ 

3.00 0.38 มาก 

28 กระบวนการเรียนรูผ่้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ะท าให้ผู้เรียน
สรา้งความรูใ้หม่ๆ ขึน้มาได ้

3.40 0.51 มาก 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ความเชื่ อที่ เ กี่ ยวกับการเ รียนการสอนการตั้ ง ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ 𝐗 S.D. ระดับ 

29 กระบวนการเรียนรู ้ผ่านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ท าให้ผู้เรียน  
มีความรูเ้พียงเรื่องเดียวเท่านัน้ 

2.93 0.46 มาก 

30 การวัดประเมินการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ผู้สอนควรเน้นการ
ประเมินผลในขัน้สดุทา้ยของกิจกรรม 

2.87 0.64 มาก 

 สรุปผลด้านความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการเรียนการสอนการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

3.23 0.50 มาก 

 รวมทัง้ฉบับ 3.21 0.53 ด ี

 
จากตาราง 15 เมื่อพิจารณาความเชื่อของครูพี่ เลีย้งทั้งฉบับ คะแนนของความเชื่อ 

ที่เก่ียวข้องกับตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของครูพี่เลีย้งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 3.21 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 แสดงว่าครูพี่เลีย้งมีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของครูพี่เลีย้งแต่ละด้าน
คะแนนความเชื่อที่ เก่ียวกับคณิตศาสตรม์ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.13 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61 อยู่ในระดบัมาก  ในขณะที่ความเชื่อที่เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
ครูพี่เลีย้ง มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดับมาก  
ส าหรบัคะแนนของความเชื่อที่เก่ียวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครู  
พี่เลีย้ง มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 3.23 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 อยู่ในระดบัมาก 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเชื่อของครูพี่เลีย้งแต่ละขอ้  พบว่า คะแนนความเชื่อ 
ที่เก่ียวกับคณิตศาสตรท์ี่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ (1) ความเชื่อที่ว่า 
“ผลลพัธ์ในวิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรงแม่นย า และตายตัวเสมอ”  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 2.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 และ (2) ความเชื่อที่ว่า “คณิตศาสตรเ์ป็นวิชา 
ที่เก่ียวกบัการด าเนินการเลขคณิต ประกอบดว้ย บวก ลบ คณู หาร” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 
2.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 ในขณะที่คะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สดุ 2 อันดับแรก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “การตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่แยกออกจากกันได้”  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และ (2) ความเชื่อที่ว่า  
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“การตัง้ปัญหาที่ดีท าไดโ้ดยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูและเงื่อนไขของปัญหาที่ก าหนดใหเ้พียงเท่านัน้” 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ส่วนคะแนนของความเชื่อ 
ที่ เ ก่ียวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์มี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยที่สุด  
2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “การวดัประเมินการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์ูส้อนควรเนน้
การประเมินผลในขัน้สดุทา้ยของกิจกรรม” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.87 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 และ (2) ความเชื่อที่ว่า “กระบวนการเรียนรูผ้่านการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ท าใหผู้เ้รียนมีความรูเ้พียงเรื่องเดียวเท่านัน้” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.93 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.46 

สาเหตุที่ครูพี่ เลีย้งมีคะแนนความเชื่อเก่ียวกับคณิตศาสตร ์และการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรย์ังไม่มากที่สุดอาจเนื่องมาจากครูพี่เลีย้งในระดับประถมศึกษาบางคนสอนไม่ตรง
วิชาเอกที่สอน ครูตอ้งสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรูท้  าใหเ้ตรียมการสอนไม่ทนั ครูจึงจดัการเรียน
การสอนในรายวิชาคณิตศาสตรต์ามหนังสือของส านักพิมพเ์อกชน รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตรข์องครูจึงเป็นการสอนแบบบรรยายโดยการอธิบายความรูแ้ละบอกใหน้ักเรียนลงมือ
ปฏิบติัตามค าบอก ตามใบงาน เอกสารที่มีอยู่แลว้ครูไม่ไดอ้อกแบบหรือตัง้โจทยปั์ญหาดว้ยตนเอง 
ครูจึงยงัไม่เขา้ใจกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรว์่ามีขัน้ตอนย่างไร และเมื่อไม่ไดต้ัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร/์โจทยด์ว้ยตนเองครูจึงไม่เห็นว่า “การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน”  แม้แต่ครูพี่ เลีย้งในระดับ
มธัยมศึกษาที่สอนตรงเอก มีความรูลุ้่มลึกมากกว่าก็จดัการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์
ไม่แตกต่างจากครูในระดบัประถมศกึษาที่สอนไม่ตรงวิชาเอก สอนโดยการอธิบายความรูแ้ละบอก
ใหน้ักเรียนลงมือปฏิบติัตามค าบอกความรูแ้ก่นักเรียน เนน้การฝึกท าโจทยเ์พียงเพื่อหาค าตอบที่
ถูกตอ้งเท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับการสมัภาษณค์รูว่า ในการจัดการเรียนการสอนครูมีภาระหนา้ที่
หลายอย่างนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ยิ่งเรียนมากขึน้ความเป็นนามธรรมก็มากขึน้ เนือ้หามากขึน้ เวลาสอนไม่เพียงพอที่จะใหน้กัเรียนได้
ท าความเขา้ใจ เสนอแนวคิดต่าง ๆ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนตั้งโจทย์แล้ว  
หาค าตอบนัน้ดว้ยตนเอง อีกทัง้ครูมองว่า นกัเรียนในหอ้งเรียนมีความแตกต่างกนัมาก ครูจึงเนน้
การสอนดว้ยการบอก ยกตวัอย่าง แลว้ใหน้กัเรียนท าตามตวัย่าง ดงันัน้ครูจึงท าการตัง้ปัญหาใหม่
ดว้ยการเปลี่ยนตัวเลข หรือเปลี่ยนการด าเนินการเพียงเท่านัน้ เพื่อใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจและ  
ในทา้ยท่ีสดุนกัเรียนสามารถท าขอ้สอบได ้
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเชื่อ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 

 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร ์ X S.D. ระดับ 

1 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาเชิงสรา้งสรรคท์ี่ว่าดว้ยเหตุผล ความจริง  กระบวนการ
คิดและการแกปั้ญหา 

3.42 0.50 มาก 

2 ผลลพัธใ์นวิชาคณิตศาสตรอ์าจยืดหยุ่นปรบัเปล่ียนไดต้ามยทุธวิธี 3.33 0.48 มาก 

3 ผลลพัธใ์นวิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรงแม่นย า และตายตวัเสมอ 1.98 0.72 นอ้ย 

4 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เก่ียวกบัการด าเนินการเลขคณิต ประกอบดว้ย บวก ลบ 
คณู หาร 

1.89 0.75 นอ้ย 

5 คณิตศาสตรม์ีการด าเนินการท่ีหลากหลาย 
3.62 0.53 

มาก
ที่สดุ 

6 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีความรูต้ายตวัไม่สามารถสรา้งเพิ่มใหม่ได  ้ 2.87 0.92 มาก 

7 การท่องจ าสตูร การท าตามขัน้ตอนและการคิดค านวณ เป็นส่ิงที่ส  าคญัที่สดุ
ในวิชาคณิตศาสตร ์

2.47 0.81 นอ้ย 

8 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ช่วยเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนคิดค านวณไดอ้ย่างรวดเร็ว
เท่านัน้ 

2.31 0.85 นอ้ย 

9 คณิตศาสตร์เ ป็นวิชาที่ ช่ วย เสริมสร้างให้ผู้ เ รียนเป็นคนที่ มี เหตุผล  
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ 

3.42 0.54 มาก 

10 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาประกอบการตดัสินใจใน
ชีวิตประจ าวนั 

3.49 0.63 มาก 

 สรุปผลด้านความเชื่อทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 2.88 0.67 มาก 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ X S.D. ระดับ 

11 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นักบัการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

3.22 0.42 มาก 

12 การตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท า ให้ผู้ เ รี ยน เข้า ใจ เนื ้อหาต่ า ง  ๆ  
ทางคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างลกึซึง้ 

3.31 0.51 มาก 

13 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนได ้

3.33 0.48 มาก 

14 การตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท า ให้ผู้ เ รี ยน เข้า ใจ เนื ้อหาต่ า ง  ๆ  
ทางคณิตศาสตรไ์ดเ้พียงผิวเผิน 

2.38 0.78 นอ้ย 



  107 

ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ X S.D. ระดับ 

15 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์สูงสุดใน
หอ้งเรียนคณิตศาสตรเ์ท่านัน้ 

2.33 0.95 นอ้ย 

16 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็น
กระบวนการท่ีแยกออกจากกนัได ้

2.16 0.74 นอ้ย 

17 การตัง้ปัญหาที่ดีท าไดโ้ดยการปรับเปล่ียนขอ้มูลและเงื่อนไขของปัญหาที่
ก าหนดใหเ้พียงเท่านัน้ 

2.33 0.74 นอ้ย 

18 การตัง้ปัญหาช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบความรู ้ส่ิงประดิษฐ์ วิทยาการใหม่ ๆ  
3.51 0.66 

มาก
ที่สดุ 

19 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ไดช้่วยใหน้กัเรียนแกปั้ญหาไดด้ีขึน้ 2.78 0.74 มาก 

20 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่มีประโยชนแ์ละน าไปใชใ้น
ชีวิตจรงิได ้

3.56 0.50 
มาก
ที่สดุ 

 สรุปผลด้านความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 2.89 0.65 มาก 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ X S.D. ระดับ 

21 ควรใชบ้ริบททางคณิตศาสตรท์ี่หลากหลายในการจัดกิจกรรมที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

3.51 0.51 
มาก
ที่สดุ 

22 ควรใช้สถานการณ์ในชีวิต ประจ าวันหรือชีวิตจริงในการจัดกิจกรรมที่
เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

3.58 0.50 
มาก
ที่สดุ 

23 ตอ้งใชส้ถานการณท์ี่สมมติขึน้ในการจดักิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถ
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ท่านัน้ 

2.24 0.83 นอ้ย 

24 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถเกิดขึน้ไดเ้พียงก่อนการด าเนินการ
แกปั้ญหาเท่านัน้ 

2.56 0.81 มาก 

25 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถเกิดขึน้ไดท้ั้งก่อน ระหว่าง หรือหลงั
การด าเนินการแกปั้ญหา 

3.27 0.54 มาก 

26 ควรส่งเสรมิใหผู้เ้รียนตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ยตนเองตามความสนใจ 3.40 0.58 มาก 

27 ผูเ้รียนตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามเงื่อนไขที่ก าหนดใหเ้พียงอย่างเดียว
เท่านัน้ 

2.60 0.81 มาก 

28 กระบวนการเรียนรูผ่้านการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ะท าใหผู้เ้รียนสรา้ง
ความรูใ้หม่ ๆ ขึน้มาได ้

3.47 0.59 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ ความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ X S.D. ระดับ 

29 กระบวนการเรียนรู ้ผ่านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ท าให้ผู้เรียน 
มีความรูเ้พียงเรื่องเดียวเท่านัน้ 

2.49 1.04 นอ้ย 

30 การวดัประเมินการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์ูส้อนควรเนน้การประเมินผล
ในขัน้สดุทา้ยของกิจกรรม 

2.22 0.82 นอ้ย 

 สรุปผลด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

2.93 0.70 ด ี

 รวมทัง้ฉบับ 2.90 0.68 ด ี

  
จากตาราง 16 เมื่อพิจารณาความเชื่อของนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 ทั้งฉบับ

คะแนนของความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 
5 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 2.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  แสดงว่านักศึกษาครู
คณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของนกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 แต่ละดา้นคะแนน
ความเชื่อที่เก่ียวกบัคณิตศาสตรม์ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.88 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
อยู่ในระดับมาก  ในขณะที่ความเชื่อที่เก่ียวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
คณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยู่ใน
ระดบัมาก ส าหรบัคะแนนของความเชื่อที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัศกึษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.93 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.70 อยู่ในระดบัมาก 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเชื่อของนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 แต่ละขอ้  
พบว่า คะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตรท์ี่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
(1) ความเชื่อที่ว่า “คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เก่ียวกบัการด าเนินการเลขคณิต ประกอบดว้ย บวก ลบ 
คณู หาร” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 1.89 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และ (2) ความเชื่อ
ที่ว่า “ผลลัพธ์ในวิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรงแม่นย า และตายตัวเสมอ”  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากบั 1.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ในขณะที่คะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สดุ 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “การ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่แยกออกจากกัน
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ได”้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และ (2) ความเชื่อที่ว่า 
“การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่มีประโยชน์สูงสุดในห้องเรียนคณิตศาสตร์
เท่านัน้”  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 เช่นเดียวกบัความ
เชื่อที่ว่า “การตัง้ปัญหาที่ดีท าไดโ้ดยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูและเงื่อนไขของปัญหาที่ก าหนดใหเ้พียง
เท่านั้น” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ส่วนคะแนนของ
ความเชื่อที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรม์ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สดุ 2 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “การวดัประเมินการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์ูส้อนควรเนน้
การประเมินผลในขัน้สดุทา้ยของกิจกรรม” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.22 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.82 และ (2) ความเชื่อที่ว่า “ต้องใช้สถานการณ์ที่สมมติขึน้ในการจัดกิจกรรมที่
เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ท่านัน้” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
2.24 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

จากการที่นักศึกษาครูมีคะแนนความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เพราะส่วนใหญ่
แลว้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาครูนัน้ ผูส้อนจะเนน้ใหน้ักศึกษาครูฝึกท าโจทย์
เพื่อหาค าตอบที่ถูกตอ้งกันเพียงอย่างเดียวไม่ไดจ้ัดกิจกรรมที่ใหน้ักศึกษาไดม้ีโอกาสตั้งปัญหา 
แกปั้ญหาและหาค าตอบดว้ยตนเอง แมก้ระทั่งในรายวิชาการปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน นกัศึกษา
ก็เพียงน าโจทยจ์ากหนังสือเรียนหรือท าการเลียนแบบโจทยจ์ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที่ นักศึกษา
สามารถเขา้ถึงไดม้าเขียนในแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อใชส้  าหรบัการทดลองสอน  ท าใหน้กัศึกษา
ไม่เห็นความสมัพนัธร์ะหว่างการแกปั้ญหากับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์คิดว่าการตัง้ปัญหา  
ที่ดีท าไดโ้ดยการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลและเงื่อนไขของปัญหาที่ก าหนดให ้และเป็นกระบวนการที่มี
ประโยชนส์งูสดุในหอ้งเรียนคณิตศาสตรเ์พียงเท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณน์ักศึกษา
ครูที่ใหข้อ้มูลว่า ในการเรียนการสอนที่ผ่านมานักศึกษาจะเรียนวิชาเฉพาะดา้นเป็นวิชาทฤษฎี  
ที่เน้นการบรรยาย ผู้สอนจึงมุ่งให้ความรู้แก่นักศึกษาเยอะ ๆ มากกว่าการลงมือปฏิ บัติตาม
โครงสรา้งรายวิชา และวิชาปฏิบัติส่วนมากเป็นวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู ดังนั้นเมื่อนักศึกษาต้อง
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาคณิตศาสตร ์นักศึกษาก็จะใช้โจทย์ที่มีอยู่แล้ว  
ในหนงัสือเรียน แบบฝึกหดั อินเทอรเ์น็ต หรือเอกสารต าราต่าง ๆ และเมื่อไดโ้จทยม์าแลว้นกัศึกษา
ก็ไม่ไดท้ าการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูและเงื่อนไขของปัญหาที่คน้ควา้มา จึงส่งผลใหน้กัศึกษาไม่เขา้ใจ
กระบวนการในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

จากผลการวิเคราะหค์วามเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์
ครูพี่เลีย้ง และนกัศกึษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 ขา้งตน้  แมว้่าอาจารย ์ครูพี่เลีย้ง และนกัศกึษาครู
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คณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 จะมีความเชื่ออยู่ในระดบัมาก แต่มีความเชื่อบางความเชื่ออยู่ในระดับน้อย
ตอ้งปรบัปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 ซึ่งลว้นเป็นความเชื่อที่
เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ทัง้นีเ้นื่องมาจากการจดัการเรียนการสอนของอาจารยส์่วน
ใหญ่ไม่ไดเ้นน้และใหค้วามส าคญักบักระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรซ์ึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมี
ประโยชนม์ากส าหรบันกัศึกษาครูที่จะออกไปปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกับการ
สัมภาษณ์อาจารย์ว่า “ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา อาจารย์ส่วนใหญ่จะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสรา้งและเนือ้หาสาระที่เก่ียวข้องในรายวิชาทฤษฎีด้วยการ
มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาฝึกท าโจทยเ์พื่อหาเพียงค าตอบที่ถูกตอ้งเท่านัน้  ไม่ไดฝึ้กใหน้กัศึกษาตัง้โจทย์
และหาค าตอบจากโจทยท์ี่ตัง้นัน้ดว้ยตนเอง” 

ตอนที ่2 ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ผูว้ิจยัศึกษาความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) บริบท

ของ ปัญหา  (Context)   (2) ภาษา  (Language) (3) ปัญหาที่ สามารถแก้ได้  (Solvable)  
(4) ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา (Mathematical Strategies) และ (5) ความสมเหตุสมผลของ
ปัญหา (Reasonability) โดยพิจารณาจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

2.1 บริบทของปัญหา (Context)  
ในการศึกษาบริบทของปัญหา (Context) ผูว้ิจัยพิจารณาบริบทของปัญหาจาก

การตัง้สถานการณท์างคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาที่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับบริบทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริบท
ในโลกชีวิตจริงที่สถานการณปั์ญหานัน้ตัง้อยู่ มี 4 บริบท ประกอบดว้ย บริบทส่วนตัว (Personal 
Context) บรบิททางการงานอาชีพ (Occupational Context) บรบิททางสงัคม (Societal Context) 
และบริบททางวิทยาศาสตร ์(Scientific Context) ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาส่วนใหญ่สรา้ง
สถานการณ์หรือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว ( Problem 
reformulation) โดยการเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานการณ์ปัญหาเดิมเพียงเล็กน้อยและ (2) 
นักศึกษาส่วนใหญ่สรา้งสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem 
generation) โดยการเลียนแบบสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้
มาแลว้ ส่งผลใหส้ถานการณ์ปัญหาที่ตัง้ขึน้มีบริบทที่แตกต่างจากบริบทเดิมเพียงเล็กน้อย  ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

 (1) นักศึกษาส่วนใหญ่สร้างสถานการณห์รือปัญหาจากการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) โดยการเปล่ียนแปลงบริบทของ
สถานการณปั์ญหาเดิมเพียงเล็กน้อย 
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ในการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาใหม่จากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร  ์
ที่ เคยแก้มาแล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาใหม่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนคนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อรา้นเพียงเท่านัน้ 

ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ปัญหาข้อที่  1 เป็นสถานการณ์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่ ได้เข้าไปเ ก่ียวข้องกับบริบทส่วนตัว (Personal Context) ซึ่ ง
สถานการณปั์ญหาดังกล่าวเป็นสถานการณปั์ญหาในโลกชีวิตจริงที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการทาง
การเงินของบุคคล ครอบครวั หรือกลุ่มเพื่อน ดังภาพประกอบ 9 โดยนักศึกษาจะท าการสร้าง
สถานการณห์รือปัญหาใหม่หลงัจากนกัศึกษาแกปั้ญหาดงักล่าวเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ นกัศึกษาส่วน
ใหญ่แสดงการสรา้งสถานการณ์หรือปัญหาใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานการณ์
ปัญหาเดิมเพียงเล็กนอ้ย ดว้ยการเปลี่ยนแปลงจ านวนคน เช่น เปลี่ยนแปลงโปรโมชันจาก โปรโม
ชนั มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน หรือ มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน เป็น มา 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน หรือ มา 6 ท่าน 
จ่าย 5 ท่าน ดังภาพประกอบ 10 หรือเปลี่ยนแปลงชื่อรา้นและราคาบุฟเฟต ์เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อ
รา้นซากาบิบฟุเฟต ์เป็น รา้นเดิมหมกูระทะ เปลี่ยนราคาบฟุเฟตจ์ากท่านละ 399 บาท เป็นท่านละ 
189 บาท ดงัภาพประกอบ 11 
 

 
  

ภาพประกอบ 9 สถานการณปั์ญหาขอ้ที่ 1 
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ภาพประกอบ 10 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการสรา้งสถานการณห์รือปัญหา 
จากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่แกม้าแลว้ขา้งตน้ดว้ยการเปลี่ยนแปลงโปรโมชนั 

 

 
  
ภาพประกอบ 11 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่แกม้าแลว้ขา้งตน้ดว้ยการเปลี่ยนแปลงชื่อรา้นและราคาบุฟเฟต ์

   
 (2) นักศึกษาส่วนใหญ่สร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/

เร่ืองราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) โดยการเลียนแบบสถานการณห์รือปัญหา
จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีเ่คยแก้มาแล้ว 

ในการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ 
(Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาดว้ย
การเลียนแบบปัญหาในสถานการณ์ปัญหาข้อที่ 1 ส่งผลใหส้ถานการณ์ปัญหาที่ตั้งขึน้มีบริบท 
ที่แตกต่างจากบรบิทเดิมเพียงเล็กนอ้ย  

ตัวอย่างเช่น ข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ข้อที่ 2 เป็นข้อมูล/เรื่องราวที่
นกัศกึษาสามารถน าไปคิดค่าใชจ้่าย สั่งซือ้สินคา้ หรือจดัรายการสินคา้ ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการท างาน
ในโลกชีวิตจริงอันเป็นบริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context) ดังภาพประกอบ 12 
นักศึกษาท าการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/
เรื่องราวที่ก าหนดมาใหด้ว้ยการจัดรายการโปรโมชนัสินคา้ ดงัภาพประกอบ 13  เปลี่ยนแปลงชื่อ
สินคา้ เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อสินคา้จากน า้แร่เป็นน า้สม้ เปลี่ยนราคาสินคา้จาก 78 บาท เป็น 45  
บาท ดังภาพประกอบ 14 และเปลี่ยนแปลงชื่อสินคา้น า้แร่เป็นนมเปรีย้ว เปลี่ยนขนาดและราคา
สินคา้ แต่ยงัคงเป็นเรื่องราวเก่ียวกบัโปรโมชนัเช่นเดียวกบัสถานการณปั์ญหาขอ้ที่ 1  
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ภาพประกอบ 12 ขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาใหข้อ้ที่ 2 
 

   

ภาพประกอบ 13 การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ 
ดว้ยการจดัรายการโปรโมชนัสินคา้ดว้ยการจดัรายการโปรโมชนัสินคา้ 

  

 
  

ภาพประกอบ 14 การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ 
ดว้ยการจดัรายการโปรโมชนัสินคา้ดว้ยการเปลี่ยนแปลงชื่อสินคา้ ขนาดและราคาสินคา้ 

 



  114 

2.2 ภาษา (Language)  
ในการศึกษาภาษา (Language) ที่ใชใ้นการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาผูว้ิจยั

พิจารณาขอ้ความที่เป็นภาษาทางการในสถานการณปั์ญหาซึ่งแสดงถึงความสมัพันธ์ของขอ้มูล
หรือเงื่อนไขที่แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจตรงกันดังปรากฏใน
สถานการณห์รือปัญหา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนขอ้ความในสถานการณ์เป็น
ประโยคที่อ่านแลว้พอสื่อใหเ้ขา้ใจไดเ้พียงบางส่วนยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และมีบางสว่น
เขียนข้อความในสถานการณ์เป็นวลี  โดยพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกดังกล่าวมีความ
สอดคลอ้งกันทัง้ในการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้
มาแล้ว (Problem reformulation) และการสรา้งสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/เรื่องราวที่
ก าหนดมาให ้(Problem generation)  

(1) นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนข้อความในสถานการณ์หรือปัญหาจาก
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีเ่คยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) เป็นเพียงประโยค
ทีอ่่านแล้วพอส่ือให้เข้าใจได้เพียงบางส่วน 

ในการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย
แกม้าแลว้ (Problem reformulation) นกัศกึษาส่วนใหญ่เขียนเพียงเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหา
ซึ่งเป็นเพียงประโยคหรือวลี ที่ อ่านแล้วพอสื่อให้เข้าใจได้แต่ไม่ป รากฏการเขียนข้อค าถาม  
ดงัภาพประกอบ 15 

 

 
  

ภาพประกอบ 15 การเขียนเพียงเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหา 
ซึ่งเป็นเพียงประโยคหรือวลี ไม่ปรากฏการเขียนขอ้ค าถาม 

 
 
 
 

นกัศกึษาแสดง
รอ่งรอยการสรา้ง
สถานการณปั์ญหา
แต่ไม่ปรากฏขอ้

ค าถาม 
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(2) นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนข้อความในสร้างสถานการณ์หรือปัญหา
จากข้อมูล/เร่ืองราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) เป็นเพียงประโยคที่อ่านแล้วพอ
ส่ือให้เข้าใจได้เพียงบางส่วน 

 
ในการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้

(Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนเงื่อนไขของสถานการณ์และเขียนข้อค าถาม  
แต่การเขียนเป็นเพียงประโยคหรือวลีสั้น ๆ ที่พอสื่อใหเ้ขา้ใจไดซ้ึ่งเป็นประโยคที่มีโครงสรา้งไม่
สมบรูณ ์ดงัภาพประกอบ 16 

 

 
  

ภาพประกอบ 16 การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
(Problem generation) เป็นเพียงประโยคหรือวลีสัน้ ๆ  

 
2.3 ปัญหาทีส่ามารถแก้ได้ (Solvable) 
ในการศึกษาปัญหาที่สามารถแก้ได ้(Solvable) จากสถานการณ์หรือปัญหาที่

นักศึกษาตั้งขึน้ ผู ้วิจัยพิจารณาการเขียนอธิบายขั้นตอนของแก้ปัญหาได้ ผลการวิจัยพบว่า  
(1) นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏร่องรอยขั้นตอนการแก้ปัญหาจากการสรา้งสถานการณ์หรือ
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแลว้ (Problem reformulation) และ (2) นักศึกษาส่วนใหญ่
แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาจากการสถานการณ์หรือปัญหาจากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
(Problem generation) เพียงบางส่วนและเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาไม่ชัดเจน ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

(1) นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏร่องรอยขั้นตอนการแก้ปัญหาจาก
การสร้างสถานการณห์รือปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีเ่คยแก้มาแล้ว (Problem reformulation)  

ในการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย
แกม้าแลว้ นกัศึกษาส่วนใหญ่แสดงแนวคิดของการสรา้งเงื่อนไขหรือปัญหาแต่ไม่ใช่กระบวนการ
แกปั้ญหาที่น าไปสูก่ารหาค าตอบ เพราะนกัศกึษาไม่ไดส้รา้งขอ้ค าถาม ดงัภาพประกอบ 17 
 

นกัศกึษาแสดงรอ่งรอย
การสรา้งสถานการณ์
ปัญหาแต่ปรากฏ
เง่ือนไขไม่ครบถว้น 
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ภาพประกอบ 17 แนวคิดของการสรา้งเงื่อนไขหรือปัญหา 
แต่ไม่ใช่กระบวนการแกปั้ญหาน าไปสูก่ารหาค าตอบ 

  
(2) นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาจากการสถานการณ์

หรือปัญหาจากข้อมูล/เร่ืองราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) เพียงบางส่วนและ
เขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาไม่ชัดเจน 

ในการแก้ปัญหาจากการสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/เรื่องราวที่
ก าหนดมาให ้(Problem generation) นกัศึกษาส่วนใหญ่เขียนอธิบายแสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหา
เพียงบางส่วนและเขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาไม่ชัดเจน โดยเขียนแสดงการค านวณแบบ
สัน้ ๆ ไม่ปรากฏกระบวนการหรือขัน้ตอนที่ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 18 
 

นกัศกึษาแสดง
รอ่งรอยการ
ด าเนินการ
แกปั้ญหาโดย
การเขียนแสดง
การค านวณแบบ
สัน้ ๆ แต่ไม่ใช่
กระบวนการ
แกปั้ญหาที่
น  าไปสู่การหา
ค าตอบ 
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ภาพประกอบ 18 การเขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาไม่ชดัเจน 
 

2.4 ยุทธวิธีทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Strategies)  
ในการศึกษายุทธวิธีทางคณิตศาสตรท์ี่ใชใ้นการแก้ปัญหาของนักศึกษาผูว้ิจัย

พิจารณาจาก วิธีที่น ามาใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตัง้ขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
การเขียนภาพหรือแผนภาพ การสรา้งตาราง  การแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ั้งหมด การคาดเดาและ
ตรวจสอบ การเขียนสมการ และอ่ืน ๆ ผลการวิจยัพบว่า (1) นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏร่องรอย
การเขียนยุทธวิธีที่ใชใ้นการแกปั้ญหาจากการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย
แกม้าแลว้ (Problem reformulation) และ (2) นักศึกษาส่วนใหญ่ใชยุ้ทธวิธีการแจงกรณีที่เป็นไป
ไดท้ัง้หมดในการแกปั้ญหาจากการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้  
(Problem generation) เพียงยทุธวิธีเดียว 

(1) นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏร่องรอยการเขียนยุทธวิธีที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว  
(Problem reformulation)  

ในการแกปั้ญหาจากการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย
แกม้าแลว้ (Problem reformulation) นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏร่องรอยการเขียนยทุธวิธีที่ใชใ้น

นกัศกึษาแสดง
รอ่งรอยการ
ด าเนินการ
แกปั้ญหาโดย
การเขียนแสดง
การค านวณแบบ

สัน้ ๆ 
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การแก้ปัญหาเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างข้อค าถามมีเพียงการเขียนเงื่อนไขเท่านั้น  
จึงปรากฏเพียงร่องรอยของการแสดงแนวคิดของการสรา้งเงื่อนไขหรือปัญหาแต่ไม่ใช่กระบวนการ
และยทุธวิธีในการแกปั้ญหาที่น าไปสูก่ารหาค าตอบ ดงัภาพประกอบ 17 ขา้งตน้ 

(2) นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ยุทธวิธีการแจงกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดใน
การแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากข้อมูล/เร่ืองราวที่ก าหนดมาให้ 
(Problem generation) เพียงยุทธวิธีเดียว 

ในการแกปั้ญหาจากการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มูล/เรื่องราวที่
ก าหนดมาให ้(Problem generation) ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่ใชยุ้ทธวิธีการแจงกรณี
ที่เป็นไปไดท้ัง้หมดในการแกปั้ญหาเพียงยทุธวิธีเดียวดงัภาพประกอบ 19 

 

 
  
ภาพประกอบ 19 ยทุธวิธีการแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมดในการแกส้ถานการณ ์

หรือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
 

2.5 ความสมเหตุสมผลของปัญหา (Reasonability)  
ในการศกึษาความสมเหตสุมผลของปัญหา (Reasonability) ผูว้ิจยัพิจารณาจาก

สถานการณปั์ญหาที่นกัศึกษาตัง้ขึน้เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจริง สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตร์
ไดแ้ละน าไปสู่การหาผลเฉลยได ้ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏร่องรอยการ
เขียนความสมเหตุสมผลของปัญหาจากการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย  
แก้มาแลว้ (Problem reformulation) และ (2) นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนความสมเหตุสมผลของ
ปัญหาในการแกปั้ญหาจากการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
(Problem generation) ไดเ้พียงบางสว่น 

นกัศกึษาแสดง
รอ่งรอยการ
ด าเนินการ

แกปั้ญหาดว้ย
การใชย้ทุธวิธี
การแจงกรณี 
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(1) นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏร่องรอยสถานการณแ์ละผลเฉลยของ
ปัญหาที่มีความเป็นไปได้หรือสามารถน าไปใช้ในโลกจริงของปัญหาจากการสร้าง
สถานการณห์รือปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีเ่คยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) 

ในการศึกษาความสมเหตุสมผลของปัญหา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏ
ร่องรอยการเขียนความสมเหตุสมผลของปัญหา เพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ไดส้รา้งขอ้ค าถามมี
เพียงการเขียนเงื่อนไขเท่านั้น จึงปรากฏเพียงร่องรอยการแสดงแนวคิดในการสรา้งเงื่อนไขหรือ
ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้และไม่สามารถน าไปสูก่ารหาผลเฉลยปัญหาได ้

ดงัภาพประกอบ 17-18 
(2) นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนสถานการณ์และผลเฉลยของปัญหาที่มี

ความเป็นไปได้หรือสามารถน าไปใช้ในโลกจริงของจากการสร้างสถานการณห์รือปัญหา
จากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมาให้ (Problem generation) ได้เพียงบางส่วน 

ในการแกปั้ญหาจากการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มูล/เรื่องราวที่
ก าหนดมาให ้(Problem generation) นกัศกึษาสว่นใหญ่ใชย้ทุธวิธีการแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมด
ในการแก้ปัญหาแต่แจกแจงไม่ครบทุกกรณีจึงไม่สามารถน ามาสรุปค าตอบให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขหรือสถานการณไ์ด ้ดงัภาพประกอบ 19 ขา้งตน้ 

 
ระยะที ่2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่สริมสร้างความ 
สามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีเ่กี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับ
นักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเคร่ืองมือวิจัย 

ในการพฒันาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถ
ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตรแ์ละเครื่องมือวิจัย ผูว้ิจัยไดน้ าผลที่ไดจ้ากการส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการ
สอนที่ เ ก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์  ครูพี่ เลี ้ยงและนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์ กระบวนการตัง้ปัญหาของซิลเวอร ์กระบวนการแกปั้ญหา และแนวทางการวัดผล
ประเมินผลมาก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน  และทดลองหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน กบักลุม่ทดลองน ารอ่ง 3 ครัง้ ซึ่งกลุม่เปา้หมายส าหรบั
กลุ่มทดลองน าร่องเป็นนกัศึกษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี ชัน้ปีที่ 5 จ านวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 
โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แลว้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการ



  120 

เรียนระดบัสงู ปานกลาง และต ่า  โดยผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

 
ตอนที ่1 การทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
ในการทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของ

กิจกรรมการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ใชน้ักศึกษาจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการ
เลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาทัง้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน โดยใหน้ักศึกษาลงมือแกปั้ญหาและตัง้
ปัญหาในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล และน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล
ครัง้ที่ 1 – 3 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ป
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับเกณฑ ์ โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นักศึกษาไดจ้าก
กิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียนจ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นกัศึกษา
ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรห์ลังเรียน โดยมี
เกณฑก์ารตดัสิน E1/E2 เป็น 60/60  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 17 

 
ตาราง 17 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิ 
สรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบั
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
 

E1 E2 E1/E2 

62.08 61.45 62.08/61.45 

  
จากตาราง 17 พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการตั้ง

ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  62.08/61.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์60/60 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต
ส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการทดลองหา
ประสิทธิภาพรายบคุคล มีขอ้คน้พบในการปรบัปรุง ดงันี ้

1. ควรปรบัปรุงเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหาให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย เช่น ในกิจกรรม
ที่ 1 ใหเ้พิ่มขอ้สรุปจากเงื่อนไขของโปรโมชนั นอกจากการใหเ้งื่อนไขแลว้ตัง้ค าถามเพียงอย่างเดียว
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เนื่องจากเป็นครัง้แรกในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้
มาแลว้ (Problem reformulation) และปรบัปรุงเงื่อนไขใหร้ดักุมไม่ก ากวมในสถานการณ์ปัญหา 
ในกิจกรรมที่ 7 เรื่องสตูล ว่าขนาดของไมท้ี่น ามาใชท้ าสตูลสามารถน าเศษไมท้ี่ตัดแลว้มาต่อกัน
เพื่อใหไ้ดค้วามยาวที่ตอ้งการหรือไม่ 

2. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ เช่น กิจกรรมที่  8  
เป็นกิจกรรมที่นกัศึกษาตอ้งน าขอ้มลูเก่ียวกับไผ่ไปตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราว 
ที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่คุน้เคยควรเพิ่มเติมขอ้มลูใหเ้หมาะสม
เพียงพอที่จะน าไปใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างสมบรูณ ์

3. ควรตรวจสอบจ านวน หรือขอ้มลูที่น ามาใชว้่าถูกตอ้งหรือไม่ เช่นในกิจกรรมที่ 15 
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) จ านวน
ที่ใหม้าในแผนภาพมีผลรวมไม่เท่ากบัจ านวนที่ก าหนดมาในตอนตน้ 

ตอนที ่2 การทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย  
ในการทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน

การสอนและเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัใชน้กัศึกษา จ านวน 6 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ไดจ้ากการหา
ประสิทธิภาพรายบคุคล ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัศกึษาทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน โดยให้
นกัศึกษาลงมือแกปั้ญหาและตัง้ปัญหาในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล และน า
คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ที่ 1 – 3 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรไ์ปวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 
โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นักศึกษาไดจ้ากกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียน
จ านวน 3 ครั้ง และ E2 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นักศึกษาได้จากการท าแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์หลังเรียน  
โดยมีเกณฑก์ารตดัสิน E1/E2 เป็น 60/60  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 18 

 
ตาราง 18 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อยของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต
ส าหรบันกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์

 

E1 E2 E1/E2 

65.25 64.04 65.25/64.04 
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จากตาราง 18 พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการตั้ง

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 65.25/64.04 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า กิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและ
พีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการทดลอง 
หาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย มีขอ้คน้พบในการปรบัปรุง ดงันี ้

2.1 ช่วงที ่1 (กิจกรรมการเรียนรู้ 1 - 6)  นกัศกึษาไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มลูที่
ใชใ้นสถานการณปั์ญหา เนื่องจากนักศึกษายังไม่เขา้ใจกระบวนการตัง้ปัญหา จึงยังไม่เขา้ใจว่า
ตอ้งน าขอ้มลูที่ก าหนดใหม้าใชท้ัง้หมดหรือบางส่วน ผูว้ิจยัจึงเพิ่มเวลาในช่วงที่ 1-2 มากขึน้เพื่อให้
นกัศึกษามีเวลาในการซกัถามขอ้สงสยั สรา้งความคุน้เคยเก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใชก้ระบวนการตัง้ปัญหาของซิลเวอร ์อีกทัง้ในการน าเสนอผลการแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหา
ใชเ้วลามาก ผูว้ิจัยจึงปรบัการแนวทางในการน าเสนอผลการแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาจากให้
นักศึกษาทุกคนออกมาน าเสนอเป็นการเลือกนักศึกษาที่มีแนวคิดแตกต่างออกมาน าเสนอแทน 
คาบเรียนที่ 3 – 4 

2.2 ช่วงที่ 2 (กิจกรรมการเรียนรู้ 7 - 12)  นกัศึกษาไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับเวลา
และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองสนใจมาใชป้ระกอบการตั้ง
ปัญหาได ้ซึ่งผูว้ิจยัไดเ้พิ่มระยะเวลาในการหาขอ้มลูเพิ่มเติมในการตัง้ปัญหาและการเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาไดซ้กัถามเก่ียวกบัแนวคิดของนกัศึกษาที่แตกต่างจากของตนเอง นอกจากนัน้ไดเ้สนอให้
ผูส้อนไดเ้พิ่มเติมความรูเ้ก่ียวกบัยุทธวิธีที่ใชใ้นการแกปั้ญหาเพื่อใหน้กัศึกษาใชเ้ป็นแนวคิดในการ
สรา้งสถานการณปั์ญหาที่แตกต่างจากสถานการณปั์ญหาเดิม ตลอดจนปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน
แบบรูบริกและจ านวนผลเฉลยในกิจกรรมรายบุคคล ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการ
ตัง้ปัญหาในช่วงที่ 2 คาบเรียนที่ 7 – 10 

 
2.3 ช่วงที่ 3 (กิจกรรมการเรียนรู้ 13 – 18)  นักศึกษาไดใ้หข้้อคิดเห็นเก่ียวกับ

ความหลากหลายของขอ้มลูที่ก าหนดให ้และการจดัล าดบัของขอ้มลูจากเรื่องใกลต้วัไปยงัเรื่องไกล
ตวั ในช่วงที่ 3 โดยผูว้ิจยัเรียงล าดบักิจกรรมใหม่ใหเ้หมาะสม และการใชค้ าถามกระตุน้แนวคิดใน
การแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาของนักศึกษาเพื่อช่วยใหน้ักศึกษาสามารถแสดงแนวคิดในการ
แก้ปัญหา/ตั้งปัญหา ได้หลากหลายมากขึน้ ตลอดจนปรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก  
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คาบเรียนที่ 17 – 18 ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับแนวคิดในการตัง้ปัญหาในช่วงที่ 3 คาบเรียนที่ 
13 – 16  

ตอนที ่3 การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม  
ในการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน

การสอนและเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัอีกครัง้ ผูว้ิจยัใชน้กัศึกษา จ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ทดลอง
รายบุคคลและกลุ่มย่อย โดยผูว้ิจยัให้นกัศึกษาลงมือแกปั้ญหาและตัง้ปัญหาในแต่ละกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นรายบุคคล และน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ที่ 1 – 3 และคะแนนจาก
แบบทดสอบวดัความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

ไปวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นกัศึกษาไดจ้าก
กิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียนจ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นกัศึกษา
ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์หลงัเรียน   โดยมีเกณฑก์ารตัดสิน E1/E2 เป็น 
60/60  เช่นเดียวกบัการหาประสิทธิภาพรายกลุม่ย่อย ซึ่งผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 19 

 
ตาราง 19 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพภาคสนามของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิ 
สรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบั
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
 

E1 E2 E1/E2 

67.54 66.82 67.54/66.82 

  
จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง

ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับ
นกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั  67.54/66.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์60/60  แสดง
ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบันกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 
ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย มีขอ้คน้พบในการปรบัปรุง ดงันี ้

3.1 ช่วงที่ 1 (กิจกรรมการเรียนรู้ 1 - 4) นกัศึกษาไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนที่ผู ้วิจัยควรใหค้ าแนะน าหรือค าถามกระตุน้ และการสรุปความรูท้ี่ได้ว่า
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น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร โดยผู้วิจัยปรับความเหมาะสมของภาษา และข้อค าถาม
กระตุ้นในแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการ 
ตัง้ปัญหา 

3.2 ช่วงที่ 2 (กิจกรรมการเรียนรู้ 6 – 9)  นักศึกษาไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับการ
น าเสนอผลการแก้ปัญหาและตั้งปัญหาในขั้นตอนที่ 1 ควรใหน้ักศึกษาออกมาน าเสนอผลการ
แกปั้ญหาและตัง้ปัญหาในลกัษณะเดียวกนัเพียงครัง้เดียว เพื่อประหยดัเวลาและมีเวลามากขึน้ใน
การแลกเปลี่ยนยทุธวิธีการแกปั้ญหา  ซึ่งนกัศกึษาสามารถเรียนรูยุ้ทธวิธีจากการน าเสนอของเพื่อน
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาอ่ืน ๆ ต่อไป  และใหเ้พิ่มเวลาในการน าเสนอการตัง้ปัญหาในขัน้ตอนที่ 2 
เพราะจะช่วยใหน้ักศึกษาไดแ้ลกเปลี่ยนแนวคิด ขัน้ตอน ในการตัง้ปัญหาของนักศึกษาเพื่อใชใ้น
การตัง้ปัญหาอ่ืน ๆ ต่อไปไดอ้ย่างหลากหลาย ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้คิดเห็นดงักล่าวไปขยายเวลาในการ
น าเสนอเพื่อใหท้กุคนไดม้ีโอกาสน าเสนอแนวคิดผลการตัง้ปัญหาและแกปั้ญหาในขัน้ตอนที่ 2 ของ
ตนเองมากขึน้ 

3.3 ช่วงที่ 3 (กิจกรรมการเรียนรู้ 11 – 14) นกัศึกษาไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับการ
เลือกขอ้มูลมาใชใ้นการตัง้ปัญหา ควรเป็นบริบทที่หลากหลายเพื่อสรา้งความคุน้เคยและความ
เชี่ยวชาญในการน าขอ้มูล/สถานการณท์ี่ก าหนดใหม้าตั้งปัญหา ทัง้นีค้วรใหโ้อกาสนักศึกษาได้
สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มาสนับสนุนแนวคิดที่ตนเองใชใ้นการตัง้ปัญหาเพื่อ
ช่วยใหส้ถานการณปั์ญหาที่ตัง้ขึน้น่าสนใจและหลากหลาย 
 
ระยะที ่3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ 
เกี่ยว ข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง
กับจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมมา
วิเคราะหท์ัง้เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ และน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1 ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และตอนที่ 2 พฤติกรรมในการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ดงันี ้

ตอนที่ 1 ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์

1.1 การวิเคราะหค์วามสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ในการวิเคราะหค์วามสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับ

จ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์ผูว้ิจยัน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ที่ 
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1 – 3 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
คณิตศาสตรม์าหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดัง
ตาราง 20 

 
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบใบกิจกรรม
รายบุคคลครัง้ที่ 1 – 3 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
ของนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
 

แหลง่ที่มาของคะแนน 
คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

( x ) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
คิดเป็นรอ้ยละ
ของคะแนนเต็ม 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ใบกิจกรรมรายบคุคล 60 38.86 64.77 4.20 
2. แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการตัง้ปัญหา
ทาคณิตศาสตร ์

40 26.84 67.11 4.67 

รวม 100 65.70 65.94 8.28 

 
จากตาราง 20 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลเท่ากับ 

38.86 คิดเป็นรอ้ยละ 64.77 ของคะแนนเต็ม  โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.20  ในขณะ
ที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เท่ากับ 26.84 คิดเป็นรอ้ยละ 67.11 ของคะแนนเต็ม  โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.67 
สง่ผลใหค่้าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ท่ากับ 65.70 คิดเป็นรอ้ยละ 65.94 ของคะแนนเต็ม  โดยมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.28 

1.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยัที่ว่า นกัศกึษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียนดว้ยกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวน
และพีชคณิต มีความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรส์ูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 60 ของ
คะแนนเต็มมีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัศึกษาทัง้หมด  ผูว้ิจยัไดร้วมคะแนนจากใบ
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กิจกรรมรายบคุคลและคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
แลว้หาจ านวนนกัศกึษาที่มีความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป
ของคะแนนเต็ม  หลงัจากนัน้ท าการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงั
ตาราง 21 

 
ตาราง 21 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 
 

กลุม่เปา้หมาย 
จ านวน

นกัศกึษา (คน) 

จ านวนนกัศกึษาที่มีความ
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์สงูกว่าเกณฑ ์(รอ้ย

ละ) 

P-Value 

กลุม่เปา้หมาย 
ที่ใชใ้นการทดลอง 

32 27 (84.38) 0.0028* 

*ที่ระดบันยัส าคญั .05  
                   

 จากตาราง 21 พบว่า นักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต   
มีความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด ที่ระดบันยัส าคญั .05 

ตอนที ่2 พฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ในการวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวน

และพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต ผูว้ิจยัและผูช้่วย
วิจยัจ านวน 2 คน  ไดร้่วมกนัวิเคราะห ์(1) ผลงานเขียนของกลุ่มเป้าหมายในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ (2) ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเป้าหมายขณะลงมือตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์(3) ผลการสัมภาษณร์ะหว่างผูว้ิจยัและนกัศึกษาเป้าหมายเก่ียวกบักระบวนการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์แบบสัมภาษณ์
กระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และกลอ้งวีดิทศันใ์นการบนัทึกรายละเอียดของการลงมือ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
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ส าหรับพฤติกรรมในการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแลว้ (Problem reformulation) และจากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
(Problem generation) ผูว้ิจัยพิจารณาการแสดงออกของนักศึกษาในดา้นต่าง ๆ ดังนี ้  (1) ดา้น
บริบทของปัญหา  (Context)   (2) ด้านภาษา (Language) (3) ด้านปัญหาที่สามารถแก้ได้ 
(Solvable) (4) ด้านยุทธวิธีทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Strategies) และ (5) ด้านความ
สมเหตสุมผลของปัญหา (Reasonability)  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรผ์ู ้วิจัย
อธิบายพฤติกรรมของนักศึกษาทัง้ชัน้เรียน และนักศึกษาเป้าหมายจ านวน 4 คน ซึ่งไดแ้ก่ เมฆา 
ธารา วายุ บุหงา (นามสมมติ) โดยท่ีเมฆาเป็นนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความ
มั่นใจในตนเอง มีความพยายามที่จะเรียนรู ้ชอบซกัถามและอธิบายแนวคิดต่าง ๆ ใหเ้พื่อน ๆ ฟัง  
ในขณะเดียวกนัก็เป็นผูฟั้งที่ดี  ธาราและวายุเป็นนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มี
ความมั่นใจในตนเอง ชอบซักถามและพูดคุยกับเพื่อน เป็นผูฟั้งที่ดี ส่วนบุหงาเป็นนักศึกษาที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า เป็นผูฟั้งท่ีดี และมีความตัง้ใจในการท างาน 

เพื่ออธิบายพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร์
ที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต  ผูว้ิจยัแบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วง  ดงันี ้

ช่วงที่ 1  คาบเรียนที่ 1 – 6 
ช่วงที่ 2  คาบเรียนที่ 7 - 12 
ช่วงที่ 3  คาบเรียนที่ 13 - 18 

ในแต่ละช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู ้วิจัยเลือกคาบเรียนที่นักศึกษามี
พฤติกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เด่นชัด มาอธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมของ
นกัศกึษาดงันี ้

ช่วงที่ 1 ผูว้ิจัยเลือกคาบเรียนที่ 3 และคาบเรียนที่ 4 มาอธิบายว่าพฤติกรรมใน
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นว่ามีลกัษณะอย่างไรบา้ง 

ช่วงที่ 2 ผูว้ิจยัเลือกคาบเรียนที่ 9 และคาบเรียนที่ 10 มาอธิบายว่าพฤติกรรมใน
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรปั์ญหาว่ามีอะไรบา้งที่เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

ช่วงที่ 3 ผูว้ิจยัเลือกคาบเรียนที่ 13 และคาบเรียนที่ 16 มาอธิบายว่าพฤติกรรมใน
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรว์่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่ 2 และยังแสดงอยู่อย่าง
สม ่าเสมอในช่วงที่ 3 
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รายละเอียดของพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวน
และพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต มีดงันี ้

2.1 ด้านบริบทของปัญหา (Context)   
ในการศึกษาดา้นบริบทของปัญหา (Context) ที่นักศึกษาตัง้ขึน้ ผูว้ิจัยพิจารณา

บริบทของปัญหาจากการตั้งสถานการณ์ทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาที่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับ
บริบทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริบทในโลกชีวิตจริงที่สถานการณ์ปัญหานั้นตัง้อยู่  มี 4 บริบท ประกอบด้วย 
บริบทส่วนตวั (Personal Context) บริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context) บริบททาง
สังคม (Societal Context) และบริบททางวิทยาศาสตร ์(Scientific Context) ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้(Problem reformulation) นกัศึกษาเปลี่ยนแปลงบริบท
ของสถานการณ์เป็นบริบทที่แตกต่างจากบริบทเดิมชัดเจนมากขึน้ (2) ดา้นการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่สรา้ง
สถานการณปั์ญหาอยู่ในบรบิททางการงานอาชีพซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  ด้านการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เคยแก้มาแล้ว(Problem reformulation) นักศึกษาเปล่ียนแปลงบริบทของ
สถานการณเ์ป็นบริบททีแ่ตกต่างจากบริบทเดิมชัดเจนมากขึน้ 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  3 เมื่อนักศึกษาได้รับ 
ใบกิจกรรม “ชานมไข่มุก” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ตอ้งการใหน้ักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการขายชานมไข่มุกโดยใชค้วามรูเ้ก่ียวกับจ านวนและพีชคณิตซึ่งเป็นบริบททางการงาน
อาชีพแล้วให้นักศึกษาน าแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวไปสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่  
ในบริบทที่ต่างไปจากเดิม นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา วายุ และ
เมฆา ท าการตัง้ปัญหาใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพียงเล็กนอ้ย และสรา้งค าถามโดยการ
เลียนแบบสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้โดยบริบทยังคงเป็นบริบททางการอาชีพเช่นเดิม  
ดงัภาพประกอบ 20 – 23 
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ภาพประกอบ 20 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเลียนแบบสถานการณปั์ญหา 
ที่ก าหนดใหแ้ลว้เปลี่ยนแปลงโปรโมชนัของบหุงา 

 

 
  

ภาพประกอบ 21 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเลียนแบบสถานการณปั์ญหา 
ที่ก าหนดใหแ้ลว้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของธารา 

 

 
 

ภาพประกอบ 22 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเลียนแบบสถานการณ์ 
ปัญหาที่ก าหนดใหแ้ลว้เพิ่มเงื่อนไขของวายุ 
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ภาพประกอบ 23 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเลียนแบบสถานการณปั์ญหา 
ที่ก าหนดใหแ้ลว้เพิ่มเงื่อนไขของเมฆา 

 
ในช่วงที่  2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  9 เมื่อนักศึกษาได้รับใบ

กิจกรรม “แรด” เป็นสถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้กัศกึษาแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวนของนอแรด
ซึ่งเป็นบรบิทวิทยาศาสตรแ์ลว้ใหน้กัศึกษาน าแนวคิดในการแกปั้ญหาดงักล่าวไปสรา้งสถานการณ์
ปัญหาใหม่ในบริบทที่ต่างไปจากเดิม นกัศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา วายุ และ
เมฆา ตัง้ปัญหาโดยการเพิ่มเงื่อนไข ดงัภาพประกอบ 24-26 ในขณะที่นกัศกึษาเปา้หมาย ธารา ตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานการณเ์ป็นบริบทที่แตกต่างจากบริบท
เดิมแต่ไม่ชดัเจนของ ดงัภาพประกอบ 27 แต่มีนกัศึกษาที่ไม่ใช่นกัศึกษาเป้าหมาย ตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานการณเ์ดิมจากวิทยาศาสตรเ์ป็นบริบทสว่นตวัได้
อย่างชดัเจน ดงัภาพประกอบ 28 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ยการเลียนแบบสถานการณปั์ญหา 
ที่ก าหนดให ้แลว้เพิ่มเงื่อนไขของบหุงา 
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ภาพประกอบ 25 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ยการเลียนแบบสถานการณปั์ญหา 
ที่ก าหนดให ้แลว้เพิ่มเงื่อนไขของวายุ 

 
 

 
  

ภาพประกอบ 26 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบรบิทของสถานการณ์ 
เป็นบริบทท่ีแตกต่างจากบริบทเดิมแต่ไม่ชดัเจนของธารา 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเลียนแบบสถานการณปั์ญหา 
ที่ก าหนดให ้แลว้เพิ่มเงื่อนไขของเมฆา 
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ภาพประกอบ 28 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบรบิทของสถานการณ์ 
เป็นบริบทท่ีแตกต่างจากบริบทเดิมไดช้ดัเจนของนกัศกึษาที่ไม่ใช่นกัศกึษากลุม่เปา้หมาย 

 
ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 13 เมื่อนักศึกษาได้รับใบ

กิจกรรม “ไปรษณีย”์ เป็นสถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาเก่ียวกบัการค านวณ
ค่าขนส่งสินคา้ซึ่งเป็นบริบทส่วนตัวแลว้ใหน้ักศึกษาน าแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวไปสรา้ง
สถานการณปั์ญหาใหม่ในบรบิทท่ีต่างไปจากเดิม นกัศกึษาสว่นใหญ่และนกัศกึษาเปา้หมาย เมฆา 
สรา้งส่วนใหญ่สถานการณ์ปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพียงบางส่วนและเป็นบริบทเดิม แต่
สถานการณปั์ญหาที่สรา้งขึน้มีความซบัซอ้นมากขึน้ ดงัภาพประกอบ 29 ส่วนนกัศึกษาเป้าหมาย 
บุหงาและ ธารา ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานการณจ์ากบริบท
ส่วนตัวเป็นบริบททางการอาชีพไดช้ัดเจน ดังภาพประกอบ 30-31ในขณะที่นักศึกษาเป้าหมาย 
วายุ และนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาเป้าหมาย ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลง
บริบทของสถานการณจ์ากบริบทสว่นตวัเป็นบรบิททางสงัคมและบรบิททางการอาชีพไดช้ดัเจนดงั
ภาพประกอบ 32-33 

 

 
 
ภาพประกอบ 29 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบรบิท 

เพียงบางสว่นของเมฆา 
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ภาพประกอบ 30 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบรบิท 

เพียงบางสว่นของบหุงา 
 

 
 
ภาพประกอบ 31 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบรบิท 

เพียงบางสว่นของธารา  
 

 
 

ภาพประกอบ 32 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบรบิทของ 
สถานการณปั์ญหาเป็นบรบิทที่แตกต่างจากเดิมไดช้ดัเจนของวายุ 
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ภาพประกอบ 33 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยการเปลี่ยนแปลงบรบิทของสถานการณ์
ปัญหาเป็นบริบทท่ีแตกต่างจากเดิมไดช้ดัเจนของนกัศึกษาที่ไม่ใช่นกัศกึษากลุม่เปา้หมาย 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูน้ักศึกษาส่วน

ใหญ่สรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ (Problem 
reformulation) โดยการเลียนแบบสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย
แกม้าแลว้ ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักศึกษามีประสบการณใ์นการแก้ปัญหาแลว้น าแนวคิดในการ
แก้ปัญหาไปตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึน้ใหม่ท าให้นักศึกษาสามารถตั้ งปัญหาในบริบทที่
แตกต่างไปจากเดิมไดช้ัดเจนมากขึน้ โดยนักศึกษายังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวอย่าต่อเนื่อง
จนกระทั่งในช่วงที่ 3 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณน์กัศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คน พบว่า นกัศึกษา
สามารถตัง้ปัญหาในบริบทที่แตกต่างไปจากเดิมไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้เพราะนกัศึกษาพยายามเพิ่ม
เงื่อนไขใหด้ซูบัซอ้นขึน้ หรือพยายามคิดวิธีการและกระบวนการท่ีแตกต่างออกไปจากเดิมในการตัง้
ปัญหาใหม่ หรือน าเงื่อนไขของสถานการณม์าเชื่อมโยงความสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัญหาแลว้ด าเนินการหาค าตอบเพื่อน ามาตรวจสอบว่าเป็นไปตามปัญหาที่ตัง้ไวห้รือไม่ หลงัจาก
นั้นจะน ากระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าวมาใชก้ับการตั้งปัญหาใหม่อีกครัง้ และจากการสังเกต
พฤติกรรมของนกัศึกษาขณะด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อมีการแลกเปลี่ยนผลการ
ตัง้ปัญหาของตนเองภายในกลุ่มนกัศึกษาจะตัง้ใจรบัฟังแนวคิดของผูอ่ื้นอย่างตัง้ใจ เมื่อน าเสนอ
งานนกัศึกษาจะเห็นผลการตัง้ปัญหาที่แตกต่างกันเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษา
สามารถตัง้ปัญหาใหม่ในบรบิทท่ีแตกต่างไปจากเดิมไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 
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(2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมา
ให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่สร้างสถานการณปั์ญหาอยู่ในบริบททางการ
งานอาชีพ 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 4 ใบกิจกรรม “มงัคดุคดั” เป็น
ใบกิจกรรมที่ก าหนดขอ้มูล/เรื่องราวเก่ียวกับมังคุดคัดแลว้ใหน้ักศึกษาน าขอ้มูลดังกล่าวไปใชใ้น
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิต นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึง
นกัศกึษาเปา้หมาย บหุงา ธารา วาย ุและเมฆา ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในบริบททางการงาน
อาชีพ (Occupational Context) ซึ่งเป็นสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวข้อง
กบัการท างานในโลกชีวิตจรงิ ดงัภาพประกอบ 34-37 

 

 
  

ภาพประกอบ 34 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “มงัคดุคดั” ของบหุงา 

 

 
  

ภาพประกอบ 35 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “มงัคดุคดั” ของธารา 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “มงัคดุคดั” ของวายุ 
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ภาพประกอบ 37 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “มงัคดุคดั” ของเมฆา 

 
ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 10 ใบกิจกรรม “จักจั่น” เป็น

ใบกิจกรรมที่ก าหนดข้อมูล/เรื่องราวเก่ียวกับจักจั่นชนิดหนึ่ง ในแถบอเมริกาเหนือเรียกว่า 
periodical cicadas แลว้ใหน้ักศึกษาน าขอ้มูลดังกล่าวไปใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา วายุ และ
เมฆา ตั้ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ ในบริบททางวิทยาศาสตร์ (Scientific Context) ดัง
ภาพประกอบ 38-40 ในขณะที่ ธารา ไม่ไดน้ าขอ้มูล/เรื่องราวเก่ียวกับจักจั่นที่ก าหนดใหไ้ปใชใ้น
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ต่ใชเ้ร่ืองราวเก่ียวกบันาฬิกาปลกุมาตัง้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์
แทนซึ่งปัญหาที่ตัง้ขึน้อยู่ในบรบิทสว่นตวั (Personal Context) ดงัภาพประกอบ 41 และมีนกัศกึษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายบางคนได้ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้อยู่ในบริบททางการงานอาชีพ 
(Occupational Context) ดงัภาพประกอบ 42-43 
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ภาพประกอบ 38 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “จกัจั่น” ของบุหงา 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “จกัจั่น” ของวายุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “จกัจั่น” ของเมฆา 
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ภาพประกอบ 41 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “จกัจั่น” ของธารา 

 

 
 

ภาพประกอบ 42 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “จกัจั่น” ของนกัศกึษาที่ไม่ใช่กลุม่เปา้หมาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 43 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “จกัจั่น” ของนกัศกึษาที่ไม่ใช่กลุม่เปา้หมาย 

 
ในช่วงที่  3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  16 เมื่อนักศึกษาได้รับ 

ใบกิจกรรม “การปูพืน้” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับการปู
กระเบือ้งโดยใช้อุปกรณ์จัดร่องยาแนวกระเบือ้งที่เรียกว่า “Tile Spacers” เป็นอุปกรณ์ที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการปปูระเบือ้งช่วยใหช้่างสามารถเวน้ระยะห่างของร่องยาแนวไดแ้นวตรง
และเป็นระเบียบสวยงามแลว้ให้นกัศึกษาน าขอ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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ที่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต นกัศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา และ
เมฆา ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในบริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context) ได้
ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 44-48 

 

 
 

ภาพประกอบ 44 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “การปพูืน้” ของบหุงา 

 

 
 

ภาพประกอบ 45 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “การปพูืน้” ของธารา 

 

 
 

ภาพประกอบ 46 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “การปพูืน้” ของวายุ 
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ภาพประกอบ 47 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “การปพูืน้” ของเมฆา 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
เก่ียวกบั “การปพูืน้” ของนกัศกึษาที่ไม่ใช่นกัศึกษาเปา้หมาย 

 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษา 

ส่วนใหญ่ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) 
นักศึกษาส่วนใหญ่สร้างสถานการณ์ปัญหาอยู่ในบริบททางการงานอาชีพ (Occupational 
Context)  ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักศึกษามีประสบการณ์ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึน้ใหม่จาก
ขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาใหแ้ลว้ท าใหน้กัศึกษาสามารถตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในบริบท
ทางวิทยาศาสตร ์(Scientific Context)  บริบทส่วนตวั (Personal Context และบริบททางการงาน
อาชีพ (Occupational Context) แมว้่าลักษณะของขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาใหจ้ะเป็นหัวข้อ 
ที่ เ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงแสดงพฤติกรรมการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับบริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context) ในช่วงที่  3  
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ซึ่งสอดคลอ้งกับการสัมภาษณ์นักศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คน พบว่า เมื่อใหศ้ึกษาขอ้มูล/เรื่องราว 
ที่ก าหนดมาให ้นกัศึกษาจะใชว้ิธีการเลือกสถานการณท์ี่มาจากชีวิตประจ าวนัจริง ๆ มาจากชีวิต
ปัจจุบันที่เป็นอยู่โดยการเลือกสิ่งที่อยู่ใกล ้ๆ ตัว สิ่งที่อยู่ในชุมชน ในหมู่บา้นและในจังหวัดของ
ตวัเองมาตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และบางครัง้จะใชข้อ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาใหเ้พียงบางส่วน
เท่านั้นในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ใชเ้พียงขอ้มูลที่ตนเองคิดว่าจ าเป็นและสอดคลอ้งกับ
บริบทของปัญหาที่จะตัง้ขึน้ ดังนัน้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์่วนมากที่ตัง้ขึน้จากขอ้มูล/เรื่องราวที่
ก าหนดมาให้นั้นจะเก่ียวข้องกับการท างานในโลกชีวิตจริงซึ่งเป็นบริบททางการงานอาชีพ 
(Occupational Context) เป็นสว่นมาก 

2.2 ภาษา (Language)  
ในการศึกษาภาษา (Language) ที่ใชใ้นการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาผูว้ิจยั

พิจารณาขอ้ความที่เป็นภาษาทางการในสถานการณปั์ญหาแสดงถึงความสมัพนัธข์องขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขที่แสดงแนวคิดทาง (2) ดา้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมา
ให ้(Problem generation) นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชภ้าษาที่เป็นทางการสรา้งสถานการณปั์ญหาซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

(1)  ด้านการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เคยแก้มาแล้ว(Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาที่เป็น
ทางการในสถานการณปั์ญหา 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 3 กิจกรรม “ชานมไข่มกุ” เป็น
สถานการณ์ปัญหาที่ตอ้งการใหน้ักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับการส่งเสริมการขายแลว้ใช้ความรู้
เก่ียวกบัจ านวนและพีชคณิตในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์นกัศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนกัศึกษา
เปา้หมาย บหุงา ธารา วาย ุและเมฆา ท าการตัง้ปัญหาใหม่โดยการเปลี่ยนขอ้ความในสถานการณ์
ปัญหาก่ีก าหนดมาใหก้่อนหนา้ท าใหส้ถานการณปั์ญหาที่นักศึกษาตัง้ขึน้จากการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแล้ว(Problem reformulation) ยังคงใช้ภาษาที่เป็นทางการที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาใหบุ้คคลอ่ืน
เขา้ใจตรงกนั ซึ่งมีนกัศกึษาที่ไม่ใช่กลุม่เป้าหมายบางคนไดน้ าภาษาพดูมาใชป้ะปนกบัภาษาเขียน 
สะกดค าผิด ย่อค าหรือตดัค าเป็นเพียงวลีท าใหป้ระโยคที่อ่านแลว้พอสื่อใหเ้ขา้ใจไดเ้พียงบางส่วน 
ดงัภาพประกอบ 49 
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ภาพประกอบ 49 นกัศึกษาที่ไม่ใช่นกัศกึษากลุม่เป้าหมายใชก้ารตดัค า และสะกดค าผิด 
  

ในช่วงที่  2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  9 กิจกรรม “แรด” เป็น
สถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้กัศกึษาศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัแรดขาว แรดด า แรดชวา แรดอินเดีย 
และแรดสุมาตราเพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาเก่ียวกับการหาจ านวนแรดที่สอดคลอ้งกับจ านวนของนอ
แรดที่ก าหนดให ้นกัศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา วายุ และเมฆา ยงัคงใช้
ภาษาที่เป็นทางการ แต่ บหุงา ไม่ไดใ้ชป้ระธานขึน้ตน้ประโยค  ไม่ไดป้รบัการใชภ้าษาใหเ้หมาะสม
กับการตัง้สถานการณปั์ญหา ใชก้ารคัดลอกขอ้ความจากสถานการณท์ี่ก าหนดใหเ้พียงบางส่วน 
มาสรา้งเป็นสถานการปัญหาเงื่อนไขที่ก าหนดให้มาไม่สมบูรณ ์เช่น แรดแต่ละชนิดมีอย่างละก่ีนอ 
ท าใหส้ถานการณปั์ญหาที่ตัง้ขึน้เป็นขอ้ความที่ก ากวม สื่อความไม่ชัดเจน ดังภาพประกอบที่  50
ในขณะที่วายุเลือกใชก้ารตั้งค าถามที่เป็นต าถามปลายเปิดดังภาพประกอบที่ 25 และธาราตั้ง
สถานการณปั์ญหาไดช้ดัเจน กะทดัรดั ไม่ซ  า้ซอ้นดงัภาพประกอบที่ 26 ส่วนเมฆาไดต้ัง้ค าถามที่มี
ความซับซอ้นมากขึน้แต่มีการใชค้  าว่า “โดย” ซึ่งเป็นโครงสรา้งของภาษาต่างประเทศเขา้มาใช ้  
ดงัภาพประกอบที่ 51  
 

 
 
ภาพประกอบ 50 การตัง้สถานการณปั์ญหาที่ไม่ไดใ้ชป้ระธานขึน้ตน้ประโยค  
และไม่ไดป้รบัการใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัการตัง้สถานการณปั์ญหาของบุหงา 

 

นกัศกึษาใชก้าร
ย่อค าหรือตดัค า 
เช่น “โปร” มา
จาก “โปรโมชนั”  
และ สะกดค าว่า 
แพ็ก ไม่ถกูตอ้ง 
 

นกัศกึษาใช้
ค าว่า 

“หลงัจากนัน้” 
ขึน้ตน้

ประโยคแทน
ประธาน 
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ภาพประกอบ 51 การตัง้สถานการณปั์ญหาที่มีการใชค้  าว่า “โดย” ซึ่งเป็นโครงสรา้ง 
ของภาษาต่างประเทศของเมฆา 

  
ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 13 กิจกรรม “ไปรษณีย”์ เป็น

สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับการค านวณค่าขนส่งสินค้าซึ่ง 
นกัศกึษาสว่นใหญ่และนกัศกึษาเปา้หมาย บหุงา ธารา วาย ุและเมฆา ยงัคงใชภ้าษาที่เป็นทางการ
ในการสรา้งสถานการณปั์ญหาใหม่ แต่นกัศกึษาส่วนใหญ่ยงัเรียบเรียงประโยคไม่สละสลวย เขียน
ผิด ใชโ้ครงสรา้งของภาษาต่างประเทศ และใชค้ าเชื่อมซ า้ซอ้นท าใหส้ถานการณปั์ญหาไม่กระชับ
ดงัภาพที่ 52 และ 53 
 

 
  

ภาพประกอบ 52 การตัง้สถานการณปั์ญหาที่มีการใชค้  าว่า “โดย” ซึ่งเป็นโครงสรา้ง 
ของภาษาต่างประเทศของเมฆา 

นกัศกึษาใชค้  า
ว่า “โดย” เป็น
ค าเชื่อมระหว่าง
ประโยคซึ่งเป็น
โครงสรา้งของ
ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

นักศึกษาใช้ค า
ว่า “โดย” เป็น
ค าเชื่อมระหว่าง
ประโยคซึ่งเป็น
โครงสร้างของ
ภาษาต่างประ 
เทศ 
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ภาพประกอบ 53 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่มีการใชค้  าเชื่อมประโยคซ า้ซอ้น 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูน้ักศึกษาส่วน

ใหญ่สร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว  
(Problem reformulation) โดยการเลียนแบบสถานการณ์หรือปัญหาจากการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแล้ว ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาที่เป็นทางการที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาใหบุ้คคลอ่ืน
เขา้ใจตรงกนั มีเพียงนกัศึกษาบางคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายบางคนไดน้ าภาษาพูดมาใชป้ะปนกับ
ภาษาเขียน สะกดค าผิด ย่อค าหรือตัดค าเป็นเพียงวลีท าให้ประโยคที่อ่านแลว้พอสื่อใหเ้ขา้ใจได้
เพียงบางส่วน ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักศึกษามีประสบการณใ์นการสรา้งสถานการณปั์ญหาแลว้
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงสามารถใช้ภาษาที่เป็นทางการในการสรา้งสถานการณ์ปัญหาแต่การ 
เรียบเรียงภาษายงัไม่สละสลวย และน าโครงสรา้งภาษาต่างประเทศมาใช ้เช่นค าว่า “โดย” รวมทัง้
การใชค้  าเชื่อมยังมีความซ า้ซอ้น ไม่กระชับ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในช่วงที่  3 สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นักศึกษาเป้าหมายทั้ง 4 คน  
พบว่า นักศึกษาสามารถใช้ภาษาที่เป็นทางการโดยการเลียนแบบโครงสร้างของภาษาจาก
สถานการณปั์ญหาก่อนหน้า ทัง้นีน้ักศึกษากล่าวเสริมว่าหากลดการใชค้ าที่ฟุ่ มเฟือยและเข้าใจ
โครงสรา้งของภาษาไทยมากยิ่งขึน้ก็จะท าใหน้กัศึกษาสามารถสรา้งสถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจ 

นกัศกึษาใชค้  าว่า 
“และตอ้งการ” 
เป็นค าเชื่อม

ระหว่างประโยค 
ที่ซ  า้ซอ้นท าให้
สถานการณ์
ปัญหาที่ตัง้ขึน้ 
ไม่กระชบั 
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สื่อแนวคิดทางคณิตศาสตรไ์ดช้ัดเจน กระชับมากยิ่งขึน้ ในการตัง้ปัญหาใหม่และจากการสงัเกต
พฤติกรรมของนกัศึกษาขณะด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อมีการแลกเปลี่ยนผลการ
ตัง้ปัญหาของตนเองภายในกลุ่มนกัศึกษาจะตัง้ใจรบัฟังแนวคิดของผูอ่ื้นอย่างตัง้ใจ  เมื่อน าเสนอ
งานนักศึกษาจะเห็นการเห็นทักษะการใชภ้าษาของเพื่อนแต่ละกลุ่ม และน าไปปรบัใชก้ับการตัง้
สถานการณปั์ญหาในครัง้ต่อไป 

(2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์จากข้อมูล/เร่ืองราวที่ก าหนด 
มาให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาที่เป็นทางการสร้างสถานการณ์
ปัญหา 

ช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  4 กิจกรรม “มังคุดคัด”  
เป็นกิจกรรมที่ก าหนดขอ้มูล/เรื่องราวเก่ียวกับมังคุดคัดแลว้ใหน้ักศึกษาน าขอ้มูลดังกล่าวไปใช้ 
ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึง
นักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา วายุ และเมฆา ใช้ภาษาที่เป็นทางการในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ดงัภาพประกอบ 34-37 แต่การเรียบเรียงภาษายงัไม่สละสลวย อ่านแลว้เขา้ใจยาก
และน าโครงสรา้งภาษาต่างประเทศมาใช ้เช่นค าว่า “โดย” รวมทัง้การใชค้  าเชื่อมยงัมีความซ า้ซอ้น  
ไม่กระชบั มีการใชค้  าผิด ดงัภาพประกอบ 54-55 

 

 
  
 

 
 

ภาพประกอบ 54 การสะกดค าผิดและเรียบเรียงภาษายงัไม่สละสลวย ที่อ่านแลว้เขา้ใจยาก 
ของบหุงา 

  
 

นกัศกึษาเขียนค าวา่ “เปอรเ์ซ็นต”์ ผิด 

นั ก ศึ ก ษ า
เรียบเรียง
ภาษายงัไม่
สละสลวย 
อ่ า น แ ล้ ว
เขา้ใจยาก 
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ภาพประกอบ 55 การใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ค าถามที่ไม่ชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจยากของวายุ 
 

 
  

ภาพประกอบ 56 การสะกดค าผิดและเรียบเรียงภาษายงัไม่สละสลวย ที่อ่านแลว้เขา้ใจยาก 
ของเมฆา 

  
ช่วงที่  2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  10 กิจกรรม “จักจั่ น”  

เป็นใบกิจกรรมที่ก าหนดข้อมูล/เรื่องราวเก่ียวกับจักจั่นชนิดหนึ่ง ในแถบอเมริกาเหนือเรียกว่า 
periodical cicadas สายพนัธ ์13-year cicada และ17-year cicada อยู่ในบรบิททางวิทยาศาสตร ์
(Scientific Context) แลว้ใหน้ักศึกษาน าขอ้มูลดังกล่าวไปใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา วายุ และ

นกัศกึษาให้
ขอ้มลูไม่
ครบถว้นมา

สรา้ง
สถานการณ์
ปัญหาท าให้
อ่านแลว้เขา้ใจ

ยาก 

นักศึกษาเรียบ
เรียงภาษายัง
ไม่สละสลวย 
อ่ า น แ ล้ ว จั บ
ใจความได้ไม่
สมบูรณ์ ทั้งให้
ขอ้มูลมากเกิน
ความจ าเป็น 

นกัศกึษา
เขียนค าวา่ 
“บรรจ”ุ ผิด 
ท าให้

ความหมาย
ไม่ตรงกบัที่
ตอ้งการสื่อ 
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เมฆา ยงัคงใชภ้าษาที่เป็นทางการสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรด์งัภาพประกอบ 38-43 ในขณะที่ 
บุหงาใชก้ารวรรคตอนที่ไม่เหมาะสม ส่วนวายุใชค้  าเชื่อมฟุ่ มเฟือยและไม่เหมาะสมกับเนือ้หา ดงั
ภาพประกอบ 57-58 

 

 
 

ภาพประกอบ 57 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องบุหงาที่ใชก้ารวรรคตอนที่ไม่เหมาะสม 
 

 
 

ภาพประกอบ 58 การใชค้  าเชื่อมฟุ่ มเฟือยในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องวายุ 
 

ช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 16 กิจกรรม “การปูพืน้” เป็น
สถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาเก่ียวกับการปูกระเบือ้งโดยใชอุ้ปกรณจ์ัดร่อง
ยาแนวกระเบื ้องที่ เรียกว่า “Tile Spacers” เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ 
ปูประเบือ้งช่วยใหช้่างสามารถเวน้ระยะห่างของร่องยาแนวไดแ้นวตรงและเป็นระเบียบสวยงาม
แลว้ใหน้กัศกึษาน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและ
พีชคณิต นกัศกึษาส่วนใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเปา้หมาย บหุงา ธารา และเมฆา ยงัคงใชภ้าษาที่เป็น
ทางการ กระชับและใช้ค าเชื่ อมได้เหมาะสมมากขึ ้นในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ดังภาพประกอบ 44-48  และมีนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาเป้าหมายสามารถตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรแ์ลว้แสดงถึงความสมัพนัธข์องขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรข์อง
นกัศกึษาใหบ้คุคลอื่นเขา้ใจตรงกนั ดงัภาพประกอบ 59 

นกัศกึษา
ใชก้าร

วรรคตอน
ที่ไม่

เหมาะสม 

นกัศกึษาใช้
ค าเช่ือม 
(และ)
ฟุ่ มเฟือย
และไม่
เหมาะสม
กบัเนือ้หา 
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ภาพประกอบ 59 การใชภ้าษาที่เป็นทางการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ของนกัศกึษาที่ไม่ใช่นกัศึกษาเปา้หมาย 

   
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษา  

ส่วนใหญ่ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) 
นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถใชภ้าษาที่เป็นทางการที่แสดงถึงความสมัพนัธข์องขอ้มูลหรือเงื่อนไข 
ที่แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจตรงกนั ทัง้นีพ้บว่านกัศกึษาบางคน
มีการน าภาษาพูด การย่อค าหรือตัดค ามาใช้ปะปนกับภาษาเขียน เช่น นคร มาจากค าว่า 
นครศรีธรรมราช  สะกดค าผิด เช่นค าว่า เปอรเ์ซ็นต์ บรรจุ หนัก ทัง้นีก้ารที่นักศึกษาสะกดค าผิด
อาจเป็นเพราะความเคยชิน ไม่ระมัดระวัง ไม่รูค้วามหมายของค า หรือ จ ามาผิด ๆ ซึ่งบางค า 
ที่เขียนผิดอาจท าใหไ้ด้ประโยคที่อ่านแลว้พอสื่อใหเ้ขา้ใจได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  เช่นเดียวกับ 
เว้นวรรคตอนผิดอาจท าให้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิม  ต่อมาในช่วงที่  2  
เมื่อนกัศึกษามีประสบการณใ์นการใชภ้าษาที่เป็นทางการสรา้งสถานการณ์ปัญหาแลว้นักศึกษา
ส่วนใหญ่ยงัคงสามารถใชภ้าษาที่เป็นทางการและถูกตอ้งมากขึน้ในการสรา้งสถานการณ์ปัญหา
ยังคงมีเพียงการเรียบเรียงภาษาที่ยังไม่สละสลวย ไม่สามารถล าดับความในการเขียนได้ หรือ 
น าโครงสรา้งภาษาต่างประเทศมาใช ้เช่นค าว่า “โดย” รวมทัง้การใช้ค าเชื่อม “และ” ฟุ่ มเฟือยและ
ไม่เหมาะสมกบัเนือ้หา จนกระทั่งในช่วงที่ 3 ซึ่งนกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถใชภ้าษาที่เป็นทางการ
ถกูตอ้ง ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตัง้ขึน้กระชบัและใชค้ าเชื่อมไดเ้หมาะสมมากขึน้ เนื่องจากขอ้มลู
ที่ใชใ้นการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรน์ั้นมีความหลากหลาย ทั้งเป็นเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน 
สิ่งของวสัดอุปุกรณต่์าง ๆ ที่ใชใ้นการก่อสรา้ง หรือสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์
นักศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คน พบว่า นักศึกษาสามารถใชภ้าษาที่เป็นทางการไดดี้ขึน้จากการอ่าน
เรื่องราวต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึน้ ประกอบด้วยด้วยนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มขึน้ท าให้

นักศึกษาใช้ค าเชื่อม 
ไม่ฟุ่ มเฟือยเหมาะสม
กบัเนือ้หา 
 
ภาษาที่ใช้ในค าถาม
กระชับ ได้ ใ จความ
ครบถว้นชดัเจน 
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นกัศกึษาเขา้ใจโครงสรา้งของภาษาไทยมากย่ิงขึน้และจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาขณะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อมีการแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการตั้งปัญหา  
หน้าชั้นเรียนแลว้นักศึกษาช่วยกันเสนอแนวคิดปรบัขอ้ความของสถานการณ์ปัญหาที่น าเสนอ  
ท าใหน้ักศึกษาระมัดระวังและตระหนักมากขึน้ในการใชภ้าษาที่เป็นทางการสรา้งสถานการณ์
ปัญหาของตนเอง 

2.3 ปัญหาทีส่ามารถแก้ได้ (Solvable) 
ในการศึกษาปัญหาที่สามารถแก้ได้ (Solvable) จากสถานการณ์หรือปัญหา 

ที่นักศึกษาตัง้ขึน้ ผูว้ิจัยพิจารณาการเขียนอธิบายขัน้ตอนของการแกปั้ญหาได ้ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแลว้ (Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่แสดง
ขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดค้รบถว้นพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดช้ดัเจนขึน้ (2) ดา้นการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) นกัศึกษาส่วนใหญ่แสดง
ขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดค้รบถว้นและเขียนพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดช้ัดเจนขึน้ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

(1)  ด้านการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถแสดง
การเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาได้ชัดเจน 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  3 เมื่อนักศึกษาได้รับ 
ใบกิจกรรม “ชานมไข่มุก” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับ  
การส่งเสริมการขายชานมไข่มุกโดยใช้ความรู้เก่ียวกับจ านวนและพีชคณิตแล้วให้นักศึกษา  
น าแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวไปสรา้งสถานการณ์ปัญหาใหม่  (Problem reformulation) 
พรอ้มด าเนินการแก้ปัญหาที่ตั้งขึน้ นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา แสดง
ขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดเ้พียงบางสว่นและเขียนอธิบายไม่ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 60 ในขณะ
ที่นกัศึกษาบางส่วนและนกัศึกษาเป้าหมาย ธาราและวายุ แสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดเ้พียง
ครบถ้วน ดังภาพประกอบ 62-62 ในขณะที่นักศึกษาเป้าหมาย เมฆา แสดงขั้นตอนของการ
แกปั้ญหาไดค้รบถว้นตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดอ้ย่างชัดเจน 
ดงัภาพประกอบ 63 
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ภาพประกอบ 60 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 “ชานมไข่มกุ” ของบหุงา 

 

 
 

ภาพประกอบ 61 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 “ชานมไข่มกุ” ของธารา 

 

รอ่งรอยการ
เลือกใช้

ยทุธวิธีการ
สร้างตาราง
ในการ

แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่
นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอยการใน
การแกปั้ญหา

จาก
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 



  151 

 
 

ภาพประกอบ 62 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 “ชานมไข่มกุ” ของวายุ 

 

รอ่งรอย 
ในการท าความ
เขา้ใจปัญหา 

รอ่งรอยการ
เลือกใชย้ทุธวธีิ
การแจกแจง
กรณีทีเ่ป็นไป
ได้ทัง้หมดใน
การแกปั้ญหา
จากสถานการณ์

ปัญหาที่
นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 63 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 “ชานมไข่มกุ” ของเมฆา  

 
 
  
 
 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้
ยทุธวิธีการ

แจกแจงกรณี
ทีเ่ป็นไปได้
ทัง้หมดในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การท าความ
เขา้ใจปัญหา 
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ภาพประกอบ 63 (ต่อ) แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 “ชานมไข่มกุ” ของเมฆา 

 
 
 
 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้
ยทุธวิธีการ

แจกแจงกรณี
ทีเ่ป็นไปได้
ทัง้หมดใน
การแกปั้ญหา

จาก
สถานการณ์
ปัญหาที่
นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การ

ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง 
ของค าตอบ 
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ในช่วงที่  2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  9 เมื่อนักศึกษาได้รับ 
ใบกิจกรรม “แรด” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ตอ้งการใหน้ักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวนของ  
นอแรดแล้วให้นักศึกษาน าแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวไปสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่  
พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นกัศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเป้าหมาย บุหงา และธารา 
แสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหาได้และเขียนอธิบายไดช้ดัเจนขึน้แต่ไม่ปรากฏขัน้ตอนการท าความ
เขา้ใจปัญหาและการตรวจสอบค าตอบดงัภาพประกอบ 64-65 ในขณะที่นกัศึกษาเป้าหมาย วายุ 
แสดงขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้และเขียนอธิบายได้ชัดเจนขึน้แต่ไม่ ปรากฏขั้นตอนการ
ตรวจสอบค าตอบดังภาพประกอบ 66 มีเพียงนักศึกษาเป้าหมาย เมฆา ที่แสดงขัน้ตอนของการ
แกปั้ญหาไดค้รบถว้นตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดอ้ย่างชัดเจน  
ดงัภาพประกอบ 67 
 

 
 

ภาพประกอบ 64 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 9 “แรด” ของบหุงา 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการแจก
แจงกรณีที่

เป็นไปไดท้ัง้หมด
ในการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ปัญหาที่นกัศกึษา

ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 65 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 9 “แรด” ของธารา 

 
  

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการเขียน
สมการในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 66 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 9 “แรด” วายุ 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการเขียน
สมการในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การท าความ
เขา้ใจปัญหา 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการสร้าง
ตารางในการ
แกปั้ญหาจาก 
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 67 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 9 “แรด” เมฆา 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้
ยทุธวิธีการ
เขียนสมการ 

ในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การท าความ
เขา้ใจปัญหา 

รอ่งรอย 
การ

ตรวจสอบ
ความ
ถกูตอ้ง 

ของค าตอบ 
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ในช่วงที่  3 ของกิจกรรมการเรียนรู้คาบเรียนที่  13 เมื่อนักศึกษาได้รับ 
ใบกิจกรรม “ไปรษณีย์” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับการ
ค านวณค่าขนส่งสินคา้แลว้ใหน้ักศึกษาน าแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวไปสรา้งสถานการณ์
ปัญหาใหม่พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นกัศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเป้าหมาย 4 คน 
ยงัคงแสดงพฤติกรรมการแกปั้ญหาเช่นเดิม ดงัภาพประกอบ 68-71 

 

 
 

ภาพประกอบ 68 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 13 “ไปรษณีย”์ ของบหุงา 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการแจง
กรณีทีเ่ป็นไป
ได้ทัง้หมดใน
การแกปั้ญหา
จากสถานการณ์

ปัญหาที่
นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 69 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 13 “ไปรษณีย”์ ของธารา 

 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้
ยทุธวิธีการ
แบ่งเป็น

ปัญหาย่อยใน
การแกปั้ญหา

จาก
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 70 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 13 “ไปรษณีย”์ ของวายุ 

 
 
 
 
 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้
ยทุธวิธีการ

เขียนแผนภาพ
ในการ

แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้
ยทุธวิธีการ
แจงกรณีที่
เป็นไปได้

ทัง้หมดในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 71 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 13 “ไปรษณีย”์ ของเมฆา 

รอ่งรอย 
การท าความ

เขา้ใจปัญหาจาก 
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการแจง
กรณีทีเ่ป็นไป
ได้ทัง้หมดใน
การแกปั้ญหา
จากสถานการณ์

ปัญหาที่
นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 71 (ต่อ) แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกจิกรรมการเรียนรูท้ี่ 13 “ไปรษณีย”์ ของเมฆา 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การแจงกรณีที่
เป็นไปไดท้ัง้หมด
ในการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ปัญหาที่นกัศกึษา

ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 71 (ต่อ) แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 13 “ไปรษณีย”์ ของเมฆา 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้
ยทุธวิธีการ
แจงกรณีที่
เป็นไปได้

ทัง้หมดในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง 
ของค าตอบ 
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จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไดน้ าแนวคิดในการแกปั้ญหา
จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) นั้น นักศึกษา 
ส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คนไดน้ าแนวคิดการแก้ปัญหาดังกล่าวไปใชแ้ก้ปัญหา
ใหม่ที่ตัง้ขึน้ดว้ย ซึ่งในช่วงแรกนกัศึกษาส่วนใหญ่แสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดเ้พียงบางสว่น
และเขียนอธิบายไม่ชัดเจน  ในขณะที่มีนกัศึกษาบางส่วนใชก้ระบวนการแกปั้ญหาที่ไม่เหมาะสม
แต่สามารถน าไปสู่ค  าตอบได้ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของค าตอบกบัค าถามและกระบวนการแกปั้ญหา จากการสงัเกตพบว่าในการแกปั้ญหา
นักศึกษาจะด าเนินแกปั้ญหาโดยไม่ไดเ้ขียนขัน้ท าความเขา้ใจปัญหามีเพียงนักศึกษาเป้าหมาย 
เมฆาเท่านัน้ที่ไดแ้สดงกระบวนการแกปั้ญหาตามขัน้ตอนของโพลยาไดอ้ย่างครบถว้น ในช่วงที่ 2 
นักศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา และธารา แสดงขั้นตอนของการแก้ปัญหา 
ไดค้รบถว้นแต่เขียนอธิบายไม่ชดัเจน ส่วนนกัศึกษาเป้าหมายวายุ แสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหา
ได้ครบถ้วนเขียนอธิบายได้ชัดเจนมีการแสดงขั้นตอนการท าความเขา้ใจปัญหาขาดเพียงการ
ตรวจสอบค าตอบเท่านัน้ ในขณะที่นักศึกษาเป้าหมายเมฆายังคงแสดงพฤติกรรมการแกปั้ญหา  
ได้ครบถ้วนพรอ้มทั้งเขียนอธิบายได้ชัดเจนทุกขั้นตอนตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
ซึ่งนกัศกึษาสว่นใหญ่และนกัศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คน ยงัคงแสดงพฤติกรรมดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง
จนสิน้สุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ 3 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเป้าหมาย 
ที่ไม่เขียนขั้นตอนการตรวจสอบค าตอบเพราะคุ้นเคยกับการหาค าตอบเพียงอย่างเดียว ทั้งนี ้ 
การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนอธิบาย
กระบวนการแกปั้ญหาไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้  

(2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมา
ให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงการเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหา
ได้ชัดเจนมากขึน้ 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 4 ใบกิจกรรม “มงัคดุคดั” เป็น
ใบกิจกรรมที่ก าหนดข้อมูล/เรื่องราวเก่ียวกับมังคุดคัดแล้วให้นักศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 
ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร  ์(Problem generation) ที่เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิต 
พรอ้มด าเนินการแก้ปัญหาที่ตั้งขึน้ นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา แสดง
ขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนและเขียนอธิบายไม่ชัดเจน ดังภาพประกอบ 72 
ในขณะที่นกัศึกษาบางส่วนและนกัศึกษาเป้าหมาย ธาราและวายุ แสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหา
ไดค้รบถ้วน ดังภาพประกอบ 73-74 ในขณะที่นักศึกษาเป้าหมาย เมฆา แสดงขั้นตอนของการ
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แกปั้ญหาไดค้รบถว้นตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดอ้ย่างชัดเจน 
ดงัภาพประกอบ 68 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 72 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 4 “มงัคดุคดั” ของบุหงา 

 

 
 

ภาพประกอบ 73 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 4 “มงัคดุคดั” ของธารา 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การแบ่งเป็น
ปัญหาย่อยใน
การแกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การแบ่งเป็น

ปัญหาย่อยในการ
แกปั้ญหาจาก

สถานการณปั์ญหา
ที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 74 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 4 “มงัคดุคดั” ของวายุ 

 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การแบ่งเป็น

ปัญหาย่อยในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การท าความ

เขา้ใจปัญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 75 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 4 “มงัคดุคดั” ของเมฆา 

 
  
 
 

รอ่งรอย 
การตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง 
ของค าตอบ 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการแจง
กรณีทีเ่ป็นไป
ได้ทัง้หมดใน
การแกปั้ญหา
จากสถานการณ์

ปัญหาที่
นกัศกึษาตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การท าความ
เขา้ใจปัญหา

จากสถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 10 ใบกิจกรรม “จักจั่น” เป็น
ใบกิจกรรมที่ก าหนดข้อมูล/เรื่องราวเก่ียวกับจักจั่นชนิดหนึ่ง ในแถบอเมริกาเหนือเรียกว่า 
periodical cicadas แล้วให้นักศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร  ์
ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึง
นักศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คน แสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหาและเขียนอธิบายไดช้ัดเจนขึน้แต่ไม่
ปรากฏขั้นตอนการท าความเข้าใจปัญหาและการตรวจสอบค าตอบดังภาพประกอบ 76-77 
ในขณะที่นักศึกษาเป้าหมาย วายุ เขียนแสดงขั้นตอนท าความเข้าใจปัญหาไดช้ัดเจนขึน้แต่ไม่
ปรากฏขัน้ตอนการตรวจสอบค าตอบดงัภาพประกอบ 78  มีเพียงนกัศกึษาเปา้หมาย เมฆา ที่แสดง
วิธีการแกปั้ญหา 2 วิธี โดยแต่ละวิธีเมฆาไดเ้ขียนแสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดค้รบถว้นตาม
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดอ้ย่างชดัเจน ดงัภาพประกอบ 79-80 
 

 
 

ภาพประกอบ 76 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 10 “จกัจั่น” ของบหุงา 

 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การแบ่งเป็น

ปัญหาย่อยในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 



  169 

 
 

ภาพประกอบ 77 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 10 “จกัจั่น” ของธารา 

 

 
 

ภาพประกอบ 78 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 10 “จกัจั่น” ของวายุ 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การแบ่งเป็น
ปัญหาย่อย 

ในการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ปัญหาที่นกัศกึษา

ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การท าความ

เขา้ใจปัญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การสร้างตาราง
ในการแกปั้ญหา

จาก 
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 79 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 10 “จกัจั่น” วิธีที่ 1 ของเมฆา 

รอ่งรอย 
การท าความ

เขา้ใจปัญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การสร้างตาราง
ในการแกปั้ญหา

จาก 
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 80 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 10 “จกัจั่น” วิธีที่ 2 ของเมฆา 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการเขียน
สมการในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การคาดเดาและ

ตรวจสอบ
ค าตอบในการ
แกปั้ญหาจาก 
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 80 (ต่อ) แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 10 “จกัจั่น” วิธีที่ 2 ของเมฆา 

 
 
 

รอ่งรอย 
การ

ตรวจสอบ
ความ
ถกูตอ้ง 
ของ

ค าตอบ 



  173 

ในช่วงที่  3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  16 เมื่อนักศึกษาได้รับ 
ใบกิจกรรม “การปูพืน้” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับการ  
ปูกระเบือ้งโดยใชอุ้ปกรณจ์ัดร่องยาแนวกระเบือ้งที่เรียกว่า “Tile Spacers” ช่วยใหช้่างสามารถ 
เวน้ระยะห่างของรอ่งยาแนวไดแ้นวตรงและเป็นระเบียบสวยงามแลว้ใหน้กัศกึษาน าขอ้มลูดงักล่าว
ไปใช้ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิต  พร้อมด าเนินการ
แกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นกัศกึษาสว่นใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเป้าหมาย บหุงา และธารา แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาไดแ้ละเขียนอธิบายไดช้ดัเจนขึน้แต่ไม่ปรากฏขัน้ตอนการท าความเขา้ใจปัญหาและ
การตรวจสอบค าตอบดงัภาพประกอบ 81-82 ในขณะที่นกัศกึษาเปา้หมาย วาย ุแสดงขัน้ตอนของ
การแก้ปัญหาได้และเขียนอธิบายได้ชัดเจนขึน้แต่ไม่ปรากฏขั้นตอนการตรวจสอบค าตอบดัง
ภาพประกอบ 83-84  มีเพียงนักศึกษาเป้าหมาย เมฆา ที่แสดงขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้
ครบถ้วนตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาพร้อมทั้ง เขียนอธิบายได้อย่างชัดเจน  
ดงัภาพประกอบ 85-86 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 81 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 16 “การปพูืน้” ของบหุงา 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้
ยทุธวิธีการ

แบ่งเป็นปัญหา
ย่อยในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่ 

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การเลือกใช้

ยทุธวิธีการเขียน
ภาพในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 82 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 16 “การปพูืน้” ของธารา 

 

 
 

ภาพประกอบ 83 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 16 “การปพูืน้” ของวายุ 

รอ่งรอย 
การคาดเดาและ

ตรวจสอบ
ค าตอบก่อนการ
แกปั้ญหาจาก 
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การเขียนภาพใน
การแกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 84 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 16 “การปพูืน้” ของวายุ 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การเขียนภาพใน
การแกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การท าความเขา้ใจ

ปัญหาจาก
สถานการณ์
ปัญหาที่ 

นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 84 (ต่อ) แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 16 “การปพูืน้” ของวายุ 

 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การค้นหาแบบ

รูปในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 85 แสดงขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากสถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้ 
ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 16 “การปพูืน้” ของเมฆา 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การเขียนภาพใน
การแกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การท าความ

เขา้ใจปัญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 

 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การสร้างตาราง
เพื่อคน้หาแบบรูป
ในการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ปัญหาที่นกัศกึษา

ตัง้ขึน้ 

รอ่งรอย 
การตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง 
ของค าตอบ 
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จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารแกปั้ญหา
จากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) 

นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนแสดงขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่ตนเองตั้งขึน้ได้เพียงบางส่วนเมื่อ
เปรียบเทียบกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา จากการสังเกตพบว่านักศึกษา 
ส่วนใหญ่เขียนแสดงเพียงขัน้ตอนการด าเนินการตามแผนเป็นการลงมือปฏิบติัจนกระทั่งสามารถ
หาค าตอบได ้แต่มีนักศึกษาบางส่วนและนักศึกษาเป้าหมาย ธารา วายุ เขียนแสดงขัน้ตอนของ  
การแกปั้ญหาไดค้รบถว้นแต่เขียนอธิบายไม่ชดัเจน มีเพียงเมฆาที่แสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหา
ไดค้รบถว้นพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดช้ัดเจน ในช่วงที่ 2 นกัศึกษาส่วนใหญ่และนกัศึกษาเป้าหมาย 
บุหงา ธารา และวายุ เขียนแสดงขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้ครบถ้วนจนกระทั่งสรุปค าตอบ 
ที่ชัดเจนได้ ยังคงขาดเพียงขั้นตอนการตรวจสอบผล ในขณะที่เมฆาเขียนแสดงขั้นตอนของ 
การแก้ปัญหาได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน จนกระทั่งในช่วงที่  3 นักศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษา
เปา้หมายทัง้ 4 คน แสงพฤติกรรมการเขียนขัน้ตอนการแกปั้ญหาไดค้รบถว้นพรอ้มทัง้เขียนอธิบาย
ไดช้ดัเจนมากขึน้ สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณน์กัศึกษาเป้าหมายว่า การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา
จะเป็นแนวทางใหน้ักศึกษาแต่ละคนพฒันาการเขียนแสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดค้รบถ้วน
พรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดช้ดัเจนมากขึน้  

2.5 ยุทธวิธีทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Strategies)  
ในการศึกษายุทธวิธีทางคณิตศาสตรท์ี่ใชใ้นการแก้ปัญหาของนักศึกษาผูว้ิจัย

พิจารณาจากวิธีที่น ามาใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตัง้ขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
การเขียนภาพหรือแผนภาพ การสรา้งตาราง  การแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ั้งหมด การคาดเดาและ
ตรวจสอบ การเขียนสมการ และอ่ืน ๆ ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมที่นกัศึกษาแสดงออกมี 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้  
(Problem reformulation) นักศึกษา ส่วนใหญ่เลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับ
ปัญหาที่ตั้งขึน้ (2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์จากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ 
(Problem generation) นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัปัญหา
ที่ตัง้ขึน้  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  ด้านการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแล้ว(Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ยุทธวิธี
ทางคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับปัญหาทีต่ั้งขึน้ 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  3 เมื่อนักศึกษาได้รับ 
ใบกิจกรรม “ชานมไข่มุก” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ตอ้งการใหน้ักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับการ
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ส่งเสริมการขายชานมไข่มกุโดยใชค้วามรูเ้ก่ียวกบัจ านวนและพีชคณิตแลว้ใหน้ักศึกษาน าแนวคิด
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวไปสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่พรอ้มด าเนินการแก้ปัญหาที่ตั้งขึน้ 
นกัศกึษาสว่นใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเปา้หมาย บหุงา เลือกใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหาที่ไม่เหมาะสม
แต่สามารถน าไปสู่ค  าตอบได้ดังภาพประกอบ  60  ในขณะที่นักศึกษาบางส่วนและนักศึกษา
เป้าหมาย ธารา วายุ เลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้
วิธีการแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมด ดงัภาพประกอบ 61-63 

ในช่วงที่  2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  9 เมื่อนักศึกษาได้รับ 
ใบกิจกรรม “แรด” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ตอ้งการใหน้ักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวนของ 
นอแรดแลว้ใหน้กัศึกษาน าแนวคิดในการแกปั้ญหาดงักล่าวไปสรา้งสถานการณปั์ญหาใหม่พรอ้ม
ด าเนินการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นกัศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเป้าหมาย บุหงา เลือกใชยุ้ทธวิธี
ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม แต่ไม่มีการสรุปค าตอบที่ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 64 ในขณะที่
นกัศกึษาบางส่วนและนกัศึกษาเป้าหมาย ธารา เลือกใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม
และมีการสรุปค าตอบอย่างชัดเจน ดังภาพประกอบ 65 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ใชว้ิธีการแจงกรณี 
ที่เป็นไปไดท้ั้งหมด และมีนักศึกษาเป้าหมาย วายุ และเมฆา เลือกการเขียนสมการร่วมกับการ
สรา้งตารางในการหาค าตอบ ดงัภาพประกอบ 66-67 ซึ่งมีนกัศกึษาที่ไม่ใช่นกัศกึษากลุม่เปา้หมาย
ใชยุ้ทธวิธีมากกว่าหนึ่งยุทธวิธีในการแกปั้ญหาคือใช้การแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมดร่วมกับการ
เขียนภาพในการหาค าตอบ ดงัภาพประกอบ 86 
   

 
 

ภาพประกอบ 86 การเลือกใชย้ทุธวิธีการแกปั้ญหาในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 9 “แรด”  
ของนกัศกึษาที่ไม่ใช่นกัศึกษากลุม่เปา้หมาย 

รอ่งรอย 
การเลือกใชย้ทุธวิธี
การแจงกรณีที่
เป็นไปไดท้ัง้มด
ร่วมกับการเขียน

ภาพในการ
แกปั้ญหาจาก
สถานการณ์

ปัญหาที่นกัศกึษา
ตัง้ขึน้ 
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ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 13 กิจกรรม “ไปรษณีย”์ เป็น
สถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาเก่ียวกับการค านวณค่าขนส่งสินคา้ซึ่งแลว้ให้
นักศึกษาน าแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวไปสรา้งสถานการณ์ปัญหาใหม่พรอ้มด าเนินการ
แกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นกัศึกษาส่วนใหญ่และนกัศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา และเมฆา ยงัคงเลือกใช้
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถสรุปค าตอบไดช้ัดเจน ดังภาพประกอบ  
68-71 ซึ่งนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงใชว้ิธีการแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมด และมีนกัศึกษาเป้าหมาย 
วายุ ใช้วิธีการเขียนแผนภาพร่วมกับวิธีการแจงกรณีที่ เป็นไปได้ทั้งหมดในการหาค าตอบ  
ดงัภาพประกอบ 70 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรจ์ากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) 
นกัศกึษาสว่นใหญ่เลือกใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหาที่ไม่เหมาะสมแต่สามารถน าไปสู่ค  าตอบไดแ้ละ
เลือกใชเ้พียงยทุธวิธีเดียว เนื่องจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ไม่ซบัซอ้นจึงใช้
การด าเนินการ บวก ลบ คูณ หาร ในการหาค าตอบร่วมกับยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ตนเองถนัด  
ในขณะที่นักศึกษาบางส่วนและนักศึกษาเป้าหมาย ธารา วายุ เลือกใชยุ้ทธวิธีในการแก้ปัญหา  
ไดอ้ย่างเหมาะสมกับปัญหาที่ตัง้ขึน้ เช่น ยุทธวิธีการแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมด ในช่วงที่ 2 เมื่อ
นักศึกษามีประสบการณก์ารแกปั้ญหาจากการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้นกัศึกษาส่วนใหญ่และนกัศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา สามารถเลือก
ยุทธวิธีที่หลากหลายมากขึน้ในการแก้ปัญหา มีนักศึกษาบางส่วนและนักศึกษาเป้าหมาย วายุ 
และเมฆา เลือกใชยุ้ทธวิธีมากกว่า 1 ยุทธวิธีในการแกปั้ญหา เช่น ใชก้ารเขียนสมการร่วมกับการ
สรา้งตาราง หรือ การแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมดและการเขียนภาพหรือแผนภาพรว่มกนั ซึ่งช่วยให้
นักศึกษาสามารถหาค าตอบไดเ้ป็นขัน้เป็นตอนมากขึน้ โดยยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นนีจ้นสิน้สดุ
กิจกรรมการเรียนรูใ้นช่วงที่ 3 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณน์กัศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คน เก่ียวกบั
การเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแลว้ (Problem reformulation) พบว่า สาเหตุที่ท าใหน้ักศึกษาสามารถ
เลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมเนื่องจากการเลียนแบบยุทธวิธีที่ใชใ้นการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ก่อนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ (Problem reformulation) ในช่วงแรกเมื่อนักศึกษามีประสบการณ์ 
ในการแกปั้ญหามากขึน้ร่วมกบัการแลกเปลี่ยนแนวคิด ยุทธวิธีในการแกปั้ญหาจากการน าเสนอ
ยุทธวิธีการแกปั้ญหาของนกัศึกษาแต่ละคนหนา้ชัน้เรียน ส่งผลใหน้กัศึกษาปรบัเปลี่ยนและเลือก
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ยุทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนีน้ักศึกษาเป้าหมายยังพบว่าปัญหาที่ตัง้ขึน้
นัน้อาจใชย้ทุธวิธีมากกว่า 1 ยทุธวิธีในการแกปั้ญหา 

(2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมา
ให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ยุทธวิธีทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสามารถสรุปค าตอบได้ชัดเจน 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/
เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) คาบเรียนที่  4 ใบกิจกรรม “มังคุดคัด” เป็น 
ใบกิจกรรมที่ก าหนดข้อมูล/เรื่องราวเก่ียวกับมังคุดคัดแล้วให้นักศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหา 
ที่ตั้งขึน้ นักศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา และวายุ เลือกใช้ยุทธวิธีการ
แบ่งเป็นปัญหาย่อยในการแกปั้ญหา ดังภาพประกอบ 72-74 ในขณะที่เมฆาเลือกใชยุ้ทธวิธีการ
แจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมด ดงัภาพประกอบ 75 

ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้คาบเรียนที่ 10 กิจกรรม “จักจั่น” เป็น 
ใบกิจกรรมที่ก าหนดข้อมูล/เรื่องราวเก่ียวกับจักจั่นชนิดหนึ่ง ในแถบอเมริกาเหนือเรียกว่า 
periodical cicadas แล้วให้นักศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร  ์
ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต พรอ้มด าเนินการแก้ปัญหาที่ตั้งขึน้ นักศึกษาส่วนใหญ่และ
นักศึกษาเป้าหมาย บุหงา และวายุ เลือกใช้ยุทธวิธีการแบ่งเป็นปัญหาย่อยในการแก้ปัญหา  
ดงัภาพประกอบ 76 และ 78  ในขณะที่นกัศึกษาเป้าหมาย ธารา เลือกใชยุ้ทธวิธีการสรา้งตาราง 
ดงัภาพประกอบ 77 ส่วนนกัศึกษาเป้าหมาย เมฆา เลือกใชยุ้ทธวิธีที่หลากหลายในการหาค าตอบ 
ประกอบดว้ยการสรา้งตาราง ดังภาพประกอบ 79 การเขียนสมการ การคาดเดาและตรวจสอบ 
ในการหาค าตอบ ดงัภาพประกอบ 80 

ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 16 กิจกรรม “การปูพืน้” เป็น
สถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาเก่ียวกับการปูกระเบือ้งโดยใชอุ้ปกรณจ์ัดร่อง
ยาแนวกระเบือ้งที่เรียกว่า “Tile Spacers” ช่วยใหช้่างสามารถเว้นระยะห่างของร่องยาแนวได ้
แนวตรงและเป็นระเบียบสวยงามแล้วให้นักศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตั้งปัญหา  
ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา และธารา เลือกใชยุ้ทธวิธีการเขียนภาพหรือแผนภาพ  
ดงัภาพประกอบ 81-82 ในขณะที่วายุเลือกใชยุ้ทธวิธีการเขียนภาพ และการคน้หาแบบรูปในการ
หาค าตอบ ดงัภาพประกอบ 84 ส่วนเมฆา เลือกใชยุ้ทธวิธีการเขียนภาพหรือแผนภาพร่วมกับการ
สรา้งตารางเพื่อคน้หาแบบรูป ดงัภาพประกอบ 85 และมีนกัศึกษาที่ไม่ใช่นกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย



  182 

ใชยุ้ทธวิธีมากกว่า 1 ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคือใช้การแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ั้งหมดร่วมกับการ
เขียนภาพในการหาค าตอบ ดงัภาพประกอบ 87 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 87 การเลือกใชย้ทุธวิธีการแกปั้ญหาในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 16  “การปพูืน้” 
ของนกัศกึษาที่ไม่ใช่นกัศึกษากลุม่เปา้หมาย 

 

รอ่งรอยการเลือก 
ใชย้ทุธวิธีการแจงกรณ ี
ทีเ่ป็นไปได้ทัง้หมด 
ร่วมกับการเขียนภาพ 

ในการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้จาก
สถานการณปั์ญหาของ
นกัศกึษาที่ไมใ่ช่นกัศกึษา

กลุ่มเป้าหมาย 
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตั้งปัญหา  
ทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่
เลือกใชยุ้ทธวิธีการแบ่งเป็นปัญหาย่อยในการแกปั้ญหา เนื่องจากปัญหาที่นักศึกษาตัง้ขึน้ยังไม่มี
ความซับซ้อนมากนัก อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ ไม่คุ้นเคยในการตั้งปัญหาจากข้อมูล/เรื่องราว  
ที่ก าหนดใหด้ังนั้นนักศึกษาจึงใชป้ระสบการณ์เดิมมาแก้ปัญหา ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักศึกษา 
มีประสบการณ์การเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาจากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ (Problem reformulation) และการแกปั้ญหาจากการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) ในช่วงแรก
ส่งผลใหน้ักศึกษาส่วนใหญ่ร่วมกับนักศึกษาเป้าหมายสามารถเลือกใชยุ้ทธวิธีในการแก้ปัญหา  
ไดอ้ย่างเหมาะสม หลากหลายมากยิ่งขึน้ และอาจใชยุ้ทธวิธีมากกว่า 1 ยุทธวิธีในการแกปั้ญหา  
ซึ่งยุทธวิธีที่นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชใ้นการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย การแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมด 
การสร้างตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ การเขียนสมการ การคาดเดาและตรวจสอบ 
ในการหาค าตอบ และการคน้หาแบบรูป โดยยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นนีจ้นสิน้สุดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้นช่วงที่ 3 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณน์กัศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คน เก่ียวกบัการเลือกใช้
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ 
(Problem generation)  พบว่า การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนส่งผลใหเ้กิด
การเรียนรู้ถึงการเลือกยุทธวิธีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ตั้งขึน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจากประสบการณก์ารแกปั้ญหาในตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตรท์ี่ เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) ร่วมกับการแก้ปัญหาจากการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) ส่งผลให้
นกัศึกษาตอ้งการแสวงหายุทธวิธีที่แปลกใหม่และแตกต่างจากยุทธวิธีที่ตนเองใชเ้พื่อใหไ้ดยุ้ทธวิธี
ที่เหมาะสมที่สดุส าหรบัการแกปั้ญหาที่ตนเองตัง้ขึน้ 
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2.5 ความสมเหตุสมผลของปัญหา (Reasonability)   
ในการศึกษาความสมเหตุสมผลของปัญหา (Reasonability)  ผูว้ิจัยพิจารณา

จากสถานการณ์ปัญหาที่นักศึกษาตั้งขึน้เป็นไปได้ในโลกชีวิตจริง สามารถด าเนินการทาง
คณิตศาสตรไ์ดแ้ละน าไปสู่การหาผลเฉลยได ้ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออก  
มี 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ เคยแก้มาแล้ว 
(Problem reformulation)นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถตั้งปัญหาที่ เ ป็นไปได้ในโลกชีวิตจริง 
ด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้และน าไปสู่การหาผลเฉลยไดเ้พียงบางส่วน เช่นเดียวกับ (2) ดา้น
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์จากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation)  
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ด้านการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เคยแก้
มาแล้ว (Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถตั้งปัญหาที่เป็นไปได้ในโลก
ชีวิตจริง ด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้และน าไปสู่การหาผลเฉลยได้เพียงบางส่วน 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 3 กิจกรรม “ชานมไข่มกุ” เป็น
สถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้ักศึกษาแกปั้ญหาเก่ียวกับการส่งเสริมการขายชานมไข่มุกโดย  
ใชค้วามรูเ้ก่ียวกบัจ านวนและพีชคณิตแลว้ใหน้กัศึกษาน าแนวคิดในการแกปั้ญหาดงักล่าวไปสรา้ง
สถานการณปั์ญหาใหม่พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้แล้วท าการตรวจสอบค าตอบ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา วายุ สามารถตั้งปัญหาที่ด  าเนินการทาง
คณิตศาสตรไ์ดแ้ละเลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม จนกระทั่งหาผลเฉลยของ
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตั้งขึน้ได ้แต่ไม่ไดท้ าการตรวจสอบผลเฉลย ดังภาพประกอบ 60-62 
ส่วนเมฆาไดแ้สดงการตรวจสอบผลเฉลยเป็นการยืนยนัว่าสถานการณปั์ญหาที่เมฆาตัง้ขึน้เป็นไป
ได้ในโลกชีวิตจริง สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้และน าไปสู่การหาผลเฉลยได้   
ดงัภาพประกอบ 63 ทัง้นีม้ีนกัศึกษาบางส่วนที่ไม่ใช่นกัศึกษาเป้าหมายสามารถตัง้ปัญหาที่ เป็นไป
ไดใ้นโลกชีวิตจริงแต่เงื่อนไขและขอ้ค าถามยงัไม่ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 88 ส่งผลใหก้ารเลือกใช้
ยุทธวิธีการแจงกรณีไม่สามารถแจงกรณีได้ครอบคลุมเงื่อนไขที่ตั้งไว้ทั้งเมื่อได้ผลเฉลยและ
นักศึกษาไม่ไดท้ าการตรวจสอบผลเฉลยจึงไม่สามารถหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
ตัง้ขึน้ไดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์ดงัภาพประกอบ 89 
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ภาพประกอบ 88 การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้  
(Problem reformulation) ในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 กิจกรรม “ชานมไข่มกุ” ของนกัศึกษาที่ไม่ใช่

นกัศกึษากลุม่เปา้หมาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 89 การแสดงวิธีการหาผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3 กิจกรรม “ชานมไข่มกุ”  
ของนกัศกึษาที่ไม่ใช่นกัศึกษากลุม่เปา้หมาย 

รอ่งรอยการตัง้
สถานการณปั์ญหา
ของนกัศกึษาที่

ไม่ใช่นกัศกึษากลุ่ม 
เป้าหมายที่ใช้
ค  าถามไมช่ดัเจน 

รอ่งรอยการแกปั้ญหา
ของนกัศกึษาที่ไม่ใช่
นกัศกึษากลุม่ 

เป้าหมายสรุปผลเฉลย
ไดไ้ม่ถกูตอ้งเนื่องจาก
ไม่มีการตรวจสอบผล
เฉลยว่าผลเฉลยที่ได้
ตรงกบัขอ้ค าถาม

หรือไม่จากขอ้ค าถาม
ตอ้งไดเ้คก้รวมกบั
น า้สม้และนกัศกึษา
ไม่ไดแ้สดงเหตผุลวา่
ความคุม้ในการเลือก

วิธีการท่ี 3  
คืออะไร ระหว่าง 
การซือ้เคก้ไดใ้น
ปรมิาณมากหรือ
จ านวนน า้สม้ที่แถม
หรือจ านวนเงินท่ีเหลือ 
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ในช่วงที่  2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  9 กิจกรรม “แรด” เป็น
สถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวนของนอแรดแลว้ใหน้กัศึกษาน า
แนวคิดในการแกปั้ญหาดงักลา่วไปสรา้งสถานการณปั์ญหาใหม่พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเป้าหมาย บุหงา สามารถสรา้งสถานการณปั์ญหาที่ด  าเนินการ
ทางคณิตศาสตรไ์ดแ้ละเลือกใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม แต่ไม่มีการสรุปผลเฉลย
ที่ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 57 ในขณะที่นกัศึกษาบางส่วนและนักศึกษาเป้าหมาย ธารา และวายุ 
สามารถสรา้งสถานการณ์ปัญหาที่ด  าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้และเลือกใช้ยุทธวิธีในการ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมรวมถึงมีการสรุปผลเฉลยอย่างชัดเจน ดังภาพประกอบ 65-66 ส่วน
นักศึกษาเป้าหมาย เมฆา สามารถสรา้งสถานการณ์ปัญหาที่ด  าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้ 
เลือกใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม สรุปผลเฉลยไดอ้ย่างชดัเจนและมีการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของผลเฉลย ดงัภาพประกอบ 67 

ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู ้คาบเรียนที่ 13 กิจกรรม “ไปรษณีย”์ เป็น
สถานการณปั์ญหาที่ตอ้งการใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาเก่ียวกับการค านวณค่าขนส่งสินคา้ซึ่งแลว้ให้
นักศึกษาน าแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวไปสรา้งสถานการณ์ปัญหาใหม่พรอ้มด าเนินการ
แก้ปัญหาที่ตั้งขึ ้น นักศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา สามารถสร้าง
สถานการณปั์ญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจริง เลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม
และสามารถสรุปผลเฉลยไดช้ดัเจนขึน้ ดงัภาพประกอบ 68-70 ส่วนเมฆายงัคง สรา้งสถานการณ์
ปัญหา เลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม สรุปผลเฉลยไดอ้ย่างชัดเจนและมีการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของผลเฉลยอย่างสม ่าเสมอ ดงัภาพประกอบ 71 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้การตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) 
นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถสรา้งสถานการณ์ปัญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจริง เลือกใชยุ้ทธวิธี 
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่ตั้งขึน้แต่ไม่สามารถสรุปผลเฉลย 
ไดถู้กตอ้งสมบูรณ์เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของผลเฉลยว่า  
ผลเฉลยที่ไดส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขหรือขอ้ค าถามที่ก าหนดไวใ้นสถานการณปั์ญหาที่ตนเองไดต้ัง้ขึน้
หรือไม่ ในช่วงที่ 2 เมื่อนักศึกษามีประสบการณ์การจากการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้
มาแลว้นักศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา ยังคงสามารถสรา้งสถานการณ์
ปัญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจริง เลือกใชยุ้ทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถ
สรุปผลเฉลยไดถู้กตอ้ง ทัง้นีย้งัคงมีนกัศึกษาบางส่วนที่ไม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลเฉลยว่า
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ผลเฉลยที่ไดส้อดคลอ้งกับเงื่อนไขหรือขอ้ค าถามที่ก าหนดไวจ้ึงท าให้ผลเฉลยของปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชใ้นโลกจริงไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคง
แสดงพฤติกรรมเช่นนี ้จนสิน้สุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงที่  3 ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
นกัศึกษาเป้าหมายทัง้ 4 คน เก่ียวกบัการตรวจสอบความสมเหตสุมผล ของปัญหาจากการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรจ์ากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation)  
พบว่า สาเหตุที่ท าใหน้ักศึกษาสามารถสรา้งสถานการณ์ปัญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจริงไดน้ั้น  
มาจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแลว้ตั้งปัญหาในกิจกรรมก่อนหน้า ร่วมกับการน าเสนอ/
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการตั้งปัญหา/แก้ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนหน้าชั้นเรียน ส่งผลให้
นกัศึกษาน าแนวคิดของเพื่อนที่น่าสนใจไปต่อยอด ปรบัเปลี่ยนสถานการณปั์ญหาใหเ้ป็นปัญหาที่
เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจรงิชดัเจนขึน้โดยเริ่มจากการมองวิถีชีวิตรอบ ๆ ตวั ข่าวสารหรือการด ารงชีวิต
ในแต่ละวนั ซึ่งบางสถานการณก์็น าแนวคิดที่ผูส้อนเสนอแนะไปเชื่อมโยงกับเนือ้หารายวิชาอ่ืน ๆ 
ในชั้นเรียนร่วมกับการค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ท าให้นักศึกษาสามารถสรา้งสถานการณ์
ปัญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจรงิไดช้ดัเจนขึน้ 

(2) ด้านการสร้างสถานการณห์รือปัญหาจากข้อมูล/เร่ืองราวที่ก าหนด
มาให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถตั้งปัญหาที่เป็นไปได้ในโลกชีวิต
จริงด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้และน าไปสู่การหาผลเฉลยได้เพียงบางส่วน 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/
เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) คาบเรียนที่  4 ใบกิจกรรม “มังคุดคัด” เป็น 
ใบกิจกรรมที่ก าหนดข้อมูล/เรื่องราวเก่ียวกับมังคุดคัดแล้วให้นักศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหา
ที่ตั้งขึน้ นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา วายุ สามารถตั้งปัญหาที่
ด  าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ดแ้ละเลือกใชยุ้ทธวิธีในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งผลให้
สถานการณห์รือผลเฉลยของปัญหามีความเป็นไปไดส้ามารถน าไปใชใ้นโลกจริงไดเ้พียงบางส่วน
เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการตรวจสอบผลเฉลยว่ามีความสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือ 
ขอ้ค าถามที่ตนเองไดต้ัง้ขึน้หรือไม่ ดงัภาพประกอบ 72-74 มีเพียงนกัศึกษาเป้าหมาย เมฆา ที่ท า
การตรวจสอบค าตอบ ดงัภาพประกอบ 75 

ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้คาบเรียนที่ 10 กิจกรรม “จักจั่น” เป็น 
ใบกิจกรรมที่ก าหนดขอ้มลู/เรื่องราวเก่ียวกบัจกัจั่นแลว้ใหน้กัศกึษาน าขอ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิต  พรอ้มด าเนินการแก้ปัญหาที่ตั้งขึน้ 
นักศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา และวายุ สามารถสรา้งสถานการณ์ปัญหาที่
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ด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ดแ้ละเลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม  มีการสรุป 
ผลเฉลยที่ชดัเจนมากขึน้ ดงัภาพประกอบ 76-78 ในขณะที่ เมฆา สามารถสรา้งสถานการณปั์ญหา
ที่ด  าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ดแ้ละเลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมรวมถึงมีการ
สรุปผลเฉลยอย่างชดัเจน มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของผลเฉลย ดงัภาพประกอบ 80 

ในช่วงที่  3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่  16 เมื่อนักศึกษาได้รับ 
ใบกิจกรรม “การปูพืน้” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาแก้ปัญหาเก่ียวกับการ  
ใชอ้ปุกรณจ์ดัร่องยาแนวในการกระเบือ้งแลว้ใหน้ักศึกษาน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต พรอ้มด าเนินการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นกัศึกษา 
ส่วนใหญ่รวมถึงนกัศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา และวายุ ยงัคงสามารถสรา้งสถานการณ์ปัญหา 
ที่เป็นไปได้ในโลกชีวิตจริง เลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสามารถ 
สรุปผลเฉลยไดช้ดัเจนขึน้ ดงัภาพประกอบ 81-84 ส่วนเมฆายงัคงแสดงใหเ้ห็นว่าสถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของปัญหามีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชใ้นโลกจริงได ้และเมฆายังแสดงการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลเฉลยอย่างสม ่าเสมอพรอ้มกับการสรุปผลเฉลยได้อย่างชัดเจน 
ดงัภาพประกอบ 85 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถสรา้งสถานการณปั์ญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจริง สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตร ์
ไดแ้ต่ไม่สามารถสรุปผลเฉลยไดถู้กตอ้งสมบูรณเ์นื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลเฉลย ในช่วงที่ 2 เมื่อนักศึกษามีประสบการณ์การจากการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรม์าแลว้นักศึกษาส่วนใหญ่และนักศึกษาเป้าหมาย บุหงา ธารา สถานการณ์ปัญหา
และผลเฉลยของปัญหาที่ตั้งขึน้มีความเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ในโลกจริงได้บางส่วน 
นกัศึกษามีการสรุปผลเฉลยที่ชดัเจนขึน้แต่ยงัคงไม่แสดงการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลเฉลย
ว่าผลเฉลยที่ไดส้อดคล้องกับเงื่อนไขหรือขอ้ค าถามที่ก าหนดไว ้มีเพียงเมฆาที่ยังคงแสดงการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงแสดง
พฤติกรรมเช่นนีจ้นสิน้สุดกิจกรรมการเรียนรูใ้นช่วงที่ 3  ซึ่งสอดคลอ้งกับการสมัภาษณน์ักศึกษา
เป้าหมายทั้ง 4 คน เก่ียวกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของปัญหาจากการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation)  พบว่า สาเหตุที่ท าให้
สถานการณปั์ญหาและผลเฉลยของปัญหาที่ตัง้ขึน้มีความเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชใ้นโลก
จรงิไดบ้างสว่นนัน้มาจากการมีประสบการณใ์นการตัง้ปัญหามากขึน้ท าใหทุ้กครัง้ในการตัง้ปัญหา
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ใหม่จะตระหนักถึงความผิดพลาดในการตั้งปัญหาจากกิจกรรมก่อนหน้า ร่วมกับการน าเสนอ/
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการตั้งปัญหา/แก้ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนหน้าชั้นเรียน ส่งผลให้
นักศึกษามีความรอบคอบมากขึน้ แต่ดว้ยความเคยชินในการแสดงวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่มีการ
ตรวจสอบค าตอบจึงท าให้สถานการณ์ที่ตั้งขึน้และผลเฉลยของปัญหามีความเป็นไปได้และ
สามารถน าไปใชใ้นโลกจรงิไดเ้พียงบางสว่นเท่านัน้ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาสภาพการจดัการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์

ของอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหา  

ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์
3. เพื่ อศึกษาความสามารถในการตั้ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู

คณิตศาสตรท์ี่จัดการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
ที่จดัการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต 

สมมติฐานการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ ์60/60  

2. นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่ เ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต มีความสามารถ
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์งูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 
60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย ระยะที่ 1 ส ารวจและศกึษาสภาพการเรียน 

การสอนที่เก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย์ ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์ระยะที่ 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับ
นกัศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเครื่องมือวิจยั และระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรม
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
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ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ 

ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพ่ีเลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
ในระยะที่ 1 การส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการตั้ง

ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศึกษาครูคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ยขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี ้

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน คือ อาจารยป์ระจ า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สรุาษฎรธ์านี ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน โดยท าการศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยใ์น 2 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย์และ (2) ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย ์

ครูพี่เลีย้งของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 10 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน โดยท าการศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูพี่เลีย้งใน 2 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้งและ (2) ดา้นสภาพการจดัการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องครูพี่เลีย้ง 

นกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 
คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง โดยท าการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาครู
ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความเชื่อที่เก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาครู (2) ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูและ (3) ดา้นความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครู 

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ ครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์

การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับ  
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ ครูพี่ เลี ้ยงและนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ผู ้วิจัย
ด าเนินการดังนี  ้(1) การวิเคราะหเ์ชิงเอกสาร เพื่อวิเคราะหแ์ละสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวขอ้งกับสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์  
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ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์และ (2) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
เพื่อสอบถามและสมัภาษณ์สภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของอาจารย ์ครูพี่เลีย้งใน 2 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของครูพี่เลีย้งและ ดา้นสภาพการจดัการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูพี่
เลีย้ง และเพื่อสอบถามและทดสอบความสามารถของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นความ
เชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครู ดา้นสภาพการจัดการเรียนการ
สอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูและดา้นความสามารถในการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครู 

1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือวิจยัที่ใชใ้นการศึกษาสภาพการเรียนการ

สอนที่ เ ก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ ครูพี่ เลี ้ยงและนักศึกษาครู
คณิตศาสตรแ์บ่งออกเป็น (1) เครื่องมือที่ใชใ้นการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจาก
อาจารย ์และครูพี่เลีย้งไดแ้ก่ แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์
ส  าหรับอาจารย์ ครูพี่ เลี ้ยงเพื่อส ารวจและตรวจสอบความเชื่อที่ เ ก่ียวกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย์ ครูพี่เลีย้ง  และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งเพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับแนว
การเรียนการสอนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้ง และ (2) เครื่องมือที่ใชใ้น
การส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกับ
สภาพการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง นกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 
เป็นแบบทดสอบที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

หลงัจากที่สรา้งเครื่องมือเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ผูว้ิจยัน าเครื่องมือวิจยัทัง้หมดเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เมื่อปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว  จึงน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคัดเลือกขอ้ความที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมือวิจยัตามที่ก าหนด 

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้อง

เก่ียวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรแ์บ่งออกเป็น 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจาก
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อาจารย์และครูพี่ เลี ้ยง โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามความเชื่อที่ เ ก่ียวกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบัอาจารยแ์ละครูพี่เลีย้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และสมัภาษณค์รู
อาจารยแ์ละครูพี่เลีย้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบสมัภาษณเ์ก่ียวกับสภาพการเรียนการสอน
ด้วยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักศึกษาครู
คณิตศาสตร  ์ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามความเชื่อที่ เก่ียวกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูกบันกัศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สมัภาษณน์กัศึกษาครูชัน้ปีที่ 5 ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้
ไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบันกัศกึษาครูชัน้ปีที่ 5 ที่เป็นกลุม่เปา้หมาย 

1.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิ เคราะห์ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่ส่ง เสริม

ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์แบ่งออกเป็น 1) การ
วิเคราะหข์อ้มูลภาคสนามจากอาจารย์และครูพี่เลีย้งน าแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบัอาจารย์และครูพี่เลีย้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้
ค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าผลการ
สมัภาษณเ์ก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารยม์าวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และ 2) การวิเคราะหข์้อมูลภาคสนามจากนักศึกษาครูคณิตศาสตรโ์ดยน า
แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาของนักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตรม์าวิเคราะหข์อ้มลูเชิง
ปริมาณ โดยใชค่้าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และน าผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูมาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ  

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและ
พีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเคร่ืองมือวิจัย 

ในระยะที่  2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิต
ส าหรบันกัศกึษาครูคณิตศาสตรแ์ละเครื่องมือวิจยั มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
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2.1 การก าหนดกลุ่มทดลองน าร่อง 
กลุ่มทดลองน าร่องในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต
ส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเครื่องมือวิจัย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตร
บณัฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี จ านวน 
21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562โดยเลือกแบบเจาะจง และใชเ้วลาในช่วงนอกเวลาเรียน
ปกติ โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แลว้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนระดบัสงู ปานกลาง และต ่า  โดยผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ครัง้ ดงันี ้

2.1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณปั์ญหาและขอ้ค าถาม ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใช้
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัศกึษาครูคณิตศาสตร์
ทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน 

2.1.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใชน้ักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์จ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์ทัง้ 3 กลุ่ม 
กลุม่ละ 2 คน และเป็นนกัศกึษาที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุม่รายบุคคล 

2.1.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวน
และพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ใชน้ักศึกษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่
กลุม่รายบคุคลและกลุม่ย่อย  

2.2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 

ในการก าหนดกรอบแนวคิด ผูว้ิจยัไดน้ าผลที่ไดจ้ากการศึกษา 1) สภาพการเรียน
การสอนที่เก่ียวขอ้งกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้ง และนักศึกษาครู
คณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 2) กระบวนการตั้งปัญหาของซิลเวอร์ (Silver’s problem-posing model) 
และ 3) แนวทางการวดัผลประเมินผลมาก าหนดกรอบแนวคิดในการพฒันากิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
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เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตส าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ประกอบดว้ย แผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 16 แผน แบ่งเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทดลองการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้
(Problem reformulation) จ านวน 6 แผน สลับกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์จากข้อมูล/
เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) จ านวน 6  แผน แผนละ 180 นาที  และระยะเวลา
ในการทดสอบหลงัเรียน 4 คาบเรียน  โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาเรียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบั  จ านวนและพีชคณิตของ
นักศึกษาครูคณิตศาสตรโ์ดยในกิจกรรมการเรียนการสอนนีน้ักศึกษาครูคณิตศาสตรจ์ะไดเ้รียนรู้
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของซิลเวอร ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) กิจกรรมการ
เรียนการสอนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยใหน้ักศึกษาครูคณิตศาสตรด์ าเนินการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้แล้วท าการปรับปรุงข้อมูลหรือขยายเงื่อนไขจากปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่ก าหนดให้ (Problem reformulation) และ 2) กิจกรรมการเรียนการสอนการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยใหน้กัศึกษาครูคณิตศาสตรด์ าเนินการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์าก
ข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) โดยเลือกใช้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (non-
routine problems) และปัญหาการประยุกต์หรือปัญหาสถานการณ์ (applied problems or 
situation problems)ที่เป็นปัญหาในชีวิตจรงิ (real life problems) ซึ่งนกัศกึษาครูคณิตศาสตรต์อ้ง
น าขอ้มลูหรือเงื่อนไขหรือประเด็นส าคญัต่าง ๆ ที่ก าหนดใหม้าใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
พรอ้มทัง้แสดงแนวคิด/วิธีการ ในการหาค าตอบของปัญหาที่ตัง้ขึน้ 

2.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 1) เครื่องมือส าหรบัจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนดว้ยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันักศึกษาครูคณิตศาสตร ์คือ แผนการ
จดัการเรียนรูจ้  านวน 16 แผน แผนละ 180 นาที  2) เครื่องมือส าหรบัการวัดผลประเมินผลการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครู 3) แบบสงัเกตพฤติกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาครู และ 4) แบบสมัภาษณก์ระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
เพื่อสอบถามเชิงลกึเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาและตัง้ปัญหาของนกัศึกษาครูคณิตศาสตรเ์ป็น
นกัศกึษาครูคณิตศาสตรเ์ปา้หมายแต่ละคน หลงัสิน้สดุคาบเรียนการแกปั้ญหาและตัง้ปัญหาแต่ละ
ครัง้ 
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หลงัจากที่สรา้งเครื่องมือเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ผูว้ิจยัน าเครื่องมือวิจยัทัง้หมดเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เมื่อปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว  จึงน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคัดเลือกขอ้ความที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมือวิจยัตามที่ก าหนด 

 
2.4 การหาประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือ

วิจัย 
ในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชใ้นการ

วิจัยที่สรา้งขึน้ ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลองกับกลุ่มน าร่องเป็นนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน  21 คน ดงันี ้

2.4.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณปั์ญหาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ
ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์ใชน้กัศกึษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะโดยใหน้กัศึกษา
ท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาหรือขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาใหแ้ลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาและหา
คณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั จากนัน้น าขอ้มลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกบัเกณฑท์ี่
ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใชใ้นการทดลองขัน้
ต่อไป 

2.4.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
สถานการณปั์ญหาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ
ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตส าหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์ใชน้กัศกึษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะโดยใหน้กัศึกษา
ท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาหรือขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาใหแ้ลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาและหา
คณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั จากนัน้น าขอ้มลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกบัเกณฑท์ี่
ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใชใ้นการทดลองขัน้
ต่อไป 
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2.4.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของ
สถานการณปั์ญหาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ
ในการตัง้ปัญหา ใชน้ักศึกษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 12 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะโดยให้
นักศึกษาท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาหรือขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาใหแ้ลว้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้
ปัญหาและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย จากนัน้น าขอ้มูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้
เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใชใ้น
การทดลองภาคสนามอีกครัง้ 

 
ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทาง

คณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
ในระยะที่ 3 การศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ชั้นปีที่  4 มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหา

ทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์เป็นนกัศึกษาชัน้
ปีที่ 4 หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสรุาษฎรธ์านี จ านวน 32 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเลือกแบบเจาะจง และใช้
เวลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แลว้แบ่งนักศึกษาอก
เป็น ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสูงจ านวน 1 คน นักศึกษาท่ีท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 2 คน และ
นกัศกึษาท่ีท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัต ่า  จ านวน 1 คน  

จากนัน้ผูว้ิจยัเลือกนักศึกษาที่กลา้แสดงออก มีความสามารถในการสื่อสารและ  
น าเสนอแนวคิดของตนเองไดดี้เป็นนักศึกษาเป้าหมาย (Target student) จ านวน 4 คน ซึ่งไดจ้าก 
การสอบถามและสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณาจาก
งานเขียน การสมัภาษณ ์แบบสงัเกตพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากช่วงแรกของ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักศึกษาเป้าหมายประกอบดว้ย นักศึกษาที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสูงจ านวน 1 คน นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 2 คน และ
นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับต ่า  จ านวน 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรม
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การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิต 
แลว้สมัภาษณก์ารตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาเปา้หมายแต่ละคนหลงัสิน้สดุคาบเรียน
แต่ละครัง้ 

3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรม 
ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครู
คณิตศาสตรช์ั้นปีที ่4 

การก าหนดกรอบแนวคิดขั้นตอน /วิธีการ ในการศึกษาความสามารถและ
พฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์ผูว้ิจยัศกึษากรอบแนวคิดในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของซิลเวอรซ์ึ่ง
เป็นกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ไดจ้ากการปรบัปรุงขอ้มลู ขยายเงื่อนไขเดิมที่เคยแก้
มาแลว้ หรือสรา้งสรรคใ์หม่มาจากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดให ้ และกรอบแนวคิดการประเมินการ
ตั้ง ปัญหาใน 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านบริบทของปัญหา  (Context)   (2) ด้านภาษา 
(Language) (3) ด้านปัญหาที่สามารถแก้ได้ (Solvable) (4) ด้านยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
(Mathematical Strategies) และ (5) ดา้นความสมเหตสุมผลของปัญหา (Reasonability)  

3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจัยแบ่ง

ออกเป็น 1)แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลงัการทดลอง (One Group Posttest-
Only Design) ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจยัที่เลือกใชก้ลุม่ทดลองเพียงกลุม่เดียว มีการใหต้วัแปรอิสระ
กับกลุ่มตัวอย่างและท าการทดสอบหลังการทดลอง แล้วพิจารณาผลการทดลองโดยใช้การ
วิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณและการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพกับขอ้มูลที่ไดจ้ากผลการทดลอง  
และ 2) การด าเนินการทดลอง  ใชเ้วลาในการด าเนินการทดลองทัง้หมด  16 ครัง้ ครัง้ละ 180 นาที 
โดยแบ่งเป็นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรต์าม
แนวคิดของซิลเวอรซ์ึ่งเป็นกระบวนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ได้จากการปรับปรุงข้อมูล 
ขยายเงื่อนไขเดิมที่เคยแก้มาแล้ว จ านวน 6 ครั้ง สลับกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของซิลเวอรโ์ดยสรา้งสรรคใ์หม่มาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดให ้ จ านวน 6 ครัง้ และการ
ทดสอบหลงัเรียน 4 ครัง้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใชเ้วลานอกเหนือจากเวลาปกติ  
ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยท าหน้าที่ เป็นผู้สอนและผู้สังเกตการณ์  โดยอาจารย์ในหลักสูตร
คณิตศาสตร ์ จ านวน 2 คน ท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยวิจัย  บันทึกพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิต ของนกัศกึษาเปา้หมายและสมาชิกในกลุ่มขณะลง
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มือแกปั้ญหาและตัง้ปัญหา  ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการใชก้ลอ้งวิดีโอเพื่อ
บนัทกึรายละเอียดของการจดักิจกรรมและสมัภาษณน์กัศกึษาเปา้หมายหลงัสิน้สดุกิจกรรม 

 
3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่

เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางทางคณิตศาสตรเ์ก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษา
ครูคณิตศาสตร ์ ในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบคุคลและ
คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ์หลงัจากด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิน้มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วหาหาจ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการตั้งปัญหาทางทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์ตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม จากนัน้ทดสอบ
สมมติฐานที่ว่านักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่ เรียนด้วยกิจกร รมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในตัง้ปัญหาทางทางคณิตศาสตรม์ีความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
โดยการทดสอบทวินาม ส าหรบัการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยพิจารณาจากงานเขียน 
พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะลงมือตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
จ านวนและพีชคณิตโดยน าแบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์มาวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) บรบิทของปัญหา (Context)  (2) ภาษา (Language) (3) 
ปัญหาที่สามารถแกไ้ด ้(Solvable) (4) ยุทธวิธีที่ใชใ้นการแก้ปัญหา (Mathematical Strategies) 
และ (5) ความสมเหตุสมผลของปัญหา (Reasonability)  และ 2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ค่าความยาก
ง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสมัประสิทธิ์แอลฟา สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ารอ้ยละ  และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ การ
ทดสอบทวินาม 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ตามวิธีการด าเนินการวิจัย 
ประกอบดว้ย ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทาง
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คณิตศาสตรข์องอาจารย์ ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ระยะที่ 2 การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบันกัศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเครื่องมือวิจัย
และระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์

ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพ่ีเลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ 

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
อาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศึกษาครูคณิตศาสตร  ์ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา (1) ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์(2) การจัดการเรียนการสอนด้วยการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละ  
(3) ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 

1.1 ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์  
ครูพ่ีเลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ 

อาจารยม์ีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อที่เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของอาจารยแ์ต่ละดา้นพบว่าคะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับ
คณิตศาสตรแ์ละความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก ส่วนคะแนน
ของความเชื่อที่เก่ียวกับการเรียนการสอนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับมากที่สุด  
อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาความเชื่อของอาจารยแ์ต่ละขอ้  พบว่า คะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับ
คณิตศาสตรท์ี่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สุด 2 อนัดบัแรก ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “ผลลพัธ์ในวิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรงแม่นย า และตายตัว
เสมอ”  และ (2) ความเชื่อที่ว่า “คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ เ ก่ียวกับการด าเนินการเลขคณิต 
ประกอบด้วย บวก ลบ คูณ หาร” ซึ่งทั้งสองเป็นความเชื่อที่ เก่ียวกับคณิตศาสตร์ ทั้งนี ้อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากเป็นวิชาเก่ียวขอ้งกบั
ความรูเ้ฉพาะดา้นในสาขาวิชาคณิตศาสตร ์เนน้การใชค้วามรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชส้อนนักเรียน 
หรือเป็นพืน้ฐานส าหรบัศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ ดงันัน้อาจารยจ์ึงมุ่งเนน้ที่จะใหน้กัศกึษามีความรู ้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีต่าง ๆ ฝึกแกปั้ญหา แลว้คน้หาค าตอบที่ถูกตอ้งและแม่นย าตามทฤษฎี 
นัน้ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณอ์าจารยพ์บว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสรา้ง
และเนือ้หาสาระที่เก่ียวขอ้งดว้ยการยกตัวอย่าง แสดงตัวอย่างใหน้ักศึกษาดูประกอบการอธิบาย 
แลว้ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัด และทดสอบ ซึ่งเป็นวิธีการที่มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาหาเพียงค าตอบที่
ถกูตอ้งเท่านัน้   



  201 

ในขณะที่ครูพี่เลีย้งมีความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาความเชื่อของครูพี่ เลี ้ยงแต่ละด้าน พบว่า คะแนนความเชื่อที่ เ ก่ียวกับ
คณิตศาสตร ์คะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และคะแนนความเชื่อที่
เก่ียวกบัการเรียนการสอนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัมากเช่นกนั อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาความเชื่อของครูแต่ละขอ้ พบว่าคะแนนของความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สุด 2 
อนัดบัแรก ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “ผลลพัธใ์น
วิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรงแม่นย า และตายตวัเสมอ”  และ (2) ความเชื่อที่ว่า “คณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่เก่ียวกับการด าเนินการเลขคณิต ประกอบดว้ย บวก ลบ คณู หาร” ซึ่งทัง้สองเป็นความ
เชื่อที่เก่ียวกบัคณิตศาสตร ์ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากครูพี่เลีย้งในระดบัประถมศกึษาบางคนสอนไม่ตรง
วิชาเอกที่สอน ครูตอ้งสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรูท้  าใหเ้ตรียมการสอนไม่ทนั ครูจึงจดัการเรียน
การสอนในรายวิชาคณิตศาสตรต์ามหนังสือของส านักพิมพเ์อกชน รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตรข์องครูจึงเป็นการสอนแบบบรรยายโดยการอธิบายความรูแ้ละบอกใหน้ักเรียนลงมือ
ปฏิบติัตามค าบอก ตามใบงาน เอกสารที่มีอยู่แลว้ครูไม่ไดอ้อกแบบหรือตัง้โจทยปั์ญหาดว้ยตนเอง 
ครูจึงเชื่อว่าผลลัพธ์ในวิชาคณิตศาสตรท์ี่ถูกตอ้งมีเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น แมแ้ต่ครูพี่เลีย้งใน
ระดับมัธยมศึกษาที่สอนตรงเอก มีความรู้ลุ่มลึกมากกว่าก็จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
คณิตศาสตรไ์ม่แตกต่างจากครูในระดับประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงวิชาเอก สอนโดยการอธิบาย
ความรูแ้ละบอกใหน้ักเรียนลงมือปฏิบติัตามค าบอกความรูแ้ก่นักเรียน เนน้การฝึกท าโจทยเ์พียง
เพื่อหาค าตอบที่ถูกตอ้งเท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับการสมัภาษณค์รูว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ดว้ยการตั้งปัญหาขึน้มาใหม่ตอ้งใชเ้วลามากครูมีประสบการณ์นอ้ยจึงไม่ถนัดประกอบกับครูมี
ภาระหน้าที่หลายอย่างนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว และรายวิชา
คณิตศาสตรย์ิ่งเรียนมากขึน้ความเป็นนามธรรมก็มากขึน้ เนือ้หามากขึน้ เวลาสอนไม่เพียงพอที่จะ
ใหน้กัเรียนไดท้ าความเขา้ใจ เสนอแนวคิดต่าง ๆ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสง่เสรมิใหผู้เ้รียนแสดง
แนวคิดที่หลากหลายในการหาผลลพัธ ์

สว่นนกัศกึษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 มคีวามเชื่อของนกัศกึษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 
5 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 แต่ละดา้น 
พบว่า คะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์ คะแนนความเชื่อที่เก่ียวกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรแ์ละคะแนนของความเชื่อที่เก่ียวกับการเรียนการสอนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์อยู่ในระดับมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเชื่อของ
นกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5  แต่ละขอ้ พบว่าคะแนนความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สดุ 



  202 

2 อันดับแรก ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เก่ียวกับการด าเนินการเลขคณิต 
ประกอบด้วย บวก ลบ คูณ หาร” และ (2) ความเชื่อที่ว่า “ผลลัพธ์ในวิชาคณิตศาสตรม์ีความ
เที่ยงตรงแม่นย า และตายตัวเสมอ”  ซึ่งทัง้สองเป็นความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตร ์นอกจากนัน้
แลว้เป็นที่น่าสงัเกตว่าคะแนนความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับนอ้ยและใกล้เคียงกับ 2 
อันดับแรก คือ ความเชื่อที่ว่า “การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เป็นกระบวนการที่แยกออกจากกนัได”้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่เก่ียวกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
จากการที่นักศึกษาครูมีคะแนนความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เพราะส่วนใหญ่แล้ว
นกัศึกษามีความถนัดในการท าโจทยเ์พื่อหาค าตอบที่ถูกตอ้งกนัเพียงอย่างเดียวโอกาสในการฝึก
ตั้งปัญหา แก้ปัญหาและหาค าตอบด้วยตนเองมีน้อย  ทั้งในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
นกัศึกษาก็น าตวัอย่างสถานการณปั์ญหาจากต าราหรือหนงัสือเรียนที่ผูส้อนแนะน าใหม้าเขียนใน
แผนการจดัการเรียนรูเ้พื่อใชส้  าหรบัการทดลองสอน  ท าใหน้กัศึกษาไม่เห็นความสมัพนัธร์ะหว่าง
การแกปั้ญหากับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์สอดคลอ้งกับผลการสมัภาษณน์ักศึกษาครูที่ให้
ขอ้มลูว่า ในการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาคณิตศาสตร ์นกัศกึษาก็จะใชโ้จทยท์ี่
มีอยู่แลว้ในหนงัสือเรียน แบบฝึกหดั อินเทอรเ์น็ต หรือเอกสารต าราต่าง ๆ เขียนลงในแผนโดยไม่ได้
ท าการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูและเงื่อนไขใด ๆ ของปัญหาจึงส่งผลใหน้กัศึกษามีประสบการณน์้อยใน
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1.2 ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ั้นปีที่ 5 ส่วนใหญ่สรา้งสถานการณ์หรือปัญหาจากการ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ (Problem reformulation) โดยการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล
และเงื่อนไขเพียงเล็กนอ้ยในบริบทของสถานการณปั์ญหาเดิม เขียนขอ้ความในสถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้พอสื่อใหเ้ขา้ใจไดเ้พียงบางส่วนยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และมีบางสว่น
เขียนขอ้ความในสถานการณเ์ป็นวลี  ไม่ปรากฏรอ่งรอยการเขียนอธิบายขัน้ตอนของแกปั้ญหา การ
เขียนยุทธวิธีที่ใชใ้นการแก้ปัญหารวมไปถึงการเขียนการเขียนความสมเหตุสมผลของผลเฉลย 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเหลียง (Leung, 2013, p. 113) ที่พบว่า นักเรียนจะตั้งค าถาม
คลา้ยคลึงกบัค าถามของครูที่ยกเป็นตวัอย่างก่อนหนา้ และ การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจาก
ข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่ท าการเลียนแบบ
สถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ ส่งผลใหส้ถานการณ์
ปัญหาที่ตัง้ขึน้มีบริบทที่ไม่แตกต่างจากบรบิทเดิม หรืออาจมีแตกต่างเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ภาษาที่
ใชย้ังไม่ชัดเจนสื่อใหเ้ขา้ไดเ้พียงบางส่วน  เขียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเพียงบางส่วน ไม่เป็น
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ระบบ  มีการใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาเพียงยุทธวิธีเดียว นอกจากนัน้สถานการณท์ี่เขียนมีขอ้มูล
และเงื่อนไขบางสว่นที่เป็นไปไม่ได้และไม่สามารถน าไปใชใ้นโลกจริงได ้จากผลการศึกษาดงักลา่ว
สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีประสบการณ์ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต ่า 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทรงชัย อักษรคิด (2553b, น. 65)ที่พบว่า เมื่อให้นักศึกษาครู
แกปั้ญหาที่ไม่คุน้เคยหรือตัง้ปัญหาพรอ้มทัง้เขียนวิธีแกปั้ญหาและหาค าตอบ นักศึกษาจะเขียน
อธิบายไม่เป็นระบบ ไม่เป็นขัน้ตอน และเมื่อไดค้  าตอบก็ไม่ไดท้บทวนกลบัไปตรวจสอบว่าค าตอบ
นัน้สมเหตสุมผลหรือไม่ เนื่องจากนกัศึกษาไม่เคยมีประสบการณใ์นการตัง้ปัญหามาก่อน ไม่เคย
เรียนรูเ้ทคนิคหรือขัน้ตอนการตัง้ปัญหาที่ดี แต่ยอมรบัว่าการตัง้ปัญหาเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัครูที่
จะน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 
ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและ
พีชคณิตส าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตรแ์ละเคร่ืองมือวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์และหาคณุภาพของเครื่องมือพบว่า พบว่า กิจกรรมการ
เรียนการที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 67.54/66.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์60/60 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรม์ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 ทัง้นีอ้าจเรื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อ
พฒันาความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ไดส้รา้งขึน้ตามกรอบแนวคิดการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรข์องซิลเวอร ์(Silver’s problem-posing model)  ซึ่งมี 2 ขั้นตอนดังนี ้1) สรา้ง
สถานการณ์หรือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว  (Problem 
reformulation) และ 2) สรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem 
generation) โดยกระบวนการแกปั้ญหากบัการตัง้ปัญหานัน้เป็นกระบวนการที่สมัพนัธส์อดคลอ้ง
กนัอยู่เสมอซึ่งเป็นพืน้ฐานที่ส  าคัญของการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ สอดคลอ้งกับผลการศึกษา
ของ ไซและไลคิน (Cai & Leikin, 2020, p. 289) ที่พบว่า นอกจากการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เป็นเครื่องมือหรือเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนแลว้ การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรย์งัเป็น
เครื่องมือวิจยัในการศกึษาการเรียนรู ้การคิด การใหเ้หตผุล และความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนได้
เป็นอย่างดี 
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นอกจากนีใ้นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์นักศึกษาไดม้ี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงแนวคิดของตนเอง สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของเหลียง (Leung, 
2013, p. 114)ที่พบว่า การที่นักเรียนไดอ้ธิบายปัญหาของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจแลว้ใหเ้พื่อน ๆ 
วิจารณ ์เสนอความคิดเป็นแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพการตัง้และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรียน ศภุวรรณ โคตรท่าน (2551, น. 109) สนบัสนนุว่า การท่ีมีปฏิสมัพนัธก์นัในกลุม่ย่อยจะท า
ใหน้กัเรียนมีลกัษณะชอบคน้หา ชอบความทา้ทาย เกิดการสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เกิดจาก
ความทา้ทายที่เป็นลกัษณะของการเปลี่ยนแง่มมุที่จะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 

 
ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตั้ ง ปัญหาทาง

คณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์ 
ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง

กับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตรท์ี่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์และตอนที่ 2 
พฤติกรรมในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ดงันี ้

ตอนที ่1 ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง

ความสามารถในการตั้ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิ ต  
มีความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็มมี
จ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 สอดคลอ้งกับผล
การศกึษาของ ไลและคณะ (Li, Song, Hwang, & et al, 2020, p. 325) ครูที่เขา้รว่มกิจการประชุม
เชิงปฏิบติัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการในการตัง้ปัญหาและ
ความชัดเจนต่อความเชื่อของพวกเขาเก่ียวกับการสอนผ่านการตั้งปัญหา  เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของไซและไลคิน (Cai & Leikin, 2020, p. 293) ที่พบว่า ครูสามารถประสบความส าเรจ็ 
และมีมมุมองต่าง ๆ มากมายเก่ียวกับประโยชนแ์ละความทา้ทายของการสอนผ่านการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์เคอเรสโป (Crespo, 2003, pp. 264-265) ไดส้นับสนุนว่า ประสบการณ์การที่
นักศึกษาแต่ละคนไดร้บัจากสงัเกตการณส์อนในชัน้เรียนจะคุม้ค่า ทา้ทายและกระตุน้ใหเ้กิดการ
เปลี่ยนมมุมองและความเชื่อของนกัศกึษาเก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ประสบการณจ์ะ
ท าใหเ้ห็นว่าการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมือในการสรา้งแรงจูงใจหรือเป็นวิธีการที่จะ
ท าใหก้ารเรียนคณิตศาสตรม์ีความซบัซอ้นนอ้ยลง 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตั้งปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสมัภาษณร์ะหว่างผูว้ิจยัและนกัศึกษาครูคณิตศาสตรเ์ก่ียวกบักระบวนการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์พบว่า เมื่อนกัศึกษาครูคณิตศาสตรม์ีประสบการณใ์นการตัง้ปัญหามาก
ขึน้ผ่านแนวคิดการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของซิลเวอร์ (Silver’s problem-posing model)  
นักศึกษาครูคณิตศาสตรส์ามารถพัฒนาความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์ดา้น
บริบทของปัญหา ดา้นภาษา ดา้นปัญหาที่สามารถแกไ้ด้ ดา้นยุทธวิธีที่ใชใ้นการแก้ปัญหา และ
ดา้นความสมเหตสุมผลของปัญหา มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ด้านบริบทของปัญหา  
ในการศึกษาดา้นบริบทของปัญหา (Context) ที่นักศึกษาตัง้ขึน้ ผูว้ิจัยพิจารณา

บริบทของปัญหาจากการตั้งสถานการณ์ทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาที่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับ
บริบทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริบทในโลกชีวิตจริงที่สถานการณ์ปัญหานั้นตัง้อยู่  มี 4 บริบท ประกอบด้วย 
บริบทส่วนตวั (Personal Context) บริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context) บริบททาง
สงัคม (Societal Context) ซึ่งและบริบททางวิทยาศาสตร ์(Scientific Context) ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้(Problem reformulation) นกัศึกษาเปลี่ยนแปลงบริบท
ของสถานการณ์เป็นบริบทที่แตกต่างจากบริบทเดิมชัดเจนมากขึน้ (2) ด้านการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่สรา้ง
สถานการณปั์ญหาอยู่ในบรบิททางการงานอาชีพซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1)  ด้านการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เคยแก้มาแล้ว(Problem reformulation) นักศึกษาเปล่ียนแปลงบริบทของ
สถานการณเ์ป็นบริบททีแ่ตกต่างจากบริบทเดิมชัดเจนมากขึน้ 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ดา้นบริบทของปัญหาที่ตั้งขึน้ พบว่าในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูน้ักศึกษาส่วนใหญ่สร้าง
สถานการณ์หรือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว ( Problem 
reformulation) โดยการเลียนแบบสถานการณห์รือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคย
แกม้าแลว้ ต่อมาเมื่อนกัศึกษามีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาแลว้น าแนวคิดในการแกปั้ญหาไป
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ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึน้ใหม่ท าใหน้กัศึกษาสามารถตัง้ปัญหาในบริบทที่แตกต่างไปจากเดิม
ไดช้ัดเจนมากขึน้ โดยการเพิ่มเงื่อนไขใหดู้ซบัซอ้นขึน้ หรือพยายามคิดวิ ธีการและกระบวนการที่
แตกต่างออกไปจากเดิมไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้  

(2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมา
ให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่สร้างสถานการณปั์ญหาอยู่ในบริบททางการ
งานอาชีพ 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ดา้นบริบทของปัญหาที่ตัง้ขึน้ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูน้กัศึกษาส่วนใหญ่ตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่สรา้ง
สถานการณ์ปัญหาอยู่ในบริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context)  เมื่อนักศึกษามี
ประสบการณ์ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์ึ ้นใหม่จากข้อมูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให้แล้วท าให้
นกัศกึษาสามารถตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในบริบทต่างๆไดห้ลากหลายมากขึน้แต่ปัญหาทาง
คณิตศาสตรส์่วนมากที่ตัง้ขึน้จากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาใหน้ัน้จะเก่ียวขอ้งกับการท างานใน
โลกชีวิตจริงซึ่งเป็นบริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context) ลี (Lee, 2012, pp. 431-
432) สนบัสนุนว่า ตวัอย่างปัญหาที่น ามาใชใ้นหนงัสือเรียนคณิตศาสตรส์่วนมากจะใชเ้รื่องราวที่
เกิดขึน้ในชีวิตจริงและเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตประจ าวนั การประกอบอาชีพ และขอ้มลูต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้กบัสงัคมมาใชใ้นตัง้ค าถามหรือสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรใ์หน้กัเรียนไดเ้รียนรู ้  

2.2 ด้านภาษา  
ในการศึกษาภาษา (Language) ที่ใชใ้นการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาผูว้ิจยั

พิจารณาขอ้ความที่เป็นภาษาทางการในสถานการณปั์ญหาแสดงถึงความสมัพนัธข์องขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขที่แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาให้บุคคลอ่ืนเข้าใจตรงกันดังปรากฏใน
สถานการณห์รือปัญหา ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมที่นกัศกึษาแสดงออกมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้น
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ เคยแก้มาแล้ว(Problem 
reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่ใชภ้าษาที่เป็นทางการในสถานการณ์ปัญหา (2) ดา้นการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) นกัศึกษาส่วน
ใหญ่ใชภ้าษาที่เป็นทางการสรา้งสถานการณปั์ญหาซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 
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(1)  ด้านการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เคยแก้มาแล้ว(Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาที่เป็น
ทางการในสถานการณปั์ญหา 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ดา้นภาษาของปัญหาที่ตัง้ขึน้ พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูน้กัศึกษาส่วนใหญ่สามารถ
ใช้ภาษาที่ เป็นทางการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือเงื่อนไขที่แสดงแนวคิดทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศึกษาใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจตรงกนั มีการน าภาษาพูด การย่อค าหรือตัดค ามาใช้
ปะปนกับภาษาเขียนบ้าง เมื่อนักศึกษามีประสบการณ์ในการสร้างสถานการณ์ปัญหาแล้ว
นกัศกึษาสว่นใหญ่ยงัคงสามารถใชภ้าษาที่เป็นทางการในการสรา้งสถานการณปั์ญหา 

(2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมา
ให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาที่เป็นทางการสร้างสถานการณ์
ปัญหา 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ดา้นภาษาของปัญหาที่ตัง้ขึน้ พบว่าในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูน้กัศึกษาส่วนใหญ่ตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถใชภ้าษาที่เป็นทางการที่แสดงถึงความสมัพนัธข์องขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่แสดงแนวคิดทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศึกษาใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจตรงกนั แต่มีการน าภาษาพูด การย่อค าหรือตดัค ามา
ใช้ปะปนกับภาษาเขียน เมื่อนักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ภาษาที่ เป็นทางการสร้าง
สถานการณปั์ญหาแลว้นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงสามารถใชภ้าษาที่เป็นทางการและถกูตอ้งมากขึน้
ในการสรา้งสถานการณปั์ญหายงัคงมีเพียงการเรียบเรียงภาษาที่ยงัไม่สละสลวย ไม่สามารถล าดบั
ความในการเขียนได ้หรือน าโครงสรา้งภาษาต่างประเทศมาใชแ้ละใชค้ าเชื่อมฟุ่ มเฟือยบา้ง 

2.3 ด้านปัญหาทีส่ามารถแก้ได้  
ในการศึกษาปัญหาที่สามารถแก้ได ้(Solvable) จากสถานการณ์หรือปัญหาที่

นักศึกษาตัง้ขึน้ ผูว้ิจัยพิจารณาการเขียนอธิบายขั้นตอนของการแก้ปัญหาได ้ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแลว้ (Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่แสดง
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ขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดค้รบถว้นพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดช้ดัเจนขึน้ (2) ดา้นการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) นกัศึกษาส่วนใหญ่แสดง
ขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดค้รบถว้นและเขียนพรอ้มทัง้เขียนอธิบายไดช้ดัเจนขึน้ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

(1)  ด้านการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถแสดง
การเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาได้ชัดเจน 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ด้านปัญหาที่สามารถแก้ได้ของปัญหาที่ตั้งขึน้  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้น าแนวคิดในการ
แก้ปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) ไปใช้
แกปั้ญหาใหม่ที่ตัง้ขึน้ดว้ย ซึ่งในช่วงแรกนกัศกึษาสว่นใหญ่แสดงขัน้ตอนของการแกปั้ญหาไดเ้พียง
บางส่วนและเขียนอธิบายไม่ชดัเจน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเคอเรสโป (Crespo, 2003, p. 
250) โจทยท์ี่นกัศึกษาตัง้ขึน้มีความ ตรงไปตรงมาในเชิงคณิตศาสตร ์ในลกัษณะที่โจทยม์ีค าตอบ
เพียงค าตอบเดียวและสามารถแปลงเป็นโจทย์เชิงค านวณได้ทันที  การแสดงขั้นตอนของการ
แก้ปัญหาจึงมีเพียงขั้นตอนเดียว ค าตอบจึงมีเพียงค าตอบเดียว เควก (Kwek, 2015, pp. 273-
292) สนับสนุนว่า ทุกปัญหาที่นักเรียนตัง้เป็นปัญหาที่สามารถแกไ้ดแ้ต่มีความซบัซอ้นต ่าเพราะ
นกัเรียนใชก้ารง่าย ๆ ในการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ นอกจากนีย้งัพบว่าปัญหาที่นกัเรียนตัง้ขึน้ส่วนมาก
เป็นปัญหาทั่ว ๆ ไปที่พบไดใ้นหนงัสือเรียน เมื่อนกัศึกษามีประสบการณม์ากขึน้และมีการน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนอธิบายกระบวนการ
แกปั้ญหาไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ขาดเพียงการตรวจสอบค าตอบเท่านัน้  

(2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมา
ให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงการเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหา
ได้ชัดเจนมากขึน้ 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ด้านปัญหาที่สามารถแก้ได้ของปัญหาที่ตั้งขึน้  พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้การ
แก้ปัญหาจากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เรื่องราวที่ ก าหนดมาให้ (Problem 



  209 

generation) นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนแสดงขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่ตนเองตั้งขึน้ได้เพียง
บางส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ต่อมาเมื่อมีการ
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาแต่ละคนส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่
พัฒนาการเขียนแสดงขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้ครบถ้วนจนกระทั่งสรุปค าตอบที่ชัดเจนได้   
เคอเรสโป  (Crespo, 2003, p. 267) สนับสนุนว่า  การมอบประสบการณ์การตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่แทจ้ริงใหน้ักศึกษาครูคือการให้นักศึกษาครูทดลองเลือกข้อมูลหรือสรา้งปัญหา
ใหก้บันกัเรียน ซึ่งประสบการณด์งักลา่วอาจเป็นกลยุทธท์ี่ทรงพลงัและแรงกระตุน้ใหน้กัศึกษาครูได้
ทบทวนตนเองและเตรียมการสอนใหม่เพื่อใหก้ารตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่เป็นการสรา้งปัญหา
ในการเรียนแก่นักเรียน สอดคลอ้งกับ ซีเบอรแ์ละไซ (Silber & Cai, 2021) ที่สนับสนุนว่า ถา้หาก
ใหข้อ้มลูที่เพียงพอแลว้ตัง้ปัญหาไดส้  าเรจ็นกัเรียนก็จะสามารถแกปั้ญหาไดค้ าตอบ 

2.4 ด้านยุทธวิธีทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา  
ในการศึกษายุทธวิธีที่ ใช้ในการแก้ปัญหา(Mathematical Strategies) ของ

นักศึกษาผูว้ิจัยพิจารณาจาก วิธีที่น ามาใชใ้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตั้งขึน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเขียนภาพหรือแผนภาพ การสรา้งตาราง  การแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมด 
การคาดเดาและตรวจสอบ การเขียนสมการ และอ่ืน ๆ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงออกมี 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ (Problem reformulation) นกัศึกษา ส่วนใหญ่เลือกใชยุ้ทธวิธีในการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับปัญหาที่ตั้งขึน้  (2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/
เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) นกัศกึษาสว่นใหญ่เลือกใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหา
ไดเ้หมาะสมกบัปัญหาที่ตัง้ขึน้  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  ด้านการตั้ ง ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ีเ่คยแก้มาแล้ว(Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับปัญหาทีต่ั้งขึน้   

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ดา้นปัญหาที่สามารถแก้ได้ของปัญหาที่ตั้งขึน้ พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว ( Problem 
reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสมแต่สามารถ
น าไปสู่ค  าตอบไดแ้ละเลือกใชเ้พียงยุทธวิธีเดียว เมื่อนักศึกษามีประสบการณม์ากขึน้ร่วมกับการ
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แลกเปลี่ยนแนวคิด ยุทธวิธีในการแกปั้ญหาจากการน าเสนอยุทธวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษา
ส่งผลใหน้ักศึกษาเลือกยุทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมในการแกปั้ญหา  สอดคลอ้งกับ
ผลการศึกษาของ ลีวีและฮูริเกน (Leavy & Hourigan, 2020, p. 341) ที่พบว่า นกัศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกประการณว์ิชาชีพครูแลว้สามารถปรบัแนวคิดและตัง้ปัญหาที่ดีไดโ้ดยในช่วงแรกปัญหาที่ตัง้ขึน้
จะใชเ้พียงขัน้ตอนเดียวในการแกปั้ญหาและมีวิธีแกปั้ญหาที่ถูกตอ้งเพียงวิธีเดียว เมื่อมีประการณ์
มากขึน้นักศึกษาจะสามารถตั้งปัญหาที่ซับซ้อนขึน้ ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมากขึน้ในการ
แกปั้ญหา 

(2) ด้านการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมา
ให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถสรุปค าตอบได้ชัดเจน 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ดา้นปัญหาที่สามารถแก้ได้ของปัญหาที่ตั้งขึน้ พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ (Problem generation) นกัศึกษาส่วน
ใหญ่เลือกใชยุ้ทธวิธีการแบ่งเป็นปัญหาย่อยในการแกปั้ญหา ต่อมาเมื่อนักศึกษามีประสบการณ์
มากขึน้นักศึกษาสามารถเลือกใชยุ้ทธวิธีที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ เช่น การแจงกรณีที่เป็นไปได้
ทัง้หมด การสรา้งตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ การเขียนสมการ การคาดเดาและตรวจสอบ
ในการหาค าตอบ และการคน้หาแบบรูป เหมาะสมที่สดุในการแกปั้ญหาที่ตนเองตัง้ขึน้ สอดคลอ้ง
กับ สิริพร ทิพยค์ง (2544, น. 78) ที่กล่าวว่า ครูควรใหน้ักเรียนฝึกหัดสรา้งโจทยปั์ญหาเก่ียวกับ
เนือ้หาที่เรียนเพื่อช่วยท าใหม้ีความเขา้ใจในโครงสรา้งของปัญหา ท าใหส้ามารถมองเห็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีอ่ืน ๆ ได ้

2.5 ด้านความสมเหตุสมผลของปัญหา 
ในการศึกษาความสมเหตุสมผลของปัญหา (Reasonability)  ผูว้ิจัยพิจารณา

จากสถานการณ์ปัญหาที่นักศึกษาตั้งขึน้เป็นไปได้ในโลกชีวิตจริง สามารถด าเนินการทาง
คณิตศาสตรไ์ดแ้ละน าไปสู่การหาผลเฉลยได ้ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมที่นกัศึกษาแสดงออกมี 
2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ (Problem 
reformulation)นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถตั้งปัญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจริง ด าเนินการทาง
คณิตศาสตรไ์ดแ้ละน าไปสูก่ารหาผลเฉลยไดเ้พียงบางสว่น เช่นเดียวกบั (2) ดา้นการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรจ์ากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
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(1) ด้านการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เคยแก้
มาแล้ว (Problem reformulation) นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถตั้งปัญหาที่เป็นไปได้ในโลก
ชีวิตจริง ด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้และน าไปสู่การหาผลเฉลยได้เพียงบางส่วน 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรใ์น
ดา้นความสมเหตสุมผลของปัญหาที่ตัง้ขึน้ พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรจ์ากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้มาแล้ว (Problem reformulation) 
นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถสรา้งสถานการณปั์ญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจริง เลือกใชยุ้ทธวิธีใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่ตั้งขึน้แต่ไม่สามารถสรุปผลเฉลยได้
ถูกตอ้งสมบูรณ ์เมื่อนกัศึกษามีประสบการณ์มากขึน้สามารถสรา้งสถานการณปั์ญหาที่เป็นไปได้
ในโลกชีวิตจริง เลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถสรุปผลเฉลยไดถู้กตอ้ง 
ทัง้นีย้ังคงมีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลเฉลยว่าผลเฉลยที่ไดส้อดคลอ้ง
กับเงื่อนไขหรือขอ้ค าถามที่ก าหนดไวจ้ึงท าให้ผลเฉลยของปัญหามีความเป็นไปไดแ้ละสามารถ
น าไปใชใ้นโลกจรงิไดเ้พียงบางสว่นเท่านัน้  

(2) ด้านการสร้างสถานการณห์รือปัญหาจากข้อมูล/เร่ืองราวที่ก าหนด
มาให้ (Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถตั้งปัญหาที่เป็นไปได้ในโลกชีวิต
จริงด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้และน าไปสู่การหาผลเฉลยได้เพียงบางส่วน 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะลงมือตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และผลการสัมภาษณ์ของผูว้ิจัยเก่ียวกับกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ดา้นความสมเหตสุมผลของปัญหาที่ตัง้ขึน้ พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรูก้ารตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรจ์ากขอ้มูล/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) นักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถสรา้งสถานการณปั์ญหาที่เป็นไปไดใ้นโลกชีวิตจรงิ สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ด้
แต่ไม่สามารถสรุปผลเฉลยไดถู้กตอ้งสมบูรณ ์เมื่อนกัศึกษามีประสบการณก์ารจากการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรม์าแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่สรา้งสถานการณ์ปัญหาที่เป็นไปได้ในโลกชีวิตจริง 
สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตรไ์ดบ้างส่วน มีการสรุปผลเฉลยที่ชัดเจนขึน้แต่ยังคงไม่แสดง
การตรวจสอบความถูกต้องของผลเฉลยว่าผลเฉลยที่ได้สอดคล้องกับเงื่ อนไขหรือข้อค าถามที่
ก าหนดไว้ จึงท าให้สถานการณ์ที่ตั้งขึน้และผลเฉลยของปัญหามีความเป็นไปได้และสามารถ
น าไปใชใ้นโลกจรงิไดเ้พียงบางสว่นเท่านัน้ และผลการศกึษาของคิลิช (Kılıç, 2013, p. 677) พบว่า 
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นักศึกษาครูในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ตัง้ปัญหาที่เป็นเรื่องราวไดแ้ต่การใหอิ้สระในการตั้ง
ปัญหาก็เป็นเรื่องยากที่นกัศึกษาครูจะสามารถเลือกขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัความ
เป็นจรงิไดท้กุคน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการตัง้ปัญหาและพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาไปดว้ยกัน 
ผูส้อนควรสง่เสรมิใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการสรา้งสถานการณท์างคณิตศาสตรท์ี่ไดจ้ากการปรบัปรุง
ขอ้มูลหรือขยายเงื่อนไขจากปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ ช่วงแรกของกิจกรรมผูส้อน
ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้ าท ากิจกรรมเป็นกลุม่ก่อนท ากิจกรรมเด่ียวดว้ยตนเองเพื่อใหน้กัศึกษา
รูส้ึกปลอดภัยและมีความมั่นใจในการแสดงความคิดอย่างอิสระในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา
ส าหรบัการตัง้ปัญหาโดยการสรา้งขึน้ใหม่จากเรื่องราวหรือขอ้มูลที่ก าหนดให ้ผูส้อนควรก าหนด
ขอ้มูลที่จ  าเป็นและเพียงพอเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตของปัญหาที่ชัดเจนเลือกใชปั้ญหาที่ไม่
คุน้เคย ไม่ค่อยพบในหนงัสือเรียน เป็นปัญหาในชีวิตจริงมาใชใ้นการสรา้งสถานการณห์รือปัญหา
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความทา้ทายและสนใจในกิจกรรมการเรียนรู ้ 
  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ในศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครู

คณิตศาสตร ์ พบว่า ในเลือกใชยุ้ทธวิธีในการแกปั้ญหานกัศึกษาเลือกใชเ้พียงยุทธวิธีเดียวในการ
แกปั้ญหา ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรพฒันาใหน้กัศึกษาตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่สามารถ
ใชยุ้ทธวิธีที่มากกว่า 1 ยุทธวิธีในการแกปั้ญหาที่ตัง้ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาครูควรไดร้บั
ประสบการณท์ี่ครอบคลมุและความรูใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Brown, S. I., & Walter, M. I. (1993). Problem Posing: reflections and application. Hillsdale: 
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

Brown, S. I., & Walter, M. I. (2005). The Art of Problem Posing (3rd ed). Mahwah: NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates.  

Cai, J., & Leikin, R. (2020). Affect in mathematical problem posing: conceptualization, 
advances, and future directions for research. Educational Studies in Mathematics, 
105, 287–301. 

Cankoy, O. (2014). Interlocked problem posing and children’s problem posing 
performance free  structured situations. International Journal of Science and 
Mathematics Education, 12, 219-238. 

Cankoy, O., & Özder, H. (2017). Generalizability Theory Research on Developing a 
Scoring Rubric to Assess Primary School Students' Problem Posing Skills. 
EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(6), 2423-
2439. 

Cobb, P., & Whitenack, J. W. (1996). A Method for Conducting Longitudinal Analyses of 
Classroom Videorecordings and Transcripts. Educational Studies in Mathematics, 
30(3), 213-222. 

Crespo, S. (2003). Learning to pose mathematical problems: Exploring changes in 
preservice teachers' practices. Educational Studies in Mathematics, 53, 243–270. 

Duncker, K. (1945). On problem-solving. Psychological Monographs, 58(5), i-113. 
English, L. D. (1997a). The Development of Fifth-Grade Children's Problem-Posing 

Abilities. Educational Studies in Mathematics, 34(3), 183-217. 
English, L. D. (1997b, November). Promoting a Problem-Posing Classroom. Teaching 

Children Mathematics, 4(3), 172-179. 
English, L. D., & Watson, J. M. (2015). Statistical Literacy in the Elementary School: 

Opportunities for Problem Posing In  Mathematical Problem Posing : From 

 



  214 

 

Research to Effective Practice. Singer, F. M., Ellerton, N. F., & Cai, J. pp.241-256. 
New York: Springer.  

Foong, P. Y. (2007). Problem Solving in Mathematics In Teaching Primary School 
Mathematics: A Resource Book. Lee Peng Yee. Singapore: McGraw-Hill Education 
(Asia).  

Grundmeier, T. A. (2015). Developing the Problem-Posing Abilities of Prospective 
Elementary and Middle School Teachers In  Mathematical Problem Posing : From 
Research to Effective Practice. Singer, F. M., Ellerton, N. F., & Cai, J. pp. 411-431. 
New York: Springer.  

Hart, M. K. (1981). Children's Understanding of Mathematics. London: John Murray.  
Hatfield, M. M., Edwards, N. T., & Bitter, G. G. (2003). Mathematics Methods for 

Elementary and Middle School Teachers. New York: John Wiley & Sons.  
Hospesová, & Tichá. (2015). Problem Posing in Primary School Teacher Training In  

Mathematical Problem Posing : From Research to Effective Practice. Singer, F. M., 
Ellerton, N. F., & Cai, J. pp. 433-447. New York: Springer.  

Kılıç, Ç. (2013). Pre-Service Primary Teachers’ Free Problem-Posing Performances in the 
Context of Fractions: An Example from Turkey. The Asia-Pacific Education 
Researcher, 22, 677-686. 

Kojima, K., Miwa, K., & Matsui, T. (2013). Supporting Mathematical Problem Posing with a 
System for Learning Generation Processes through Examples. International Journal 
of Artificial Intelligence in Education, 22(4), 161-190. 

Krulik, S., & Rudnick, J. (1995). The New Sourcebook for Teaching Reasoning and 
Problem Solving in Elementary School. Massachusetts: Allyn & Bacon.  

Kwek, M. L. (2015). Using Problem Posing as a Formative Assessment Tool In Singer, F. 
M., Ellerton, N. F., & Cai, J. (eds) Mathematical Problem Posing. Research in 
Mathematics Education. New York: Springer.  

Leavy, A. M., & Hourigan, M. (2020). Posing mathematically worthwhile problems: 
developing the problem posing skills of prospective teachers. Journal of 
Mathematics Teacher Education, 23, 341–361. 

 



  215 

 

Lee, J. E. (2012). Prospective elementary teachers’ perceptions of real-life connections 
reflected in posing and evaluating story problems. Journal of Mathematics 
Teacher Education, 15, 429–452. 

Lester, F. (1978). Mathematical Problem Solving in the Elementary School: Some 
Educational and Psychological Considerations. Mathematical Problem Solving: 
Papers from a Research Workshop. 

Lester, F. (2001). Problem solving, overview In Grinstein L. S.; & Lipsey S. I. (Eds.), 
Encyclopedia of Mathematics Education.  pp. 570-574. New York: Routledge 
Falmer.  

Leung, S. S. (2013). Teachers implementing mathematical problem posing in the 
classroom: challenges and strategies. Educational Studies in Mathematics, 83, 
103-116. 

Li, X., Song, N., Hwang, S., & et al. (2020). Learning to teach mathematics through 
problem posing: teachers’ beliefs and performance on problem posing. 
Educational Studies in Mathematics, 105, 325-347. 

Lin, K. M., & Leng, L. W. (2008). Using Problem Posing as a Formative Assessment Tool 
In  Mathematical Problem Posing : From Research to Effective Practice. Singer, F. 
M., Ellerton, N. F., & Cai, J. pp. 273-292. New York: Springer.  

Mayer, R. E., & Hegarty, M. (1996). The Process of Understanding Mathematical Problems 
In Sternberg, R. J., & Ben-Zeev, T. (Ed.), The nature of mathematical thinking. pp. 
29-53. Mahwah: NJ:Lawrence Erlbaum Associates.  

Moses, B., & et al. (1990). Beyond Problem Solving: Problem Posing In Teaching & 
Learning Mathematics in the 1990s. pp. 80-91. Reston: VA: NCTM.  

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards 
for school mathematics. Reston: VA: NCTM.  

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2004). Principles and Standards 
for school mathematics. Reston: VA: NCTM.  

 



  216 

 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2006). Curriculum focal points for 
prekindergarten through grade 8 mathematics:  a quest for coherence. Reston: 
VA: NCTM.  

Nicolaou, A. A., & Philippou, G. (2007). Efficacy Beliefs, Problem Posing, and Mathematics 
Achievement. Focus on learning problems in mathematics, 29, 48. 

Polya, G. (1954). Mathematics and Plausible Reasoning. New Jersey: Princeton University 
Press.  

Polya, G. (1957). How to Solve It. New Jersey: Princeton University Press.  
Polya, G. (1981). Mathematics discovery: An understanding, learning, and teaching 

problem solving (combined edition). New York: John Willey & Son.  
Reys, R. E., & et al. (2004). Helping Children Learn Mathematics   (t. ed Ed.). New Jersey: 

John Wiley & Sons.  
Rosil, & et al. (2015). Middle-Grade Preservice Teachers' Mathematical Problem Solving 

and Problem Posing In  Mathematical Problem Posing : From Research to Effective 
Practice. Singer, F. M., Ellerton, N. F., & Cai, J. pp. 333-352. New York: Springer.  

Rungfa Janjaruporn. (2005). The Development of a Problem-Solving Instructional Program 
to Develop Preservice Teachers' Competence in Solving Mathematical Problems 
and Their Beliefs Related to Problem Solving. (Doctoral dissertation). 
Srinakharinwirot University, Bangkok.  

Silber, S., & Cai, J. (2021). Exploring underprepared undergraduate students’ 
mathematical problem posing. ZDM Mathematics Education, 53, 877–889. 

Silver, E. A. (1994). On Mathematical Problem Posing. For the Learning of Mathematics, 
14(1), 19-28. 

Silver, E. A., & Cai, J. (2005). Assessing students’ mathematical problem posing. Teaching 
Children Mathematics, 12, 129-135. 

Silver, E. A., & et al. (1996). Posing Mathematical Problem: An Exploratory Study. Journal 
Research in Mathematics Education, 27(3), 293-309. 

Stoyanova, E. (2003). Extending Students' Understanding of Mathematics Via Problem-
Posing. Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40. 

 



  217 

 

Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem 
posing. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education, 518-525. 

Whitin, D. J. (2004). Building a Mathematical Community through Problem Posing In 
Perspectives on the Teaching of Mathematics: sixty-sixth yearbook. Rubenstein, R. 
N., & Bright, G. W. pp. 129-140. Reston, Virginia: NCTM.  

Wilson, J. W., Fernadez, M. L., & Hadaway, N. (1993). Mathematical Problem Solving. New 
York: Macmillan Publish Company.  

เครือวลัย ์ไวแสง. (2549). บทบาทของการสรา้งปัญหาที่มีต่อกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

ไพโรจน ์น่วมนุ่ม. (2560, เมษายน-มิถุนายน). การตัง้โจทยปั์ญหาในชัน้เรียนคณิตศาสตร.์ วารสาร
ครุศาสตร,์ 45(2), 195-208. 

ฉตัรชยั หวงัมีจงมี. (2560). การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตสุมรรถนะของครูผูส้อนระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 : การวิเคราะหก์ลุม่พหปัุญญา. (ปรญิญานิพนธป์รญิญาดษุฎี
บณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ชนิตา รกัษพ์ลเมือง และคณะ. (2560, กรกฎาคม-กนัยายน). การศกึษาสภาพและปัญหาการผลิต 
การใช ้และการพฒันาครูการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในอนาคต. 
วารสารครุศาสตร,์ 45(3), 17-33. 

ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ (2556, มกราคม-มิถนุายน ). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชดุการสอน. 
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรว์ิจยั, 5(1), 5-20. 

ชานนท ์จนัทรา. (2554). การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รียน ประมวลสาระชดุ
รายวิชา  การจดัประสบการณก์ารเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ หน่วยที่ 9-15. นนทบรุี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  

ทรงชยั อกัษรคิด. (2553a, พฤษภาคม-สิงหาคม). การพฒันารูปแบบเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถ
ทางการสอนการแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัศกึษาครู. วารสาร
ศกึษาศาสตรป์รทิศัน,์ 25(2), 17-31. 

ทรงชยั อกัษรคิด. (2553b). การพฒันารูปแบบเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถทางการสอนการ
แกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัศึกษาครู. (ปรญิญานิพนธป์ริญญา
ดษุฎีบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

 



  218 

 

ทรงชยั อกัษรคิด. (2555). การแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร.์ กรุงเทพฯ: วิสตา้ 
อินเตอรป์ริน้ท.์  

ปรีชา เนาวเ์ย็นผล. (2544). กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยใชก้ารแกปั้ญหาปลายเปิด
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1. (ปริญญานิพนธป์ริญญาดษุฎีบณัฑิต). มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

วรรณพร เลิศอาวาส. (2554). การศกึษาพฤติกรรมดา้นความคิดคล่องและความคิดยึดหยุ่นเรื่อง
จ านวนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการแกปั้ญหาและการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร.์ (ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ.  

ศภุวรรณ โคตรท่าน. (2551). การสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนในสถานการณก์าร
แกปั้ญหาปลายเปิดโดยอาศยักระบวนการกลุม่ย่อย. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2551). ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
กรุงเทพฯ. ครุุสภา ลาดพรา้ว.  

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2555a). ครูคณิตศาสตรม์ืออาชีพเสน้ทางสู่
ความส าเรจ็. กรุงเทพฯ: โรงพิมพค์รุุสภาลาดพรา้ว.  

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2555b). ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร.์ กรุงเทพฯ: 3-คิว มีเดีย จ ากดั.  

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2560a). คู่มือการใชห้ลกัสตูรกลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.  

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2560b). สรุปผลการวิจยั PISA 2015. 
กรุงเทพฯ: สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2556). บทวิเคราะหส์ถานภาพการพฒันาครูทัง้ระบบและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาครูเพื่อผูเ้รียน. กรุงเทพฯ: พรกิหวานกราฟฟิค จ ากดั.  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2558). สถานภาพการผลิตและพฒันาครูในประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: พรกิหวานกราฟฟิค จ ากดั.  

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2553). แนว
ทางการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพช์มุนมุสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั.  

 



  219 

 

สิรพิร ทิพยค์ง. (2544). การแกปั้ญหา. กรุงเทพฯ: ศนูยพ์ฒันาหนงัสือ.  
สรุเิยส สขุแสวง. (2548). ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการตัง้ปัญหาที่มีต่อ

ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรแ์ละความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 จงัหวดัสรุินทร.์ (ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

1. เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพ่ีเลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์

เครื่องมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย์ ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ย  
1) แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัอาจารย ์ครูพี่เลีย้ง
และนกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 2) แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนดว้ยการ
ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนักศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้ปีที่ 5 และ  
3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตรช์ัน้
ปีที่ 5 โดยผูว้ิจยัด าเนินการหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัดงันี ้

1.1 วิเคราะหค์วามเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้โดยใชค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence (IOC)) ซี่งผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

คะแนน +1 ส าหรบัขอ้ค าถามที่ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
คะแนน  0  ส าหรบัขอ้ค าถามที่ผูเ้ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
คะแนน -1  ส าหรบัขอ้ค าถามที่ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่าไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

ค านวณค่า IOC ของแต่ละข้อค าถามแล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC (ชานนท์ 
จนัทรา, 2554, น. 14-54 – 14-55) ตัง้แต่ .05 ขึน้ไป  

โดยใชส้ตูรการค านวณ IOC คือ IOC = 
R

N

  

  เมื่อ IOC    คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
  R    คือ ผลรวมของคะแนนที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  N  คือ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
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ตาราง 22 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและนกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
 

ขอ้ที่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

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

ขอ้ที่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
ตาราง 23 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบันกัศกึษาครูคณิตศาสตรใ์นระยะที่ 1 

 

ขอ้ที่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
2. เค ร่ืองมือส าหรับการพัฒนากิจกรรมการเ รียนการสอนที่ เส ริมสร้าง

ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตรส์ าหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
เครื่องมือส าหรบัการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการ

ตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์นการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย กิจกรรม
การเรียนการสอน เครื่องมือวิจัย  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรโ์ดยผูว้ิจยัด าเนินการหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความ
ชัดเจนของขอ้ค าถาม โดยใชด้ัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของเครื่องมือวิจัยส าหรบักิจกรรมการ
เรียนการสอนและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์และแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตรซ์ึ่งผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

2.1.1 วิเคราะหค์วามเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของ
กิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

คะแนน +1 ส าหรบัขอ้สอบที่ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ 
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คะแนน  0   ส าหรับข้อสอบที่ผู ้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หาหรือไม่ 

คะแนน -1 ส าหรบัขอ้สอบที่ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่าไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
ค านวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้เลือกกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีค่า 

IOC ตัง้แต่ .05 ขึน้ไป  โดยใชส้ตูรการค านวณ IOC คือ  IOC คือ IOC = 
R

N

  

  เมื่อ IOC    คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
  R    คือ ผลรวมของคะแนนที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  N  คือ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 

 
ตาราง 24 ดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนการสอนและเครื่องมือ ในระยะที่ 2 
 

แผนท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 25 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์ในระยะที่ 2 
 

ขอ้ที่ 
ผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

   
2.2 วิเคราะหห์าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชใ้นการ

วิจยัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการทดลองกบักลุม่น าร่องส าหรบัการพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์
ดงันี ้

2.2.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์ชน้ักศึกษาครูคณิตศาสตร์ จ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการ
เลือกแบบเจาะจงจากนกัศกึษาครูคณิตศาสตรท์ัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน  

2.2.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่ อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนักศึกษาครูคณิตศาสตรใ์ชน้ักศึกษาครูคณิตศาสตร ์จ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการ
เลือกแบบเจาะจง 

2.2.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนกัศกึษาครูคณิตศาสตรใ์ชน้กัศกึษาครูคณิตศาสตรจ์ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุม่หา
ประสิทธิภาพรายบุคคลและกลุ่มย่อย โดยสตูรในการค านวณหาประสิทธิภาพ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 
2556, น. 10) คือ   

สตูรที่ 1 1

x

NE ×100
A

=



   หรือ 
x

×100
A

 

เมื่อ  1E  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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x  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมหรืองานที่ท าระหว่างเรียนทัง้
ที่เป็นกิจกรรมในหอ้งเรียน  นอกหอ้งเรียนหรือออนไลน ์

  A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติัทกุชิน้รวมกนั 
N คือ จ านวนผูเ้รียน 

สตูรที่ 2  2

F

NE = ×100
B


  หรือ 

F
×100

B
  

เมื่อ 2E   คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
F  คือ คะแนนเต็ม 

B  คือ คะแนนเต็มของการประเมินสดุทา้ยของแต่ละหน่วย ประกอบดว้ยผล
การสอบหลงัเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสดุทา้ย 

N  คือ จ านวนผูเ้รียน 
 

ตาราง 26 คะแนนการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถใน
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตส าหรบันกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์
ในระยะที่ 2 
 

การหาประสิทธิภาพ E1 E2 E1/E2 

ครัง้ที่ 1 62.08 61.45 62.08/61.45 
ครัง้ที่ 2 65.25 64.04 65.25/64.04 
ครัง้ที่ 3 67.54 66.82 67.54/66.82 

 
2.3 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตรเ์ป็นรายขอ้ โดยใชค่้า
ความยาก (Difficulty index: p) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination index: D หรือ r) ของ
แบบทดสอบ ซึ่งด าเนินการโดยการน าแบบทดสอบที่ไดจ้ากการทดลองกบันักศึกษาภาคสนามมา
ค านวณค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกแลว้คัดเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากตัง้แต่  0.20-0.80 
และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จ านวน 4 ขอ้ โดยใชส้ตูรการค านวณ (ชานนท ์จนัทรา, 
2554, น. 56-57) คือ 
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ค่าความยากง่าย 

  
( )

( )

−

−

S +S 2NXu l minp =
2N X Xmax min

 

เมื่อ p         คือ ค่าความยากง่าย 
 SU คือ ผลรวมของคะแนนนกัศกึษาในกลุม่สงู 
 Sl คือ ผลรวมของคะแนนนกัศกึษาในกลุม่ต ่า 

 N คือ จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในกลุม่ต ่าหรือกลุม่สงู 

 Xmax คือ คะแนนที่นกัศกึษาท าไดส้งูสดุ 

 Xmin
 คือ คะแนนที่นกัศกึษาท าไดต้ ่าสดุ 

 
ดัชนีอ านาจจ าแนก 

  
( )

−

−

S Su lr =
N X Xmax min

 

เมื่อ r คือ ค่าอ านาจจ าแนก 

 SU คือ ผลรวมของคะแนนนกัศกึษาในกลุม่สงู 
 Sl คือ ผลรวมของคะแนนนกัศกึษาในกลุม่ต ่า 

 N คือ จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในกลุม่ต ่าหรือกลุม่สงู 

 Xmax คือ คะแนนที่นกัศกึษาท าไดส้งูสดุ 

 Xmin
 คือ คะแนนที่นกัศกึษาท าไดต้ ่าสดุ  

 
ตาราง 27 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ  

 

ขอ้ที่ p r 

1 0.50 0.44 
2 0.62 0.43 
3 0.52 0.45 
4 0.66 0.43 
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2.4 วิเคราะหห์าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการตัง้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (–Coefficient) 
ของครอนบคั ค่าความเชื่อมั่น (ชานนท ์จนัทรา, 2554, น. 14-57) คือ 

 
 
 
 
 
 


k 2Sik i=1= 1- 2k -1 S

 

เมื่อ  คือ สมัประสิทธิ์ค่าความเชื่อมั่น 
k คือ จ านวนขอ้ในแบบทดสอบ 
S2

i คือ ความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละขอ้ 

S2 คือ ความแปรปรวนของขอ้มลูทัง้หมด 

 
โดยค่าความเชื่อมั่ นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทาง

คณิตศาสตรข์องนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์ค านวณโดยวิธีหาสมัประสิทธิ์แอลฟา (–Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) เท่ากบั 0.82 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัย และการทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 
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ตาราง 28 คะแนนของนกัศึกษากลุม่เปา้หมายที่เรียนโดยใชก้ิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้ง
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครู
คณิตศาสตร ์
 
 

คนที ่
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบ 
(เต็ม 40 คะแนน) 

คะแนนรวม 
(เต็ม 100 คะแนน) 

ใบกิจกรรมรายบุคคล 
(เต็ม 60 คะแนน) 

1 37.50 25.50 63.00 
2 37.00 24.00 61.00 
3 37.50 27.00 64.50 
4 40.00 22.50 62.50 
5 35.50 27.50 63.00 
6 35.00 21.50 56.50 
7 41.50 26.00 67.50 
8 37.00 24.00 61.00 
9 36.50 32.50 69.00 
10 30.50 20.00 50.50 
11 45.00 35.50 80.50 
12 37.00 25.00 62.00 
13 35.50 21.50 57.00 
14 49.50 37.00 86.50 
15 37.00 25.00 62.00 
16 44.50 33.00 77.50 
17 40.00 23.00 63.00 
18 37.50 25.50 63.00 
19 35.50 31.00 66.50 
20 42.00 34.50 76.50 
21 41.50 28.50 70.00 
22 41.00 25.00 66.00 
23 33.00 22.00 55.00 
24 49.50 36.50 86.00 
25 43.00 26.50 69.50 
26 39.00 23.50 62.50 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนน 

ใบกิจกรรมรายบุคคล 
(เต็ม 60 คะแนน) 

คะแนนแบบทดสอบ 
(เต็ม 40 คะแนน) 

คะแนนรวม 
(เต็ม 100 คะแนน) 

27 37.00 23.50 60.50 
28 34.50 21.50 56.00 
29 38.50 28.50 67.00 
30 39.00 28.50 67.50 
31 37.50 28.50 66.00 
32 38.50 25.00 63.50 

 
การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับนักศึกษาที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เสริมสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของ
นกัศกึษาครูคณิตศาสตร ์โดยใชส้ถิติทดสอบ ทวินาม (Binomial test) ดงันี ้

จากคะแนนของนกัศึกษา 32 คน ใหเ้ครื่องหมายบวกแทนคะแนนที่มากกว่า 60 และให้
เครื่องหมายลบแทนคะแนนที่นอ้ยกว่า 60 สว่นคะแนนที่เท่ากบั 60 ตดัทิง้ จะไดว้่า 

ให ้ x  แทน จ านวนเครื่องหมายบวก  
 n   แทน จ านวนเครื่องหมายทัง้หมด 
ดงันัน้   27x =   และ 32n =  
1) สมมติฐานของการทดสอบ คือ 

 0 : 0.60H p   

 1 : 0.60H p    
2) ตวัสถิติทดสอบคือ Pr  ( 27x   เมื่อ 0.60p = )  

3) ขอบเขตวิกฤติ คือ ปฏิเสธ 0H ถา้ Pr  ( 27x   เมื่อ 0.60p = )  เมื่อ .05 =  
4) ฟังกช์นัความน่าจะเป็น (Probability function) ของตวัแปรสุม่ x   
ที่มีการแจกแจงทวินาม คือ 
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 ( )

( ) ( )
32

0.6 1 0.6

0

x n x

x

f x

− 
− 

 


= 




 

จะได ้ Pr  ( 27x   เมื่อ 0.60p = ) = ( ) ( ) ( ) ( )0  27 28 3  29   f f f f+ + +  

( ) ( ) 831 3    022 0.0f f+ + =  
เนื่องจาก  0.0014  0.05  เพราะฉะนัน้จึงปฏิเสธ 0H  
นั่นคือ นกัศึกษาที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการ

ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
มคีวามสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์งูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวน
มากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด ที่ระดบันยัส าคญั .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เม่ือ 27,28,29,30,31,32x =   
 
 

เม่ือ x  อ่ืน 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่3 

ชื่อกิจกรรม ซิลเวอร ์(Silver’s problem-posing model: Problem reformulation 2)   

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง   

 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องซิลเวอร ์(Silver’s problem- 
posing model)  ในขัน้ตอนที่ 1) การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแก้
มาแลว้  (Problem reformulation)  
 
2. แนวคดิทีส่ าคัญ 
 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของซิลเวอร์ (Silver’s problem-posing model) ประกอบด้วย 
Problem generation คือการสร้างปัญหาใหม่  ๆ  จากเรื่ องราวหรือข้อมูลที่ ก าหนดให้  และ  Problem 
reformulation คือการปรับปรุงข้อมูลหรือขยายเงื่อนไขจากปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว ดัง
ภาพประกอบ 1   

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 Silver’s problem-posing model 
 

 ที่มา: Silver,E. A. (1994). On Mathematical Problem Posing. For the Learning of 
Mathematics, 14(1), 19-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์

ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์

 
 

 
 

การสรา้งปัญหาใหม่ การสรา้งปัญหาใหม่ การแกปั้ญหา 

การปรบัปรุง/ขยาย  
จากปัญหาเดิม 
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3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 ใบกจิกรรมที่ 3 Problem reformulation 2 “ชานมไข่มกุ” 

 
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

4.1 ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัทบทวนกระบวนการสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรข์องซิลเวอร ์(Silver’s 
problem-posing model) มี 2 ขัน้ตอนดงันี ้1) สรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เคยแกม้าแลว้  (Problem reformulation) และ 2) สรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมา
ให ้(Problem generation)  (ใชเ้วลา 15 นาที) 

4.2 ผูส้อนใหน้กัศกึษาท าใบกิจกรรมที่ 3 Problem reformulation “ชานมไข่มกุ” โดยใหน้กัศกึษาลงมือ
สรา้งสถานการณห์รือปัญหาขึน้ใหม่จากปัญหาขา้งตน้ท่ีนกัศกึษาลงมือแกม้าแลว้ (ใชเ้วลา 30 นาที) 

4.3 ผูส้อนใหน้กัศกึษาแต่ละคนออกมาน าเสนอปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นกัศกึษาตัง้ขึน้ แลว้ใหเ้พื่อน
นกัศกึษาคนอื่น ๆ รว่มกนัอภิปรายถึงวิธีการท่ีนักศกึษาใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์พรอ้มทัง้รว่มกนั
ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมถงึค าตอบที่ได ้หลงัจากนัน้ผูส้อนสรุปกระบวนการ
ที่นกัศกึษาส่วนใหญ่ใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์(การขยายและเปล่ียนแปลงโครงสรา้งหรือบรบิทของ
ปัญหา ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหา หรือยทุธวิธีในการแกปั้ญหา) (ใชเ้วลา 90 นาท)ี 

4.4 ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัสรุปกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องซิลเวอร ์(Silver’s 
problem-posing model) ในขัน้ตอนที่ 1 คือการสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้  (Problem reformulation) ว่าสามารถท าไดโ้ดยใชว้ิธีการขยายและเปล่ียนแปลง
โครงสรา้งหรือบรบิทของปัญหา ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหา หรือยทุธวิธีในการแกปั้ญหา แลว้ใหน้กัศกึษา
กลบัไปทบทวนและหาความรูเ้พิม่เติมเก่ียวกบัยทุธวธีิที่ใชใ้นแกปั้ญหา (ใชเ้วลา 30 นาที) 
 

5. การประเมินผล 
ประเมินสภาพการตัง้ปัญหาของนกัศกึษาจากใบกจิกรรมที่ 3 Problem reformulation พรอ้มทัง้สงัเกต

พฤติกรรมของนกัศกึษาขณะตัง้ปัญหา การน าเสนอการตัง้ปัญหา และการอภิปรายผลจากการตัง้ปัญหาซึ่งมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้
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องคป์ระกอบ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตั้งปัญหาทางคณติศาสตร ์
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

บรบิทของปัญหา
(Context) 

เปล่ียนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดมิเพียง
เล็กนอ้ย 

เปล่ียนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดมิเพียง
บางส่วน  

เปล่ียนแปลงบรบิท
ของสถานการณ์
เป็นบรบิทที่
แตกตา่งจากบรบิท
เดิมแต่ไม่ชดัเจน 

เปล่ียนแปลงบรบิท
ของสถานการณ์
ปัญหาเป็นบรบิทที่
แตกตา่งจากเดมิ
ไดช้ดัเจน 

ภาษา (Language) เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
วลี 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
พอส่ือใหเ้ขา้ใจได้
เพียงบางส่วน 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
พอส่ือใหเ้ขา้ใจได้
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
ไดใ้จความ
สมบรูณต์ามหลกั
ไวยากรณ ์

ปัญหาที่ 
สามารถแกไ้ด ้
(Solvable) 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
เพียงเล็กนอ้ย 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
เพียงบางส่วน 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
ครบถว้นแตเ่ขียน
อธิบายไม่ชดัเจน 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
ครบถว้นพรอ้มทัง้
เขียนอธิบายได้
ชดัเจน 

ยทุธวิธีทาง
คณิตศาสตร์
(Mathematical 

Strategies) 

แสดงรอ่งรอยการ
เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาแต่
ไม่สามารถน าไปสู่
ค  าตอบได ้

แสดงรอ่งรอยการ
เลือกใชห้รือ
ปรบัเปล่ียนยทุธวิธี
ในการแกปั้ญหา 

เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาที่ไม่
เหมาะสมแต่
สามารถน าไปสู่
ค  าตอบได ้

เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

ความสมเหตสุมผล
ของปัญหา

(Reasonability) 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดเ้พยีง
บางส่วน 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได ้

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดเ้พยีง
บางส่วน 

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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6. บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.1) ด้านผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6.2) ด้านผู้สอน 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6.3) ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที ่3 Problem reformulation 2 “ชานมไข่มกุ” 

ชื่อ..............................................................กลุ่มเรียน....................รหสันกัศกึษา.................................. 

ชานมไข่มุก มีถิ่นก าเนิดจากประเทศไตห้วัน เรียกกันว่า Boba Tea  ชานมไข่มุกเกิดขึน้ดว้ยความ
บงัเอิญ โดยแต่เดิมแลว้คนไตห้วนัชอบทานขนมเฟ่ินเหยียน (Fen Yuan) เหมือนขนมโมจิญ่ีปุ่ นในปัจจบุนัขนม
เฟ่ินเหยียน Fen Yuan ซึ่งท ามาจากแป้งมนัส าปะหลงั ก็จะคลา้ยๆ กับตวัไข่มกุ แต่จะไม่หนึบเหมือนไข่มกุที่ใส่
ชานม  

ก่อนปี 1980 ชาวไตห้วนัจะดื่มแต่ชารอ้นไม่นิยมดื่มชาเย็นเนื่องจากวฒันธรรมมาจากชาวจีนที่อพยพ
เขา้มาไตห้วนั กระทั่งมีชาวไตห้วนัคนหนึ่งไดไ้ปเที่ยวที่ประเทศญ่ีปุ่ นใน เห็นคนญ่ีปุ่ นกินกาแฟใส่น า้แข็ง จึงเกิดไอ
เดีย และกลบัมาเป็นรา้นชาเย็นที่ไตห้วนั สรุปว่าขายดีมากทีเดียว แต่ชาเย็นไตห้วนัในตอนนัน้ยงัไม่ใส่ไข่มกุ 

ในปี 1988 ขณะที่ชาวไตห้วนัคนหนึ่ง (Ms. Lin Hsiu Hui) ก าลังประชุมกันในรา้นเรื่องของการคิดคน้
สตูรชาใหม่ๆ มาขาย เนื่องจากคนเริ่มเบื่อชาสตูรเก่า ๆ ในตอนนัน้เธอก าลงักินขนมหวานที่เรียกว่าเฟ่ินเหยียน
อยู่ดว้ยความนึกสนกุเขาก็เทเฟ่ินเหยียนท่ีก าลงักินอยู่ ลงไปในชานมเย็นที่วางอยู่ในหอ้งประชมุ แลว้เขาก็ลองชิม
แลว้รูส้กึอรอ่ยดี เลยน าเสนอใหท้กุคนลองชิมดแูละก็ไดส้ตูรใหม่ออกมาเป็น “ชานมไข่มุก”  

http://www.thaismescenter.com/ประวตัศิาสตร์-ชานมไข่มกุ-ทีโ่ลกตอ้งรู/้ 
 
ณ รา้นชาทรพัยไ์ดม้าเปิดขายชานมไข่มกุหนา้โรงเรียนแห่งหน่ึงในราคาแกว้ละ 25 บาท และไดต้ิดป้าย

ประกาศดงันี ้
 

 
 
 

 ถ้าเบญ่าและเอญ่าเป็นลูกค้าและซื้อชานมไข่มุก คนละ 1 แก้ว ทุกวัน อยากทราบว่าเบญ่า
และเอญ่าต้องจ่ายเงนิรวมกันอย่างน้อยทีสุ่ดกี่บาท จึงจะมีตราประทับเพียงพอทีจ่ะแลกชานมไข่มุกฟรี 
1 แก้ว 
  

ซือ้ชานมไข่มกุ ครบ 30 บาท รบัตราประทบั 1 ดวง  
สะสมครบ 15 ดวง แลกรับชานมไข่มุกฟรี 1 แก้ว 
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1. จงแสดงวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
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2. การตั้งปัญหาใหม่  
2.1 เงือ่นไขส าคัญของสถานการณท์ีก่ าหนดให้ มีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 จากสถานการณข์้างตน้ ให้สร้างสถานการณปั์ญหาทีส่ัมพนัธก์ับขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนด 
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2.3 ให้แสดงวิธีการหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาทีส่ร้างขึน้ในขอ้ 2.2 อย่างละเอียด 
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ตัวอย่างการเฉลยใบกิจกรรมที ่3 Problem reformulation 2 “ชานมไข่มกุ” 
 
1.1 จงแสดงวิธกีารแก้ปัญหาจากสถานการณท์ีก่ าหนดให ้

ขั้นที ่1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 

ขอ้ 1 สิง่ทีต่อ้งการหามีอะไรบา้ง 

นกัศกึษาควรตอบว่า  

- เบญ่าและเอญ่าตอ้งจา่ยเงินรวมกนัอย่างนอ้ยที่สดุก่ีบาท จึงจะมตีราประทบัเพียงพอท่ีจะแลกชานม
ไข่มกุฟรี 1 แกว้ 

ขอ้ 2 ขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนดใหม้ีอะไรบา้ง 

- เบญ่าและเอญ่าเป็นลกูคา้และซือ้ชานมไข่มกุ คนละ 1 แกว้ ทกุวนั  
- ชานมไข่มกุราคาแกว้ละ 25 บาท   
- ซือ้ชานมไข่มกุ ครบ 30 บาท รบัตราประทบั 1 ดวง  
- สะสมตราประทบัครบ 15 ดวง แลกรบัชานมไข่มกุฟรี 1 แกว้    

ขั้นที ่2 วางแผนแก้ปัญหา 

ขอ้ 3 ความรูท้ีน่  ามาใชใ้นการหาค าตอบมีอะไรบา้ง  

นกัศกึษาอาจตอบว่า   

- ความรู้เร่ือง  การคูณการหาร การประมาณค่า  

ขอ้ 4 กลยทุธ์ทีน่  ามาใชใ้นการหาค าตอบมีอะไรบา้ง  

นกัศกึษาอาจตอบว่า   

- กลยทุธท์ี่ใช ้เช่น การสร้างตาราง 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

ขอ้ 5 จงแสดงวธีิท าอยา่งละเอยีด 

นกัศกึษาอาจใชก้ารสร้างตาราง ดังนี ้
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ตอบ  เบญ่าและเอญ่าต้องจ่ายเงนิรวมกนัอย่างน้อยทีสุ่ด 750 บาท      

วันที ่

จ านวนชา
นมไข่มุกที่
เบญ่าซือ้
(แก้ว) 

จ านวนชา
นมไข่มุกที่
เอญ่าซือ้
(แก้ว) 

จ านวนเงนิ
ทีซื่อ้ชานม
ไข่มุก
(บาท) 

รวมจ านวน
เงนิทีซื่อ้

ชานมไข่มุก
(บาท) 

จ านวนตรา
ประทับ
(ดวง) 

รวมจ านวน
ตราประทับ

(ดวง) 

1 1 1 50 50 1 1 

2 1 1 50 100 1 2 

3 1 1 50 150 1 3 

4 1 1 50 200 1 4 

5 1 1 50 250 1 5 

6 1 1 50 300 1 6 

7 1 1 50 350 1 7 

8 1 1 50 400 1 8 

9 1 1 50 450 1 9 

10 1 1 50 500 1 10 

11 1 1 50 550 1 11 

12 1 1 50 600 1 12 

13 1 1 50 650 1 13 

14 1 1 50 700 1 14 

15 1 1 50 750 1 15 

ขั้นที ่4 ตรวจสอบผล   
ขอ้ 6 จงตรวจสอบค าตอบและสรุปค าตอบ 
        จากขา้งตน้จะเห็นวา่ เบญ่าและเอญ่าซือ้ชานมคนละ 1 แกว้ทกุวนั ทัง้คูจ่ะจา่ยเงินรวมกนั 50 บาทและ
จะไดต้ราประทบัวนัละ 1 ดวง และจากเงื่อนไขของรา้นตอ้งสะสมใหค้รบ 15 ดวง จึงจะไดร้บัชานมฟรี 1 แกว้     
        แสดงว่าถา้อยากไดร้บัชานมฟรี 1 แกว้ จะตอ้งซือ้ชานมอยา่งนอ้ย 15 วนั และ จ่ายเงินค่าชานมวนัละ 
50 บาท  
        ดังน้ัน เบญ่าและเอญ่าต้องจ่ายเงนิรวมกันอย่างน้อยทีสุ่ดเป็นเงนิ 750 บาท        
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2. การตั้งปัญหาใหม่  
2.1 เงือ่นไขส าคัญของสถานการณท์ีก่ าหนดให้ มีอะไรบ้าง 

- ชานมไข่มกุราคาแกว้ละ 25 บาท    
- ซือ้ชานมไข่มกุ ครบ 30 บาท รบัตราประทบั 1 ดวง สะสมครบ 15 ดวง แลกรบัชานมไข่มกุฟร ี

 1 แกว้           
- เบญ่าและเอญ่าซือ้ชานมไข่มกุ คนละ 1 แกว้ ทกุวนั 

- ท าการขยายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือบริบทของปัญหา หรือ ข้อมูลหรือเงือ่นไขของ
ปัญหา หรือ ยทุธวธิีในการแกปั้ญหา 

นกัศกึษาอาจจะด าเนินการดงันี ้
- เปลี่ยนแปลงโปรโมชัน เช่น ซือ้ชานมไข่มกุ 1 แกว้ รบัตราประทบั 1 ดวง สะสมครบ 10 ดวง 

แลกรบัชานมไข่มกุฟรี  1 แกว้   หรือ  ซือ้ชานมไข่มกุ 1 แกว้ รบัตราประทบั 1 ดวง สะสมครบ 10 
ดวง รบัส่วนลด 10 บาทในการซือ้แกว้ถดัไป    

- เพิ่มโปรโมชนัและเพิ่มเงือ่นไข เช่น ซือ้ชานมไข่มกุ 1 แกว้ รบัตราประทบั 1 ดวง และรบัเพิ่ม
อีก 1 ดวงเมื่อซือ้ในวนัพธุ สะสมครบ 15 ดวง แลกรบัชานมไข่มกุฟรี  1 แกว้ หรือ ถา้ใชเ้งิน 500 

บาท ซือ้ชานมไข่มกุ จะไดช้านมไข่มกุฟรีก่ีแกว้ 
- เปลี่ยนยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เช่น ใหแ้สดงแนวคิดวา่ควรจา่ยเงินอย่างคุม้ค่าก่ีบาทเพื่อซือ้

ชานมไข่มกุอยา่งนอ้ยที่สดุก่ีแกว้ต่อการซือ้ 1 ครัง้  
 
 
 
2.2 จากสถานการณข์้างต้น ให้สร้างสถานการณปั์ญหาทีส่มัพันธก์ับขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนด 
นกัศกึษาอาจจะสรา้งสถานการณปั์ญหาดงันี ้

ณ รา้นชาทรพัยไ์ดม้าเปิดขายชานมไข่มกุหนา้โรงเรียนแห่งหน่ึงในราคาแกว้ละ 25 บาท และไดต้ิด
ป้ายประกาศดงันี ้
 
 

 
 

  
 
     ถ้าเบญ่าและเอญ่ามีเงนิรวมกนั 500 บาท อยากทราบวา่ถ้าเบญ่าและเอญ่าใช้เงนิทัง้หมดซือ้
ชานมไข่มุกพวกเขาทัง้สองจะได้ชานมไข่มุกฟรีกี่แกว้ 
 

 
 

ซือ้ชานมไข่มกุ ครบ 30 บาท รบัตราประทบั 1 ดวง  
สะสมครบ 15 ดวง แลกรับชานมไข่มุกฟรี 1 แก้ว 
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2.3 ให้แสดงวิธกีารหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาทีส่ร้างขึน้ในขอ้ 2.2 อย่างละเอียด 
 

จ านวนแกว้ทีซื่อ้ชานมไข่มุก 
จ านวนเงนิทีซื่อ้ชานมไข่มุก

(บาท) 
จ านวนตราประทับทีไ่ด้รับ

(ดวง) 
1 25 0 
2 50 1 
3 75 2 
4 100 3 
5 125 4 
6 150 5 
7 175 5 
8 200 6 
9 225 7 
10 250 8 
11 275 9 
12 300 10 
13 325 10 

จ านวนแกว้ทีซื่อ้ชานมไข่มุก 
จ านวนเงนิทีซื่อ้ชานมไข่มุก

(บาท) 
จ านวนตราประทับทีไ่ด้รับ

(ดวง) 
14 350 11 
15 375 12 
16 400 13 
17 425 14 
18 450 15 
19 475 15 
20 500 16 

 
 
ดังน้ันจากตารางข้างตน้จะเหน็ว่าถ้าเบญ่าและเอญ่ามีเงนิใช้เงนิ 500 บาท ในการซือ้ไข่มุกพวกเขา
ทัง้สองจะได้ชานมไข่มุกฟรีเพยีง 1 แก้ว 
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แบบสังเกตพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

วนัท่ี: ___________________________________________________เวลา _________________________  
ชื่อกิจกรรม: ___________________________________________________________________________ 
ชื่อนกัศกึษา: 1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________  
3. ______________________________________________________________________  
4. ______________________________________________________________________ 
 

พฤติกรรมในการต้ังปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นักศึกษาคนที่ 

ข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

1 2 3 4  

01 มี “ความกระตือรือรน้” ในการซกัถามเก่ียวกับการแกปั้ญหา      

02 มี “การขีดเขียน/วาดรูปประกอบ” ขณะท าความเขา้ใจปัญหา      
03 อธิบาย “แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ”์ ไดถ้กูตอ้งชัดเจน       
04 ระบ ุ“ขอ้มลูหรอืเงื่อนไข” ของสถานการณไ์ดถ้กูตอ้ง      

05 ระบ ุ“สิ่งท่ีสถานการณต์อ้งการหา” ไดถ้กูตอ้ง      

06 อธิบาย “แนวคิดทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา” ไดถ้กูตอ้ง      
07 เลือกใช ้“แนวคิดทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา” ไดถ้กูตอ้ง      

08 อธิบาย “วิธีการ/ยทุธวิธีท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา” ไดถ้กูตอ้ง      
09 เลือกใช ้“วิธีการ/ยทุธวิธีท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา” หลากหลาย      
10 มี “การวางแผน/การคิดอย่างเป็นระเบียบ/ขัน้ตอน” ไดเ้หมาะสม      

11 ระบ ุ“ค าตอบของสถานการณปั์ญหา” ไดถ้กูตอ้ง      
12 มี “การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบ      
13 มี “ความกระตือรือรน้” ในการซกัถามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการตัง้ปัญหา      

14 อธิบาย “แนวคิดทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหา” ได้      
15 เลือกใช ้“ขอ้มลู/เงื่อนไขในการตัง้ปัญหา” ไดอ้ย่างเหมาะสม      
16 มี “การใชภ้าษาในการตัง้ปัญหา” ไดอ้ย่างเหมาะสม      

17 สามารถน าปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ตัง้ขึน้ไปใชใ้นโลกจริงไดอ้ย่างเหมาะสม      
18 มี “ความกระตือรือรน้ในการอยากรูผ้ลการตัง้ปัญหา” ของผูอ้ื่น      
19 มี “ส่วนรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายผลการแกปั้ญหา” ของชัน้เรียน      

20 มี “ส่วนรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายผลการตัง้ปัญหา” ของชัน้เรียน      

 
การใหค้ะแนน  0 คือ ไม่แสดงพฤติกรรม      1 คือ แสดงพฤติกรรมนอ้ย      1 คือ แสดงพฤตกิรรมมาก 
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แบบสัมภาษณพ์ฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

วนัท่ี: ___________________________________________________เวลา _________________________  
ชื่อกิจกรรม: ___________________________________________________________________________ 
ชื่อนกัศกึษา:___________________________________________________________________________ 
 

ประเด็นทีส่ัมภาษณ ์ บันทกึค าตอบของนักศึกษา 

01. 
สถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้มีจดุเด่น
อย่างไร 

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

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

02. 
ขอ้มลูที่ก าหนดใหเ้พยีงพอส าหรบัการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรห์รือไม ่

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

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

03. 
สถานการณ/์ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
นกัศกึษาตัง้ขึน้มเีงื่อนไขที่ส  าคญัอะไรบา้ง 

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

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

04. 
นกัศกึษาใชก้ระบวนการใดในการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์

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

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

05. 
นกัศกึษาใชย้ทุธวิธีใดบา้งในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร ์

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

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

06. 
นกัศกึษาใชก้ระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิด
ของโพลยาในการแกปั้ญหาหรือไม่ อย่างไร 

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

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

07. 
นกัศกึษาคดิวา่สถานการณ/์ปัญหาทาง
คณิตศาสตรใ์หม่ที่นกัศกึษาตัง้มคีวามแตกต่าง
จากปัญหาเดิมหรือไม่ อย่างไร 

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

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

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

08. 
นกัศกึษาคดิวา่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีส่วน
รว่มในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรห์รือไม่ 
อย่างไร 

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

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

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

09. 
นกัศกึษาคดิวา่การน าเสนอผลการตัง้ปัญหา
ของผูอ้ื่นส่งผลกบัการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องตนเองหรือไม่ อย่างไร 

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

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

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

10. 
นกัศกึษาคดิวา่การแกปั้ญหาส่งผลต่อการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรห์รือไม่ อย่างไร 

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

........................................................................... 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่10 

ชื่อกิจกรรม ซิลเวอร ์(Silver’s problem-posing model: Problem generation 1)  ระยะเวลา 3 ชั่วโมง   

 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องซิลเวอร์ (Silver’s problem-posing 
model)  มี 2 ขัน้ตอนดงันี ้ 

1) การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้   
    (Problem reformulation)  
2) การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้ 
 (Problem generation) 

 
2. แนวคิดทีส่ าคัญ 
 การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของซิลเวอร์ (Silver’s problem-posing model) ประกอบด้วย 
Problem generation คือการสร้างปัญหาใหม่  ๆ  จากเรื่ องราวหรือข้อมูลที่ ก าหนดให้  และ  Problem 
reformulation คือการปรับปรุงข้อมูลหรือขยายเงื่อนไขจากปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เคยแก้มาแล้ว  ดัง
ภาพประกอบ 1   

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 Silver’s problem-posing model 
 

 ที่มา: Silver,E. A. (1994). On Mathematical Problem Posing. For the Learning of Mathematics, 
14(1), 19-28. 

 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 ใบกิจกรรมที่ 10 Problem generation 4 “จกัจั่น” 

 
 
 

 

 ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์

ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์

 
 

 
 

การสรา้งปัญหาใหม่ การสรา้งปัญหาใหม่ การแกปั้ญหา 

การปรบัปรุง/ขยาย  
จากปัญหาเดิม 
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4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
4.1 ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัทบทวนแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกบักระบวนการตัง้ปัญหาทาง

คณิตศาสตรข์องซิลเวอร ์(Silver’s problem-posing model)  ในขัน้ท่ี 1) การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจาก
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เคยแกม้าแลว้ (Problem reformulation) และ 2) การสรา้งสถานการณห์รือ
ปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) (ใชเ้วลา 5 นาที) 

4.2 ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัทบทวนยทุธวิธีที่ใชใ้นการแกปั้ญหาแบบต่าง ๆ ( 1. สรา้งตาราง  
2. การหาแบบรูป 3. การเขียนแผนผงั หรือภาพประกอบ 4. การเดาและตรวจสอบ 5. แจกแจงกรณีที่เป็นไปได้
ทัง้หมด 6. เขยีนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร ์7. การด าเนินการแบบยอ้นกลบั 8. แบ่งเป็นปัญหายอ่ย ๆ หรือ
เปล่ียนมมุมองปัญหา 9.  การตดัขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งออก) (ใชเ้วลา 10 นาท)ี 

4.3 ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัทบทวนขัน้ตอนในกระบวนการแกปั้ญหา (กระบวนการแกปั้ญหา 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา ขัน้ท่ี 2 วางแผนแกปั้ญหา ขัน้ท่ี 3 ขัน้ด าเนินการ
ตามแผน และ ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล  โดยกระบวนการแกปั้ญหาขัน้ท่ี 1-4 มคีวามเป็นพลวตัสามารถเวยีนและ
สลบัไปมาได)้ (ใชเ้วลา 15 นาที) 

4.4 ผูส้อนใหน้กัศกึษาท าใบกิจกรรมที่ 2 Problem generation โดยใหน้กัศกึษาลงมือสรา้งสถานการณ์
หรือปัญหาขึน้ใหมจ่ากจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(ใชเ้วลา 30 นาที) 

4.5 ผูส้อนใหน้กัศกึษาแต่ละคนออกมาน าเสนอปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นกัศกึษาตัง้ขึน้ แลว้ใหเ้พื่อน
นกัศกึษาคนอื่น ๆ รว่มกนัอภิปรายถึงวิธีการท่ีนกัศกึษาใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์พรอ้มทัง้รว่มกนั
ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมถงึค าตอบที่ได ้หลงัจากนัน้ผูส้อนสรุปกระบวนการ
ที่นกัศกึษาส่วนใหญ่ใชใ้นการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ในขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจาก
ขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้(Problem generation) 

(ขัน้ท่ี 1 การเลือกขอ้มลู/เรื่องราวที่นกัศกึษาสนใจเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งโครงสรา้งหรือบรบิทปัญหา 
ขัน้ท่ี 2 การคิดหาเงื่อนไขจากขอ้มลู/เรื่องราวที่สนใจแลว้คดัเลือกเงื่อนไขที่ตอ้งการ  
ขัน้ท่ี 3 การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตรโ์ดยการน าโครงสรา้งหรือ

บรบิทปัญหา และเงื่อนไขจากประเด็นที่ตอ้งการ มาเขียนเรยีบเรียงเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ขัน้ที่ 4 การแสดงแนวคดิขัน้ตอน/วิธีการแกปั้ญหาเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบของปัญหาที่

ตนเองตัง้ขึน้) (ใชเ้วลา 90 นาท)ี 
4.6 ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัสรุปกระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องซิลเวอร ์(Silver’s 

problem-posing model) ในขัน้ตอนที่ 2 การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาจากขอ้มลู/เรื่องราวที่ก าหนดมาให ้
(Problem generation) สสามารถท าไดโ้ดย 1) การเลือกขอ้มลู/เรือ่งราวที่นกัศกึษาสนใจเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
โครงสรา้งหรือบรบิทปัญหา 2) การคิดหาเงื่อนไขจากขอ้มลู/เรื่องราวที่สนใจแลว้คดัเลือกเงื่อนไขที่ตอ้งการ 3) 
การสรา้งสถานการณห์รือปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตรโ์ดยการน าโครงสรา้งหรือบรบิทปัญหา และเงื่อนไข
จากประเด็นที่ตอ้งการ มาเขียนเรยีบเรียงเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์และ 4) การแสดงแนวคิดขัน้ตอน/วิธีการ
แกปั้ญหาเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบของปัญหาที่ตนเองตัง้ขึน้ แลว้ใหน้กัศกึษากลบัไปทบทวนและหาความรู ้
เพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหา (ใชเ้วลา 30 นาที)  
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5. การประเมินผล 
ประเมินสภาพการตัง้ปัญหาของนกัศกึษาจากใบกจิกรรมที่ 8 Problem genneration พรอ้มทัง้สงัเกต

พฤติกรรมของนกัศกึษาขณะตัง้ปัญหา การน าเสนอการตัง้ปัญหา และการอภิปรายผลจากการตัง้ปัญหาซึ่งมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

 
องคป์ระกอบ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

บรบิทของปัญหา
(Context) 

เปล่ียนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดมิเพียง
เล็กนอ้ย 

เปล่ียนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดมิเพียง
บางส่วน  

เปล่ียนแปลงบรบิท
ของสถานการณ์
เป็นบรบิทที่
แตกตา่งจากบรบิท
เดิมแต่ไม่ชดัเจน 

เปล่ียนแปลงบรบิท
ของสถานการณ์
ปัญหาเป็นบรบิทที่
แตกตา่งจากเดมิ
ไดช้ดัเจน 

ภาษา (Language) เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
วลี 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
พอส่ือใหเ้ขา้ใจได้
เพียงบางส่วน 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
พอส่ือใหเ้ขา้ใจได้
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
ไดใ้จความ
สมบรูณต์ามหลกั
ไวยากรณ ์

ปัญหาที่ 
สามารถแกไ้ด ้
(Solvable) 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
เพียงเล็กนอ้ย 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
เพียงบางส่วน 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
ครบถว้นแตเ่ขียน
อธิบายไม่ชดัเจน 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
ครบถว้นพรอ้มทัง้
เขียนอธิบายได้
ชดัเจน 

ยทุธวิธีทาง
คณิตศาสตร์
(Mathematical 

Strategies) 

แสดงรอ่งรอยการ
เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาแต่
ไม่สามารถน าไปสู่
ค  าตอบได ้

แสดงรอ่งรอยการ
เลือกใชห้รือ
ปรบัเปล่ียนยทุธวิธี
ในการแกปั้ญหา 

เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาที่ไม่
เหมาะสมแต่
สามารถน าไปสู่
ค  าตอบได ้

เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

ความสมเหตสุมผล
ของปัญหา

(Reasonability) 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดเ้พยีง
บางส่วน 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได ้

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดเ้พยีง
บางส่วน 

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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6. บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.1) ด้านผู้เรียน 

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

6.2) ด้านผู้สอน 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6.3) ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที ่8 Problem generation 4 “จักจ่ัน” 

ชื่อ..............................................................กลุ่มเรียน....................รหสันกัศกึษา.................................. 

 
ให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจักจ่ัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 จักจ่ัน (cicada) เป็นแมลงคลา้ย ๆ ตั๊กแตน (locust) มีอยู่ทกุทวีปยกเวน้ทวีปแอนตารก์ติกา จกัจั่นที่
พบทั่วไปในประเทศไทย มีล าตวัสีเขียว ชาวบา้นเรียกวา่  “เวียด”  ส่วนจกัจั่นท่ีมีล าตวัสีขาว เรียก “วาด”   บาง
พืน้ท่ีเรียกตามขนาด ถา้เป็นตวัใหญ่เรียกว่า “จกัจ้า”  ส่วนตวัเล็กเรียกว่า  “จกัแจ้ง”   
 จกัจั่นเป็นแมลงที่ดดูกินน า้เลีย้งจากรากของตน้ไมเ้ป็นอาหาร  ชีวติส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้พืน้ดนิ โดยมี
จกัจั่นชนิดหน่ึงในแถบอเมรกิาเหนือเรียกว่า periodical cicadas มีหลายสายพนัธแ์ยกย่อยกนัออกไป13 – year 

cicada เป็นชื่อของจกัจั่นท่ีโผล่ขึน้จากพืน้ดินในทกุ ๆ  13 ปี เพื่อลอกคราบ สืบพนัธุ ์วางไข่ โดยตวัเมียที่โตเตม็วยั
จะวางไข่ 400 ถงึ 600 ฟองตามกิ่งไม ้จากนัน้พ่อแมจ่กัจั่นกจ็ะตาย และอีก 2-3 สปัดาหต์่อมา ไข่กจ็ะฟักตวัเอง
ออกมาเป็นลกูจกัจั่นอ่อน ๆ และหล่นลงมาตามพืน้ มนัจะค่อย ๆ ชอนไชลงไปในดินและอาศยัอยู่ใตพ้ืน้ดิน ซึ่งเรา
จะเห็นลกูจกัจั่นเหล่านีโ้ผล่ขึน้มาจากพืน้ดินอีก 13 ปี ต่อมาแลว้เริม่วงจรชวีิตแบบเดิมอกีครัง้ เช่นเดียวกบั 17 – 

year cicada ที่จะโผล่ขึน้มากจากพืน้ดินในทกุ ๆ  17 ปี  
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1. เงือ่นไขส าคัญของสถานการณท์ีก่ าหนดให้ มีอะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. จากสถานการณข์้างตน้ ใหส้ร้างสถานการณปั์ญหาทีส่ัมพันธก์ับขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนด 
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3. ให้แสดงวิธกีารหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาทีส่ร้างขึน้ในข้อ 2. อย่างละเอียด 
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ตัวอย่างการเฉลยใบกิจกรรมที ่10 Problem generation 4 “จักจ่ัน” 
 

1. เงือ่นไขส าคัญของสถานการณท์ีก่ าหนดให้ มีอะไรบ้าง 

ขั้นที ่1 การเลอืกข้อมูล/เร่ืองราว 
ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการสร้างสถานปั์ญหา มีอะไรบ้าง 

- 13 – year cicada เป็นชื่อของจกัจั่นท่ีโผล่ขึน้จากพืน้ดินในทกุ ๆ  13 ปี  

- 17 – year cicada เป็นชื่อของจกัจั่นท่ีโผล่ขึน้จากพืน้ดินในทกุ ๆ  17 ปี  

- จกัจั่นตวัเมียที่โตเต็มวยัจะวางไข ่400 ถงึ 600 ฟองตามกิ่งไม ้

- ไข่ของจกัจั่นใชเ้วลาในการฟักตวัเอง 2-3 สปัดาห ์ 

ขั้นที ่2 การคดิหาเงือ่นไข  

เงือ่นไขทีมี่ในการตั้งปัญหา 

- ปีทีจั่กจ่ันทัง้สองชนิดจะได้โผล่ขึน้มาพร้อมกนั เช่น ถา้ปี ค.ศ. 2020 จกัจั่นสองชนิดโผล่ขึน้มา

พรอ้มกนั อยากทราบวา่ในปี ค.ศ. ใดที่จกัจั่นจะโผล่ขึน้มาพรอ้มกนัอีกครัง้  

- ปีทีจั่กจ่ันทัง้สองชนิดจะได้โผล่ขึน้มาพร้อมกนั เช่น ถา้ปี ค.ศ. 2000 จกัจั่น 17 – year cicada 

โผล่ขึน้มาจากพืน้ดิน และในปีค.ศ. 2002 จกัจั่น 13 – year cicada โผล่ขึน้มาจากพืน้ดิน อยากทราบ

จกัจั่นจะโผล่ขึน้มาพรอ้มกนัในปี ค.ศ. ใด 

- เพิ่มแมลงชนิดอืน่ เช่น ดว้งบางสายพนัธุโ์ผล่ขึน้มาในทกุ ๆ 5 ปี ถา้ปี ค.ศ. 2020 จกัจั่นและดว้ง

โผล่ขึน้มาพรอ้มกนั อยากทราบวา่ในปี ค.ศ. ใดที่จกัจั่นและดว้งจะโผล่ขึน้มาพรอ้มกนัอีกครัง้ 

 
2. จากสถานการณข์้างตน้ ใหส้ร้างสถานการณปั์ญหาทีส่ัมพันธก์ับขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนด 

ขั้นที ่3 การสร้างสถานการณห์รือปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 

จงสร้างสร้างสถานการณห์รือปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เงือ่นไขทีก่ าหนด 

ตัวอย่างการสร้างสถานการณ์หรือปัญหา  

 

 

 

 

           โรงเรียนแห่งหนึ่งไดพ้านกัเรียนไปทศันศึกษาที่พิพิธภณัฑแ์มลง พิพิธภณัฑไ์ดจ้ดัแสดงเก่ียวกบั
แมลงที่อาศยัอยู่ใตด้ิน เช่น จักจ่ัน 13 – year cicada เป็นจกัจั่นที่จะโผล่ขึน้มาจากพืน้ดินทุก ๆ 13 ปี 
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จักจ่ัน 17 – year cicada เป็นจกัจั่นที่จะโผล่ขึน้มาจากพืน้ดินทุก ๆ 17 ปี และมีดว้งบางสายพนัธุโ์ผล่
ขึน้มาในทุก ๆ 5 ปี นกัชีววิทยาพบว่าดว้งและจกัจั่นทัง้สองสายพนัธุโ์ผล่ขึน้มาจากพืน้ดินพรอ้มกนัในปี 
ค.ศ. 2020 หากปรากฏการนีย้งัเกิดขึน้ต่อเนื่อง จงหาว่าปี ค.ศ. ใดบา้งที่ดว้ง จกัจั่น 13 – year cicada 
หรือจกัจั่น 17 - year cicada จะโผล่ขึน้มาจากพืน้ดินพรอ้มกนัอย่างนอ้ยสองชนิดก่อนจะโผล่ขึน้มาจาก
พืน้ดินพรอ้มกนัอีกครัง้ทัง้สามชนิด 
 

 
3. ให้แสดงวิธกีารหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาทีส่ร้างขึน้ในข้อ 2. อย่างละเอียด 

ขั้นที ่4 การแสดงแนวคดิขัน้ตอน/วธิีการแก้ปัญหา 

ตวัอยา่งแนวคดิในการแกปั้ญหา  

ขั้นที ่1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 

ขอ้ 1 สิง่ทีต่อ้งการหามีอะไรบา้ง 

-  หาว่าปี ค.ศ. ใดบา้งที่ดว้งหรือจกัจั่น 13 – year cicada หรือจกัจั่น 17 - year cicada จะโผล่
ขัน้มาพบกนัอย่างนอ้ยสองชนิดกอ่นจะโผล่ขึน้มาพรอ้มกนัทัง้สามชนิดอีกครัง้ 

 

ขอ้ 2 ขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนดใหม้ีอะไรบา้ง 

- จกัจั่น 13 – year cicada เป็นจกัจั่นท่ีจะโผล่ขึน้มาจากพืน้ดินทกุ ๆ 13 ปี  

- จกัจั่น 17 – year cicada เป็นจกัจั่นท่ีจะโผล่ขึน้มาจากพืน้ดินทกุ ๆ 17 ปี 

- ดว้งบางสายพนัธุโ์ผล่ขึน้มาในทกุ ๆ 5 ปี   

- ดว้งและจกัจั่นทัง้สองสายพนัธุเ์กดิขึน้พรอ้มกนัในปี ค.ศ. 2020 
 

ขั้นที ่2 วางแผนแก้ปัญหา 

ขอ้ 3 ความรูท้ีน่  ามาใชใ้นการหาค าตอบมีอะไรบา้ง  

- ค.ร.น 
- ตวัประกอบรว่ม 

ขอ้ 4 กลยทุธ์ทีน่  ามาใชใ้นการหาค าตอบมีอะไรบา้ง  

- แจกแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด  
 

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 
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ขอ้ 5 จงแสดงวธีิท าอยา่งละเอยีด 

      1) ค านวณหาปี ค.ศ. ทีแ่มลงทัง้สามชนิดจะโผล่ขึน้มาพร้อมกนัอีกคร้ัง 

           โดยการหา ค.ร.น ของ 5, 13 และ 17 เนื่องจากทัง้สามจ านวนไม่มตีวัประกอบรว่ม ดงันัน้ ค.ร.น 
ของ 5, 13 และ 17 คือ 5 x 13 x 17 = 1,105  

           แสดงว่า อีก 1,105 ปี แมลงทัง้สามชนิดจะโผล่ขึน้มาพรอ้มกนัทัง้สามชนิดอกีครัง้  

           ดังน้ัน ปี ค.ศ. 3125 แมลงทัง้สามชนิดจะโผล่ขึน้มาพร้อมกนัทัง้สามชนิดอกีคร้ัง  

 

        2) ค านวณหาปี ค.ศ. ทีแ่มลงอย่างน้อยสองชนิดจะโผล่ขึน้มาพร้อมกนั กอ่นทีแ่มลงทัง้
สามชนิดจะโผล่ขึน้มาพร้อมกนัอกีคร้ังในปี ค.ศ. 3125  (ระหว่าง ปี ค.ศ. 2020 – 3125) 

           เนื่องจากมีแมลงทัง้หมด 3 ชนิด ไดแ้ก่ ดว้ง จกัจั่น 13 – year cicada และจกัจั่น 17 – year 
cicada ดงันัน้จงึสามารถแจงกรณีที่แมลงสองชนดิจะโผล่ขึน้มาพรอ้มกนัไดด้งัต่อไปนี ้

            กรณีที ่1 ด้วง กับ จักจ่ัน 13 – year cicada โผลข่ึน้มาพร้อมกนั 

                    หาปี ค.ศ. ที่ดว้ง กบั จกัจั่น 13 – year cicada โผล่ขึน้มาพรอ้มกนัโดยหา ค.ร.น ของ 5 
และ 13 เนื่องจากทัง้สองจ านวนไม่มีตวัประกอบรว่ม ดงันัน้ ค.ร.น ของ 5 และ 13 คือ 5 x 13 = 65  

                    แสดงว่า ทกุ ๆ 65 ปี ดว้ง กบั จกัจั่น 13 – year cicada จะโผล่ขึน้มาพรอ้มกนั 

                ดงันัน้ ระหว่าง ปี ค.ศ. 2020 – 3125 ดว้ง กบั จกัจั่น 13 – year cicada โผล่ขึน้มาพรอ้มกนั 

ในปี ค.ศ. ดงันี ้

                     ปี ค.ศ. 2020 + 65 = ปี ค.ศ. 2085 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 2) = ปี ค.ศ. 2150 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 3) = ปี ค.ศ. 2215 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 4) = ปี ค.ศ. 2280 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 5) = ปี ค.ศ. 2345 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 6) = ปี ค.ศ. 2410 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 7) = ปี ค.ศ. 2475 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 8) = ปี ค.ศ. 2540          

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 9) = ปี ค.ศ. 2605 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 10) = ปี ค.ศ. 2670 
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                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 11) = ปี ค.ศ. 2735 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 12) = ปี ค.ศ. 2800 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 13) = ปี ค.ศ. 2865 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 14) = ปี ค.ศ. 2930 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 15) = ปี ค.ศ. 2995 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (65 x 16) = ปี ค.ศ. 3065 

 

            กรณีที ่2 ด้วง กับ จักจ่ัน 17 – year cicada โผลข่ึน้มาพร้อมกนั 

                หาปี ค.ศ. ที่ดว้ง กบั จกัจั่น 17 – year cicada โผล่ขึน้มาพรอ้มกนัโดยหา ค.ร.น ของ 5 และ 
17 เนื่องจากทัง้สองจ านวนไม่มตีวัประกอบรว่ม ดงันัน้ ค.ร.น ของ 5 และ 17 คือ 5 x 17 = 85  

                    แสดงว่า ทกุ ๆ 85 ปี ดว้ง กบั จกัจั่น 17 – year cicada จะโผล่ขึน้มาพรอ้มกนั 

                ดงันัน้ ระหว่าง ปี ค.ศ. 2020 – 3125 ดว้ง กบั จกัจั่น 17 – year cicada โผล่ขึน้มาพรอ้มกนั 

ในปี ค.ศ. ดงันี ้

                     ปี ค.ศ. 2020 + 85 = ปี ค.ศ. 2105 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 2) = ปี ค.ศ. 2190 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 3) = ปี ค.ศ. 2275 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 4) = ปี ค.ศ. 2360 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 5) = ปี ค.ศ. 2445 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 6) = ปี ค.ศ. 2530 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 7) = ปี ค.ศ. 2615 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 8) = ปี ค.ศ. 2700          

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 9) = ปี ค.ศ. 2785 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 10) = ปี ค.ศ. 2870 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 11) = ปี ค.ศ. 2955 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (85 x 13) = ปี ค.ศ. 3040 
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          กรณีที ่3 จักจ่ัน 13 – year cicada กับ จักจ่ัน 17 – year cicada โผลข่ึน้มาพร้อมกนั 

หาปี ค.ศ. ที่จกัจั่น 13 – year cicada กบั จกัจั่น 17 – year cicada โผล่ขึน้มาพรอ้มกนัโดยหา ค.ร.น 
ของ 13 และ 17 เนื่องจากทัง้สองจ านวนไมม่ีตวัประกอบรว่ม ดงันัน้ ค.ร.น ของ 13 และ 17 คือ  13 x 17 
= 221  

                แสดงว่า ทกุ ๆ 221 ปี จกัจั่น 13 – year cicada กบั จกัจั่น 17 – year cicada จะโผล่ขึน้มา
พรอ้มกนั 

             ดงันัน้ ระหว่าง ปี ค.ศ. 2020 – 3125 จกัจั่น 13 – year cicada กบั จกัจั่น 17 – year cicada 

โผล่ขึน้มาพรอ้มกนั ในปี ค.ศ. ดงันี ้

                     ปี ค.ศ. 2020 + 221 = ปี ค.ศ. 2241 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (221 x 2) = ปี ค.ศ. 2462 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (221 x 3) = ปี ค.ศ. 2683 

                     ปี ค.ศ. 2020 + (221 x 4) = ปี ค.ศ. 2904 

 

 ขั้นที ่4 ตรวจสอบผล   

ขอ้ 6 จงตรวจสอบค าตอบและสรุปค าตอบ 

      จากการแจกแจงกรณีทัง้หมด ปรากฏว่าในระหว่าง ปี 2020 – 3125 ดว้ง จกัจั่น 13 – year cicada 
หรือจกัจั่น 17 - year cicada จะโผล่ขึน้มาจากพืน้ดินพรอ้มกนัอยา่งนอ้ยสองชนิดในปี ค.ศ. 2085  2150  
2215  2280  2345  2410  2475  2540  2605  2670  2735  2800 2865  2930 2995  3065  2105  2190  
2275  2360  2445  2530  2615  2700  2785  2870  2955  3040 2241  2462   2683   2904 
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แบบสังเกตพฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

วนัท่ี: ___________________________________________________เวลา _________________________  
ชื่อกิจกรรม: ___________________________________________________________________________ 
ชื่อนกัศกึษา: 1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________  
3. ______________________________________________________________________  
4. ______________________________________________________________________ 
 

พฤติกรรมในการต้ังปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นักศึกษาคนที่ 

ข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

1 2 3 4  

01 มี “ความกระตือรือรน้” ในการซกัถามเก่ียวกับการแกปั้ญหา      
02 มี “การขีดเขียน/วาดรูปประกอบ” ขณะท าความเขา้ใจปัญหา      

03 อธิบาย “แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ”์ ไดถ้กูตอ้งชัดเจน       
04 ระบ ุ“ขอ้มลูหรอืเงื่อนไข” ของสถานการณไ์ดถ้กูตอ้ง      
05 ระบ ุ“สิ่งท่ีสถานการณต์อ้งการหา” ไดถ้กูตอ้ง      

06 อธิบาย “แนวคิดทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา” ไดถ้กูตอ้ง      
07 เลือกใช ้“แนวคิดทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา” ไดถ้กูตอ้ง      

08 อธิบาย “วิธีการ/ยทุธวิธีท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา” ไดถ้กูตอ้ง      
09 เลือกใช ้“วิธีการ/ยทุธวิธีท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา” หลากหลาย      
10 มี “การวางแผน/การคิดอย่างเป็นระเบียบ/ขัน้ตอน” ไดเ้หมาะสม      

11 ระบ ุ“ค าตอบของสถานการณปั์ญหา” ไดถ้กูตอ้ง      
12 มี “การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบ      
13 มี “ความกระตือรือรน้” ในการซกัถามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการตัง้ปัญหา      

14 อธิบาย “แนวคิดทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ปัญหา” ได้      
15 เลือกใช ้“ขอ้มลู/เงื่อนไขในการตัง้ปัญหา” ไดอ้ย่างเหมาะสม      
16 มี “การใชภ้าษาในการตัง้ปัญหา” ไดอ้ย่างเหมาะสม      

17 สามารถน าปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ตัง้ขึน้ไปใชใ้นโลกจริงไดอ้ย่างเหมาะสม      
18 มี “ความกระตือรือรน้ในการอยากรูผ้ลการตัง้ปัญหา” ของผูอ้ื่น      
19 มี “ส่วนรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายผลการแกปั้ญหา” ของชัน้เรียน      

20 มี “ส่วนรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายผลการตัง้ปัญหา” ของชัน้เรียน      

 
การใหค้ะแนน  0 คือ ไม่แสดงพฤติกรรม      1 คือ แสดงพฤติกรรมนอ้ย      1 คือ แสดงพฤตกิรรมมาก 
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แบบสัมภาษณพ์ฤติกรรมในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

วนัท่ี: ___________________________________________________เวลา _________________________  
ชื่อกิจกรรม: ___________________________________________________________________________ 
ชื่อนกัศกึษา:___________________________________________________________________________ 
 

ประเด็นทีส่ัมภาษณ ์ บันทกึค าตอบของนักศึกษา 
01. สถานการณปั์ญหาที่นกัศกึษาตัง้ขึน้มีจดุเด่น

อย่างไร 
........................................................................... 
........................................................................... 

02. ขอ้มลูที่ก าหนดใหเ้พยีงพอส าหรบัการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรห์รือไม ่

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

03. สถานการณ/์ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
นกัศกึษาตัง้ขึน้มเีงื่อนไขที่ส  าคญัอะไรบา้ง 

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

04. นกัศกึษาใชก้ระบวนการใดในการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์

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

05. นกัศกึษาใชย้ทุธวิธีใดบา้งในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร ์

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

06. นกัศกึษาใชก้ระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิด
ของโพลยาในการแกปั้ญหาหรือไม่ อย่างไร 

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

07. นกัศกึษาคดิวา่สถานการณ/์ปัญหาทาง
คณิตศาสตรใ์หม่ที่นกัศกึษาตัง้มคีวามแตกต่าง
จากปัญหาเดิมหรือไม่ อย่างไร 

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

08. นกัศกึษาคดิวา่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีส่วน
รว่มในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรห์รือไม่ 
อย่างไร 

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

09. นกัศกึษาคดิวา่การน าเสนอผลการตัง้ปัญหา
ของผูอ้ื่นส่งผลกบัการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องตนเองหรือไม่ อย่างไร 

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

10. นกัศกึษาคดิวา่การแกปั้ญหาส่งผลต่อการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตรห์รือไม่ อย่างไร 

........................................................................... 
........................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
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ชื่อ..........................................................กลุ่มเรียน....................รหัสนักศึกษา.................................. 
  
ข้อที ่1  การสร้างสถานการณห์รือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ีเ่คยแก้มาแล้ว   
     (Problem reformulation)  : โปรโมชัน    
ค าชีแ้จง  ใหน้กัศกึษาแสดงแนวคดิ วิธีท าอย่างละเอียด และสามารถทด หรือขีดเขียนลงในกระดาษได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รา้นซากาบิบฟุเฟตไ์ดจ้ดัโปรโมชนัพิเศษหรบัลกูคา้ “มา 4 ท่าน จา่ย 3 ท่าน” หรือ  

“มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน” ในราคาปกติท่านละ  399 บาท  
จากโปรโมชนัดังกล่าว สรุปไดว้่า 

กรณีที ่1  ถา้มาทานบุฟเฟต์ 4 ท่าน ในราคาท่านละ 399 บาท จะจา่ยเป็นเงิน 1,596 บาท แต่จากโปรโมชนั 
 จะคิดเงินเพียง 3 ท่าน ในราคาท่านละ 399 บาท รวมจ่ายเป็นเงนิ 1,197 บาท 

กรณีที ่2  ถา้มาทานบุฟเฟต์ 3 ท่าน ในราคาท่านละ 399 บาท จะจา่ยเป็นเงิน 1,197 บาท แต่จากโปรโมชนั 
 จะคิดเงินเพียง 2 ท่าน ในราคาท่านละ 399 บาท รวมจ่ายเป็นเงนิ 798 บาท 
 

อยากทราบว่าถ้านักศึกษาไปทานบุฟเฟตจ์ านวน 7 คน นักศึกษาจะจ่ายเงนิน้อยทีสุ่ดกีบ่าท 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
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1.1 จงแสดงวธิีการแก้ปัญหาจากสถานการณท์ีก่ าหนดให ้
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2. การตั้งปัญหาใหม่  
1.2 เงือ่นไขส าคัญของสถานการณท์ีก่ าหนดให้ มีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 จากสถานการณข์้างตน้ ให้สร้างสถานการณปั์ญหาทีส่ัมพนัธก์ับขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนด 
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2.3 ให้แสดงวิธกีารหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาทีส่ร้างขึน้ในขอ้ 2.2 อย่างละเอียด 
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ข้อที ่2  การสร้างสถานการณห์รือปัญหาจากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมาให้  (Problem generation) 
: มะพร้าวหยอย  

ค าชีแ้จง  ใหศ้กึษาขอ้มลูเก่ียวกบัมะพรา้วหยอย แลว้ด าเนินการตัง้ปัญหาพรอ้มทัง้แสดงวิธีการแกปั้ญหา
อย่างละเอียด ซึ่งนกัศกึษาสามารถทด หรือขีดเขยีนลงในกระดาษได ้ 

 

       
 
 มะพร้าวปอกเปลือกชั้นนอก (semi-dehusked mature coconut) หมายถึง ผลมะพรา้วแก่ที่ผ่าน

การปอกเปลือกชั้นนอกออก เหลือส่วนของเปลือกชัน้กลางบางส่วนหุม้กะลามะพรา้ว  ภาษาท้องถ่ิน เรียกว่า 

มะพร้าวปอกเปลือกหยอย หรือ มะพร้าวหยอย 

 พ่อคา้คนกลางจะท าการซือ้มะพรา้วจากชาวสวนเป็นรอบ รอบละ 60 วนั ซึ่งในรอบนีพ้่อคา้คนกลาง

จะซือ้มะพรา้วจากชาวสวน ราคาลกูละ 20 บาท โดยมีค่าใชจ้่ายประกอบดว้ย ค่าบรรทุกมะพรา้วออกจากสวน

ลกูละ 50 สตางค ์แลว้น ามาพกัไวเ้พื่อเตรียมขนส่งไปยงัปลายทาง  

 การเตรียมการขนส่งมะพรา้วไปยงัปลายทางที่ท  าการสั่งซือ้มะพรา้วนัน้พ่อคา้คนกลางจะตอ้งท าการ

ปอกเปลือกชั้นนอกออกเป็นมะพร้าวหยอย โดยมีค่าแรงในการปอกมะพร้าว ราคาลูกละ 80 สตางค์  

ค่าแบกมะพรา้วขึน้รถ ราคาลกูละ 30 สตางค ์แลว้น าส่งขายยงัปลายทาง ราคาลกูละ 24 บาท 

 การขนส่งมะพรา้วหยอยจ านวน 6000 ลกู เป็นมะพรา้วเบอร ์1 น า้หนกัลกูละ 2 กิโลกรมัขึน้ไป เบอร ์

2 น า้หนักลูกละ 1.8 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม จากจังหวัดสุราษฎรธ์านีไปยังจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้

รถบรรทกุ 6 ลอ้ ซึ่งจะตอ้งใชค้นแบกมะพรา้วหยอยที่ใส่เข่งแลว้เข่งละ 25-28 ลกู โดยใชแ้รงงานคนจ านวน 6 คน 

โดยเป็นคนนบัใส่เข่ง 3 คนและเป็นคนแบกขึน้ไปยงัรถบรรทุก 6 ลอ้ อีก 3 คน จะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึง

แลว้เสรจ็ 
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2.1 เงือ่นไขส าคัญของสถานการณท์ีก่ าหนดให้ มีอะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 จากสถานการณข์้างตน้ ให้สร้างสถานการณปั์ญหาทีส่ัมพนัธก์ับขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนด 
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2.3 ให้แสดงวิธกีารหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาทีส่ร้างขึน้ในขอ้ 2.2 อย่างละเอียด 
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1. การแก้ปัญหาจากสถานการณท์ีก่ าหนดให ้

ขั้นที ่1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 

ขอ้ 1 สิง่ทีต่อ้งการหามีอะไรบา้ง 
นกัศกึษาควรตอบว่า  

- ควรเลือกโปรโมชนัใดที่ประหยดัที่สดุ 
- จ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยประหยดัที่สดุเมื่อไปทานบฟุเฟต ์7 คน 

 
ขอ้ 2 ขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนดใหม้ีอะไรบา้ง 
             -    ราคาบฟุเฟต ์ท่านละ 399 บาท  

 -    โปรโมชนับฟุเฟต ์“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน” หรือ  “มา 3 ท่าน จา่ย 2 ท่าน”  
             กรณีที ่1  โปรโมชันบฟุเฟต ์“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน” หมายความว่า  
                   ถา้มาทานบุฟเฟต์ 4 ท่าน ในราคาทา่นละ 399 บาท จ่ายเป็นเงิน 1,596 บาท  

    จะคิดเงินเพียง    3 ท่าน ในราคาทา่นละ 399 บาท จา่ยเป็นเงนิ 1,197 บาท 
           กรณีที ่2  โปรโมชันบฟุเฟต ์“มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน” หมายความว่า  
                   ถา้มาทานบุฟเฟต์ 3 ท่าน ในราคาทา่นละ 399 บาท  จ่ายเป็นเงิน 1,197 บาท  
     จะคิดเงินเพียง   2 ท่าน ในราคาทา่นละ 399 บาท  จ่ายเป็นเงิน    798 บาท 

 
 
ขั้นที ่2 วางแผนแก้ปัญหา 
ขอ้ 3 ความรูท้ีน่  ามาใชใ้นการหาค าตอบมีอะไรบา้ง  
นกัศกึษาอาจตอบว่า   

- ความรู้เร่ือง ร้อยละ อัตราสว่น   
 
ขอ้ 4 กลยทุธ์ทีน่  ามาใชใ้นการหาค าตอบมีอะไรบา้ง  
นกัศกึษาอาจตอบว่า   

- กลยุทธท์ีใ่ช้ เช่น การแจกแจงกรณีทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด การสร้างตาราง 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ข้อที ่1  การสร้างสถานการณห์รือปัญหาจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 

    ทีเ่คยแก้มาแล้ว (Problem reformulation)  : โปรโมชัน 
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ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 
ขอ้ 5 จงแสดงวธีิท าอยา่งละเอยีด 
นกัศกึษาอาจใชก้ารแจกแจงกรณีทีเ่ป็นไปได้ทัง้หมด ดังนี ้
 
กรณีที ่1  ใช้โปรโมชันบุฟเฟต ์“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน” 
                ถา้มาทานบุฟเฟต ์ 7 ท่าน ในราคาทา่นละ 399 บาท จ่ายเป็นเงิน 2,793 บาท  
                แต่จากโปรโมชนั จะพบว่าใน 7 คน แยกคดิเงนิเป็น 4 คน กับ 3 คน  
                ใน 4 คน คิดเงนิ  3 ท่าน  ในราคาท่านละ 399 บาท จ่ายเป็นเงิน 1,197 บาท (โปรโมชัน) 

             ใน 3 คน คิดเงนิ  3 ท่าน  ในราคาท่านละ 399 บาท จ่ายเป็นเงิน 1,197 บาท (ปกต)ิ 
             รวมจ่ายเงนิ 2,394 บาท 
 
กรณีที ่2  ใช้โปรโมชันบุฟเฟต ์“มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน” 
                ถา้มาทานบุฟเฟต ์ 7 ท่าน ในราคาทา่นละ 399 บาท จ่ายเป็นเงิน 2,793 บาท  
                แต่จากโปรโมชนั จะพบว่าใน 7 คน แยกคดิเงนิเป็น 3 คนแรก  3 คนหลัง และ 1 คนสุดท้าย 
     ใน 3 คนแรก      คิดเงนิ  2 ทา่น ในราคาทา่นละ 399 บาท  จา่ยเป็นเงิน    798 บาท 

                ใน 3 คนหลงั      คิดเงนิ  2 ทา่น ในราคาท่านละ 399 บาท  จ่ายเป็นเงิน    798 บาท 

             ใน 1 คนสดุทา้ย คิดเงนิ  1 ทา่น ในราคาท่านละ 399 บาท  จ่ายเป็นเงิน    399 บาท 
             รวมจ่ายเงนิ 1,995 บาท 
 
กรณีที ่3 ใชโ้ปรโมชนั “มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน” ร่วมกับ โปรโมชัน “มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน” 
                ถา้มาทานบุฟเฟต ์ 7 ท่าน ในราคาทา่นละ 399 บาท จ่ายเป็นเงิน 2,793 บาท  
                แต่จากโปรโมชนั จะพบว่าใน 7 คน แยกคดิเงนิเป็น 4 คนแรก ใช้โปรโมชนั มา 4 จา่ย 3 
             3 คนหลัง   ใช้โปรโมชัน มา 3 จ่าย 2 
                ใน 4 คนแรก  คิดเงนิ  3 ท่าน  ในราคาทา่นละ 399 บาท  จ่ายเป็นเงิน 1,197 บาท  

             ใน 3 คนหลัง  คิดเงนิ  2 ท่าน  ในราคาทา่นละ 399 บาท  จ่ายเป็นเงิน    798 บาท 
             รวมจ่ายเงนิ 1,995 บาท 
 
จากการแจกแจงกรณีทัง้หมดทีเ่ป็นไปได้ สรุปไดด้ังนี ้

1. นกัศกึษาควรเลือก ใชโ้ปรโมชันบุฟเฟต ์“มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน” หรือ  
ใชโ้ปรโมชนั “มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน” ร่วมกบั โปรโมชัน “มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน” 

2. จ านวนเงนิน้อยทีสุ่ดเม่ือไปทานบุฟเฟต ์7 คน คือ 1,995 บาท 
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ขั้นที ่4 ตรวจสอบผล   
ขอ้ 6 จงตรวจสอบค าตอบและสรุปค าตอบ 
โปรโมชัน มา 4 จ่าย 3 
ทานบุฟเฟต์ 4 ท่าน ในราคาท่านละ 399 บาท จะคิดเงินเพียง    3 ท่าน จา่ยเป็นเงิน 1,197 บาท 
โปรโมชัน มา 3 จ่าย 2 
ทานบุฟเฟต์ 3 ท่าน ในราคาท่านละ 399 บาท จะคิดเงินเพียง   2 ท่าน จา่ยเป็นเงิน    798 บาท 
 
กรณีที ่1 จ านวนคน 7 คน แยกคดิเงนิเป็น 4 คน ใช้ โปรโมชัน มา 4 จ่าย 3  
             กับ 3 คน จ่ายราคาปกต ิ

จ านวคนทีจ่่าย มา 4 คน จ่าย 3 คน 3 คน จ่ายราคาปกต ิ รวม 
จ านวนเงนิ 1,197 บาท 1,197 บาท 2,394 บาท 

 
กรณีที ่2 จ านวนคน 7 คน แยกคดิเงนิเป็น 6 คน ใช้ โปรโมชัน มา 3 จ่าย 2 
             กับ 1 คน จ่ายราคาปกต ิ

จ านวคนทีจ่่าย มา 6 คน จ่าย 4 คน 1 คน จ่ายราคาปกต ิ รวม 
จ านวนเงนิ 1,596 บาท 399 บาท 1,995 บาท 

 
กรณีที ่3 จ านวนคน 7 คน แยกคดิเงนิเป็น 4 คน ใช้ โปรโมชัน มา 4 จ่าย 3  
             กับ 3 คน ใช้ โปรโมชัน มา 3 จ่าย 2 

จ านวคนทีจ่่าย มา 4 คน จ่าย 3 คน มา 3 คน จ่าย 2 คน รวม 
จ านวนเงนิ 1,197 บาท 798 บาท 1,995 บาท 

 
สรุปได้ว่าเม่ือไปทานบุฟเฟต ์7 คน 

1. ควรเลือกใช้โปรโมชนับุฟเฟต ์“มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน” หรือ  
ใช้โปรโมชัน “มา 4 ทา่น จ่าย 3 ท่าน” ร่วมกับ โปรโมชนั “มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน” 

2. จ านวนเงนิน้อยทีสุ่ดเม่ือไปทานบุฟเฟต ์7 คน คือ 1,995 บาท 
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2. การตั้งปัญหาใหม่ตาม (Problem reformulation)   
2.1 พิจารณาเงือ่นไขส าคัญของสถานการณท์ีก่ าหนดให้ มีอะไรบ้าง 

- ราคาบฟุเฟต ์ทา่นละ 399 บาท  
- โปรโมชนับฟุเฟต ์“มา 4 ท่าน จา่ย 3 ท่าน”  
- โปรโมชนับฟุเฟต ์“มา 3 ท่าน จา่ย 2 ท่าน”  
- จ านวนคนท่ีมาทานบฟุเฟต ์7 คน 

          - จ านวนเงินท่ีนอ้ยที่สดุในการจา่ยคา่ทานบฟุเฟต ์7 คน 
 
2.2 ท าการขยายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือบริบทของปัญหา หรือ ข้อมูลหรือเงือ่นไข 
     ของปัญหา หรือ ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา 
นกัศกึษาอาจจะด าเนินการดงันี ้

- เปลี่ยนแปลงจ านวนคนทีม่าทานบุฟเฟต ์เช่น เปล่ียนจ านวนคนท่ีมาทานบฟุเฟตจ์าก 7 คน 
เป็น 12 คน   

- เปลี่ยนแปลงโปรโมชัน เช่น เปล่ียนจาก มา 4 จา่ย 3 หรือ มา 3 จ่าย 2 เป็น มา 5  จา่ย 4 

- เพิ่มโปรโมชนัและเพิ่มเงือ่นไข เช่น เปล่ียนจาก มา 4 จา่ย 3 หรือ มา 3 จา่ย 2 เป็น มา 5  
จ่าย 4 และ มีเด็กหรือผูส้งูอายไุปดว้ยใหค้ิดครึง่ราคา  

 
2.3 จากสถานการณข์้างต้น ให้สร้างสถานการณปั์ญหาทีส่ัมพันธก์ับข้อมูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนด 
นกัศกึษาอาจจะสรา้งสถานการณปั์ญหาดงันี ้

1) เปลี่ยนแปลงจ านวนคนทีม่าทานบุฟเฟต ์เช่น เปล่ียนจ านวนคนท่ีมาทานบฟุเฟตจ์าก 7 คน  
เป็น 12 คน    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านซูกิชิ โตเกียวบุฟเฟ่ตไ์ด้จดัโปรโมชนัพิเศษหรับลูกค้า  
“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน”  หรือ “มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน”  
ในราคาปกตทิ่านละ  399 บาท   
อยากทราบว่าถ้านักศึกษาไปทานบุฟเฟตจ์ านวน  12 คน ควรเลือกโปรโมชันใดได้
บ้าง ทีท่ าให้ประหยัดมากทีสุ่ด และต้องจ่ายเงนิเท่าใด 
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2) เปลี่ยนแปลงโปรโมชัน เช่น เปล่ียนจาก มา 4 จา่ย 3 หรือ มา 3 จ่าย 2  
เป็น มา 5  จ่าย  4  หรือ  มา 7 จ่าย 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เพิ่มโปรโมชนัและเพิ่มเงือ่นไข  เช่น ถา้มเีดก็ไปดว้ยใหค้ดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) เพิ่มโปรโมชนัและเพิ่มเงือ่นไข เช่น มา 4 จ่าย 3 หรือ มา 3 จา่ย 2 ถ้ามาไม่ครบลด 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้านซูกิชิ โตเกียวบุฟเฟ่ตไ์ด้จดัโปรโมชนัพิเศษหรับลูกค้า  
มา 5  จ่าย  4  หรือ  มา 7 จ่าย 5 ในราคาปกตทิ่านละ  399 บาท   
อยากทราบว่าถ้านักศึกษาไปทานบุฟเฟตจ์ านวน  7 คน  
ควรเลือกโปรโมชนัใดได้บ้าง ทีท่ าให้ประหยัดมากทีสุ่ด  
และต้องจ่ายเงนิเท่าใด 
 

ร้านซูกิชิ โตเกียวบุฟเฟ่ตไ์ด้จดัโปรโมชนัพิเศษหรับลูกค้า  
มา 5  จ่าย  4  หรือ  มา 7 จ่าย 5 ในราคาปกตทิ่านละ  399 บาท  
และถ้ามีเด็กไปด้วยใหค้ิดคร่ึงราคา   
อยากทราบว่าถ้าไปทานบุฟเฟตท์ัง้หมดจ านวน  7 คน  
ใน 7 คน เป็นเดก็ 1 คน ควรเลือกโปรโมชันใดได้บา้ง  
ทีท่ าให้ประหยัดมากทีสุ่ด  
และต้องจ่ายเงนิเท่าใด 
 

ร้านซูกิชิ โตเกียวบุฟเฟ่ตไ์ด้จดัโปรโมชนัพิเศษ  
มา 4 จ่าย 3 หรือ มา 3 จ่าย 2 ถ้ามาไม่ครบลด 20%  
ในราคาปกตทิ่านละ  399 บาท อยากทราบว่าถ้าไปทานบุฟเฟตท์ัง้หมดจ านวน  7 
คน เลอืกโปรโมชันใดไดบ้้าง  
ทีท่ าให้ประหยัดมากทีสุ่ด และต้องจ่ายเงนิเท่าใด 
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2.4 แนวคิดในการแสดงวิธกีารหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาทีส่ร้างขึน้ 
     ตวัอย่างแนวคดิในการแกปั้ญหา กรณีที ่1 เปลีย่นจ านวนคนทีม่าทานบฟุเฟตจ์าก 7 คน เป็น 12 คน    
 
 
 
 
 
 
 
 
จากเงือ่นไขทีก่ าหนดให้  

1) โปรโมชัน มา 4 จ่าย 3 
ทานบุฟเฟต์ 4 ท่าน ในราคาท่านละ 399 บาท จะคิดเงินเพียง  3 ท่าน จ่ายเป็นเงิน 1,197 บาท 

2) โปรโมชัน มา 3 จ่าย 2 
ทานบุฟเฟต์ 3 ท่าน ในราคาท่านละ 399 บาท จะคิดเงินเพียง 2 ท่าน จ่ายเป็นเงิน    798 บาท 

3) จ านวนคนทีม่าทานบุฟเฟต ์12 คน 
ใน 12 คน สามารถแยกได ้เป็น 2 กรณี  1. จ่ายแบบโปรโมชนั มา 4 จ่าย 3 
                                                           2. จ่ายแบบโปรโมชนั มา 3 จ่าย 2 

แนวการหาค าตอบ 
กรณี  1. จ่ายแบบโปรโมชัน มา 4 จ่าย 3 ใน 12 คน คิดเงนิคร้ังละ 4 คน  จ านวน 3 คร้ัง 

จ านวคนทีจ่่าย มา 4 คน จ่าย 3 คน จ านวคร้ัง รวม 
จ านวนเงนิ 1,197 บาท 3 3,591 บาท 

 
กรณีที ่2 จ่ายแบบโปรโมชัน มา 3 จ่าย 2 ใน 12 คน คิดเงนิคร้ังละ 3 คน  จ านวน 4 คร้ัง 

จ านวคนทีจ่่าย มา 3 คน จ่าย 2 คน จ านวคร้ัง รวม 
จ านวนเงนิ 798 บาท 4 3,192 บาท 

 
จากทัง้ 2 กรณี นักศึกษาจะจ่ายเงนิน้อยทีสุ่ด 3,192 บาท 

 
  

ร้านซูกิชิ โตเกียวบุฟเฟ่ตไ์ด้จดัโปรโมชนัพิเศษหรับลูกค้า  
“มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน”  หรือ “มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน”  
ในราคาปกตทิ่านละ  399 บาท   
อยากทราบว่าถ้านักศึกษาไปทานบุฟเฟตจ์ านวน  12 คน ควรเลือกโปรโมชันใด
ได้บ้าง ทีท่ าให้ประหยัดมากทีสุ่ด และต้องจ่ายเงนิเท่าใด 
 



  277 

 
 
 
 
 
2.1 เงือ่นไขส าคัญของสถานการณท์ีก่ าหนดให้ มีอะไรบ้าง 
ขั้นที ่1 การเลอืกข้อมูล/เร่ืองราว 
ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการสร้างสถานปั์ญหา มีอะไรบ้าง 
นกัศกึษาควรตอบว่า 

- พ่อคา้คนกลางจะท าการซือ้มะพรา้วจากชาวสวนเป็นรอบ รอบละ 60 วนั  

- พ่อคา้คนกลางจะซือ้มะพรา้วจากชาวสวน ราคาลกูละ 20 บาท  

- ค่าบรรทกุมะพรา้วออกจากสวน ราคาลกูละ 50 สตางค ์

- ค่าแรงในการปอกมะพรา้ว ราคาลกูละ 80 สตางค ์ 

- ค่าแบกมะพรา้วขึน้รถ ราคาลกูละ 30 สตางค ์ 

- พ่อคา้คนกลางน ามะพรา้วหยอยส่งขายยงัปลายทาง ราคาลกูละ 24 บาท 

- การขนส่งมะพรา้วหยอยจ านวน 6,000 ลกู เป็นมะพรา้วเบอร ์1 น า้หนกัลกูละ 2 กิโลกรมัขึน้ไป เบอร ์

2 น า้หนกัลกูละ 1.8 กิโลกรมัแต่ไม่เกิน 2 กิโลกรมั 

- มะพรา้วหยอยใส่เข่ง เข่งละ 25-28 ลกู  

- การขนมะพรา้วหยอยขึน้รถบรรทกุใชแ้รงงานคนจ านวน 6 คน โดยเป็นคนนบัใส่เขง่ 3 คนและเป็น

คนแบกขึน้ไปยงัรถบรรทกุ 6 ลอ้ อีก 3 คน จะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงแลว้เสรจ็  

- ค่าแรงในการปอกเปลือกมะพรา้วและค่าแรงในการกะเทาะกะลา ราคาลกูละ 3 บาท 

- มะพรา้ว 1 ผล แปรรูปเป็นน า้กะทิ ไดป้รมิาณ 0.5 กิโลกรมั 

 
ขั้นที ่2 การคดิหาเงือ่นไข  
เงือ่นไขทีมี่ในการตั้งปัญหา 
นกัศกึษาอาจตอบว่า 

- เงนิทุน เช่น ถา้มีเงินทนุ 140,000 บาท จะสามารถแปรรูปน า้กะทไิดส้งูสดุก่ีกิโลกรมั 

- การเปรียบเทยีบต้นทนุ เช่น การปลอกเปลือกนอกเป็นมะพรา้วหยอยกบัการแปรรูปเป็นน า้กะทิ 

การแปรรูปแบบใดจะใชต้น้ทนุมากกวา่กนั 

- ก าไร เช่น ถา้ซือ้มะพรา้วจากชาวสวนจ านวน 6,000 ลกู มาปลอกเปลือกนอกเป็นมะพรา้ว 

หยอย พ่อคา้คนกลางจะไดก้ าไรก่ีบาท 

 

เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ข้อที ่2  การสร้างสถานการณห์รือปัญหาจากข้อมูล/เร่ืองราวทีก่ าหนดมาให้  

(Problem generation) : มะพร้าวหยอย  
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- บรรจุภัณฑ ์เช่น น า้กะทใิส่ถงุสามารถขายในราคากิโลกรมัละ 45 บาท แต่ตอ้งเสียค่าถงุบรรจภุณัฑ ์

ถงุละ 25 สตางค ์ส่วนน า้กะทใิส่ขวดบรรจใุนปรมิาณ 0.25 กิโลกรมั ขายในราคาขวดละ 14 บาท 

และเสียค่าขวดบรรจภุณัฑข์วดละ 60 สตางค ์พ่อคา้ควรเลือกบรรจภุณัฑน์ า้กะทิแบบใด เพราะเหตุ

ใด 

 
2.2  จากสถานการณข์้างตน้ให้สร้างสถานการณปั์ญหาทีส่มัพันธก์ับขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนด 

ขั้นที ่3 การสร้างสถานการณห์รือปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 
จงสร้างสถานการณห์รือปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกับคณิตศาสตรจ์ากข้อมูล/เงือ่นไขทีก่ าหนด 
ตัวอย่างการสร้างสถานการณห์รือปัญหา  
นกัศกึษาอาจจะสร้างสถานการณปั์ญหา ดงันี ้
         โรงงานแห่งหนึ่งท าการติดต่อซือ้มะพรา้วจากสวนแห่งหน่ึง โดยสวนแห่งนีม้ีพรา้วจ านวน 6,000 ลกู 
และขายในราคาลกูละ 20 บาท โดยมีค่าใชจ้่ายประกอบดว้ย ค่าบรรทุกมะพรา้วออกจากสวนลูกละ 50 
สตางค์ โรงงานแห่งนี ้มีการแปรรูปมะพร้าว  2 รูปแบบ คือ ปอกเปลือกชั้นนอกออกเป็นมะพร้าว 
หยอย และแปรรูปเป็นน า้กะทิ 

 การปอกเปลือกชัน้นอกออกเป็นมะพรา้วหยอย จะตอ้งจ่ายมีค่าแรงในการปอกมะพรา้ว ราคาลกู
ละ 80 สตางค ์ค่าแบกมะพรา้วขึน้รถ ราคาลกูละ 30 สตางค ์แลว้น าส่งขายยังปลายทาง ซึ่งขายในราคา
ลกูละ 24 บาท 

          การแปรรูปเป็นน า้กะทิ จะตอ้งจ่ายค่าแรงในการปอกเปลือกมะพรา้ว ค่าแรงในการกะเทาะกะลา 
และค่าคั่นน า้กะทิ รวมกนัลกูละ 3 บาท โดยมะพรา้ว 1 ผล แปรรูปเป็นกะทิ ไดป้รมิาณ 0.5 กิโลกรมั บรรจุ
ลงขวดขวดละ 0.25 กิโลกรมั ค่าแรงในการบรรจแุละค่าบรรจภุณัฑข์วดละ 60 สตางค ์ซึ่งขายในราคาขวด
ละ 14 บาท 

          ถา้โรงงานแห่งนีม้ีเงินทนุ 140,000 บาท โรงงานแห่งนีจ้ะไดก้ าไรสงูสดุเท่าไร 
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1.3 ให้แสดงวิธกีารหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาทีส่ร้างขึน้ในขอ้ 1.2 อย่างละเอียด 
ขั้นที ่4 การแสดงแนวคดิขัน้ตอน/วธิีการแก้ปัญหา 
นกัศกึษาอาจจะแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหา ดงันี ้
 

ขั้นที ่1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
ขอ้ 1 สิง่ทีต่อ้งการหามีอะไรบา้ง 

-  โรงงานแห่งนีจ้ะไดก้ าไรสงูสดุเทา่ไร 
 
ขอ้ 2 ขอ้มูลหรือเงือ่นไขทีก่ าหนดใหม้ีอะไรบา้ง 

- สวนแห่งนีม้ีพรา้วจ านวน 6000 ลกู และขายในราคาลกูละ 20 บาท  
- ค่าบรรทกุมะพรา้วออกจากสวนลกูละ 50 สตางค ์

- โรงงานแห่งนีม้ีการแปรรูปมะพรา้ว 2 รูปแบบ คือ ปอกเปลือกชัน้นอกออกเป็นมะพรา้ว 
หยอย และแปรรูปเป็นน า้กะทิ 

- การปอกเปลือกชัน้นอกออกเป็นมะพรา้วหยอย จะตอ้งจ่ายมีคา่แรงในการปอกมะพรา้ว ราคา
ลกูละ 80 สตางค ์ค่าแบกมะพรา้วขึน้รถ ราคาลกูละ 30 สตางค ์แลว้น าส่งขายยงัปลายทาง 
ซึ่งขายในราคาลกูละ 24 บาท 

- การแปรรูปเป็นน า้กะทิ จะตอ้งจา่ยค่าแรงในการปอกเปลือกมะพรา้ว คา่แรงในการกะเทาะ
กะลา และค่าคั่นน า้กะทิ รวมกนัลกูละ 3 บาท โดยมะพรา้ว 1 ผล แปรรูปเป็นกะทิ ไดป้รมิาณ 
0.5 กิโลกรมั บรรจลุงขวดขวดละ 0.25 กิโลกรมั คา่แรงในการบรรจแุละค่าบรรจภุณัฑข์วดละ 
60 สตางค ์ซึง่ขายในราคาขวดละ 14 บาท  

- โรงงานแห่งนีม้ีเงินทนุ 140,000 บาท  
 

ขั้นที ่2 วางแผนแก้ปัญหา 
ขอ้ 3 ความรูท้ีน่  ามาใชใ้นการหาค าตอบมีอะไรบา้ง  

- ก าหนดการเชิงเสน้ 
- ทนุและก าไร 
- การแกส้มการ 
- การบวกและการลบ 

 
ขอ้ 4 กลยทุธ์ทีน่  ามาใชใ้นการหาค าตอบมีอะไรบา้ง  

- การเขียนเป็นประโยคทางคณติศาสตร ์
ทนุในการซือ้มะพรา้วจากสวนต่อลกู = ราคามะพรา้วต่อลกู + ค่าบรรทกุมะพรา้วออกจากสวนต่อลกู 
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ทุนในการแปรรูปมะพรา้วหยอยต่อลูก = ทุนในการซือ้มะพรา้วจากสวนต่อลูก + ค่าแรงในการปอก 
                                                            มะพรา้วต่อลกู + ค่าแบกมะพรา้วขึน้รถต่อลกู 
ก าไรในการแปรรูปมะพร้าวหยอยต่อลูก =  ราคาขายมะพร้าวหยอยต่อลูก  – ทุนในการแปรรูป 
                                                                   มะพรา้วหยอยต่อลกู 
ทุนในการแปรรูปน า้กะทิต่อลูก = ทุนในการซือ้มะพรา้วจากสวนต่อลูก + ค่าแรงในการปอกเปลือก 
                                                  มะพรา้ว ค่ากะเทาะกะลา และค่าคั่นน ้ากะทิต่อลูก + ค่าแรงใน    
                                                  การบรรจแุละค่าบรรจภุณัฑต์่อลกู (2 ขวด) 
ก าไรในการแปรรูปน า้กะทิต่อลกู = ราคาขายน า้กะทิต่อลกู (2 ขวด) – ทนุในการแปรรูปน า้กะทิต่อลกู 

 

- การใช้ก าหนดการเชิงเสน้ 
    

ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการตามแผน 
ขอ้ 5 จงแสดงวธีิท าอยา่งละเอยีด 

        1) ค านวณหาทุนในการซือ้มะพร้าวจากสวนตอ่ลูก 
ทนุในการซือ้มะพรา้วจากสวนต่อลกู = ราคามะพรา้วต่อลกู + ค่าบรรทกุมะพรา้วออกจากสวนต่อลกู 
                                                    = 20 + 0.50 
                                                    = 20.50   บาท 

        2) ค านวณหาทุนในการแปรรูปมะพร้าวหยอยต่อลกู 
ทนุในการแปรรูปมะพรา้วหยอยต่อลกู = ทนุในการซือ้มะพรา้วจากสวนต่อลกู + ค่าแรงในการปอก 
                                                            มะพรา้วต่อลกู + คา่แบกมะพรา้วขึน้รถต่อลกู 
                                                        = 20.50 + 0.80 + 0.30 
                                                        = 21.60   บาท 

        3) ค านวณหาก าไรในการแปรรูปมะพร้าวหยอยต่อลกู 
ก าไรในการแปรรูปมะพรา้วหยอยต่อลกู = ราคาขายมะพรา้วหยอยต่อลกู – ทนุในการแปรรูป 
                                                              มะพรา้วหยอยต่อลกู 
                                                          = 24 – 21.60 
                                                          = 2.40   บาท 

        4) ค านวณหาทุนในการแปรรูปน ้ากะทติ่อลกู 
ทนุในการแปรรูปน า้กะทิต่อลกู = ทนุในการซือ้มะพรา้วจากสวนตอ่ลกู + ค่าแรงในการปอกเปลือก 
                                                 มะพรา้ว คา่กะเทาะกะลา และคา่คั่นน า้กะทิต่อลกู + ค่าแรงใน              
                                                 การบรรจแุละค่าบรรจภุณัฑต์่อลกู (2 ขวด) 
                                              = 20.50 + 3 + (0.60 x 2) 
                                              = 23.50 + 1.20 
                                              = 24.70   บาท 
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        5) ค านวณหาก าไรในการแปรรูปมะพร้าวหยอยต่อลกู 
ก าไรในการแปรรูปน า้กะทิต่อลกู = ราคาขายน า้กะทิต่อลกู (2 ขวด) – ทนุในการแปรรูปน า้กะทิต่อลกู 
                                               = (14 x 2) – 24.70 
                                               = 28 – 24.70 
                                               = 3.30   บาท 
 

        6) ค านวณหาก าไรในการแปรรูปมะพร้าว โดยใช้ก าหนดการเชิงเสน้  
          ก าหนดให้   x แทน จ านวนมะพรา้วที่ใชแ้ปรรูปเป็นมะพรา้วหยอย 
                          y แทน จ านวนมะพรา้วที่ใชแ้ปรรูปเป็นน า้กะท ิ
          ฟังกช์นัจดุประสงค ์          P = 2.40x + 3.30y 
          อสมการข้อจ ากัด        x + y ≤ 6,000 
                          21.60x + 24.70y ≤ 140,000 

                                                     x, y ≥ 0 
             ค าตอบของสถานการณปั์ญหานีก้็ คือ x และ y ตามเงื่อนไขของอสมการขอ้จ ากดัที่ท  าให ้P มีค่า
มากที่สดุ 

1) เซตของจดุที่สอดคลอ้งกบัอสมการขอ้จ ากดั x + y ≤ 6,000 
               พิจารณาสมการ x + y = 6,000  
               หาจดุตดัแกน x โดยให ้y = 0  จะได ้ x + 0 = 6,000 
                                                                            x = 6,000                   
               หาจดุตดัแกน y โดยให ้x = 0  จะได ้ 0 + y = 6,000 
                                                                            y = 6,000     
            ดังน้ัน จดุตดัแกน x และแกน y คือ (6000 , 0) และ (0 , 6000) ตามล าดบั   
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         เซตของจดุที่สอดคลอ้งกบัอสมการขอ้จ ากดั x + y ≤ 6,000 เป็นดงัอาณาเขตที่แรเงาดงัรูปต่อไปนี ้ 

 
 
 

 
 

2) เซตของจดุที่สอดคลอ้งกบัอสมการขอ้จ ากดั 21.60x + 24.70y ≤ 140,000 
           พิจารณาสมการ 21.60x + 24.70y = 140,000 
                   หาจดุตดัแกน x โดยให ้y = 0  จะได ้ 21.60x + 24.70(0) = 140,000 
                                                                                     21.60x + 0 = 140,000 
                                                                                           21.60x = 140,000 
                                                                                                    x = 6,481.48 
                   หาจดุตดัแกน y โดยให ้x = 0  จะได ้ 21.60(0) + 24.70y = 140,000 
                                                                                     0 + 24.70y = 140,000 
                                                                                           24.70y = 140,000 
                                                                                                    y = 5,668.02 
          ดังน้ัน จดุตดัแกน x และแกน y คือ (6,481.48 , 0) และ (0 , 5,668.02) ตามล าดบั   
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          เซตของจดุที่สอดคลอ้งกบัอสมการขอ้จ ากดั 21.60x + 24.70y ≤ 140,000 เป็นดงัอาณาเขตที่แร
เงาดงัรูปต่อไปนี ้ 
 
 

 
            
              เมื่อพิจารณาเซตของจดุที่สอดคลอ้งกบัอสมการขอ้จ ากดัทัง้สองรว่มกบัขอ้จ ากดั x, y ≥ 0 จะ
ไดว้่าเป็นดงัอาณาเขตที่แรเงาดงัรูปต่อไปนี ้

 
 
            จากรูป จะเห็นวา่มจีดุตดัระหว่างสมการ x + y = 6,000 และ 21.60x + 24.70y = 140,000       



  284 

    
           - หาจดุตดัของสมการ x + y = 6,000 และ 21.60x + 24.70y = 140,000 โดยการแกส้มการ 
             ก าหนดให ้                        x + y  = 6,000                                ... (1) 
                                     21.60x + 24.70y  = 140,000                            … (2) 
                21.60 x (1) ;  21.60x + 21.60y  = 129,600                            … (3) 
                  v (2) – (3) ;  24.70y – 21.60y  = 140,000 – 129,600 
                                                     3.10y   = 10,400  
                                                           y    = 3,354.84 
                แทนค่า y = 3,354.84 ในสมการ (1) จะได ้
                                         x + 3,354.84   = 6,000 
                   x + 3,354.84 + (-3,354.84)   = 6,000 + (-3,354.84) 
                                                            x  = 2,645.16 
           ดงันัน้ จดุตดัของสมการ x + y = 6,000 และ 21.60x + 24.70y = 140,000  
คือ (2,645.16 , 3,354.84) 
 

ค าตอบของสถานการณปั์ญหานี ้คือ พิกดัของจดุใดจดุหนึ่ง (หรือหลายจดุ) ในอาณาบรเิวณที่
หาค าตอบได ้ซึ่งเป็นบรเิวณที่สอดคลอ้งกบัอสมการขอ้จ ากดั ดงัรูปต่อไปนี ้

 
 

           พิกัดของจุดที่ ไ ด้จากอสมการข้อจ ากัด  คื อ  (0, 0) , (6,000, 0) , (0 , 5,668.02) และ  
(2,645.16 , 3,354.84) แต่ x และ y แทนจ านวนมะพรา้วดงันัน้ x และ y ตอ้งเป็นจ านวนเต็มบวกแสดงวา่
ควรเลือกพิกัดจุดที่ x และ y เป็นจ านวนเต็มบวกและเพื่อใหพ้ิกัดจุดนั้นอยู่ในอาณาเขตที่หาค าตอบได ้
ดงันัน้พิกดัจดุที่ควรน ามาพิจารณา คือ (0 , 0) , (6,000 , 0) , (0, 5,668) และ (2,645 , 3,354) 
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            เมื่อใช ้x และ y จากพกิดัจดุขา้งตน้แทนในฟังกช์นัจดุประสงคจ์ะได ้คา่ P ดงันี ้

(x, y) P = 2.40x + 3.30y 
(0, 0) P = 2.40(0) + 3.30(0) = 0 + 0 = 0 

(6000, 0) P = 2.40(6,000) + 3.30(0) = 14,400 + 0 = 14,400 
(0, 5668) P = 2.40(0) + 3.30(5,668) = 18,704.40 + 0 = 18,704.40 

(2645, 3354) P = 2.40(2,645) + 3.30(3,354) = 6,348 + 11,068.20 = 17,416.20 

 
          เนื่องจาก (0 , 5668) จะใหค้่า P มากที่สดุ 
          ดงันัน้ ถา้จะใหไ้ดก้ าไรมากทีส่ดุ โรงงานจะตอ้งใชม้ะพรา้ว 5,668 ลูก มาแปรรูปเป็นน า้กะท ิและ
ถา้ขายหมดจะไดก้ าไร 18,704.40 บาท 

 
ขั้นที ่4 ตรวจสอบผล   
ขอ้ 6 จงตรวจสอบค าตอบและสรุปค าตอบ 

         แทนค่า (x , y) = (0 , 5668) ในอสมการ จะไดว้่า 
                                     x + y ≤ 6,000 

                                     0 + 5,668 ≤ 6,000 

                                           5,668 ≤ 6,000      อสมการเป็นจริง 

                          21.60x + 24.70y ≤ 140,000 

              21.60(0) + 24.70(5,668) ≤ 140,000        
                           0 + 139,999.60 ≤ 140,000  
                                 139,999.60 ≤ 140,000   อสมการเป็นจริง 

        ดงันัน้ ค่า (x , y) = (0 , 5668)  สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขของสถานการณ์ปัญหาทีก่ าหนดให ้
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบ 

 
 

องคป์ระกอบ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
บรบิทของปัญหา

(Context) 
เปล่ียนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดมิเพียง
เล็กนอ้ย 

เปล่ียนแปลง 
บรบิทของ
สถานการณ์
ปัญหาเดมิเพียง
บางส่วน  

เปล่ียนแปลงบรบิท
ของสถานการณ์
เป็นบรบิทที่
แตกตา่งจากบรบิท
เดิมแต่ไม่ชดัเจน 

เปล่ียนแปลงบรบิท
ของสถานการณ์
ปัญหาเป็นบรบิทที่
แตกตา่งจากเดมิ
ไดช้ดัเจน 

ภาษา (Language) เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
วลี 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
พอส่ือใหเ้ขา้ใจได้
เพียงบางส่วน 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
พอส่ือใหเ้ขา้ใจได้
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนขอ้ความใน
สถานการณเ์ป็น
ประโยคที่อ่านแลว้
ไดใ้จความ
สมบรูณต์ามหลกั
ไวยากรณ ์

ปัญหาที่ 
สามารถแกไ้ด ้
(Solvable) 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
เพียงเล็กนอ้ย 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
เพียงบางส่วน 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
ครบถว้นแตเ่ขียน
อธิบายไม่ชดัเจน 

แสดงขัน้ตอนของ
การแกปั้ญหาได้
ครบถว้นพรอ้มทัง้
เขียนอธิบายได้
ชดัเจน 

ยทุธวิธีทาง
คณิตศาสตร์
(Mathematical 

Strategies) 

แสดงรอ่งรอยการ
เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาแต่
ไม่สามารถน าไปสู่
ค  าตอบได ้

แสดงรอ่งรอยการ
เลือกใชห้รือ
ปรบัเปล่ียนยทุธวิธี
ในการแกปั้ญหา 

เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาที่ไม่
เหมาะสมแต่
สามารถน าไปสู่
ค  าตอบได ้

เลือกใชย้ทุธวธีิใน
การแกปั้ญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

ความสมเหตสุมผล
ของปัญหา

(Reasonability) 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดเ้พยีง
บางส่วน 

สถานการณห์รือ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิได ้

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดเ้พยีง
บางส่วน 

สถานการณแ์ละ
ผลเฉลยของ
ปัญหามีความ
เป็นไปไดแ้ละ
สามารถน าไปใช้
ในโลกจรงิไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
รายนามผูเ้ชี่ยวชาญที่ใหค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  ซึ่งไดแ้ก่  

เครื่องมือส าหรบัศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย (1) 
แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องอาจารย ์ครูพี่เลีย้งและ
นักศึกษาครูคณิตศาสตร  ์(2) แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนดว้ยการตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ ครูพี่ เลี ้ยงและนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ (3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศกึษาครู
คณิตศาสตร ์และเครื่องมือส าหรบัการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถ
ในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตของนักศึกษาครูคณิตศาสตร ์
ซึ่งไดแ้ก่ (1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตของนกัศึกษาครูคณิตศาสตร ์ (2) แบบสงัเกตพฤติกรรมการตัง้
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์(3) แบบสมัภาษณก์ารตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละ (4) แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรม์ีดงันี ้

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงชยั  อกัษรคิด 
    ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. อาจารย ์ดร.ขวญั  เพียซา้ย 
    ภาควิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
3. อาจารย ์ดร.ธีรเชษฐ์  เรืองสขุอนนัต ์
    อาจารยป์ระจ ากลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
4. อาจารย ์ดร.ธัชพล  พลรตัน ์
    อาจารยป์ระจ ากลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจิราวรรณ  เทพจินดา 
วัน เดือน ปี เกิด 18 ตลุาคม พ.ศ. 2526 
สถานทีเ่กิด สรุาษฎรธ์านี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2537  ประถมศกึษาปีที่ 4  

      จาก โรงเรียนบา้นท่าอิฐ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
พ.ศ. 2542   มธัยมศกึษาปีที่ 3   
      จาก โรงเรียนธิดาแม่พระ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
พ.ศ. 2545   มธัยมศกึษาปีที่ 6   
      จาก โรงเรียนสรุาษฎรพ์ิทยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
พ.ศ. 2549  วท.บ.(ศกึษาศาสตร)์  
      จาก มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
พ.ศ. 2551  ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-์การสอน)   
      จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
พ.ศ. 2564  กศ.ด. (คณิตศาสตร)์   
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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