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  :  สาขาคณิตศาสตร์ศกึษา 
คําสําคญั :  ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
  วรกมล  วงศธรบญุรัศม:ิ การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสสวท.ของนักเรียนชัน
มธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. อาจารย์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์: รศ. ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง. 
190 หน้า. 

  
  การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์นีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสสวท.   2) เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. และ 3) เพือศึกษาความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที  
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ทีเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  ทีได้มาจาก
การสุม่แบบกลุม่ (Cluster random sampling) จํานวน 2 ห้อง โดยแบง่ห้องที  เป็นกลุม่ทดลอง คือ เป็นกลุ่มทีได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 40 คน และห้องที  เป็นกลุม่ควบคมุ คือ เป็นกลุ่มทีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามคูมื่อของสสวท. จํานวน 40 คน เครืองมือทีใช้ในการวจิยัได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
แผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. แบบทดสอบวดัทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว และ แบบทดสอบผลสมัฤทธิคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
การดําเนินการวิจัยวดัผลก่อนและหลงัเรียน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลียส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใช้คา่สถิตทิดสอบที 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือ
ของ สสวท. อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 2) ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่าการจัดการเรียนการรู้
ตามคู่มือของ สสวท. อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.01 และ 3) ความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง 
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
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 The purposes of this research were 1) to compare the mathematics problems solving 
skills on one variable linear equations learning of Matthayomsuksa 1 students by using problem-
based learning and IPST learning handbook 2) to compare the learning achievement of 
mathematics problems solving skills on one variable linear equations learning after studying by 
using problem-based learning and IPST learning handbook for Matthayomsuksa 1 students and 
3) to study the retention of mathematics problems solving skills on one variable linear equations 
learning after using problem-based learning for Matthayomsuksa 1 students. The samples of this 
research were 40 students each in 2 classes of Matthayomsuksa 1 students from cluster random 
sampling who studying mathematical and science program in the second semester of the 
academic year 2014 at The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University, 
Nakhon Pathom province. One room was chosen for the experimental group that studied by using 
problem-based learning and the other room was chosen for the control group that studied by 
using IPST learning handbook. The research instruments were the mathematics problem-based 
learning plans, IPST learning plans, the test of mathematics problem-based learning skill on one 
variable linear equations learning, the achievement test on one variable linear equations learning. 
The research design was Pretest-Posttest Design, Frequency, Percentage, Average, Standard 
Deviation and T-Test that were used to analyze data. 
 The results of research were: 1) the mathematics problems solving skills on one variable 
linear equations learning of Matthayomsuksa 1 students by using problem-based learning was 
higher than IPST learning handbook with statistical significant 0.01 2) the learning achievement 
on one variable linear equations learning of Matthayomsuksa 1 students by using problem-based 
learning was higher than IPST learning handbook with statistical significant 0.01 and 3) the 
retention of mathematics problems solving skills on one variable linear equations learning for 
Matthayomsuksa 1 students by using problem-based learning was higher than the 70 – percent 
criteria. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เรือง  “การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือของสสวท.ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม” ฉบับนี   สําเร็จลุล่วงด้วยดี เนืองจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก อาจารย์ที
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง ทีให้โอกาส  ให้ความเมตตากรุณา  
พร้อมทังให้คําแนะนําและข้อคิดเห็น  ตลอดจนตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องซึงเป็น
ประโยชน์แก่งานวิจยันี  ผู้วิจยัรู้สกึซาบซงึในความกรุณาเป็นอยา่งยิงและขอกราบขอบพระคณุเป็น
อยา่งสงูมา ณ ทีนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีให้คําแนะนําทําให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีสมบรูณ์ยิงขนึในด้าน ข้อมูล ความรู้ ข้อคิดและคําแนะนําทีเกียวข้องกับวิทยานิพนธ์   ขอ
กราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ทุกท่าน และเพือนร่วมสาขาคณิตศาสตร์
ศกึษาทกุคน  ทีให้ความรู้และการช่วยเหลอืในด้านตา่งๆ มาโดยตลอด 

 ขอกราบขอบพระคณุพอ่แม่และครอบครัวทีคอยสนบัสนุนและให้กําลงัใจ  ให้การดูแล
เอาใจใส่เสมอมา   ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ เชียวชาญทุกท่านทีเสียสละเวลาสําหรับการตรวจสอบ
คณุภาพเครืองมือ และขอบคณุอาจารย์เมธาสิทธิ  ธัญรัตนศรีสกุล ทีให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ
และกําลงัใจจนกระทงัมีวิทยานิพนธ์ฉบบันีขนึมา   ขอขอบคุณท่านผู้แต่งตําราและหนงัสือทุกเลม่  
ทีผู้วิจยัได้ใช้ประกอบการทําวิทยานิพนธ์ 

 สดุท้ายนี   หากผลสาํเร็จของวิทยานิพนธ์เลม่นีมีสงิใดเป็นประโยชน์ทางการศึกษาหรือ 
การนําไปใช้จริง  ผู้วิจยัขอมอบคณุคา่และประโยชน์ทีมาจากงานวิจยัฉบบันีทงัหมดแด่ผู้ มีพระคุณ
ทกุทา่น   แตห่ากมีข้อบกพร่องประการใด  ผู้วิจยัขอน้อมรับไว้เพียงผู้ เดียว 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
 
ทมีาและความสําคัญ 

การศกึษาเป็นเครืองมือทีสาํคญัในการพฒันาประเทศเพราะเป็นกระบวนการทีทําให้
มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  สามารถดําเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างสันติสุขและ
สามารถเกือหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับการเปลียนแปลงในทุก  ๆ 
ด้าน  ประเทศใดทีประชาชนมีการศึกษาประเทศนนัย่อมมีการพฒันาก้าวไกลกว่าประเทศอืน ๆ 
(กรมวิชาการ, 2551) ประเทศจึงเห็นวา่สาํคญัของการจัดการศึกษา ทําให้กระทรวงศึกษาธิการได้
จัดระบบหลกัสูตรและปรับปรุงให้ทันยุคสมัยและเป็นไปอย่างมีคุณภาพเสมอ ซึงหลกัสตูรได้มี
หลกัการทีสําคัญโดยกลา่วว่า การศึกษามีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย
สาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพืนฐานความเป็นไทย
และควบคู่กับความเป็นสากล เพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคณุภาพ โดยมีการกระจายอํานาจ ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซึงการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง ชีวิต  สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อืนได้อย่างมีความสุข  
(พระราชบญัญัติแหง่ชาติ, 2552) ดงันนัการจดัการศกึษาจึงเน้นการพฒันาคน ในทุกมิติอย่างเป็น
องค์รวมโดยถือวา่คนเป็นปัจจยัก่อให้เกิดความสาํเร็จของการพฒันาทียงัยืน (กรมวิชาการ, 2544) 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความสาํคญัยิงต่อการพฒันาความคิดของมนุษย์ เพราะ  ทํา
ให้มนษุย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหา และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเครืองมือใน
การศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อืน ๆ ดงันนัคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขนึ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืนได้อย่างมีความสขุ 
(คณะกรรมการการศึกษาขึนพืนฐาน , 2551) คณิตศาสตร์เป็นวิชาทีเกียวข้องกับทักษะและ
กระบวนการ การเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนนั ผู้ เรียนต้องเกิดทงัทกัษะดงัต่อไปนี
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ได้แก่ ทกัษะในการแก้ปัญหา  ทักษะในการให้เหตุผล  ทกัษะในการสือสาร สือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนําเสนอ   ทกัษะในการเชือมโยงความรู้  และทกัษะการมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 
ซงึการจะได้มาซงึทกัษะดงักลา่วนนั ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลมุครบถ้วนในแต่
จากการปฏิบัติจริงหรือครูผู้ สอนเป็นผู้ ตงัคําถามทีกระตุ้ นให้นักเรียนคิด อธิบาย พร้อมทงัให้
นกัเรียนแสดงเหตุผล เช่นให้นกัเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทีเรียนมาแล้วหรือให้นกัเรียนเรียนรู้
ผ่านการแก้ปัญหา  ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเหตุผลทาง
เรขาคณิต ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน  หรือกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานที
หลากหลายและแตกต่างจากคนอืน รวมทังหาวิธีการแก้ปัญหาทีแตกต่างจากคนอืนด้วย
(คณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน, 2551) จะสงัเกตได้ว่าทกัษะการแก้ปัญหานันเป็นจุดเริมต้น
ของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังนนัทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นหัวใจ
สาํคญัของวิชาคณิตศาสตร์ ซงึทกัษะการแก้ปัญหานนันกัเรียนต้องอาศยัความคิดรวบยอดทกัษะ
การคิดคํานวณ หลักการ กฎ และสูตรต่าง  ๆ นําไปใช้แก้ปัญหา โดยทักษะในการแก้ปัญหามี
ความสาํคญัตอ่ชีวิต ทําให้นกัเรียนคิดอยา่งมีเหตผุล มีขนัตอน มีระเบียบแบบแผน และตดัสนิใจได้
อย่างถูกต้อง (สิริพร ทิพย์คง, 2544) จึงกล่าวได้ว่าทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มี
ความสาํคญัตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียน ฝึก ลงมือปฏิบัติและจัดการกับข้อมูลด้วย
ตนเองจนเข้าใจ จึงเป็นสงิจําเป็นทีครูต้องมุ่งหาวิธีทีจะทําให้ผู้ เรียนเกิดความสําเร็จ โดยใช้วิธีการ
สอนทีหลากหลายเพือช่วยให้ผู้ เรียนบรรลเุป้าหมาย และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
หนงึทีเริมต้นจากปัญหาทีเกิดขนึโดยสร้างความรู้จากกระบวนการทํางานกลุม่ เพือแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์เกียวกับชีวิตประจําวันหรือมีความสําคัญต่อผู้ เรียน ตัวปัญหาเป็นจุดตงัต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ เป็นตวักระตุ้นกระบวนการ พฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการ
สืบค้น หาข้อมูลเพือเข้าใจกลไกของตวัปัญหา รวมทงัวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนีมุ่งเน้น
พฒันาผู้ เรียนในด้านทกัษะ กระบวนการเรียนรู้ และพฒันาผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้ ด้วยการชีนํา
ตนเอง ซงึผู้ เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผา่นกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง กลา่ววา่ PBL เป็นรูปแบบการสอนทีสามารถนํามาใช้ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนทีดีมากทีสุดวิธีหนึง  เพราะสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาติพ.ศ.  คือทําให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิด
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อยา่งสร้างสรรค์ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบติัจริงมากขนึ นอกจากนีผู้ เรียนยงัมี
โอกาสออกไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่ทรัพยากรเรียนรู้ ทําให้ผู้ เรียนจะมีอํานาจในการ
จัดการควบคุมตนเอง (ดร. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ: online) และเป็นรูปแบบทีจะนําไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาอย่างแท้จริง ทีจะสง่ผลถึงการเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั และจากการศึกษางานวิจัยทงัใน
ประเทศและนอกประเทศยังพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนันสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตผุล ความสามารถในกระบวนการกลุม่ 
และสง่ผลให้ผลสมัฤทธิทางการเรียนเพิมมากขนึอีกด้วย 

ตามหลกัสูตร สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดรายวิชา ค 21101 คณิตศาสตร์
พืนฐานชันมัธยมศึกษาปีที 1 ทีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมจัดเปิดสอนใน       
ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 ของทุกปีการศึกษา พบว่าจากการเรียนทีมีบทเรียนเกียวข้องกับ
โจทย์ปัญหาทีผ่านมานนั นักเรียนเกิดปัญหาการทําความเข้าใจโจทย์ปัญหา ซึงนกัเรียนต้องให้
ครูผู้สอนอธิบายโจทย์และแก้ปัญหาให้ผู้ เรียนก่อนเสมอ เนืองมาจากนกัเรียนไม่สามารถแก้ปัญหา
เองได้ ซึงปัญหาดงักลา่วจะสง่ผลเสียต่อการทําข้อสอบอัตนัยและทําให้ผลสมัฤทธิทางการเรียน
ของผู้ เรียนตําลง 

จากเหตุผลดังกลา่ว ทําให้ผู้วิจัยสนใจวิทํางานวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือ  สสวท. ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม เพือสร้างการจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐานเพือ
พฒันาทกัษะการแก้ปัญหา  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีไม่
สามารถหาวิธีการการแก้ปัญหาได้ในทันทีทนัใด แต่วิธีการได้มาซึงคําตอบนนัจะเริมด้วยการทํา
ความเข้าใจปัญหา พร้อมทงัใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ผู้ แก้ปัญหาต้องอาศัยความรู้โดยใช้ทกัษะพืนฐาน 
ประสบการณ์เดิม มาร่วมกบัการวิเคราะห์สงัเคราะห์ปัญหาเหลา่นนัให้เข้าด้วยกนัจึงจะสามารถหา
คําตอบได้ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที
เน้นปัญหา เป็นเครืองช่วยให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ซงึเน้นให้ผู้ เรียนช่วยกันแก้ปัญหาเป็น
กลุ่มย่อย โดยปัญหาทีกําหนดให้จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด วิเคราะห์ 
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พร้อมทงัใช้ทกัษะตา่ง ๆ ความสามารถของนกัเรียนในกลุม่ย่อยมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพือหา
คําตอบ แล้วมารวมอภิปรายและสรุปผลร่วมกนั เพือให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ และเกิดความรู้
จากกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งแท้จริง โดยมี  ขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนที 1 พบสถานการณ์ปัญหา ครูจัดกลุม่นกัเรียนแบบคละความสามารถ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกจํานวน -  คน จากนันนักเรียนแต่ละคนกําหนด
หมายเลข -  เป็นหมายเลขประจําตวัของตนเอง ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาทีมีความน่าสนใจ 
ทีมีความสอดคล้องใกล้เคียงกบัชีวิตประจําวนัมากทีสดุ เพือกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจปัญหา 

ขนัตอนที 2 ขนัทําความเข้าใจปัญหา สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันระดมความคิด 
แสวงหาความรู้จากแหลง่ต่าง ๆ เพือเชือมโยงความรู้เกียวกับสถานการณ์ปัญหา จากนนัช่วยกัน
อภิปรายความรู้เพือวางแผนกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูมีหน้าทีแนะนํา กระตุ้นให้ผู้ เรียนช่วยกัน
คิดวิเคราะห์ และอํานวยความสะดวกจดัหาวสัด ุเอกสาร เพิมเติมกบันกัเรียน 

ขนัตอนที 3 ขนัการแก้ไขปัญหา  สมาชิกแต่ละคนร่วมกันอภิปรายกระบวนการ
แก้ปัญหาให้เป็นไปตามแผนทีวางไว้ โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มต้องมีความเข้าใจกระบวนการ
แก้ปัญหาทีตรงกัน  พร้อมทังนํากระบวนได้ปัญหานันไปตรวจสอบความถูกต้องเพือให้
สมเหตสุมผลกบัคําตอบ 

ขนัตอนที 4 ขนัการนําเสนอปัญหา ครูจับสลากหมายเลข -  เพือให้ได้ตวัแทนของ
นกัเรียนแต่ละกลุม่ออกมานําเสนอกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองหน้าชนัเรียน ซึงแต่ละ
กลุ่มต้องจดบันทึกการนําเสนอขันบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มอืน พร้อมทังเปรียบเทียบ
กระบวนการแก้ปัญหาของกลุม่เพือหาวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสดุ 

ขนัตอนที 5 ขนัสรุปและประเมินผล ครูและนกัเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
สรุปขนัตอนการแก้ปัญหา 

การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบติัจริง คิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา  กิจกรรมการเรียนการสอนต้องผสมผสานด้านเนือหา ทักษะกระบวนการ และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์   

ผลสมัฤทธิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ เรือง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ซึงประเมินได้จากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนรู้ที
ผู้วิจยัสร้างขนึ และตรวจสอบคณุภาพแล้ว 
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ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการจดจําหรือระลึก ถึง

ประสบการณ์ทีได้เรียนรู้มาแล้วหลงัจากการจัดการเรียนการสอนสนิสดุลง  2 สปัดาห์ โดยวดัจาก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนรู้ชุดหลงัเรียน 

นกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หมายถึง นกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพือเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 2. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียน ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับ
การจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 3. เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกวา่การ
จดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 2. ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกวา่การจดัการเรียน
การรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 3. ความคงทนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นไปสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1. นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 มีทกัษะการแก้ปัญหาสงูขนึ 
 2. ครูผู้ สอนวิชาคณิตศาสตร์เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 
 3. เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
กบัการจดัการเรียนรู้แบบ สสวท. มาใช้ในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กับทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์อืนๆบ้าง 
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บทท ี  

วรรณกรรมทเีกียวข้อง 
 

 

. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual development theory) 

 เพียเจต์ ( Piaget) ได้ศึกษาถึงกระบวนการคิดทางด้านสติปัญญาของเด็กแรกเกิดจนถึง
วยัรุ่น โดยมีความเชือวา่ เป้าหมายพฒันาการนนัคือ . ความสามารถทีจะคิดอย่างมีเหตุผลกับสิง
ทีเป็นนามธรรม . ความสามารถทีจะคิดตงัสมมติฐานอย่างมีเหตุผล . ความสามารถทีจะตงั
กฎเกณฑ์และการแก้ปัญหา และการได้มาซึงเป้าหมายของการพัฒนานนั จะเกิดขึนเมือการที
บุคคลเกิดการเปลียนแปลงความคิดอย่างเป็นลําดบัขนัและเกิดขนึอย่างต่อเนืองตลอดเวลา โดย
จะต้องมีการปะทะสมัพนัธ์กบัสงิแวดล้อมจึงเกิดพฒันา ดงันนั พฒันาการด้านความคิดของมนุษย์
จ ะ เ กิ ดขึ น ไม่ ไ ด้  ถ้ า มีบุ คคลห รื อสิ ง แ วด ล้ อมอย่ า ง ใ ดอ ย่ า งหนึ ง เ พี ย งอ ย่ า ง เ ดี ย ว 
(Sprinthall&Sprinthall,1900, อ้างถึงใน นุชลี อุปภัย,  2555) เมือบุคคลปะทะสัมพันธ์กับ
สิงแวดล้อมจะเกิดแนวโน้มตามธรรมชาติ ซึงเป็นแนวโน้มทีเกิดกับสิงมีชีวิตทงัหลาย นนัคือ การ
จัดระบบ (Organization) และ การปรับตัว (Adaptation) และแนวโน้มดังกล่าวก็นําไปสู่
พฒันาการทางความคิดนนัเอง 
 การจัดระบบ (Organization )เป็นการจัดภายในโดยวิธีรวมกระบวนการต่างๆ เข้าอย่าง
ตอ่เนือง เชือมโยง เกิดเป็นโครงสร้างทางความคิดอยา่งเป็นระบบ หากทําความเข้าใจและเรียนรู้สิง
ใหม่ๆ เข้าไปอยา่งต่อเนือง ความคิดใหม่จะมีความซบัซ้อนและมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ Piaget 
ให้ชือโครงสร้างทางความคิดนีวา่ สกีมา (Schema)  

 การปรับตวั (Adaptation) หมายถึง การปรับตวัเข้ากับสิงแวดล้อมเป็นแนวโน้มทีมีมาแต่
กําเนิด การทีคนมีการปรับตวัเนืองจากการทีมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) กับสิงแวดล้อม ซึงการ
ปรับตวันปีระกอบด้วย  กระบวนการ คือ การดูดซึม (Assimilation) และการปรับความแตกต่าง 
(Accommodation)   

 การดดูซมึ (Assimilation)  เป็นการปรับตวัทีใช้โครงสร้างทางความคิดเดิมทีมีอยู่แล้ว เป็น
การพยายามทําความเข้าใจสิงใหม่ โดยการปรับสิงใหม่ให้เหมาะสมทีจะเข้าไปอยู่ในระบบ
โครงสร้างทางความคิดเดิมทีมีอยู ่และการปรับความแตกตา่ง (Accommodation) เป็นการเปลียน

   ส
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ความคิดเดิมให้สอดคล้องกบัสิงใหม่ เพือสามารถเรียนรู้หรือทําความเข้าใจข้อมูลใหม่ เหตุการณ์
ใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่ทีกําลงัประสบอยูไ่ด้ ตวัอยา่งเช่น เด็กคนหนึงมีโครงสร้างทางความคิด
เกียวกบัสญัลกัษณ์ของ “รถบรรทกุ” วา่ต้องมีขนาดใหญ่ มีหลายล้อ และเคลอืนทีได้ ตอ่มาเมือเห็น
รถบรรทกุเลก็ (รถกระบะ) เด็กเรียกรถบรรทกุเลก็นนัวา่ รถบรรทกุ ซงึพอ่ของเด็กก็สนบัสนุนว่า “ใช่
แล้ว นนัรถบรรทกุ” ซงึจะเห็นว่าเด็กเกิดความเข้าใจสิงใหม่โดยใช้กระบวนการดูดซบั ด้วยการจัด
รถบรรทุกเล็กให้เข้าไปอยู่ในระบบโครงสร้างความคิดเกียวกับ “ รถบรรทุก” เดิมทีมีอยู่ได้ทันที 
(Borich & Tombari, 1995, อ้างถึงใน นชุล ีอุปภยั, 2555)  หากเด็กไม่สามารถเชือมโยงสงิใหม่เข้า
กับสิงเดิมได้  แสดงว่าเด็กจะเกิดสภาวะการขาดสมดุลทางความคิด (Disequilibration) ใน
ขณะเดียวกัน ต้องทําการปรับปรุงแก้ไขความคิดให้ความคิดกลับคืนสู่ สภาวะสมดุล 
(Equilibration) เพือทีจะทําให้เด็กเข้าใจสิงใหม่นนัเอง และหัวใจสําคญัของการพฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ ( Piaget) เป็นสภาพทีแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางสมองทีคิด
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ ลกัษณะสําคญัของการปฏิบติัการ คือ ความสามารถทีเด็กจะคิดย้อนกลบัได้ 
(Reversibility) คือ สามารถคิดกลบัระหวา่งจุดสดุท้ายและจุดเริมต้นได้ 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีสาระสรุปได้ดงันี (Lall and Lall,1983, อ้าง
ถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554)  
 1. พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวยัตา่งๆ เป็นลาํดบัขนัดังนี 

   1.1 ขนัรับรู้ด้วยประสาทสมัผสั (Sensorimotor period) เป็นขนัพฒันาการในช่วง
อาย ุ -  ปี ความคิดของเด็กวยันีขนึกบัการรับรู้และการกระทําเด็กยดึตวัเองเป็นศนูย์กลาง และยงั
ไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้ อืน เด็กจะเข้าใจวตัถตุา่งๆซงึอาศยัปฏิกิริยาตอบสนองกับวตัถ ุ
และเริมเรียนรู้วตัถนุนัๆ จากการสมัผสัและการใช้ปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความตงัใจ จนสามารถ
สร้างสญัลกัษณ์ของสงินนัๆ ขนึในสมองได้   
   1.2  ขนัก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational period) เป็นพฒันาการในช่วง -  ปี 
ความคิดของเด็กวยันียงัขนึอยูก่บัการรับรู้เป็นสว่นใหญ่ยงัไม่สามารถทีจะใช้เหตุผลอย่างลกึซงึ แต่
สามารเรียนรู้และใช้สญัลกัษณ์ได้ การใช้ภาษาแบง่เป็นขนัยอ่ยๆ  ขนั คือ 

    . .  ขนัก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-conceptual intellectual period) 

เป็นขนัพฒันาการในช่วงอาย ุ -  ปี 

     . .   ขนัการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง (Intuitve thinking period) เป็น
พฒันาการในช่วงอาย ุ -  ปี 
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 กล่าวคือ เด็กจะเริมแสดงสญัลกัษณ์ทีสร้างขึนในสมองออกมาเป็นคําพูดและจินตนา 
รวมทงัเริมเกิดความเข้าใจสงิต่างๆมากขนึ อย่างไรก็ตาม การปฏิบติัการทางความคิดยงัคงจํากัด 
เช่น ไม่สามารถรักษ์ปริมาณและเวลาได้ ไม่สามารถจดัอนัดบั และไม่สามารถคิดในมมุของผู้ อืนได้ 
   .   ขนัการคิดแบบรูปธรรม (Concrete operational period) เป็นขนัพฒันาการ
ในช่วงอาย ุ -  ปี เด็กจะลดการยดึตนเองเป็นศนูย์กลางเป็นขนัทีการคิดของเด็กไม่ขนึกบัการรับรู้
จากรูปร่างเท่านนั เด็กสามารถสร้างภาพในใจ และสามารถคิดย้อนกลบัได้ และมีความเข้าใจ
เกียวกบัความสมัพนัธ์ของตวัเลขและสงิตา่งๆได้มากขนึ 

   .   ขนัการคิดแบบนามธรรม (Formal operational period) เป็นขนัพัฒนาการ
ในช่วงอายุ -  ปี เด็กสามารถคิดสิงทีเป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตงัสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 . ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกตา่งจากผู้ใหญ่ 

 . กระบวนการทางสติปัญญามีลกัษณะดงันี 

   .   การซึมซบัหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ เรืองราว และข้อมลูตา่งๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพือใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

   .   การปรับและจัดระบบ (Accommodation) คือ กระบวนการทางสมองในการ
ปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาทีตน
สามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขนึ 

   .   การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการทีเกิดขนึจากขนัของการ
ปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพทีมีความสมดุลขนึ หาก
บุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่
สมดลุขนึ ซงึจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางปัญญาขนึในตวับุคคล 
 หลักการจัดการศึกษา 
 . ในการพฒันาเด็ก ควรคํานงึถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก และจัดประสบการณ์
ให้เด็กอยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการนนั ไม่ควรบงัคบัให้เด็กเรียนในสิงทียงัไม่พร้อม หรือยากเกิน
พฒันาการตามวยัของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติทีไม่ดีได้ 

  .  การจดัสภาพแวดล้อมทีเอือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวยัของตนสามารถช่วยให้เด็ก
พฒันาไปสูพ่ฒันาการขนัสงูขนึได้ 
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  .  เด็กแต่ละคนมีพฒันาการแตกต่างกัน ถึงแม้อายุจะเท่ากัน แต่ระดบัพัฒนาการ
อาจไม่เท่ากัน ดังนันจังไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระทีจะเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของเขาไปตามระดบัพฒันาการของเขา 

  .  ในการสอนควรใช้สงิทีเป็นรูปธรรม เพือช่วยให้เด็กเข้าใจลกัษณะต่างๆ ได้ดีขนึ แม้
ในพฒันาการช่วงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจได้ แต่การสอนทีใช้อุปกรณ์ที
เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจแจ่มชดัขนึ 

 . การให้ความสนใจและสงัเกตเด็กอยา่งใกล้ชิด จะช่วยให้ได้ทราบลกัษณะเฉพาะตวัของ
เด็ก 

 . ในการสอนเด็กเลก็ๆ เด็กจะรับรู้สว่นรวมได้ดีกวา่สว่นยอ่ย ดงันนัครูจึงควรสอนภาพรวม
ก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละสว่น 

 . ในการสอนสงิใดให้กบัเด็ก ควรเริมจากสิงทีเด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว
จึงเสนอสงิใหม่ทีมีความสมัพนัธ์กบัสงิเก่า การทําเช่นนีจะช่วยให้กระบวนการซึมซบัและจัดระบบ
ความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี 

 . การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงิแวดล้อมมากๆ ช่วยให้
เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก 
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ทําความเข้าใจพืนฐาน 

ทางความคิดของผู้ เรียน 

 

 

 

จดัยทุธวิธีให้ตรงกบัความสามารถของผู้ เรียน 

 

ปรับเนือหาและกิจกรรมให้เหมาะสม 

กบัพนืฐานความคิดของผู้ เรียน 

 

หาหนทางช่วยให้ผู้ เรียนเกิด 

แนวความคิดเกียวกบัเรืองทีสอน 

 

ปรับแตง่และพฒันาแนวความคิด 

 

 

ทําการวดัและประเมินผล 

 

 

       ผา่น      ไม่ผา่น 

 

     ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้    ผู้ เรียนเรียนไม่รู้เรือง 
          และมีความสขุกบัการเรียน    มีความทกุข์ เกิดปัญหาตอ่เนือง 

 

ภาพท ี  แสดงให้เห็นถึงขนัตอนการนําทฤษฎีของ Piaget ไปใช้ และประโยชน์ทีผู้ เรียน  
ทีมา: ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพือการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพ.(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2555.), 64. 
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. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne) 

 2.1 หลักการทสีําคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne) 

 หลกัการทีสาํคญัๆ ของกานเย สรุปได้ดงันี (Gagne and Briggs, 1974, อ้างถึงใน ทิศนา 
แขมมณี, 2554) . กานเย (Gagne) ได้จดัประเภทของการเรียนรู้ เป็นลําดบัขนัจากง่ายไปหายาก
ไว้  ประเภท ดงันี 

  2. .1 การเรียนรู้สญัญาณ (Signal-learning) เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากการตอบสนอง
ตอ่สงิเร้าทีเป็นไปโดยอตัโนมติั อยูน่อกเหนืออํานาจจิตใจ ผู้ เรียนไม่สามารถบงัคบัพฤติกรรมไม่ให้
เกิดขนึได้ การเรียนรู้แบบนีเกิดจากการทีคนเรานําเอาลกัษณะการตอบสนองทีมีอยูแ่ล้วมาสมัพนัธ์
กบัสงิเร้าใหม่ทีมีความใกล้ชิดกับสิงเร้าเดิม การเรียนรู้สญัญาณ เป็นลกัษณะการเรียนรู้แบบการ
วางเงือนไขของพาฟพลอฟ(Pavlov) 

  2.1.2 การเรียนรู้สิงเร้า-การตอบสนอง (Stimulus-reponse learning) เป็นการเรียนรู้
ต่อเนืองจากการเชือมโยงระหว่างสิงเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สญัญาณ 
เพราะผู้ เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรม เนืองจากได้รับการ
เสริมแรง การเรียนรู้แบบนีเป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชือมโยงของธอร์นไดค์ และการ
เรียนรู้แบบวางเงือนไข (Operant condition) ของสนกินเนอร์ซึงเชือว่าการเรียนรู้เป็นสิงทีผู้ เรียน
เป็นผู้ กระทําเองมิใช่สิงเร้าภายนอกมากระทําพฤติกรรมทีแสดงออกเกิดจากสิงเร้าภายในของ
ผู้ เรียนเอง 
 2.1.3 การเรียนรู้เชือมโยงแบบต่อเนือง (Chainging) เป็นการเรียนรู้ทีเชือมโยงระหว่างสิง
เร้าและการตอบสนองทีต่อเนืองกันตามลําดับ เป็นพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการกระทํา การ
เคลอืนไหว 

 2.1.4 การเชือมโยงทางภาษา (Verbal association) เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะคล้ายกับ
การเรียนรู้การเชือมโยงแบบตอ่เนือง แตเ่ป็นการเรียนรู้เกียวกับการใช้ภาษา  การเรียนรู้แบบรับสิง
เร้า-การตอบสนอง เป็นพนืฐานของการเรียนรู้แบบตอ่เนืองและการเชือมโยงทางภาษา 

 2.1.5 การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination learning) เป็นการเรียนรู้ทีผู้ เรียน
สามารถมองเห็นความแตกตา่งของสงิตา่งๆ โดยเฉพาะความแตกตา่งตามลกัษณะของวตัถุ 
 2.1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept learning) เป็นการเรียนรู้ทีผู้ เรียนสามารถ
จัดกลุ่มสิงเร้าทีมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน โดยสามารถระบุลักษณะทีเหมือนกันหรือ
แตกตา่งกนัได้พร้อมทงัสามารถขยายความรู้ไปยงัสงิอืนทีนอกเหนือจากทีเคยเห็นมาก่อนได้ 
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 2.1.8 การเรียนรู้กฏ (Rule learning) เป็นการเรียนรู้ทีเกิดการรวมหรือการเชือมโยง
ความคิดรวบยอดตงัแต่สองอย่างขึนไป และตังเป็นกฎเกณฑ์ขึน การทีผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
กฎเกณฑ์จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถการเรียนรู้นนัไปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆกนัได้ 

 2.1.9 การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นการเรียนรู้ทีจะแก้ปัญหา โดยการ
นํากฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ การเรียนรู้แบบนีเป็นกระบวนการทีเกิดภายในตัวรู้เรียน เป็นการใช้
กฎเกณฑ์ในขนัสงูเพือการแก้ปัญหาทีคอ่นข้างซบัซ้อน และสามารถนํากฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี
ไปใช้กบัสถานการณ์ทีคล้ายคลงึกนัได้ 

2.2 กานเยได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้  ประการ ดังนี 

  2.2.1 สมรรถภาพในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Verbal information) เป็นความสามารถใน
การเรียนรู้ข้อเท็จจริงตา่งๆ โดยอาศยัความจําและความสามารถระลกึได้ 

  2.2.2 ทักษะเชาว์ปัญญา (Intellectual skills) หรือทักษะทางสติปัญญา เป็น
ความสามารถในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ประสบการณ์ความรู้ ความคิดในด้าน
ต่างๆ นับตงัแต่การเรียนรู้ขนัพืนฐาน ซึงเป็นทกัษะง่ายๆ ไปสู่ทักษะทียากสลบัซับซ้อนมากขึน 
ทกัษะเชาว์ปัญญาทีสําคญัทีควรได้รับการฝึก คือ ความสามารถในการจําแนก (Discrimination) 

ความสามารถในการคิดรวบยอดเป็นรูปธรรม (Concrete concept) ความสามารถในการให้คํา
จํากดัความคิดรวบยอด (Defined concept) ความสามารถในกาเข้าใจกฎและใช้กฏ (Rules) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem solving) 

  2.2.3ยุทธศาสตร์ในการคิด (Cognitive strategies) เป็นความสามารถของ
กระบวนการทํางานภายในสมองของมนุษย์ ซึงควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ 
และการดงึความรู้ ความจํา ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ ผู้ มียทุธศาสตร์ในการคิด
สงู จะมีเทคนิค มีเคล็ดลบัในการดึงความรู้ ความจํา ความเข้าใจและประสบการณ์เดิมทีสะสม
เอาไว้ออกมาใช้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาทีมีสถานการณ์ทีแตกต่างกันได้อย่างดี 
รวมทงัสามารถแก้ปัญหาตา่งๆได้อยา่งสร้างสรรค์ 

  2.2.4 ทกัษะการเคลือนไหว (Motor skills) เป็นความสามารถ ความชํานาญในการ
ปฏิบติั หรือใช้อวยัวะสว่นตา่งๆ ของร่างกายในการทํากิจกรรมตา่งๆ ผู้ ทีมีทกัษะการเคลือนไหวทีดี
นนั พฤติกรรมทีแสดงออกมาจะมีลกัษณะรวดเร็วคลอ่งแคลว่ และถกูต้องเหมาะสม 

  2.2.5 เจตคติ (Attitudes) เป็นความรู้สกึนกึคิดของบุคคลทีมีตอ่สงิตา่งๆ ซงึมีผลตอ่การ
ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง บุ ค ค ล นั น ใ น ก า ร ที จ ะ เ ลื อ ก ก ร ะ ทํ า ห รื อ ไ ม่ ก ร ะ ทํ า สิ ง ใ ด สิ ง ห นึ ง 
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หลักการจัดการศึกษา 

 1. กานเย ได้เสนอรูปแบบการสอนอยา่งเป็นระบบโดยพยายามเชือมโยงการจัดสภาพการ
เรียนการสอนอนัเป็นสภาวะภายนอกตวัผู้ เรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใน 
ซงึเป็นกระบวนการทีเกิดขนึภายในสมองของคนเรา กานเย่อธิบายว่าการทํางานของสมองคล้าย
กบัการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
 2. ในระบบหารจดัการเรียนการสอน เพือให้สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้นนั กานเย่ได้
เสนอระบบการสอน 9 ขนั (Gagne and Briggs, 1974, อ้างถึงในทิศนา แขมมณี 2550) ดงันี 

  ขนัที 1 สร้างความสนใจ (Gaining attention) เป็นขนัทีทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียน เป็นแรงจูงใจทีเกิดขนึทงัจากสงิยวัยภุายนอกและแรงจูงใจทีเกิดจากตวัผู้ เรียนเองด้วย ครู
อาจใช้วิธีการสนทนา ซกัถาม ทาบปัญหา หรือมีวสัดอุุปกรณ์ตา่งๆ ทีกระตุ้นให้ผู้ เรียนตืนตวั และมี
ความสนใจทีจะเรียนรู้ 
  ขนัที 2 แจ้งจุดประสงค์ (Informing the learner of the objective) เป็นการบอกให้
ผู้ เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลทีจะได้รับจากการเรียนบทเรียนนนัโดยเฉพาะ เพือให้ผู้ เรียนเห็น
ประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางของการจดักิจกรรมการเรียนทําให้ผู้ เรียนวางแผนการเรียนของ
ตนเองได้ นอกจากนนัยงัสามารถช่วยให้ครูดําเนินการสอนตามแนวทางทีจะนําไปสูจุ่ดหมายได้
เป็นอยา่งดี 
  ขนัที 3 กระตุ้นให้ผู้ เรียนระลึกถึงความรู้เดิมทีจําเป็น (Stimulatuing recall of 

prerequisite learned capabilities) เป็นการทบทวนความรู้เดิมทีจําเป็นต่อการเชือมโยงให้เกิด
การเรียนรู้ความรู้ใหม่ เนืองจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการตอ่เนือง การเรียนรู้ความรู้ใหม่ต้ออาศยั
ความรู้เก่าเป็นพนืฐาน 

   ขนัที 4 เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the stimulus) เป็นการเริมกิจกรรมของ
บทเรียนใหม่โดยใช้วสัดอุุปกรณ์ตา่งๆ ทีเหมาะสมมาประกอบการสอน 

  ขนัที 5 ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing learning guidance) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถทํากิจกรรมด้วยตวัเอง ครูอาจแนะนําวิธีการทํากิจกรรม แนะนําแหลง่ค้นคว้าเป็นการนํา
ทาง ให้แนวทางให้ผู้ เรียนไปคิดเอง เป็นต้น 

  ขนัที 6 ให้ลงมือปฏิบติั (Eliciting the performance) เป็นการให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติั 
เพือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ 

  ขนัที 7 ให้ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) เป็นขนัทีครูให้ข้อมูลเกียวกับผลการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมทีผู้ เรียนแสดงออกวา่มีความถกูต้องหรือไม่อย่างไร และเพียงใด 
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  ขนัที 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ (Assessing the performance) 

เป็นขนัวดัและประเมินวา่ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด ซึง
อาจทําการวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกตการตรวจผลงาน หรือกรสัมภาษณ์ แล้ วแต่ว่า
จุดประสงค์นนัต้องการวดัพฤติกรรมด้านใดแตส่งิทีสาํคญัคือ เครืองมือทีใช้วดัจะต้องมีคุณภาพ มี
ความเชือถือได้ และมีความเทียงตรงในการวดั 

  ขนัที 9 สง่เสริมความแม่นยําและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing retention and 

transfer) เป็นการสรุป การยาํ ทบทวนการเรียนทีผา่นมาเพือให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ทีฝัง
แน่นขึน กิจกรรมในขนันีอาจเป็นแบบฝึกหัด การทํากิจกรรมเพิมพูนความรู้ รวมทงัการให้ทํา
การบ้าน การทํารายงาน หรือหาความรู้เพิมเติมจากความรู้ทีได้ในชนัเรียน 

 

3. ทฤษฎีการเชือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s classical connectionism)  

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ธอร์นไดค์ (Hergenhahn and Olson, 1993 , อ้างถึงในทิศนา แขมมณี 2550) เชือว่าการ
เรียนรู้เกิดจากการเชือมโยงระหวา่งสงิเร้ากบัการตอบสนอง ซงึมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลอง
ผิดลองถกู (Trial and error) ปรับเปลียนไปเรือยๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองทีสามารถ
ใช้ผลทีพึงพอใจมากทีสดุ เมือเกิดการเรียนรู้แล้ว บุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองทีเหมาะสม
เพียงรูปแบบเดียว และจะพยายามใช้รูปแบบนนัเชือมโยงกบัสงิเร้าในการเรียนรู้ตอ่ไปเรือยๆ 

 กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์สรุปได้ดงันี  
 1. กฎแห่งความพร้อม (Law of readiness) การเรียนรู้จะเกิดขนึได้ดีถ้าผู้ เรียนมีความ
พร้อมทงัทางร่างกายและจิตใจ 

 2. กฎแหง่การฝึกหดั (Law of exercise) การฝึกหดัหรือกระทําบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะ
ทําให้การเรียนรู้นนัคงทนถาวรถ้าไม่ได้กระทําซาํบอ่ยๆ การเรียนรู้นนัจะไม่คงทนถาวร และในทีสดุ
อาจลมืได้ 

 3. กฎแหง่การใช้ (Law of use and disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเชือมโยงระหวา่งสงิเร้า
กบัการตอบสนอง ความมันคงของการเรียนรู้จะเกิดขนึ หากได้มีการนําไปใช้บ่อยๆ หากไม่มีการ
นําไปใช้อาจมีการลมืเกิดขนึได้ 

 4. กฎแหง่ผลทีพงึพอใจ (Law of effect) เมือบุคคลได้รับผลทีพงึพอใจยอ่มอยากจะเรียนรู้
ตอ่ไป แตถ้่าได้รับผลทีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดงันนั การได้รับผลทีพึงพอใจ จึงเป็นปัจจัย
สาํคญัในการเรียนรู้ 
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หลักการจัดการศึกษา 
 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนแบบลองผิดลองถูกบ้าง (เมือพิจารณาแล้วว่าไม่ถึงกับ
เสียเวลามากเกินไป และไม่เป็นอันตราย) จะช่วยผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการแก้ปัญหา จดจํา
การเรียนรู้ได้ดี และเกิดความภาคภมิูใจในการทําสงิตา่งๆด้วยตนเอง 

 2. การสาํรวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผู้ เรียนเป็นสิงจําเป็นทีต้องกระทํา
ก่อนการสอนบทเรียน เช่น การสร้างบรรยากาศให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน การเชือมโยง
ความรู้เดิมมาสูค่วามรู้ใหม่ การสํารวจความรู้ใหม่ การสํารวจความรู้พืนฐาน เพือดูว่าผู้ เรียนมี
ความพร้อมทีจะเรียนบทเรียนตอ่ไปหรือไม่ 
 3. หากต้องการให้ผู้ เรียนมีทกัษะในเรืองใดจะต้องช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจในเรืองนนั
อยา่งแท้จริง แล้วให้ฝึกฝนโดยกระทําสงินนับอ่ยๆ แตค่วรระวงัอยา่ให้ถึงกบัซาํซาก จะทําให้ผู้ เรียน
เกิดความเบือหนา่ย 

 4. เมือผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วควรให้ผู้ เรียนฝึกนําการเรียนรู้นนัไปใช้บอ่ยๆ 

 5. การให้ผู้ เรียนได้รับผลทีตนพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ 
การศกึษาวา่สงิใดเป็นสงิเร้าหรือรางวลัทีผู้ เรียนพงึพอใจจงัเป็นสงิสาํคญัทีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
 

4. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

 วีก็อทสกี (Vygotsky) เป็นนกัจิตวิทยาชาวรัสเซียทีได้ศึกษาวิจัยเกียวกับพฒันาการทาง
เชาวน์ปัญญาในสมัยเดียวกับเพียเจต์ (Piaget) มีผลงานเป็นทียอมรับกันในประเทศรัสเซีย และ
เริมเผยแพร่สูป่ระเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตา่งๆ ในยโุรปเมือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ในปีค.ศ.1962 ต่อมาในปี ค.ศ.1986 โคซูลิน (Kozulin) ได้แปลและปรับปรุงหนงัสือของวีก๊อทสกี
อีกครังหนึง เป็นผลทําให้มีผู้ นิยมนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย (สุรางค์ 
โค้วตระกลู, 2541)  

 ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์และของวีก็อทสกีเป็นรากฐานทีสําคัญ
ของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพียเจต์อธิบายวา่ พฒันาการทางเชาวน์
ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึบซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และ
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พฒันาการเกิดขนึเมือบุคคลรับและ
ซมึซาบข้อมลูหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสมัพนัธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาทีมีอยู่เดิม 
หากไม่สามารถสมัพนัธ์กันได้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลขนึ (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับ
สภาวะให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
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(Accommodation) เพียเจต์เชือว่า (Piaget, 1972) คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไป
ตามลาํดบัขนั จากการมีปฎิสมัพนัธ์และประสบการณ์กบัสิงแวดล้อมธรรมชาติ และประสบการณ์
ทีเกียวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logica-mathematical experience) รวมทงัการ
ถ่ายทอดความรู้ทางสงัคม (Social transmission) วุฒิภาวะ (Maturity) และกระบวนการพฒันา
ความสมดลุ (Equilibration) ของบุคคลนนั สว่นวีก็อทสกี ให้ความสําคญักับวฒันธรรมและสงัคม
มาก เขาอธิบายวา่มนษุย์ได้รับอิทธิพลจากสิงแวดล้อมตงัแต่แรกเกิด ซึงนอกจากสิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติแล้วก็ยงัมีสิงแวดล้อมทางสงัคมซึงก็คือวฒันธรรมทีแต่ละสงัคมสร้างขนึ ดงันนัสถาบนั
สงัคมต่างๆเริมตงัแต่สถาบนัครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพฒันาทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล
นอกจากนัน ภาษายังเป็นเครืองมือสําคัญของการคิดและการพัฒนาเชาวน์ปัญญาขันสูง
พฒันาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเริมต้นด้วยการพฒันาทีแยกจากกัน แต่เมืออายุ
มากขนึ พฒันาการทงั 2 จะเป็นไปร่วมกนั 

 ทงัเพียเจต์และวีก็อทสกี นับว่าเป็นนกัทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 

ซึงเป็นกลุม่ทีให้ความสนใจศึกษาเกียวกับ “Cognition” หรือกระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการ
ทางปัญญา นกัคิดสาํคญัในกลุม่นีคื อุลริค ไนส์เซอร์ (Ulrich neisser) ได้ให้คํานิยามของคํานีไว้ว่า 
“เป็นกระบวนรู้คิดของสมองในการปรับ เปลียน ลดตดั ทอน ขยาย จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่างๆ ที
รับเข้ามาทางประสารทสมัผัส ซึงอาจจะเกิดหรือไม่เกิดจากการกระตุ้นของสิงเร้าภายนอกก็ได้ 
ดงันนั การรู้สกึ การรับรู้ จินตนาการ การระลกึได้ การจํา การคงอยู ่การแก้ปัญหา การคิด อืนๆ อีก
มาก จึงถือได้วา่เป็นสว่นหนึงของกระบวนการรู้คิดนี” (Neisser,1967, อ้างถึงใน สรุางค์  โค้วตระ
กลู, 2541) 

 
5. การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) 

 ไพจิตร สะดวกการ (2538) ศกึษานิเทศ ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นี
ขนึเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ระกบัดษุฎีบณัฑิตเพือใช้สอนนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษา โดยใช้แนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซงึมีสาระสาํคญัดงันี 

 1. การเรียนรู้คือการสร้างโครงสร้างทางปัญญาทีสามารถคลีคลายสถานการณ์ทีเป็น
ปัญหาและใช้เครืองมือในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อืนๆ ทีเกียวข้องได้ 

 2. นกัเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีต่างๆกัน โดยอาศยัประสบการณ์เดิมโครงสร้างทาง
ปัญญาทีมีอยู ่ความสนใจ และแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริมต้น 
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 3. ครูมีหน้าทีจดัการให้นกัเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนกัเรียนเองภายใต้
สมมติฐาน (Assumption) ตอ่ไปนี 

  3.1 สถานการณ์ทีเป็นปัญหา และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญา 

  3.2 ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรอง เพือขจัดความ
ขดัแย้งนนั 

  3.3 การไตร่ตรองบนฐานแหง่ประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาทีอยูภ่ายใต้การมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 

  

6.ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

ความสําคัญของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 สิริพร ทิพย์คง (2544) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นหวัใจสําคญัของคณิตศาสตร์ 
นกัเรียนต้องอาศัยความคิดรวบยอดทกัษะการคิดคํานวณ หลกัการ กฎ และสตูรต่างๆ นําไปใช้
แก้ปัญหา โดยทักษะในการแก้ปัญหามีความสําคัญต่อชีวิต ทําให้นกัเรียนคิดอย่างมีเหตุผล มี
ขนัตอน มีระเบียบแบบแผน และตดัสนิใจได้อยา่งถกูต้อง 

 ฟิชเชอร์ (Fisher, 1987, อ้างถึงใน มุทิตา เหล่าบุตรสา, 2555) กล่าวว่า ทักษะการ
แก้ปัญหา เป็นทกัษะพนืฐานสาํหรับการดําเนินชีวิตประจําวนั เพือสง่เสริมความสามารถในระดบั
ตา่งๆ ทีจะนําไปสูค่วามสาํเร็จในชีวิต ทกัษะการแก้ปัญหานนัจะสง่ผลต่อทกัษะอืนๆ ได้แก่ การใช้
ความคิด การสร้างสรรค์ และความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และส่งเสริมกลยุทธ์ต่างๆ ได้อีก
มากมาย ได้แก่ การสงัเกต การออกแบบ การตดัสนิใจ การทํางานเป็นกลุม่ และการใช้เครืองมือใน
การหาคําตอบ การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมทีสาํคญัในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดงันนัการแก้ปัญหา
จึงมีความสาํคญัในการจดัการศกึษาของมนษุย์ด้วย 

 โพลยา (Polya, 1957) กลา่ววา่ การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมพืนฐานของมนุษย์สว่นใหญ่ 
ซงึทีสดุของความคิดของมนษุย์นนัจะเกียวข้องกับปัญหา มนุษย์จึงมีการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา 
เพือบรรลเุป้าหมายทีตงัไว้ ความเจริญก้าวหน้าของโลกก็เกิดจากการทีมนุษย์รู้จัดการแก้ปัญหา 
ดังนนัการเรียนคณิตศาสตร์จึงควรเน้นให้ผู้ เรียนฝึกกระบวนการการแก้ปัญหา ซึงเป็นทักษะที
สาํคญัยิงทีจะต้องพฒันา ให้เกิดในตวัผู้ เรียน เพือสามารถนําไปประยกุต์ใช้จริงในชีวติประจําวนั 
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 แผนการศกึษาแห่งชาติ (2545-2559) กลา่วว่า การจัดการศึกษาแห่งชาติเน้นให้ผู้ เรียนมี
ทกัษะกระบวนการ ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ เพือพัฒนาการเรียน ความรู้ใหม่ๆ ทีเป็น
พนืฐานในการดําเนินชีวิต และพฒันาให้สงัคมเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า  การแก้ปัญหามีความสําคัญต่อการจัดการเรียน
คณิตศาสตร์และทกัษะการดําเนินชีวิตประจําวนั เพราะการแก้ปัญหาเปรียบเสมือนประตูด้านแรก
ในการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ ผู้ เรียนจึงมีเหตแุละผล สามารถการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ซึงผู้ ใดมีทกัษะการแก้ปัญหาทีดีนนัจะทําให้มีคุณภาพชีวิตทีดีตามมา
ด้วย 

 

ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ความหมายของปัญหาได้มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของปัญหาไว้ดงันี 

 สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000) ได้ให้ความหมายของ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยกล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหนทางนําไปสู่ความสําเร็จที
ยิงใหญ่ นกัเรียนต้องพฒันาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆอยู่เสมอ การแก้ปัญหาไม่เป็นเพียง
เป้าหมายของวิชาคณิตศาสตร์ แตห่ลกัสาํคญัคือให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัซึงจะนําไปสู่ความสําเร็จ
ในการดํารงชีวิตประจําวันตลอดจนในการทํางาน ซึงปัญหาทีดีนันไม่ควรออกนอกเหนือจาก
หลกัสตูรแตค่วรจะรวมอยูใ่นมาตรฐานของเนือหานนัๆ 

 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้ให้ความหมายของทกัษะการแก้ปัญหาว่า 
การใช้ประสบการณ์ทีค้นพบด้วยตนเองทีเกิดจากการสงัเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การตีความและการสรุปความเพือนําไปสูก่ารแก้ปัญหาอยา่งมีเหตผุล 

 โซว์ชิค (Sovchik, 1989) กล่าวว่า การแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมทีพยายามจะแก้
สถานการณ์ให้ได้มาซงึคําตอบและคําตอบทีได้จะไม่เกิดขนึทนัที 

 เรย์ ซุยดมั และ ลินด์วิสท์ ( Reys and Lindquist, 1995) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหา 
หมายถึง สถานการณ์ทีคนเราต้องการบางสิงบางอย่างแต่ไม่ รู้วิธีจะแก้ปัญหานนัโดยทันที ถ้า
ปัญหานนัรู้ได้โดยงา่ยวา่จะหาคําตอบอยา่งไร หรือรู้คําตอบโดยทนัทีสงินนัก็ไม่เป็นปัญหา 

 คัตซ์ (Kutz, 1991) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะเกิดขนึเมือมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี 

  1. เป้าหมายของสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ทีสามารถเป็นไปได้ โดยผู้แก้ปัญหา
ต้องเป็นผู้ ทําความเข้าใจปัญหานนั 
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  2. วิธีการทีจะนําไปสูเ่ป้าหมายนนัจะมีอุปสรรคซึงผู้แก้ปัญหาไม่รู้วิธีบรรลเุป้าหมาย
นนั 

  3. ผู้แก้ปัญหาต้องถกูกระตุ้นเพือให้บรรลเุป้าหมาย 

 ครูลิค และ เรย์ (Krulik and Reys, 1980) ได้กลา่วถึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 
ดงันี 

  1. การแก้ปัญหาเป็นเป้าหมาย (Problem solving as a goal) จะพบคําถามว่า
ทําไมต้องจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ อะไรคือเป้าหมายในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
นกัการศกึษา นกัคณิตศาสตร์ และบุคคลอืนๆ ทีเกียวข้องกบัคําถามเหลา่นเีข้าใจวา่ การแก้ปัญหา
เป็นจัดมุ่งหมายสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ เมือการแก้ปัญหาถูกนํามาพิจารณาว่าเ ป็น
เป้าหมายอนัหนงึ การแก้ปัญหาจึงเป็นอิสระจากปัญหาเฉพาะ (Specific problem) กระบวนการ 
วิธี ตลอดจนเนือหาทางคณิตศาสตร์ แตก่ารพิจารณาทีสาํคญัคือจะต้องคํานงึถึงวา่จะแก้ปัญหาได้
อย่างไร ซึงเป็นเหตุผลแรกสําหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ ซึงข้อพิจารณานีมีอิทธิพลต่อหลกัสูตร
ทงัหมด และมีความสาํคญัตอ่การนําไปใช้ในการฝึกปฏิบติัจริงในห้องเรียน 

  2. การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ (Problem solving as a process) การตีความใน
ลกัษณะนีจะเห็นได้ชดัเจนเมือนกัเรียนตอบปัญหา ตลอดจนกระบวนการ หรือขนัตอนทีกระทําเพือ
จะได้มาซงึคําตอบ สงิสาํคญัทีควรนํามาพิจารณาก็คือ วิธีการ กระบวนการและกลวิธีทีนกัเรียนใช้
ในการแก้ปัญหา ซงึเป็นสงิสาํคญัและมีความจําเป็นในกระบวนการแก้ปัญหาและจะเป็นสิงสําคญั
ของหลกัสตูรคณิตศาสตร์ 
  3. การแก้ปัญหาเป็นทกัษะพืนฐาน (Problem solving as a basic skill) การตีความ
ลกัษณะนี จะพิจารณาเฉพาะในเนือหาทีเป็นโจทย์ปัญหา คํานึงถึงรูปแบบของปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา หากพิจารณาถึงการแก้ปัญหาวา่ เป็นทกัษะพืนฐาน จึงช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ของครู ซึงประกอบด้วย การสอนทกัษะ (Skill) มโนคติ (Concept) และการแก้ปัญหา (Problem 

solving) ในทกุครังของการสอน 

 โพลยา (Polya, 1980) ได้ให้ความหมายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยกลา่วว่า การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการหาวิธีทางทีจะหาสงิทีไม่รู้ในปัญหา เป็นการหาวิธีการทีจะนําสิง
ทียุง่ยากออกไป โดยหาวิธีการทีเอาชนะอุปสรรคทีเผชิญอยู ่เพือจะให้ได้ข้อลงเอย หรือคําตอบทีมี
ความชดัเจน แตส่งิเหลา่นไีม่ได้เกิดขนึในทนัทีทนัใด 

 เบลล์ (Bell, 1978) กลา่วว่า การแก้ปัญหามีความสําคญัและเหมาะทีจะใช้ในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ทงันีเพราะการแก้ปัญหาช่วยให้นกัเรียนพฒันาศกัยภาพในการคิดวิเคราะห์
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และเป็นเครืองมือช่วยให้นกัเรียนรู้ข้อเท็จจริง ทกัษะ มโนคติและหลกัการต่างๆ โดยการแสดงการ
ประยกุต์ใช้ในคณิตศาสตร์และศาสตร์อืนๆ 

 ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537) ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดงันี 

  1. เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ทีต้องการคําตอบซึงอาจจะอยู่ในรูปปริมาณ 
หรือ จํานวน หรือคําอธิบายให้เหตผุล 

  2. เป็นสถานการณ์ทีผู้แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยมาก่อน ไม่สามารถหาคําตอบได้ในทนัที
ทนัใดโดยจะต้องใช้ทกัษะความรู้ และอุปกรณ์หลายๆอย่างมาประมวลเข้าด้วยกันจึงจะสามารถ
หาคําตอบได้ 

  3. สถานการณ์ใดจะเป็นปัญหาหรือไม่ต้องขนึอยู่กับบุคคลผู้แก้ไขปัญหาและเวลา
สถานการณ์หนงึอาจเป็นปัญหาสาํหรับบุคคลหนงึ แตอ่าจไม่ใช่ปัญหาสําหรับบุคคลอีกคนหนึงได้
และสถานการณ์ทีเคยเป็นปัญหาสาํหรับบุคคลหนึงในอดีต อาจไม่ใช่ปัญหาสําหรับบุคคลนนัและ
ในปัจจุบนั 

 ณฐัพร โพธิเอียม (2550) ได้กลา่วว่า ปัญหาเป็นคําถามหรือสถานการณ์ทีไม่สามารถหา
คําตอบได้ในทันที หรือรู้วิธีการหาคําตอบได้ในทันที ปัญหาทีเกียวข้องกับคณิตศาสตร์ ไม่ได้
หมายความว่าจะเกียวข้องกับเรืองจํานวนเท่านนั แต่ปัญหาคณิตศาสตร์บางปัญหาทีเกียวกับ
สมบติัทางกายภาพหรือการใช้เหตผุลทางตรรกศาสตร์โดยไม่เกียวข้องกบัจํานวนก็ได้ 

 จากแนวคิดของนกัการศกึษาดงักลา่ว สรุปได้วา่ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีไม่สามารถหาวิธีการการแก้ปัญหาได้ในทนัทีทนัใด แต่วิธีการได้มา
ซงึคําตอบนนัจะเริมด้วยการทําความเข้าใจปัญหา พร้อมทงัใช้ยุทธวิธีต่างๆ ผู้แก้ปัญหาต้องอาศยั
ความรู้โดยใช้ทกัษะพืนฐาน ประสบการณ์เดิม มาร่วมกับการวิเคราะห์สงัเคราะห์ปัญหาเหลา่นนั
เข้าด้วยกนัจึงจะสามารถหาคําตอบได้ 

 

ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 นกัการศกึษาแบง่ประเภทปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ดงันี 

 Polya (1985) ได้แบง่ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 2 ประเภท คือ 

 1. ปัญหาให้ค้นหา เป็นปัญหาทีต้องการให้ผู้แก้ปัญหาได้ค้นหาคําตอบซึงอาจอยู่ในรูป
ปริมาณ วิธีการหรือคําอธิบายให้เหตผุล 

 2. ปัญหาให้พิสจูน์ เป็นปัญหาแสดงการให้เหตุผลว่าข้อความทีกําหนดไว้เป็นจริงหรือ
ข้อความทีกําหนดให้เป็นเท็จ 
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 ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544) กลา่ววา่ปัญหา มีด้วยกนัอยา่งน้อย 4 ประเภท 

 1. ปัญหาขันตอนเดียว (One-step problem) เป็นปัญหาทีผู้ แก้ปัญหาต้องแก้
สถานการณ์ทีเป็นเรืองราวให้เป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ เกียวกับการบวก การลบ การคูณหรือ
การหาร ปัญหาประเภทนีมักพบในการเรียนการสอนตามปกติยุทธวิธีพืนฐาน ทีใช้ในปัญหาขนั
เดียวคือ การเลอืกการดําเนินการ 
 2. ปัญหาหลายขนัตอน (Multi-step problem) มีความแตกต่างกับปัญหาขนัตอนเดียว
คือการทีจํานวนของการดําเนินการมีมากกว่าหนึงตวั ซึงผู้แก้ปัญหาต้องใช้ยุทธวิธีพืนฐานในการ
แก้ปัญหาหลายขนัตอนคือ การเลอืกการดําเนินการ 
 3. ปัญหากระบวนการ (Process problem) เป็นปัญหาทีไม่สามารถแปลงเป็นประโยค
ทางคณิตศาสตร์ได้ในทนัที แตจ่ะต้องใช้กระบวนการตา่งๆช่วยในการแก้ปัญหา เช่น การทําให้ง่าย 
การแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยๆ การเรียนภาพหรือแผนภาพ การเขียนกราฟ โดยการ
แก้ปัญหาต้องใช้ยุทธวิธีต่างๆช่วย เช่น การประมาณคําตอบ การเดาและตรวจสอบ การสร้าง
ตาราง การค้นหาแบบรูป การทําย้อนกลบั ซึงกระบวนการหนึงอาจใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้
มากกวา่หนงึวิธีซงึเรียกวา่การใช้ยทุธวิธีการแก้ปัญหาทีหลากหลาย 

 4. ปัญหาการประยุกต์ (Applied problem) บางครังเรียกว่า ปัญหาเชิงสถานการณ์ 
เป็นปัญหาทีผู้ แก้ปัญหาต้องใช้ทักษะ ความรู้ มโนมติและการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ ที
เกียวข้องกบัชีวิตจริง ซงึจะต้องใช้วิธีการตา่งๆทางคณิตศาสตร์ เช่น การรวบรวมข้อมลูทงัทีกําหนด
ในปัญหาและอยู่นอกปัญหา การจัดข้อมูลปัญหาจําต้องให้ผู้แก้ปัญหาเห็นประโยชน์และคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ 
 บิทเทอร์ แฮทฟิลด์และเอ็ดเวิร์ด (Bitter and Edwards, 1989) ได้แบ่งตามลกัษณะของ
ประเภทออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. ปัญหาปลายเปิด (Open-ended problems) เป็นปัญหาทีมีจํานวนคําตอบทีเป็นไป
ได้หลายคําตอบ ปัญหาเหลา่นใีห้ความสาํคญักบักระบวนการแก้ปัญหามากกวา่คําตอบ 

 2. ปัญหาทีให้ค้นพบ (Discovery questions) เป็นปัญหาทีมีเพียงคําตอบเดียวและมี
วิธีการทีหลากหลายในการหาคําตอบ 

 3. ปัญหาแนะให้ค้นพบ (Guided discovery questions) เป็นประเภทปัญหาทีต้องมี
การแนะนําหรือการบอกทิศทางในการแก้ปัญหา ซงึนกัเรียนต้องเป็นผู้ ค้นหาทางในการหาคําตอบ 

 บารูดี (Baroody, 1993) ได้แบ่งประเภทของปัญหา ตามตัวผู้ แก้ปัญหา ออกเป็น 2 

ประเภทได้ดงัตอ่ไปนี 
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 1. ปัญหาทีคุ้นเคย (Routine problems) เป็นปัญหาอย่างง่าย หรือปัญหาชันเดียว 
(Simple (one-step) translation problems) มีโครงสร้างของปัญหาไม่ซบัซ้อนมากนกั ซึงนกัเรียน
มีความคุ้นเคยกบัโครงสร้างและกลยทุธ์ในการแก้ปัญหา มกัพบเห็นในหนงัสอืแบบเรียน 

 2. ปัญหาไม่คุ้นเคย (Non routine problems) เป็นปัญหาทีนกัเรียนไม่มีความคุ้นเคยกับ
โครงสร้างและกลยทุธ์ในการแก้ปัญหา นกัเรียนจะต้องประมวลความรู้ ความสามารถหลายอย่าง
เข้าด้วยกันเพือนํามาใช้แก้ปัญหา สว่นมากเป็นปัญหาทีมีโครงสร้างทีมีความซบัซ้อน ซึงปัญหา
ประเภทนีมกัถกูนํามาใช้ในการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของนกัเรียน 

 
กระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 ได้มีนกัการศกึษาจดัขนัตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดงันี 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545) ได้กล่าวถึงขนัตอนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซงึมีอยู ่4 ขนัตอนดงันี 

 ขนัที 1 ขนัทําความเข้าใจปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหา ต้องอาศัยทักษะทีจะเป็นหลาย
ประการ เช่น ทักษะการอ่านโจทย์ปัญหา ทักษะการแปลความหมายทางภาษา ซึงผู้ เรียนควร
วิเคราะห์ได้วา่ โจทย์กําหนดอะไร ต้องการให้หาคําตอบอะไร หรือต้องการให้พิสจูน์ข้อความใด 

 ขนัที 2 ขนัการวางแผนแก้ปัญหา เป็นขนัตอนทีสําคัญทีสดุ ต้องอาศยัทกัษะในการนํา
ความรู้ หลกัการ ทฤษฎีทีเคยเรียนรู้วา่แล้ว ทกัษะในการเลือกใช้ยุทธวิธีทีเหมาะสม เช่น การเขียน
รูป การวาดแผนภาพ การสร้างตาราง การสงัเกตหาแบบรูปหรือความสมัพันธ์ เป็นต้น ในบาง
ปัญหาอาจใช้ทกัษะการประมาณคา่ คาดการณ์ หรือคาดคะเนคําตอบประกอบด้วย ผู้สอนจะต้อง
หาวิธีฝึกวิเคราะห์แนวคิดในขนันีให้มาก 

 ขนัที 3 ขนัดําเนินการแก้ปัญหา ต้องอาศยัทกัษะในการคิดคํานวณ หรือการดําเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการพิสจูน์ หรืออธิบายและแสดงเหตผุล 

 ขนัที 4 ขนัตรวจสอบ หรือมองย้อนกลบั ต้องอาศยัทกัษะในการคิดคํานวณ การประมาณ
ค่าคําตอบ การตรวจสอบคําตอบทีหาได้โดยอาศัยความรู้เชิงจํานวน (Number sense) หรือ
ความรู้เชิงปริภูมิ ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบทีสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ระบุขนัตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 4 ขนัตอน
ดงันี 
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 ขนัที 1 ขนัทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาต้องอาศยัทกัษะทีสําคญัและจําเป็น
หลายประการ เช่น ทักษะในการอ่านโจทย์ปัญหา ทักษะในการแปลความหมายทางภาษา ซึง
ผู้ เรียนต้องทําความเข้าใจวา่โจทย์ต้องการให้หาอะไร หรือพิสจูน์ข้อความใด 

 ขนัที 2 ขนัวางแผนการแก้ปัญหา เป็นขนัตอนทีสําคญัทีสดุ เพราะต้องอาศยัทกัษะในการ
นําความรู้ ทกัษะในการเลอืกยทุธวิธีทีเหมาะสม ซงึอาจจะใช้ทกัษะในการประมาณคา่ หรือการเดา
คําตอบมาช่วยอีกประการหนงึก็ได้ 

 ขนัที 3 ขนัดําเนินการแก้ปัญหา ต้องอาศยัทกัษะในการคิดคํานวณหรือการดําเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ทกัษะในการพิสจูน์หรือการอธิบายเพือแสดงเหตผุล 

 ขนัที 4 ขนัตรวจสอบหรือการมองย้อนกลบั ต้องอาศยัทกัษะในการคิดคํานวณ ประมาณ
คําตอบ การตรวจสอบผลลัพธ์ทีหาได้โดยอาศัยความรู้สึกเชิงจํานวนในการพิจารณาความ
สมเหตสุมผล 

 โพลยา (Polya, 1975) ประกอบด้วยขนัตอนสาํคญั 4 ขนัตอน คือ 

 ขนัที 1 ขนัทําความเข้าใจปัญหา เป็นการพิจารณาว่าปัญหาต้องการอะไร กําหนด
อะไรบ้าง มีสาระความรู้ใดทีเกียวข้องบ้าง ข้อมลูทีโจทย์กําหนดให้เพียงพอหรือไม่ 
 ขนัที 2 วางแผนการแก้ปัญหา เป็นขนัตอนทีสาํคญัมากเพราะต้องพิจาณาว่าจะแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการใด แก้ปัญหาได้อย่างไร ต้องพิจารณาความสําคัญของปัญหาและเชือมโยงข้อมูล
ความสมัพันธ์ของสิงต่างๆในปัญหากับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของตัวผู้ แก้ปัญหา แล้ว
กําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 

 ขนัที 3 ขนัดําเนินการตามแผน เป็นขนัลงมือปฏิบติัตามแผนทีวางไว้โดยเริมตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของแผน พร้อมทงัเพิมเติมรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน แล้วลงมือปฏิบติัจนกระทงั
สามารถหาคําตอบหรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ 
 ขนัที 4 ขนัตรวจสอบ เป็นขนัตอนทีผู้แก้ปัญหาในการมองย้อนกลบัตามขนัตอนต่างๆ ที
กระทํามา เพือพิจารณาความถกูต้องของคําตอบและวิธีการแก้ปัญหา 

 ทอร์แรนซ์ (อ้างถึงใน ทองสขุ รวยสงูเนิน, 2552) ได้เสนอรูปแบบการแก้ปัญหาไว้ดงันี 

 ขนัที 1 การนําสภาพการณ์อนาคตเข้าสูร่ะบบการคิด นําเสนอสภาพการณ์อนาคตทียงัไม่
เกิดขึนหรือกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนเกิดจินตนาการในการทํานายสภาพการณ์อนาคตจากข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของตน 

 ขนัที 2 การระดมสมองเพือค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตในขนัที 1 ผู้ เรียนช่วยกัน
วิเคราะห์วา่อาจจะเกิดปัญหาอะไรขนึมาได้บ้างในอนาคต 
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 ขนัที 3 การสรุปปัญหาและการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา ผู้ เรียนนําปัญหากลับมา
วิเคราะห์อีกครัง จากนนันํามาจัดกลุม่หรือจัดลําดบัความสมัพนัธ์เพือกําหนดว่าอะไรเป็น ปัญหา
ฟัก ปัญหารอง แล้วจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

 ขนัที 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา ผู้ เรียนช่วยกนัคิดวิธีการแก้ปัญหา โดยพยายามคิด
หาวิธีการแก้ปัญหาทีหลากหลายแปลกใหม่จํานวนมาก 

 ขนัที 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสุด เสนอเกณฑ์หลายๆเกณฑ์ทีมาช่วยในการ
แก้ปัญหา แล้วตดัสินใจเลือกเกณฑ์ทีมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ทีสดุ จึงนําเกณฑ์ที
เลอืกมาใช้ในการเลอืกวิธีการแก้ปัญหา โดยพิจารณาถึงนําหนกัความสาํคญัของเกณฑ์ในแตล่ะข้อ
ด้วย 

 ขนัที 6 การนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต ผู้ เรียนได้นําวิธีการแก้ปัญหาในอนาคตที
ได้มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพิมเติม 
 เทราท์แมน และ ลชิเทนเบิร์น (Troutman and Lichtenberg, ) ได้เสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาไว้ดงันี 

 ขนัที 1 ทําความเข้าใจปัญหา ผู้แก้ปัญหาไม่เพียงต้องทําความเข้าใจสิงต่างๆของปัญหา
เทา่นนั แตต้่องมีความรู้เกียวกบัสงิตา่งๆ ในปัญหานนั สงิทีสาํคญัคือการทําความเข้าใจปัญหา คือ 
การตงัคําถามถามตวัเองเพือทําความเข้าใจตวัปัญหาได้อยา่งลกึซงึ 

 ขนัที 2 กําหนดแผนในการแก้ปัญหา โดยกําหนดอย่างน้อยหนึงแผน การกําหนดแผนการ
แก้ปัญหาหลายๆแผน จะเป็นสิงทีเป็นประโยชน์ เพราะสามารถเปรียบเทียบและเลือกใช้แผนที
เหมาะสมกบัปัญหานนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ขนัที 3 ดําเนินการตามแผน เป็นขนัตอนทีผู้แก้ปัญหาลงมือทําตามแผนทีกําหนดไว้ซึงมี
ข้อเสนอให้ทํางานเป็นกลุ่ม เพราะแต่ละคนจะดําเนินการตามแผนของตน คําตอบทีได้สามารถ
นํามาตรวจสอบเปรียบเทียบกนั อีกทงัยงัได้เรียนรู้วิธีการใหม่จากเพือนอีกด้วย ถ้าทุกคนในกลุม่ใช้
แผนการแก้ปัญหาเดียวกัน สมาชิกในกลุม่ก็ได้เปิดโอกาสได้ช่วยเหลือกันพร้อมทงัพิจารณาการ
แก้ปัญหาได้อยา่งรอบครอบในการแก้ปัญหาทีซบัซ้อน  
 ขนัที 4 ประเมินแผนและคําตอบ จะพิจารณาว่าคําตอบเป็นไปได้หรือไม่ตามหลกัความ
เป็นจริง ตรวจสอบคําตอบว่าสอดคล้องกับเงือนไขทีกําหนดปัญหาไว้หรือไม่ ลองแก้ปัญหาใหม่
โดยวางแผนใช้วิธีการอืนและเปรียบเทียบผลทีได้กบัคําตอบของตวัเองและเพือนๆ 
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 ขนัที 5 ขยายปัญหา ผู้แก้ปัญหาต้องค้นหารูแบบทวัไปของคําตอบของปัญหา ซึงต้องเข้า
โครงสร้างของปัญหาได้อยา่งชดัเจน จึงสามารถขยายปัญหาได้ โดยเขียนปัญหาทีคล้ายกับปัญหา
เดิม แล้วเสนอปัญหาอีกครังเพือให้ผู้แก้ปัญหาค้นหารูปแบบทวัไป กฎ สตูร ในการหาคําตอบได้ 

 ขนัที 6 บนัทึกการแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาทีดีจําต้องจดบนัทึกการแก้ปัญหาของตนเองไว้ 
เพือสามารถทบทวนปัญหาได้ ซึงเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาครังต่อไป สิงทีควนจดบันทึก 
ได้แก่ แหลง่ของปัญหา ตวัปัญหาทีกําหนด แนวคิดในการแก้ปัญหา แบบแผนการคิด ยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะเพือขยายผลการแก้ปัญหา 

 ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2553) ได้สรุปกระบวนกาแก้ปัญหาไว้ดงันี 

 ขนัที 1 การเสนอปัญหา อาจทําได้ด้วยการสอืภาษาหรืออาจใช้วิธีการตา่งๆ 

 ขนัที 2 การกําหนดขอบเขตและทําความเข้าใจหบัปัญหา เพือทําให้เข้าใจปัญหาได้ชัดเจน
ขนึ สามารถแยกแยะปัญหาแกเป็นสว่นยอ่ยๆ เพือสะดวกตอ่การลาํดบัขนัตอนในการแก้ปัญหา 

 ขนัที 3 การเสนอวิธีการแก้ปัญหา ด้วยการตังสมมติฐานทีคาดว่าอาจจะใช้ในการ
แก้ปัญหานนั โดยวิธีการแก้ปัญหาในขนันีอาจเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี โดยต้อง
เลอืกใช้ทฤษฏี หลกัการ ความคิด และวิธีการทีเหมาะสมกบัปัญหา 

 ขนัที 4 การลงมือแก้ปัญหา เป็นขนัตอนทีได้ดําเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการทีเลอืกไว้ 

 ขนัที 5 การประเมินและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา ตามสมมติฐานทีกําหนดไว้ อาจจะมี
หลายข้อจนกระทงัสามารถพบวิธีการแก้ปัญหาทีถตู้องและดีทีสดุ 

 ขนัที 6 การนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสุด โดยการนําเสนอด้วยทีวิธีการต่างๆ ที
นา่สนใจและเข้าใจงา่ย 
 จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักลา่ว สรุปได้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เป็นกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งเป็นขนัตอน โดยมีวิธีการดงันี 

 ขนัที 1 เริมจากการทําความเข้าใจปัญหา ซึงเป็นการพยายามในการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมลู เพือทําความเข้าใจปัญหาได้อยา่งทอ่งแท้  
 ขนัที 2 การวางแผนการแก้ปัญหา โดยสามารถเชือมโยงข้อมูล แล้วเลือกใช้ยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  
 ขนัที 3 การแก้ปัญหาในขนัตอนนีต้องอาศยักระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลําดบัขนัและ
ลงมือดําปฏิบติัตามแผนทีวางไว้จนสามารถหาคําตอบได้  
 ขนัที 4 การตรวจสอบคําตอบ ในขนัตอนนีเป็นการดําเนินการย้อนกลบัเพือให้แน่ใจว่า
ปัญหาทีแก้ไขมานนัถกูต้องสมบรูณ์    
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ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544) ได้เสนอยทุธวิธีในการแก้ปัญหาไว้ 14 วิธี ดงันี 

 1. ยุทธวิธีเดาและตรวจสอบ เป็นการพิจารณาข้อมูลเงือนไขต่างๆ ทีปัญหากําหนดไว้
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมทีเกียวข้อง นํามาใช้เป็นกรอบในการคาดเดาคําตอบของปัญหา
แล้วตรวจสอบความถกูต้อง ถ้าไม่ถกูต้องก็ต้องคาดเดาใหม่ โดยอาศยัความรู้ทีได้จากการคาดเดา
ในครังทีผา่นๆมา ใช้ข้อมลูเหลา่นนัสร้างกรอบในการคาดเดาครังต่อไปทีมีความชัดเจนยิงขนึ และ
เข้าถึงคําตอบของปัญหาได้รวดเร็วยิงขนึ การคาดเดาอยา่งมีเหตผุลอย่างมีทิศทางเพือให้สิงทีคาด
เดานนัเข้าใกล้คําตอบทีถกูต้องมากทีสดุ 

 2. ยุทธวิธีในการประมาณคําตอบทีเกียวข้องกับการคิดคํานวณ เมือกําหนดแนวทาง
และวิธีการคิดคํานวณได้แล้ว การหาคําตอบอาจใช้การประมาณค่าจํานวนต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับ
จํานวนเต็มหน่วย จํานวนเต็มสิบ จํานวนเต็มร้อยหรือจํานวนเต็มอืนๆ และประมาณคําตอบจาก
การคิดคําตอบทีได้จากการคิดอยา่งคร่าวๆ ซงึจะสามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเร็วว่าการคิดด้วย
วิธีตรงๆ จากนนับนัทกึคําตอบทีต้องการแล้วนํามาเปรียบเทียบกบัคําตอบในการคํานวณปกติ เพือ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ ในปัญหาบางปัญหาผลจากการประมาณคําตอบสามารถนําข้อมลูมาใช้
เป็นข้อมลูในการหาคําตอบทีต้องการได้ 

 3. ยุทธวิธีในการเขียนแผนภาพ ศักยภาพในการแก้ปัญหาของนักเรียนมีข้อจํากัด
จนกระทงัเมือนกัเรียนคุ้นเคยกบัภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เด็กเล็กค่อยข้างจะมีความ
ยากลาํบากในการใช้สญัลกัษณ์เพือแก้ปัญหา เมือเด็กมีวฒุิภาวะขนึรูปภาพก็จะเปลยีนเป็นตวัเลข 
นิพนธ์อย่างอืนทางคณิตศาสตร์ ดงันนัการเขียนแผนภาพจึงช่วยให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขนึ และ
บางครังสามารถหาคําตอบของปัญหาได้โดยตรงจากการเขียนแผนภาพนนัเอง 
 4. ยุทธวิธีสร้างตัวแบบ ตัวแบบมีประโยชน์ในการแนะนําสาระใหม่ในการช่วยให้
นกัเรียนสร้างความเข้าใจมโนคติ ตวัแบบมีประโยชน์สําหรับการแก้ปัญหาทีคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย 
นกัเรียนควรจะได้รับการกระตุ้นให้ใช้ตวัแบบทีเหมาะสม ในการกําหนดแนวคิดในการแก้ปัญหา
เพือสร้างแบบของสถานการณ์ 

 5. ยุทธวิธีในการลงมือปฏิบติั เป็นยุทธวิธีทีเป็นไปตามธรรมชาติโดยปกติเราอาจทํา
คร่าวๆก่อนไม่เน้นความละเอียด เพือให้เห็นภาพรวมของงาน การลงมือปฏิบติัเป็นยทุธวิธีหนึงทีทํา
ให้นกัเรียนได้คิด พร้อมการกระทําและมองเห็นภาพของสถานการณ์ทีเป็นรูปธรรมเข้าใจงา่ย 

 6. ยุทธวิธีแจกแจงรายการ เป็นการนําเสนอสิงทีเกียวข้องกับปัญหา ได้แก่ ข้อมูลที
กําหนด โดยนําเสนอให้เป็นระเบียบครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพือป้องกนัการนําเสนอทีทบัซ้อน อาจ
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จํานําเสนอในรูปตาราง เพือให้ข้อมูลแจกแจงได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น เมือมีกรณีต่างๆทีจะ
นําเสนอมีจํานวนจํากดั หรืออาจนําเสนอเพียงบางรายการทีจําเป็น เพือเพียงพอตอ่การหาคําตอบ 

 7. ยุทธวิธีสร้างตาราง เป็นการจัดการข้อมูลของปัญหาให้เป็นระบบ มีระเบียบ โดย
นํามาเขียนลงในตารางเพือช่วยให้มองเห็นความสมัพนัธ์ของข้อมลูได้งา่ยขนึ ซงึจะสามารถนําไปสู่
การหาคําตอบทีต้องการ การใช้ยทุธวิธีนี มีประเด็นทีควรพิจารณาดงันี 

  7.1 การสร้างตารางเพือแสดงกรณีตา่งๆ ทีเป็นไปได้ทงัหมด 

  7.2 การสร้างตารางเพือแสดงกรณีตา่งๆ ทีเป็นไปได้ในบางกรณี 

  7.3 การสร้างตารางเพือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 2 ชุด (หรือมากกวา่การสร้าง
ตารางเพือค้นหานยัทวัไปของความสมัพนัธ์) 
  7.4 ยุทธวิธีสร้างตางการสามารถใช้ร่วมกับยุทธวิธีอืนๆ เช่น การเดา และการ
ตรวจสอบการค้นหาแบบรูป เป็นต้น 

 8. ยทุธวิธีค้นหาแบบรูป แบบรูปเป็นสงิทีเกิดขนึอยู่แล้วในธรรมชาติและเป็นสิงทีมนุษย์
สร้างขนึ การค้นหาและการใช้แบบรูปสามารถประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซงึเด็กเลก็ๆสามารถค้นหาได้จากการร้อยลกูปัด การเลน่บล็อกไม้ และแท้กระทงัการ
ตีกลอง ในระดบัประถมศกึษา เด็กสามารถค้นหาแบบรูปของจํานวน (Number Pattern) เช่น 2, 4, 

6, 8, … และ 30, 27, 24, 21, … นกัเรียนทีมีวฒุิภาวะสงูกวา่จะทํากิจกรรมเกียวกับแบบรูปทีเป็น
นามธรรมและมีความซบัซ้อนได้มากกวา่ 

 9. ยุทธวิธีการเปลียนมุมมอง เป็นแนวทางในการคิดมากกว่าทีจะเป็นยุทธวิธี บางครัง
เรียกยุทธวิธีนีว่า “หยุดคิดก่อน” เพราะผู้ แก้ปัญหาต้องหยุดคิดมองปัญหาให้รอบด้าน เพือหา
มมุมองของปัญหาใหม่ ซงึอาจแปลกไปหวา่วิธีปกติธรรมดา 

 10. ยทุธวิธีนกึถึงปัญหาทีคล้ายกัน เมือเผชิญกับปัญหาสิงหนึงทีผู้แก้ปัญหาควรกระทํา 
คือ การพิจารณาว่าปัญหาได้คล้ายคลึงกับปัญหาทีเคยแก้มาก่อนใช่หรือไม่ ถ้าเป็นปัญหาที
คล้ายคลงึกบัสงิทีเคยแก้มาก่อน ผู้แก้ปัญหาต้องคิดทบทวนวิธีการและยุทธวิธีทีเคยใช้มาในครังที
แล้ว จากนนันํามาพิจารณาเพือประยกุต์ใช้กบัปัญหาทีเคยเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 

 11. ยทุธวิธีในการทําปัญหาให้งา่ยขนึหรือแบง่ปัญหายอ่ย เป็นการทําให้ปัญหาทีมีขนาด
ของจํานวน หรือ ความซับซ้อนของปัญหา ทีค่อนข้างใหญ่ทําให้เข้าใจง่ายขึน ทําให้สามารถ
กําหนดแนวคิดของปัญหา และนําแนวคิดนนัมาใช้แก้ปัญหาทีกําหนดวิธีการทําปัญหาให้ง่าย คือ 
การแบง่ปัญหาออกเป็นสว่นๆ หรือเริมต้นด้วยปัญหาทีมีระดบัซบัซ้อนน้อยลง  
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 12. ยทุธวิธีในการใช้ตวัแปร วิธีการนีเป็นการสมมติุตวัแปรแทนจํานวนทีไม่ทราบคา่ สร้าง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลตามเงือนไขทีปัญหากําหนดกับตัวแปรทีสมมุติขึน แล้วพิจารณาหา
คําตอบของปัญหาจากความสมัพนัธ์ทีสร้างขนึในรูปแบบสมการ การแก้ปัญหาลกัษณะนีทําโดย
แก้สมการแล้วพิจารณาความเป็นไปได้จากคําตอบของสมการนนั 

 13. ยทุธวิธีให้เหตผุล เป็นการใช้ข้อมลูตา่งๆทีกําหนดในปัญหา มารวมกับความรู้ทีทราบ
มาก่อนเป็นเหตุแล้วบงัคบัไปสู่ผลซึงเป็นคําตอบของปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหานีมักใช้ร่วมกับ
ยทุธวิธีในการแก้ปัญหาอืนๆ 

 14. ยุทธวิธีทําย้อนกลบั เป็นยุทธวิธีเฉพาะทีสามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหาบางปัญหา 
โดยเริมจากสิงทีกําหนดให้ แล้วเชือมโยงความรู้ไปสู่ปัญหาทีค่อนข้างยาก เริมต้นจากปัญหาที
ต้องการแล้วหาความเชือมโยงย้อนกลบัไปสูปั่ญหากําหนดให้ทําได้ง่ายกว่า เป็นยุทธวิธีทีช่วยให้
นกัเรียนพฒันาทกัษะการให้เหตผุล ฝึกการคิดวิเคราะห์จากผลไปหาเหตุ 
 สริิพร ทิพย์คง (2543) ยทุธวิธีทีสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหามีหลากหลาย ดงันี 

 1. ยทุธวิธีการหาแบบรูป เป็นการสงัเกตแบบรูปของผลลพัธ์ ทําให้เราสามารถคาดเดา
คําตอบของจํานวนทงัหมดได้ 

 2. ยุทธวิธีสร้างตาราง ใช้ตารางในการรวบรวมข้อมูลเพือช่วยให้เห็นรูปแบบการ
พิจารณาของปัญหาทงัหมด 

 3. ยุทธวิธีพิจารณาปัญหาทีเกียวข้อง เป็นการค้นหาปัญหาทีมีความคล้ายคลงึกัน ซึง
เคยเจอปัญหานนัมาก่อนและนําเอาวิธีทีเคยใช้ในการแบปัญหาเดิมมาใช้กบัปัญหาใหม่ 
 4. ยทุธวิธีทําย้อนกลบั จะใช้วิธีการพิจารณาจากคําตอบหรือผลลพัธ์จากขนัสดุท้ายและ
ทําย้อนกลบัมาสูปั่ญหา 

 5. ยทุธวิธีการเขียนสมการ ยุทธวิธีนีต้องใช้ความรู้ทางพีชคณิตโดยการสร้างสมการให้
สอดคล้องกบัปัญหาแล้วดําเนินการแก้ปัญหาให้ถกูต้อง 
 6. ยทุธวิธีการเดาและตรวจสอบ ในขนัแรกจะเดาคําตอบและใช้เหตผุลดคูวามเป็นไปได้
แล้วตรวจสอบจนกวา่จะพบถ้ายงัไม่พบคําตอบก็เดาตอ่ไป 

 7. การวาดภาพ ยุทธวิธีนีจะช่วยให้มองเห็นภาพจากปัญหาทียุ่งยากเป็นนามธรรมให้
ดงูา่ยขนึและเป็นรูปธรรมมากขนึ 

 8. การตดัข้อมลูทีไม่เกียวข้องออก ปัญหาบางปัญหาให้ข้อมูลทีจําเป็นและไม่จําเป็นผู้
แก้ปัญหาจึงควรตดัข้อมลูสว่นทีไม่จําเป็นออกเพือทําให้ข้อมลูนนัแคบลง 
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 9. ลงมือแก้ปัญหาทันทีพบปัญหา เป็นการลงมือแก้ปัญหาแล้วเพิมขันตอนการ
แก้ปัญหาได้งา่ยขนึ 

 
7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ดชู (Duch,1995: online) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที
ใช้ปัญหาทีเกิดขึนในชีวิตประจําวันของผู้ เรียน เพือให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ซึงผู้ เ รียนจะเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึงประกอบด้วย
ความสามารถในการค้นคว้าและใช้แหลง่การเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ โดยความรู้เดิมเป็นสว่นสําคญั
ตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 แกลเลเกอร์ (Gallagher,1997) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นการเรียนรู้ทีนกัเรียนเรียนรู้จากการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้จะแบ่งให้นกัเรียนทํางาน
เป็นกลุ่มเพือร่วมกันแก้ปัญหา โดยบูรณาการความรู้ทีต้องการให้นักเรียนได้รับร่วมกับการ
แก้ปัญหา ปัญหาทีใช้มีลกัษณะเกียวข้องกับชีวิตประจําวนัหรือมีความสมัพนัธ์กับนกัเรียน การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที
นกัเรียนจะได้รับมา และพฒันาผู้ เรียนสูก่ารเรียนรู้ทีสามารถชีนําตนเองได้ 

 ทอร์พ และเซก(Torp and Sage, 1998) กลา่ววา่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เน้นการจดัประสบการณ์ทีให้ผู้ เรียนได้สํารวจ ค้นคว้า และแก้ปัญหาทีเกียวข้องกับชีวิตประจําวนั
ของผู้ เรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนนัเป็นยุทธวิธีการสอนและใช้เป็นแนวทางใน
การจัดหลกัสตูร ซึงมีลกัษณะดึงดูดให้นกัเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา ครูเป็นเพียงผู้ ที
คอยให้คําแนะนําและออกแบบสภาพแวดล้อมทีสง่เสริมต่อการจัดการเรียนรู้เพือให้ผู้ เรียนได้คิด
และสาํรวจ หลกัสตูรทีสร้างขนึจะมีตวัปัญหาเป็นแก่นกลาง มีบทบาทในการเตรียมประสบการณ์
จริงทีสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สนบัสนนุให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและบูรณาการสิงต่างๆ 
ทีเรียนรู้ในโรงเรียนกบัชีวิตจริงเข้าด้วยกนั ในขณะทีจดักิจกรรมการเรียนรู้ผู้ เรียนจะถกูทําให้เป็นนกั
แก้ปัญหาและพฒันาไปสูก่ารเป็นผู้ ทีสามารถเรียนรู้โดนการชีนําตนเองได้ ในการเรียนรู้ด้วยวิธีนีครู
เป็นเพียงผู้ ร่วมในการแก้ปัญหา ทีมีหน้าทีในการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้น ในการ
เรียนรู้ให้กับผู้ เรียน เป็นผู้ แนะนําและอํานวยความสะดวกเพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
สมบรูณ์ 

 บาเรลล์ (Barell, 1998) กลา่วว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการการ
สาํรวจเพือหาคําตอบในสงิทีเราอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสยัและความไม่มนัใจเกียวกบัปรากฏการณ์
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ธรรมชาติในชีวิตจริงทีมีความสบัซบซ้อน ปัญหาทีใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นปัญหาทีไม่
ชดัเจน มีความยากหรือข้อสงสยัมาก สามารถตอบคําถามได้หลายคําตอบ 

 ทิศนา แขมมณี (2545) กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นเครืองมือ ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจ
นําผู้ เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงหรือจัดสถานการณ์ให้เผชิญปัญหา โดยผู้ เรียนจะได้ฝึก
การวิเคราะห์ปัญหาและร่วมมือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ ซึงจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจปัญหาได้
อยา่งชดัเจน 

 มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2549) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ทีเดจากแนวติดทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยให้นกัเรียนสร้างความรู้
ใหม่จากปัญหาทีเกิดขนึ เพือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทงัได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาทีตนศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการทํางานทีต้องอาศยัความเข้าใจและแก้ปัญหาเป็นหลกั  

 วาสนา กิมเทิง (2553) กลา่วว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบหรือวิธีหาร
เรียนรู้แบบหนึงทีใช้การตงัคําถามหรือปัญหาเป็นตวักระตุ้นหรือนําทางผู้ เรียนให้เกิดความสนใจ
อยากรู้ ตวัปัญหาจะเป็นจุดตงัต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตวักระตุ้นในการพฒันาทกัษะ
การแก้ปัญหา และเป็นการพฒันาผู้ เรียนสูก่ารเป็นผู้ ทีสามารถเรียนรู้โดยการชีนําตนเองได้ เพือ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกียวกบัชีวิตประจําวนั 

 วนัดี ตอ่เพ็ง (2553) กลา่วว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นการเรียนทีเริมต้นจาก
ครูนําเสนอปัญหาทีแปลกใหม่ ท้าทาย และสอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงให้กับผู้ เรียน เพือ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้และนําความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้แก้ปัญหา โดยเน้นให้
ผู้ เรียนรู้จกัการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ รู้จักตดัสินใจ และสามารถนําเสนอผลงานได้ครูเป็นเพียงผู้
อํานวยความสะดวก และคอยชีแนะ 

 จากความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัด
กระบวนการเรียนการสอนทีเน้นปัญหา เป็นเครืองช่วยให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึงเน้นให้
ผู้ เรียนช่วยกนัแก้ปัญหาเป็นกลุม่ย่อย โดยปัญหาทีกําหนดให้จะเป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนช่วยกัน
ระดมความคิด วิเคราะห์ พร้อมทงัใช้ทกัษะตา่งๆ ความสามารถของนกัเรียนในกลุม่ย่อยมาช่วยใน
การแก้ไขปัญหาเพือหาคําตอบ แล้วนํามารวมอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน เพือให้เกิดการ
แลกเปลยีนความรู้ และเกิดความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งแท้จริง 
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 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 บาร์รอว์ส และแทมบลิน( Barraws and Tamblyn, 1980) ได้สรุปลกัษณะสําคญัของการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงันี 

 1. ปัญหาจะถกูเสนอให้กบันกัเรียนเป็นอนัดบัแรกในขนัตอนของการเรียนรู้ 
 2. ปัญหาทีใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นปัญหาทีเหมือนกับปัญหาทีนกัเรียนสามารถพบ
เจอได้ในชีวิตประจําวนั 

 3. นกัเรียนจะทํางานเป็นกลุม่ในการแก้ปัญหา โดยนกัเรียนมีอิสระในการใช้เหตุผล การ
ประยกุต์ใช้ความรู้และการประเมินผลการเรียนด้วยตนเองทีเหมาะสมกับขนัตอนการเรียนรู้ในแต่
ละขนั 

 4. เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทีมีขนัตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นแนวทาง
ในการกําหนดกระบวนการทํางานเพือแก้ปัญหา 

 5. ความรู้และทกัษะทีต้องการให้ผู้ เรียนได้รับจะเกิดหลงัการแก้ปัญหาหรือการทํางานที
ใช้ความรู้และทกัษะเหลา่นนั 

 6. การเรียนรู้จะประกอบด้วยการทํางานในการแก้ปัญหาและการศึกษาด้วยตนเองโดย
มีลกัษณะทีบูรณการทงัความรู้ทีนกัเรียนมีและทกัษะกระบวนการเข้าด้วยกนั 

 ชาง (Zhang, 2002) ได้กลา่วว่าลกัษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
ดงันี 

 1. เป็นบริบทของการเรียนรู้ เพือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะต่างๆ ซึงเป็นสิงทีได้มาจากการ
แก้ปัญหาทีมีความสมัพนัธ์ใกล้เคียงกบัชีวิตประจําวนัได้มากทีสดุ 

 2. ใช้ปัญหาเป็นตวัขบัเคลอืนในการเรียนรู้ 
 3. เป็นการเรียนรู้แบบบรูณาการระหวา่งความรู้ศาสตร์ตา่งๆ และทกัษะกระบวนการเข้า
ด้วยกนั 

 4. ผู้ เรียนจะเป็นผู้ ดําเนินการในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูจะเป็นเพียงผู้คอยให้ความ
สนบัสนนุ ช่วยเหลอื ให้คําแนะนํา และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียน 

 5. เป็นการเรียนแบบชีนําตนเอง นกัเรียนจะเป็นผู้ กําหนดทิศทางของการเรียนรู้ด้วย
ตวัเองในการกําหนดวา่ต้องเรียนรู้อะไร อยา่งไร จากทีใด เพือให้ได้ความรู้มาแก้ปัญหา 

 6. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเกิดขนึขณะผู้ เรียนดําเนินการแก้ปัญหา 

 7. เป็นการเรียนรู้แบบช่วยเหลอืกนัเป็นกลุม่ 
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 8. ปัญหาทีใช้ในการเรียนรู้ จะเป็นปัญหาทียาก มีความซบัซ้อน ไม่ชัดเจนเป็นปัญหา
ปลายเปิด ทีสามารถกระตุ้นนกัเรียนให้ได้ใช้ความคิด ทําความเข้าใจปัญหา และค้นคว้าหาความรู้
มาเพือแก้ปัญหานนั 

 9. ให้ความสําคญักับประสบการณ์และความรู้ทีมีอยู่ก่อนแล้ว ซึงครูใช้แนวทางในการ
จดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะคน 

 ทิศนา แขมมณี (2545) ได้เสนอตัวบ่งชีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 10 

ประการ 
 1. ผู้สอนและผู้ เรียนมีการร่วมมือกนัเลอืกปัญหาทีตรงกบัความสนใจหรือความต้องการ 

 2. ผู้สอนและผู้ เรียนมีการออกไปเผชิญปัญหาจริง  
 3. ผู้สอนและผู้ เรียน มีการร่วมกนัวิเคราะห์และหาสาเหตขุองปัญหา 

 4. ผู้ เรียนมีการวางแผนแก้ปัญหาร่วมกนั 

 5. ผู้สอนมีการให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ เรียนในการแสวง
กาข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 6. ผู้ เรียนมีการศกึษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 7. ผู้ สอนเป็นผู้ กระตุ้ นให้ผู้ เ รียนหาทางเลือกในการแก้ปัญหาทีหลากหลาย และ
พิจารณาตวัเลอืกในการแก้ปัญหาทีเหมาะสม 

 8. ผู้ เรียนลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู สรุป และประเมินผล 

 9. ผู้สอนมีการติดตามการปฏิบติังานของผู้ เรียนและให้คําปรึกษา 

 10. ผู้สอนมีการประเมินการเรียนรู้ ทงัทางด้านผลงานและกระบวนการ 
 มณัฑรา ธรรมบุศย์ (2545) ได้สรุปลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี 

 1. ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้อยา่งแท้จริง 

 2. เป็นการเรียนรู้โดยใช้กลุม่ผู้ เรียนทีมีขนาดเลก็ 

 3. ครูเป็นผู้ อํานวยความสะดวกหรือเป็นผู้ให้คําแนะนํา 

 4. ปัญหาเป็นตวักระตุ้นในการเรียนรู้ 
 5. ปัญหาทีนํามาใช้มีลกัษณะคลมุเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหาหนึงปัญหาอาจมีคําตอบได่
หลายคําตอบหรือแก้ปัญหาได้หลายทาง 
 6. ผู้ เรียนคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมลูใหม่ๆด้วยตนเอง 
 7. ใช้การประเมินผลจากสภาพจริง โดยดจูากความสามรถในการปฏิบติักิจกรรม 
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 จากลกัษณะการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
ลกัษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีลกัษณะสาํคญั 5 ลกัษณะดงัตอ่ไปนี 

 1. ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพือแสวงหาคําตอบ 

 2. ผู้ เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และหากมีการเรียนรู้แบบกลุม่ย่อย
จะทําให้ผู้ เรียนทุกคนมีสว่นร่วมในการแสวงหาคําตอบ และเลือกวิธีการได้มาซึงคําตอบได้รอบ
ครอบมากยิงขนึ 

 3. ผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุน ให้คําแนะนํา กระตุ้น ให้ผู้ เรียนแก้ปัญหาและแสวงหา
คําตอบได้ด้วยตนเอง 
 4. ปัญหาทีใช้ในการจดัการเรียนรู้ต้องเป็นปัญหาทีผู้ เรียนเคยพบเจอหรือเกิดขนึจริงได้
ในชีวิตประจําวนั 

 5. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินจากสภาพจริงโดยประเมินทงักระบวนการ
เรียนรู้และผลทีได้จากการแสวงหาความรู้ 
 

 ขันตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 มีผู้ กําหนดขนัตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีอยูด้่วยกนัอยา่งหลากหลาย ดงันี 

 ดีไลเซิล (Delisle, 1997) ได้กําหนดขนัตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ดงันี 

 ขนัที 1 ขนัเชือมโยงปัญหา (Connecting with the problem) เป็นขนัตอนในการสร้าง
ปัญหา เพราะผู้ เรียนจะต้องมีความรู้สกึว่าปัญหานนัมีความสําคญัต่อตนก่อน ครูควรเลือกหรือ
ออกแบบปัญหาให้สอดคล้องกับผู้ เรียน ในขนันีครูจะสํารวจประสบการณ์และความสนใจของ
ผู้ เรียนในแตล่ะบุคคลก่อนเพือเป็นแนวทางในการเลอืกหรือออกแบบปัญหา โดยครูจะยกประเด็นที
เกียวข้องกบัปัญหามาร่วมอภิปรายก่อน แล้วครูและนกัเรียนช่วยกนัสร้างปัญหาทีผู้ เรียนสนใจ เพือ
นําไปเป็นปัญหาสาํหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซงึประเด็นทีมีความสมัพนัธ์กับความรู้ใน
เนือหาวิชาและทกัษะทีต้องการให้นกัเรียนได้รับด้วย 

 ขนัที 2 ขนัจดัโครงสร้าง(Setting up the structure) ประกอบด้วย แนวความคิดต่อปัญหา 
(Ideas) ข้อเท็จจริงจากปัญหา (Facts) สิงทีต้องเรียนรู้เพิมเติม (Learning issued) และแผนการ
เรียนรู้ (Action plan) โดยเสนอในรูปแบบตารางเพือเห็นความสมัพนัธ์ของแตล่ะหวัข้อดงันี 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

 

ตาราง 1 โครงสร้างของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แนวความคิดตอ่
ปัญหา(Ideas) 

ข้อเท็จจริงจากปัญหา
(Facts) 

สงิทีต้องเรียนรู้
เพิมเติม(Learning 

issued) 

แผนการเรียนรู้ 
(Action plan) 

    

  

 ขนัที 3 ขนัเข้าพบปัญหา (Visiting the problem) ในขนันีผู้ เรียนจะใช้กระบวนการกลุม่ใน
การการสํารวจปัญหาตามโครงสร้างของการเรียนรู้ในขนัที 2 คือนักเรียนในกลุ่มร่วมกันเสนอ
แนวคิดตอ่ปัญหาวา่มีแนวทางเป็นไปได้หรือไม่ จะสามารถแก้ไขปัญหานนัด้วยวิธีใด ความรู้เรือง
ใดจึงเป็นฐานของการแก้ปัญหา จากนนันักเรียนในกลุ่มจะร่วมอภิปรายถึงข้อเท็จจริ งทีโจทย์
กําหนดให้ แล้วกําหนดสิงทีต้องรู้เพิม เพือจะได้นํามาเป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหา พร้อมทงั
กําหนดวิธีการหาความรู้และแหลง่ทรัพยากรของความรู้นนัด้วย ในแต่ละข้อจะเขียนลงในตาราง 
โดยเรียงลําดบัเป็นข้อๆ จะเขียนแต่ละสดมภ์ให้สมัพนัธ์กันเมือภายในกลุม่กําหนดหัวข้อจากนนั
กลุม่จะมอบหมายให้สมาชิกในกลุม่ไปศกึษาค้นคว้าตามแผนการเรียนรู้ทีกําหนดไว้ แล้วนําความรู้
ทีได้มารายงานต่อกลุ่ม ทําเช่นนีต่อไปเรือยๆจนเพียงพอสําหรับการแก้ปัญหา ในขนันีผู้ เรียนมี
อิสระในการกําหนดในแตล่ะหวัข้อ ครูเป็นเพียงผู้ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เทา่นนั 

 ขนัที 4 ขนัเข้าพบปัญหาอีกครัง (Reversing the problem) เมือกลุม่ได้ไปศึกษาความรู้
ตามแผนการเรียนรู้แล้ว กลุม่จะช่วยกนัสงัเคราะห์ความรู้ทําได้มาว่าเพียงพอทีใช้แก้ปัญหาหรือไม่ 
ถ้าความรู้ทีได้มายงัไม่เพียงพอ กลุม่ต้องร่วมกนัเพิมเติมความรู้และกําหนดแผนการเรียนรู้ใหม่อีก
ครัง แล้วทําตามแผนการเรียนรู้ไปเรือยๆจนกวา่จะประสบความสาํเร็จ ในขนัตอนนีนกัเรียนในกลุม่
ต้องการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูทีได้จากการศกึษาตามแผนการเรียนรู้ ทําให้นกัเรียนพฒันา
ความสามารถในการสอืสาร การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูได้ 

 ขนัที 5 ขนัผลิตงาน (Producing a product or performance) ขนันีผู้ เรียนจะใช้ความรู้ที
ได้ศกึษามาแก้ไขปัญหาหรือสร้างผลผลิตขนัสดุท้ายของการเรียนรู้ และนําเสนอผลผลิตนนัให้ชนั
เรียนได้ทราบผล 

 ขนัที 6 ขนัประเมิลผลงานและปัญหา (Evaluating performance and the problem) ใน
การประเมินผลงานของนกัเรียน ผู้และผู้ เรียนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ในการประเมินนนัจะ
ประเมินในด้านความรู้ และในการประเมินด้านความรู้จะใช้การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การ
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สอืสาร และทกัษะการร่วมงานเป็นทีม นอกจากทีจะประเมินนกัเรียนแล้วครูยงัต้องประเมินปัญหา
ทีใช้ในการจดัการเรียนรู้วา่มีประสทิธิภาพหรือไม่ 
 ศูนย์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Center for problem-based learning) ของ
มหาวิทยาลยัอิลลินนอยส์ สหรัฐอเมริกา (Top; sage. 1998:33-34; citing lllinois problem-

based learning network. 1996: unpage) กลา่ววา่ ขนัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีขนัตอน 
ดงันี 

 ขนัที 1 ขนัเตรียมพร้อม ในขนันีมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยพิจารณาจากประสบการเดิมของผู้ เรียน ในการเตรียมความพร้อมนีจะให้
ผู้ เรียนได้อภิปรายเกียวกับเรืองทีจะสอนก่อนไปสู่เนือหาจริง เพือให้ผู้ เรียนพร้อมทีจะแก้ปัญหา
ตอ่ไป 

 ขนัที 2 ขนัพบกบัปัญหา จุดมุ่งหมายเพือให้ผู้ เรียนกําหนดบทบาทหน้าทีของตนเองทีช่วย
ในการแก้ปัญหา โดยครูจะใช้คําถามในการกระตุ้ นให้ผู้ เรียนได้อภิปรายและเสนอความคิด ที
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

 ขนัที 3 ขนันิยามวา่ จุดมุ่งหมายของขนัตอนนีคือให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์สงิทีตนเองรู้ วา่อะไร
ทีจําเป็นต้องรู้ และควรใช้แนวคิดใดมาช่วยในการแก้ปัญหา โดยส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้ความรู้ที
ตนเองมีรวมกับการรวมรวมข้อมูลทีช่วยในการแก้ปัญหา ในขนันีผู้ เรียนจะทําความเข้าใจปัญหา
และพร้อมทีสาํรวจ ค้นคว้าหาความรู้เพือแก้ปัญหา โดยครูจะให้นกัเรียนได้กําหนดความรู้เดิมของ
ตนเอง และสิงทีต้องเรียนรู้เพิมเติม พร้อมทงัระบุแหล่งข้อมูลสําหรับค้นคว้า และแนวคิดในการ
แก้ปัญหา แล้วเขียนลงตารางอยา่งสมัพนัธ์กนัทงั 3 สดมภ์ดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2 รูปแบบการบนัทกึสงิทีรู้ สงิทีรู้เพิมเติมและแนวคิดจากสถานการณ์ปัญหา 

สงิทีรู้ สงิทีต้องรู้ แนวคิด 

   

  

 ขนัที 4 ขนักําหนดปัญหา จุดมุ่งหมายเพือสนบัสนุนให้ผู้ เรียนกําหนดปัญหา และกําหนด
เงือนไขทีขดัแย้งซงึจะช่วยให้ได้คําตอบของปัญหา 

 ขนัที 5 ขนัการค้นคว้า รวบรวมข้อมลูและเสนอข้อมลู ผู้ เรียนจะช่วยกันรวบรวมข้อมูลจาก
แหลง่การเรียนรู้ทีกําหนดไว้แล้วนํามาเสนอตอ่กลุม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือวางแผนและดําเนินการ
รวบรวมข้อมลูอยา่งมีประสทิธิภาพ จากนนันําเสนอข้อมลูทีได้ศกึษาค้นคว้าตอ่กลุม่ ประการทีสอง 
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เพือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่ข้อมลูใหม่ทีค้นคว้ามาทําให้เข้าใจปัญหาอย่างไรและประเมินข้อมูล
ทีได้ศึกษาใหม่ว่ามีสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร ประการทีสามเพือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถทางการสอืสารและการทํางานร่วมกนั 

 ขนัที 6 ขนัการหาคําตอบ จุดมุ่งหมายเพือให้ผู้ เรียนนําเชือมโยงระหว่างข้อมูลทีค้นคว้ามา
กบัปัญหาทีกําหนดไว้แล้วแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลนนัๆ เนืองจากปัญหาทีใช้ในการเรียนรู้มีหลาย
คําตอบ ดงันนัผู้ เรียนต้องค้นหาคําตอบทีเป็นไปได้มากทีสดุ 

 ขนัที 7 ขนัการประเมินค่าของคําตอบ ขนันีมีเพือสนับสนุนให้ผู้ เรียนทําการประเมินค่า
ข้อมลูทีค้นคว้ามา และคําตอบทีผู้ เรียนได้มานนัว่าทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไร ซึงนกัเรียนจะแสดง
เหตผุล และร่วมกนัอภิปรายในกลุม่โดยใช้ข้อมลูทีค้นคว้ามาเป็นพนืฐาน 

 ขนัที 8 ขนัการแสดงคําตอบและการประเมินผลงาน จุดมุ่งหมายเพือสนบัสนุนให้ผู้ เรียน
เชือมโยงสิงทีผู้ เรียนได้เรียนรู้ ว่าได้ความรู้มาอย่างไร ทําไมถึงได้สิงนนั ผู้ เรียนต้องเสนอผลงานที
แสดงถึงกระบวนการเรียนตงัแตต้่นจนได้คําตอบของปัญหา ซึงเป็นการประเมินผลงานของตวัเอง
และกลุม่ไปด้วย 

 ขนัที 9 ขนัตรวจสอบปัญหาเพือขยายการเรียนรู้ ในขนันีมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผู้ เรียนร่วมกัน
กําหนดสงิทีต้องการเรียนรู้ตอ่ไป ซงึนกัเรียนจะต้องคิดประเด็นสงิทีสนใจจะเรียนรู้เพิมจากทีเคยได้
เรียนรู้แล้ว เพราะในขณะดําเนินการเรียนรู้ผู้ เรียนอาจจะมีสงิทีอยากรู้นอกจากทีครูจดัเตรียมไว้ให้  
 เครกเกอร์ (Kreger. 1998) ได้กลา่วว่าขนัตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 6 

ขนัตอน ดงันี 

 1. การนําเสนอปัญหาให้แก่ผู้ เรียน 

 2. เขียนสงิทีเรียนรู้ทีเกียวข้องปัญหา ซงึอาจเป็นความรู้เดิมของผู้ เรียนในกลุม่ 

 3. วิเคราะห์ปัญหา 

 4. เขียนสงิทีต้องการค้นคว้า 

 5. เขียนการกระทําทีเป็นได้ เช่น ข้อเสนอ คําตอบ หรือสมมติุฐาน 

 6. นําเสนอและสนบัสนนุวิธีการแก้ไข 
 รังสรรค์  ทองสกุนอก(2547) ได้กําหนดขนัตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ไว้ดงันี 

 ขนัที 1 การจัดกลุม่ อันดบัแรกสมาชิกทุกคนภายในกลุม่ทําความรู้จักคุ้นเคยกัน สมาชิก
แตล่ะคนภายในกลุม่แนะนําตนเอง บอกความสามารถ ความสนใจ และประสบการณ์ต่างๆ ทีจะมี
ประโยชน์ต่อกลุม่ จากนนักลุม่จะช่วยกันกําหนดบทบาทของสมาชิกภายในกลุม่อย่างชัดเจน ซึง
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ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานกุารทีคอยจดบนัทกึกิจกรรมภายในกลุม่ ซึงในขนันีเป็น
ขนัเริมต้นของการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมภายในกลุม่ ซึงประเมินผลจะดําเนินไปพร้อมกับ
ทกุขนัตอนการเรียนรู้ 
 ขนัที 2 ขนัเชือมโยงปัญหาและระบุปัญหา ขนันีครูจะเสนอสถานการณ์ทีมีความสมัพนัธ์
กบัเนือหาทีจะสอนและปัญหาทีใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ ให้นกัเรียนร่วมกันอภิปรายเพือเตรียม
ความพร้อมให้กบันกัเรียนในการเจอปัญหา เมือครูเสนอปัญหาให้สมาชิกภายในกลุม่แล้วสมาชิก
ในกลุม่จะต้องเสนอแนวคิดตอ่ปัญหา และกําหนดข้อเท็จจริงทีปรากฏอยูใ่นปัญหา หากในกลุม่มีผู้
เคยพบปัญหาก็ต้องนําเสนอให้ภายในกลุม่ทราบ จากนนัช่วยกันระบุตวัปัญหาย่อย โดยสมาชิก
ต้องเข้าใจปัญหาย่อยได้อย่างชัดเจน โดยปัญหาเริมต้นทีผู้สอนกําหนดให้นนั อาจมีปัญหาย่อย
มากกวา่หนงึปัญหาได้ขนึอยูก่บัการวิเคราะห์ปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจอะไรตรงไหนของกลุม่ 

 ขนัที 3 ขนัการสร้างสมมติุฐาน เมือระบุปัญหาแล้วนกัเรียนในกลุม่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ย่อยแต่ละข้อและตงัสมมุติฐานให้สอดคล้องกับปัญหาย่อยๆนนั สมมุตฐานทีตงัมีลกัษณะทีเป็น
คําตอบยอ่ยๆ ทีตงัอยูบ่นเหตผุลและความรู้ทีมีอยูก่่อน 

 ขนัที 4 ขนัเตรียมการศกึษาค้นคว้า ประกอบด้วย 

  1. กําหนดสิงทีต้องเรียนรู้เพิมเติม เป็นการกําหนดว่าต้องศึกษาค้นคว้าสิงใด 
เพือทีจะนําสงินนัมาตรวจสอบสมมตุฐานทีได้ตงัไว้ เป็นการวางเป้าหมายในการเรียนรู้ 
  2. สร้างแผนการเรียนรู้ เป็นกลวิธีทีใช้ในการศกึษาสงิทีต้องเรียนรู้เพิมเติม 

  3. กําหนดแหลง่การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัแผนการเรียนรู้ 
 ขนัที 5 ขนัการศึกษาค้นคว้า เมือเตรียมการศึกษาค้นคว้าแล้ว สมาชิกแต่ละคนภายใน
กลุม่ต้องรับผิดชอบแสวงหาความรู้ในบทบาทหน้าทีของตนเอง โดยสามารถหาได้จากแหลง่ข้อมูล
ต่างๆ ทีผู้ วิจัยได้กําหนด ซึงการศึกษาค้นคว้าจะทําเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ ในการศึกษา
ค้นคว้าสมาชิกในกลุม่จะต้องศกึษาอย่างละเอียดให้เข้าใจสามารถอธิบายให้สมาชิกคนอืนเข้าใจ
ได้ โดยเลขานกุารเป็นผู้จดบนัทกึสิงทีศกึษาค้นคว้าไว้ด้วย 

 ขนัที 6 ขนัการสงัเคราะห์ข้อมูลและนําไปใช้ตรวจสอบสมมุติฐาน ในขนันีนักเรียนจะ
สงัเคราะห์ข้อมูลทีศึกษาค้นคว้าว่ามีเพียงพอต่อการตรวจสอบสมมุติฐานทีตงัไว้หรือไม่ จากนนั
นําไปแก้ปัญหา แต่ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอต้องกําหนดสิงทีจะเรียนรู้ เพิมเติม แผนการเรียนรู้ และ
แหลง่ข้อมลูแล้วดําเนินการศกึษาค้นคว้าอีกครังเพือให้ได้สมบรูณ์เพือทีจะนําไปสูคํ่าตอบได้ 

 ขนัที 7 ขนัการสะท้อนผลการเรียนรู้ ในขนัตอนนีจะประกอบด้วยการเสนอผลงานหรือผล
การแก้ปัญหา โดยจะเสนอแผนการดําเนินการงานกลุ่มทงัหมดตงัแต่ขันที 1 ถึงขนัที 6 ซึงใน
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ขนัตอนนีผู้ เรียนในแตล่ะกลุม่จะสามารถประเมินผลงานของกลุม่อืนๆด้วย ในขนันีครูและนกัเรียน
จะช่วยกนัสรุปข้อมลูหรือความรู้ทีแตล่ะกลุม่ได้นําเสนอมารวมกนัและสรุปอีกครัง 

 ขนัที 8 ขนัสรุป ในขนันีจะสรุปผลของการประเมินผลทงัด้านความรู้ ด้านทกัษะการเรียน 
และด้านทักษะทางด้านสังคม การประเมินผลประกอบด้วยการประเมินผลของครูและการ
ประเมินผลของนกัเรียนและประเมินตนเอง 
 สาํนกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรียนรู้ (2550) ได้กลา่วถึงขนัตอนในการ 
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงันี 

 ขนัที 1 กําหนดปัญหา เป็นขนัทีผู้สอนจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความ
สนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดสิงทีเป็นปัญหาทีผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ทําให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจทีจะค้นหาคําตอบ 

 ขนัที 2 ทําความเข้าใจกบัปัญหา ผู้ เรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาทีต้องการเรียนรู้ 

ซงึผู้ เรียนจะต้องสามารถอธิบายสงิตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบัปัญหานนัๆได้ 

 ขนัที 3 ดําเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้ เรียนกําหนดสิงทีต้องเรียน จากนนัดําเนินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 

 ขนัที 4 สงัเคราะห์ความรู้ เป็นขนัทีผู้ เรียนนําความรู้ทีได้ค้นคว้ามาแลกเปลียนเรียนรู้
ร่วมกนั อภิปรายผลและสงัเคราะห์ความรู้ทีได้มาวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

 ขนัที 5 สรุปและประเมินค่าของคําตอบ ผู้ เรียนแต่ละกลุม่สรุปผลงานของกลุม่ตนเอง 
จากนนัประเมินผลงานว่าข้อมูลทีศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุม่ของตนเอง จากนนัทุกกลุม่ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกครัง 
 ขนัที 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนนําข้อมูลทีได้มาจัดระบบองค์ความรู้และ
นําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบทีหลากหลาย ผู้ เรียนทกุกลุม่รวมทงัผู้ ทีเกียวข้องกบัปัญหาร่วมกนั 

ประเมินผลงาน 

 วาสนา  กิมเทิง (2553) ได้กลา่วว่าขนัตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ดงันี 

 ขนัที 1 การเชือมโยงและการนําเสนอปัญหา เป็นชันทีผู้ สอนจะเสนอสถานการณ์ทีมี
ความสมัพนัธ์กับเนือหาทีจะสอนและปัญหาทีใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ เพือให้ผู้ เรียนมองเห็น
ปัญหา และเกิดความสนใจทีจะค้นคว้าหาคําตอบ 
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 ขนัที 2 ทําความเข้าใจปัญหา เป็นขนัทีผู้ เรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาและ
สามารถอธิบายสงิตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัปัญหาได้ 

 ขนัที 3 ดําเนินการศึกษาค้นคว้า เป็นขนัทีให้ผู้ เรียนดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หรือช่วยเหลือกันในกระบวนการกลุม่ ด้วยวิธีการศึกษาทีหลากหลาย  โดยสามารถหาได้จาก
แหลง่ข้อมลูตา่งๆ ทีผู้วิจัยได้กําหนดไว้แล้ว 

 ขนัที 4 สงัเคราะห์ความรู้ เป็นขนัทีผู้ เรียนนําความรู้ทีได้ค้นคว้ามาแลกเปลียนเรียนร่วมกัน 
อภิปรายผลและสงัเคราะห์ความรู้ทีได้มาวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

 ขนัที 5 สรุปและประเมินค่าคําตอบ ผู้สอนให้ผู้ เรียนร่วมอภิปรายและสรุปความคิดรวบ
ยอดเกียวกบัความรู้ทีได้ทํากิจกรรม และให้นกัเรียนทําใบงานประจําหนว่ยการเรียน 

 วนัดี  ตอ่เพ็ง (2553) ได้สรุปขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยประยุกต์
จากขนัตอนของเครกเกอร์ (Kreger. 1998) ดงัภาพประกอบที 2 
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ภาพท ี2 ขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยประยกุต์จากขนัตอน 

ทีมา:  วนัดี  ต่อเพ็ง, “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัทีมีผลต่อผลสมัฤทธิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เ รือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชัน
มธัยมศกึษาปีที 1”. (สารนิพนธ์ กศ.ม. , มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), 23. 

 

 

ขนันํา ครูนําเสนอปัญหา 

นกัเรียนในกลุม่ร่วมกนัวิเคราะห์ 
- ข้อมลูทีได้รับจากปัญหา 
-  ข้อมลูทีต้องค้นคว้าเพิมเติม 
- วิธีการและแหลง่ทีจะหาข้อมลู

เพิมเติม 

กําหนดแนวทางแก้ปัญหา 

วิเคราะห์และตดัสินใจเลอืกแนวทางการ
แก้ปัญหา 

นําเสนอการแก้ปัญหาแก้ปัญหาและ
ผลงาน 

สรุปผล 

ขนัดําเนินการ 

ขนัสรุป 

แก้ปัญหาไม่สาํเร็จ 
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 จากขนัตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเริมต้นจากปัญหา เพือ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจําวนั ซงึตวัปัญหาเป็นต้นเริมตนให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
เพือพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหาของผู้ เรียน ซึงผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ไดตัวของตนเอง ซึงมี
ขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยมี  ขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนที 1 พบสถานการณ์ปัญหา ครูจดักลุม่นกัเรียนแบบคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง อ่อน โดยแตล่ะกลุม่มีสมาชิกจํานวน -  คน จากนนันกัเรียนแตล่ะคนกําหนดหมายเลข -  
เป็นหมายเลขประจําตัวของตนเอง ครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาทีมีความน่าสนใจ ทีมีความ
สอดคล้องใกล้เคียงกบัชีวิตประจําวนัมากทีสดุ เพือกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจปัญหา 
 ขนัตอนที 2 ขนัทําความเข้าใจปัญหา สมาชิกภายในกลุม่ช่วยกนัระดมความคิด แสวงหา
ความรู้จากแหลง่ต่างๆเพือเชือมโยงความรู้เกียวกับสถานการณ์ปัญหา จากนนัช่วยกันอภิปราย
ความรู้เพือวางแผนกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูมีหน้าทีแนะนํา กระตุ้นให้ผู้ เรียนช่วยกันคิด
วิเคราะห์ และอํานวยความสะดวกจดัหาวสัด ุเอกสาร เพิมเติมกบันกัเรียน 
 ขนัตอนที 3 ขนัการแก้ไขปัญหา สมาชิกแตล่ะคนร่วมกนัอภิปรายกระบวนการแก้ปัญหา
ให้เป็นไปตามแผนทีวางไว้ โดยสมาชิกแตล่ะกลุม่ต้องมีความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาทีตรงกนั 
พร้อมทงันํากระบวนได้ปัญหานนัไปตรวจสอบความถกูต้องเพือให้สมเหตสุมผลกบัคําตอบ 

 ขนัตอนที 4 ขนัการนําเสนอปัญหา ครูจบัสลากหมายเลข -  เพือให้ได้ตวัแทนของ
นกัเรียนแต่ละกลุม่ออกมานําเสนอกระบวนการแก้ปัญหาของกลุม่ตนเองหน้าชนัเรียน ซงึแตล่ะ
กลุม่ต้องจดบนัทกึการนําเสนอขนับวนการแก้ปัญหาของกลุม่อืน พร้อมทงัเปรียบเทียบ
กระบวนการแก้ปัญหาของกลุม่เพือหาวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสดุ 
 ขนัตอนที 5 ขนัสรุปและประเมินผล ครูและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และสรุป
ขนัตอนการแก้ปัญหา 

 

การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 การประเมินผลในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฐาน ได้มีผู้ เสนอวิธีไว้ดงันี 

 ดีไลเซิล (Delisle, 1997) ได้กลา่ววา่ การประเมินผลจะต้องบรูณาการตงัแต่ขนัตอนการ
สร้างปัญหา ขนัตอนการเรียนรู้ ความสามารถและผลงานทีนกัเรียนแสดงออกมาเข้าด้วยกัน หรือ
อาจกลา่วว่าการประเมินควรประเมิน 3 สว่น คือ การประเมินผลนกัเรียน การประเมินผลตนเอง
ของครู และการประเมินผลปัญหาทีใช้ในการเรียนรู้ โดยในแต่ละการประเมินผลนกัเรียนจะมีสว่น
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ร่วมด้วยและการประเมินผลจะดําเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู้ คือตงัแตส่ร้างปัญหาถึงรายการ
แก้ปัญหา ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 1. การประเมิลผลนกัเรียน การประเมินความสามารถของผู้ เรียนนนั จะเริมต้นตงัแต่วนั
แรกของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จนกระทงัวนัสดุท้ายทีได้เสนอผลออกมา 
ผู้สอนจะใช้ขนัตอนการเรียนรู้เป็นเครืองมือในการติดต่อความสามารถของผู้ เรียน ซึงจะประเมิน
จากทกัษะในด้วนความรู้ ทกัษะการแก้ปัญหา และทกัษะการทํางานกลุม่ 

 2. การประเมินผลตัวเองของครู ในขณะทีผู้ เ รียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้ออกมา 
ครูผู้สอนควรพิจารณาตนเองถึงทกัษะและบทบาทของตนเองทีได้แสดงออกไปว่าส่งเสริมผู้ เรียน
หรือไม่อยา่งไร การประเมินตนเองของครูมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทีเขียนบรรยายและแบบให้เลือก
ระดบัความสามรถวา่ดีมาก ดี หรือ พอใช้ ของแต่ละพฤติกรรมทีผู้สอนแสดงว่าสง่เสริมหารเรียนรู้
ให้กบันกัเรียน 

 3. การประเมินผลปัญหา ในขณะทีผู้ เรียนประเมินผลตน ผู้ สอนทําการประเมินผล
นกัเรียนและตนเอง เราก็ควรประเมินปัญหาเพือดูความมีประสิทธิภาพของปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนด้วย 

 บาเรลล์ (Barell, 1998)  กลา่ววา่การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีลกัษณะดงันี 

 1. การประเมินผลด้วยวิธีการทีหลากหลาย ไม่ประเมินผลด้วยการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีเดียว และไม่ควรประเมินหลงัจบการเรียนการสอนเทา่นนั 

 2. การประเมินตามสภาพจริง โดยให้มีความสมัพันธ์กับประสบการณ์ของนักเรียนที
สามารถพบได้ในชีวิตประจําวนั 

 3. ประเมินผลทีความสามารถทีแสดงออกมาหรือจากการทํางาน ทีแสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจในความคิดรวบยอด 

 วาสนา  กิมเทิง(2553) กลา่ววา่การประเมินการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีดงันี 

 1. ประเมินผลผู้ เรียน ผู้สอนทําการประเมินผู้ เรียนทงัในด้านของความรู้ ทกัษะและการ
ทํางานกลุม่ 

 2. การประเมินผลของตวัผู้สอนเอง เพือสะท้อนการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นอย่างไร 
ควรปรับปรุงสงิใด 

 3. การประเมินปัญหาทีใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพือดูว่าเหมาะสมกับผู้ เรียนหรือไม่และ
ปัญหานนัทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือไม่ 
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 4. ใช้วิธีหารในการประเมินทีหลากหลาย และประเมินผู้ เรียนตังแต่เริมแรกจนจบ
บทเรียน 

 จากการประเมินการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีกลา่วมาข้างต้น ในการประเมิน
ความเริมประเมินตงัแต่เริมจัดการเรียนรู้ถึงสินจุดการจัดการเรียนรู้ โดยควรทําการประเมิน 3 

ลกัษณะดงันี คือ 

 1. ประเมินปัญหา ผู้สอนควรประเมินปัญหาว่ามีความเหมาะสมกับวยั ความสามารถ
ของผู้ เรียน และปัญหาสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้หรือไม่ 
 2. การประเมินผู้ เรียน  ผู้สอนทําการประเมินผู้ เรียนตงัแต่เริมจนจบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพือดทูกัษะ ความรู้ และการทํางานเป็นกลุม่ของผู้ เรียน 

 3. การประเมินผู้สอน เพือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของผู้ สอนความมีสิงใดทีควร
ปรับปรุงหรือพฒันา เพือจะสามารถหาวิธีการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งสมบรูณ์ทีสดุ  
  

9. ความคงทนในการเรียนรู้ 
 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ 
  Adams (1976) กลา่วว่า ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง การคงไว้ซึงการเรียนรู้ 
หรือความสามารถทีระลกึได้ตอ่สงิทีเคยศึกษา หรือเคยมีประสบการณ์ในการรับรู้มาแล้วหลงัจาก
ทิงไว้ชวัระยะเวลาหนงึ 
 สรุางค์  โค้วตระกูล (2541) กลา่วว่า ความคงทนในการเรียนรู้ หรือความคงทนในการจํา 
เป็นความสามารถของสมองทีเก็บสงิทีได้เรียนรู้อยูเ่ป็นระยะเวลานาน และสามารถดึงออกมาใช้ได้
ในช่วงเวลาหรือเจอสถานการณ์การทีจําเป็น 

 ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ(2541) กลา่ววา่ ความคงทนในการเรียนรู้หรือความจํา 
หมายถึง ความสามารถในการระลกึได้ของสงิทีเราได้เรียนรู้ ได้มีประสบการณ์ได้รับรู้มาแล้ว ความ
จําเป็นความสามารถพืนฐานในการเรียนรู้ของมนษุย์ ซึงความคิดทงัหลายมาจากความสามารถที
ได้มาจากการจํานนัเอง 
 จากความหมายข้างต้นจะกลา่วว่า ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถใน
การจดจําหรือระลกึ ถึงประสบการณ์ทีได้เรียนรู้มาแล้วหลงัจากการจัดการเรียนการสอนสนิสดุลง 
2 สปัดาห์ โดยวดัจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนรู้ชุดหลงัเรียน 
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ประเภทของความจาํ 
 ปราณี รามสตู (2527) กลา่วว่า นกัจิตวิทยาแบ่งประเภทของความจําได้เป็น 4 ประเภท 
ดงันี คือ 

 1. การระลกึได้ (Recall) เป็นความจําทีเกิดขนึในสถานการณ์ทีเรานึกถึงสิงทีได้เรียนรู้
ในอดีต หรือประสบการณ์ทีเคยมีมา โดยไม่ต้องมีสิงใดสิงหนึงมาเป็นเครืองชีแนะ เช่น การท่อง
สตูรคณู การเลน่ประสบการณ์จากการไปทศันาจร การทอ่งบทอาขยานทีเคยทอ่งได้จนขนึใจ ฯลฯ 

 2. การจําได้เมือสมัผสัอีก (Recognition) เป็นความจําทีเราเคยได้สมัผสัหรือได้เรียนรู้
สงินนัมาก่อน แตถ้่าไม่เห็นก็จะไม่สามารถนกึออกได้ แตถ้่าได้เห็นก็จะสามารถบรรยายลกัษณะได้ 
และสามารถตอบไก้ วา่ถกูหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น การนึกถึงผู้ ต้องหาทีเคยชิงทรัพย์เราว่ามีรูปพรรณ
สณัฐานอย่างไร แล้วเมือนําผู้ ต้องหาหลายๆคนมายืนด้วยกัน เราก็สามารถนึกออกได้อย่างคือ
บุคคลใด 

 3. การจําเมือได้เรียนรู้ซําอีก (Relearning) เป็นความจําทีเกิดขนึเมือเราได้เรียนรู้สิง
เหลา่นนัมาแล้วในอดีต ความจําจะหลงเหลืออยู่ พอได้เรียนรู้ใหม่จะเรียนรู้ได้เพิมมากขนึกว่า เดิม 
ดงันนั ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้อะไรก็ตาม ถ้าเรียนรู้ในครังที 2 ก็ยอ่มประหยดัเวลาจากการเรียนรู้ใน
ครังแรก  
 4. การจําได้การปะติดการปะตอ่เหตกุารณ์ (Reintegration) เช่น เด็กเลน่ในสนามเด็ก
เลน่ ก็นึกถึงตอนทีตนเองเลน่ในสมัยเด็ก เห็นข้อสอบบางข้อนึกวิธีหาคําตอบไม่ได้ แต่พอนึกถึง
ช่วงเวลาทีอาจารย์สอนก็สามารถนําเอามาใช้ในการทําข้อสอบได้ เป็นต้น ในการเรียนสงิใดๆก็ตาม 
ถ้าผู้ เรียนได้มีโอกาสเห็น สมัผสั ลงมือทําจะสามารถเรียกความจําออกมาได้ดีกว่าก็ได้สมัผสัอย่าง
ใดอยา่งหนงึ 
 กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์ (2528) กลา่ววา่ มีนกัจิตหลายทา่นได้สรุป เกียวกับการจําว่าจะต้อง
มีพฤติกรรม ดงัตอ่ไปนี 

 1. การเรียนรู้ (Leaning) ผู้ ทีสามารถทําได้มกัจะเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง มีเหตุมีผล 
และมีหลกัเกณฑ์ สามารถสะสมหรือจํากฎเกณฑ์ต่างๆนนัได้ เช่น การรู้ว่า 10 บาท มีค่าเท่ากับ 
เหรียญห้า 2 เหรียญ หรือเหรียญ 1 บาท 10 เหรียญ เป็นต้น 

 2. ความสามารถในการสะสม (Retention) หมายถึง การรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ 
ซงึเกิดจากการเรียนรู้ทงัทางตรงและทางอ้อม เช่น การทีหนูเปิดคานเพือให้อาหารตกลงมาในถาด
อาหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

 3. ความสามารถในการถ่ายทอดได้ (Reproduction) หมายถึงการทีบุคคลสามารถดึง
สงิทีมีอยูอ่อกมาใช้ได้ โดยการเลา่หรืออธิบายให้ผู้ อืนได้ฟัง แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 3.1 การระลกึได้ (Recall) หมายถึง การถ่ายทอดความจําออกมาโดยการเลา่หรือการ
อธิบายได้อยา่งถกูต้อง โดยไม่ต้องมีสงิเหลา่นนัมาปรากฏให้เห็น เช่น การเลา่ถึงสภาพอาการ การ
พดูถึงหน้าตาของดาราทีเชือชอบ เป็นต้น 

 3.2 การจําได้ (Recognition) หมายถึง การถ่ายทอดความจําออกมาโดยการชีสิงนนัได้
อยา่งถกูต้อง เมือมีสงิอืนๆมาปะปนอยูด้่วย เช่น การชีตวัผู้ ต้องหาในการกรณีทีมีบุคคลต้องสงสยั
ให้เลอืกพิจารณาหลายคน การเลอืกคําตอบของข้อสอบปรนยัทีต้องเลอืกข้อทีถกูมากทีสดุ เป็นต้น 

  มาล ี จุฑา(2544) แบง่การจําออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 1. การจําได้ (Recognition) ได้แก่ การจําได้ถึงสิงทีเราเคยพบเห็นได้รู้จัก เช่น การจํา
ครูทีเคยสอนเราตงัแตส่มยัประถมได้ 

 2. การระลกึได้ (Recall) ได้แก่ การจําสิงทีได้เคยเรียนรู้มาเมือก่อน โดยไม่เห็นสิงนนั
หลงัจากทีสนิสดุการเรียนรู้แล้ว เช่น การทอ่งสตูรคณู การร้องเพลงชาติ เป็นต้น 

 3. การเรียนใหม่ (Relearning) ได้แก่ การจําสิงทีเคยรับรู้หรือเคยได้เรียนรู้มาก่อนแต่
ลมืไปแล้ว เมือกลบัมาเรียนใหม่ เรียนรู้ได้รวดเร็วกวา่ในอดีต  
 4. การระลกึถึงเหตกุารณ์ในอดีต (Reintegration) ได้แก่ การจําเหตุการณ์ทีเกียวข้อง
หรือเชือมโยงกนัในอดีต เมือพบเห็นเหตุการณ์บางอย่างทีเชือมโยงกัน เช่น การเห็นข้อสอบแต่ทํา
ไม่ได้ จึงพยายามนกึถึงสงิทีอาจารย์เคยสอน เป็นต้น 

 จากประเภทของความจําข้างต้น สรุปได้วา่ ความจํามี 4 ประเภท คือ 

 1. การจําได้ 

 2. ระลกึได้ 

 3. รวบรวมประสบการณ์ได้ 

 4. ถ่ายทอดได้ 
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 การวัดความคงทนในการเรียนรู้ 

 

 การวดัความคงทนในการเรียนรู้ คือ การทดสอบพฤติกรรมภายในโดยอาศยัเครืองมือวดั 
เช่น การจําได้ (Recognition) และระลกึได้ (Recall) และการเรียนซาํ (Relearning) มีผู้สรุปได้ดงันี 

  Nunnually (1970) ได้กลา่ววา่ เพือให้เกิดความคลาดเคลือนต่างๆน้อยลง ควรเว้น
ระยะเวลาในการสอบให้หา่งกนัอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ เพราะความเคยชินในการทําแบบทดสอบจะ
ทําให้คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนทงัสองครังสงู 
 แอดคินสนัและชิพฟริน (Atkinson and Shiffirin. 1986, อ้างถึงใน ยุพิน  จันศรี, 2546) 

กลา่ววา่ การทดสอบความคงทนในการจํา ควรเว้นระยะหา่งจากการทดสอบประมาณ 1วนั เพราะ
เป็นช่วงระยะเวลาทีควรจําระยะสนัเปลยีนแปลงเป็นความจําระยะยาวหรือความคงทนในการจํา 
 ปราณี  รามสตู (2527) การจํา จัดเป็นพฤติกรรมภายใน เหมือนกับความคิด ความรู้สึก 
ความเข้าใจ และการรับรู้ ฯลฯ ซึงพฤติกรรมภายในนนัประกอบด้วย 2 วิธีด้วยกันคือ การสงัเกต
ตนเอง (Introspection) และวิธีพฤติกรรมนิยม (Behavioristics)  

 การวดัความจําของผู้ เรียนโดยใช้วิธีสงัเกตตนเอง (introspection) ผู้สอนให้นกัเรียนสงัเกต
พฤติกรรมของตนเองว่าจําสิงทีได้เรียนได้มากน้อยขนาดไหน จากนนัรายงานให้ผู้สอนทราบ เช่น 
หลงัจากทีสอนเรืองทฤษฎีบทพีทากอรัสสนิสดุแล้ว ผู้สอนจึงถามนกัเรียนว่าจําหลกัเกณฑ์ ทฤษฎี
บท ได้หรือไม่จําได้มากหรือน้อยเพียงใด  การวัดพฤติกรรมภายในด้วยวิธีพฤติกรรมนิยม 
(Behavioristics) ผู้สอนต้องสงัเกตพฤติกรรมภายนอกของผู้ เรียนแล้วสรุปว่าผู้ เรียนสามารถจําใน
สิงทีเรียนได้มากน้อยเพียงใด เช่น ผู้สอนให้นกัเรียนทําแบบฝึกหดัเรืองทฤษฎีบทพีทากอรัส แล้ว
สงัเกตดูว่านกัเรียนทําถูกหรือไม่ ถ้าทําถูกแสดงว่านกัเรียนจําได้ แต่ถ้าไม่ถูกแสดงว่านักเรียนจํา
ไม่ได้ เป็นต้น 

 ชวาล แพรัตนกุล (2529) กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนรู้ใช้วิธีการทดสอบซํา ซึง
แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนัทดลองกับกลุม่ทดลองกลุม่เดียวกัน เวลาทีควรทําการ
ทดสอบความเว้นระยะหา่งประมาณ 2-4 สปัดาห์ จะทําได้ความคลาดเคลอืนตา่งๆน้อยลง และทํา
ให้เกิดความคงทีของคะแนนทีวดัซาํ 

 ทิพย์รัตน์  สตัระ (2549) กลา่วว่า การทดสอบความความคงทนนนั ต้องใช้แบบทดสอบ
ฉบบัเดียวกนั โดยเว้นระยะจากครังแรก หา่งกนัประมาณ 2 สปัดาห์ เป็นอย่างตํา เพราะเป็นช่วงที
ความจําระยะสนัถกูฝังตวัเป็นความจําระยะยาวนนัเอง 
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 กลา่วโดยสรุปวา่ การวดัความคงทนในการเรียนรู้ คือ การทดสอบความรู้โดยการวดัซํา ใช้
แบบทดสอบฉบบัเดียวกัน และทิงช่วงห่างจากสปัดาห์แรกทีทดสอบอย่างน้อย 2 อาทิตย์ เพราะ
เป็นช่วงทีความจําระยะสนัสง่ตอ่เปลยีนแปลงเป็นความจําระยะยาวนนัเอง 
 

10. เอกสารและงานวิจัยทเีกียวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 

 วาสนา  กิมเทิง (2553) ได้ทํางานวิจยัเรือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) ทีมีตอ่ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทกัษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีระดับ  .01 2) ทกัษะการ
แก้ปัญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 หลงัได้รับการจดัการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 3) ทกัษะการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 หลงัได้รับการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .01 4) ทกัษะการ
เชือมโยงของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 หลงัได้รับการจดัการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 65 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 วาสนา  ภูมี(2553) ได้ทําการวิจัยเรือง เรือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) เรือง อัตราสว่นและร้อยละ ทีมีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรือง อัตราสว่น
และร้อยละ สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั .01 

2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 2 หลงัได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรือง อัตราสว่นและร้อยละ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนั
มธัยมศกึษาปีที 2 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรือง อตัราสว่นและร้อยละ สงู
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  อย่างมีนัยสําคัญทีระ ดับ  .01 4) 

ความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 หลงัได้รับการ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรือง อัตราสว่นและร้อยละ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 วนัดี  ตอ่เพ็ง (2553) ได้ทําการวิจยัเรือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัทีมีต่อ
ผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลดัสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2) 

ผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชัน
มธัยมศกึษาปีที 1 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 ปิยนุช หามนตรี (2551) ได้ทําวิจัยเรือง การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาและทักษะการ
เชือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหาและการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. ผลการวิจยัพบวา่ 1)ทกัษะการแก้ปัญหาและ
ทกัษะการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของกลุม่ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา และกลุม่ที
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา มีคา่เฉลยีสงูกวา่กลุม่ทีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ 
สสวท.  
 เย็นฤดี  กนัทาสวุรรณ (2552) ได้ทําวิจยัเรือง ผลการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ Polya 

เพือพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของ
นกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธิทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลงัเรียนเท่ากับ 19.78 คิดเป็นร้อยละ 45.67 และคะแนนเฉลียก่อนเรียนเท่ากับ 
13.70 คิดเป็นร้อยละ 65.93 แสดงว่าคะแนนเฉลียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย และเจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองทีมีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยกระบวนการแก้ปัญหาหาของ Polya เพือพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 2 ในภาพรวมทังหมดนักเรียนมีเจคติในเชิงบวกและอยู่ในระดับเห็นด้วย

973. ซงึเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 

 คมกฤช  คํายวง (2555) ได้ทําวิจัยเรือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT 

เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียน ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจคติของนกัเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยใช้
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เทคนิค TGT เรืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว พบวา่ ผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนและสงูกวา่เกณฑ์ของโรงเรียนทีกําหนดร้อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .05 2) ทกัษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TGT เรือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนกัเรียนชัน
มธัยมศกึษาปีที 1 มีทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัไม่ตํากว่าระดบัดีมากอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 3) เจคติตอ่การเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ชนัมธัยมศกึษาปีที  1 

อยูใ่นระดบัไม่ตํากวา่ระดบัเห็นด้วยมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 กาญจนา  อุตส่าห์การ (2549) ได้ทําการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการ
เรียนและความคงในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง เศษส่วน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 

ระหว่างการสอนโดยวิธีคดัสรรกับการสอนแบบสสวท. ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสมัฤทธิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน เรือง เศษสว่น ในระดบัชนัประถมศกึษาปีที 6 ระหวา่งการสอนโดยการ
คดัสรรวิธีการสอนกบัการสอนแบบสสวท. สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัสําคญัทีสถิติทีระดบั 
0.05 2) ผลสมัฤทธิหลงัเรียนทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน เรือง เศษส่วน ในระดับชัน
ประถมศกึษาปีที 6 ระหวา่งการสอนโดยการคดัสรรวิธีการสอนกบัการสอนแบบสสวท. แตกตา่งกัน 

อย่างมีนยัสําคัญทีสถิติทีระดบั 0.05 โดยการคัดสรรวิธีการสอนมีผลสมัฤทธิสงูกว่า 3) ผลการ
เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนทีสอนโดยการคดัสรรวิธีการสอนกับ
การสอนแบบสสวท. แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทีสถิติทีระดบั 0.05 โดยการคดัสรรวิธีการสอนมี
ความคงทนสงูกวา่ 

 ดรุณี  เตชะวงษ์ประเสริฐ (2549) ทําการวิจัยเรือง การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ เรือง คา่กลางของข้อมูล ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปี
ที 3 ทีได้รับการสอนบรูณาการแบบสอดแทรก ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสมัฤทธิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรือง คา่กลางของข้อมลู ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 ทีได้รับการสอนบรูณาการ
แบบสอดแทรกสงูกว่าเกณฑ์ %60  ทีกําหนดไว้อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีระดบั .01 2) ความ
คงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรือง ค่ากลางของข้อมูล ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 ที
ได้รับการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกสงูกวา่เกณฑ์ %55  ทีกําหนดไว้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .01 
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 งานวิจัยในต่างประเทศ 

 เอลเชฟเฟ (Elshafei, 1998: Online) ได้ทําการศึกษาเพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 โดย
ได้ทําการวิจัยกึงทดลองกับนกัเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอตแลนตา  จํานวน 15

ห้องเรียน 342 คน แบ่งเป็นห้องเรียนแบบปกติ 8 ห้อง และเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 ห้อง
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสมัฤทธิทางการเรียน
สงูกวา่นกัเรียนทีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนยัสําคญั  ซึงเป็นผลมาจากการทีนกัเรียน
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการรวมกลุม่กันแก้ปัญหา
และสามารถคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาได้ดีกวา่นกัเรียนทีเรียนแบบปกติ 

 แม็คคาธี (McCarthy, 2001: Online) ได้ทําการทดลองสอนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา เพือพฒันาความคิดรวบยอดเรืองทศนิยม
โดยทําการทดลองกบันกัเรียนเกรด 12 กลุม่เล็ก ๆ ในเวลา 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที โดย
มีจุดมุ่งหมายเพือสาํรวจความรู้ทีมีอยูก่่อนแล้วในตวัของนกัเรียน และมีการวิเคราะห์ว่าการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร  จากหลกัฐาน
การบนัทึกวิดีโอได้ชีให้เห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในคณิตศาสตร์ตลอดเวลาทีได้
พยายามหาวิธีแก้ปัญหา โดยนักเรียนใช้ภาษาพูดเป็นตัวบ่งชีถึงความรู้เกียวกับทศนิยมทีตัว
นกัเรียนมีอยูก่่อนแล้ว และความเข้าใจความคิดรวบยอดใหม่ทีเกิดขนึเกียวกบัทศนิยมอยา่งถกูต้อง 

 เลชเชอร์ (Lesher, 1971) ได้ศกึษาการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์กับนกัเรียนเกรด 4-7 

พบว่าความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ระหว่างชันมีความแตกต่างกันนนัคือ 
นกัเรียนชนัสงูกวา่จะมีความสามารถในการคิดเหตผุลเชิงตรรกศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนชนัตํากวา่  
 พุท(Putt , 1997:online) ได้ทําการศึกษาถึงปัจจัยทีส่งผลต่อการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เมือมีขบวนการแก้ปัญหาต่างกัน ตัวอย่างเช่นประชากรของนักเรียนระดับชัน
ประถมศกึษาปีที 5 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องแรกได้รับการสอนโดยใช้ยทุธวิธีการแก้ปัญหา อีกห้อง
หนงึให้นกัเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการพยายามแก้ปัญหาตา่งๆเอง ใช้เวลาทดสอบ 4 สปัดาห์ 
แล้ววดัผลสมัฤทธิทางการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทงั 2 กลุม่ พบว่า ความสามารถใน
การแก้ปัญหาไม่แตกตา่งกนั 

 ยูเล็ป (Ulep, 1990) ได้ศึกษากลยุทธ์ 2 วิธี ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยที
จุดประสงค์ของการศกึษาคือ ชีและเปรียบเทียบกลยุทธ์ทีใช้แก้ปัญหา 2 วิธีของครูคณิตศาสตร์ 2
กลุม่ คือ กลุม่ที 1 เป็นครูทีมีลกัษณะเป็น non - Formal Probability กลุม่ที 2 เป็นครูทีมีลกัษณะ
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Formal probability โดยสร้างปัญหาขนึมา 12 ปัญหา ให้ทงั 2 กลุม่ โดยทีทุกปัญหาเคยมีการ
ค้นคว้ามาแล้ว แต่ในการทดลองครังนีจะให้มีการถามและให้ตอบดงัๆ การประชุมร่วมกันของแต่
ละกลุ่มจะถูกอัดเสียงและวิดีโอ จากการทดลองพบว่า มีการใช้กลยุทธ์ง่ายๆ เพือแก้ปัญหาที
ซบัซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิงการตดัสินใจเกียวกับสถานการณ์  จะรู้ด้วยสญัชาติญาณเป็นไปโดย
อตัโนมติั  

 เคลลี (Kelley, 1993) ได้ศึกษายุทธวิธีในการแก้ปัญหาของนักเรียนทีมีความเข้าใจ
คลาดเคลอืนในวิชาพีชคณิตโดยทีนกัเรียนทีเรียนวิชาคณิตศาสตร์มักจะมีคณิตศาสตร์  การเรียนรู้
สามารถทําให้ความผิดพลาดทางระบบสว่นบุคคลถกูเปิดเผยออกมา 
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บทท ี3 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือสสวท. ของนกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  ในการวิจยัครังนี ผู้วิจยัดําเนินการตามขนัตอน ดงันี 
  1. กําหนดประชาการและเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั 
  3. เนือหาทีใช้ในการวิจยั 
  4. การสร้างและหาคณุภาพเครืองมือวิจยั 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. กาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย 
  ประชากรทใีช้ในการวิจัย 
  ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี เป็นนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที  ทีกําลงัเรียนในภาค
เรียนที  ปีการศึกษา  ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลยัราชภฏันครปฐม มีจํานวนทงัหมด  
ห้องเรียน จํานวนนกัเรียนทงัหมด  คน  
  กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ทีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  ทีได้มา
จากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster random sampling) จํานวน 2 ห้อง โดยแบ่งห้องที  เป็นกลุ่ม
ทดลอง คือ เป็นกลุม่ทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 40 คน และห้องที  
เป็นกลุม่ควบคมุ คือ เป็นกลุม่ทีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. จํานวน 40 คน 
 
2. ระยะเวลาทใีช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครังนีได้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาทดลอง
ทงัหมด 8 คาบ คาบละ 60 นาที และมีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) 75 นาท ี
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3. เนือหาทใีช้ในการวิจัย 
  เนือหาทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็นเนือหาสาระการเ รียนรู้คณิตศาสตร์พืนฐาน ชัน
มธัยมศกึษาปีที 1 ภาคเรียนที 2 เรืองโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว จํานวน 8 คาบ 
 
4. การสร้างและการหาคุณภาพเครืองมือวิจัย 
  4.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ในการสร้างและการหาคุณภาพของแผนจัดการ
เรียนรู้รายคาบ ผู้วิจยัดําเนินการสร้างตามลาํดบัขนัดงันี 
   4.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมทีเกียวข้องเพือออกแบบและสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้รายคาบ 
   4.1.2 ศกึษาองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบคือ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสาํคญั สาระการเรียนรู้ คุณลกัษณะการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ
การเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล 
  4.1.3 ดําเนินการเขียนแผนการเรียนรู้ทีได้จากข้อ 4.1.2 ไปตรวจคุณภาพของ
เครืองมือในด้านความตรงตามเนือหา (Content validity) โดยใช้วิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of item objective congruence หรือ IOC) โดยให้
ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ทา่นเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนแตล่ะข้อคําถามดงันี 
    -1 เมือ แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
    0 เมือ ไม่แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
    +1 เมือ แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 จากนันนําคะนนทีได้จากการพิจารณาของผู้ เชียวชาญทัง 3 ท่าน มาหาดัชนีความ
สอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ โดยใช้สตูรของ Rawinelli and Hambleton (ล้วน สาย
ยศ และองัคณา สายยศ, 2538) ดงันี 

       
N
RIOC  

 เมือ  IOC  แทน  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ 
    R  แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้ เชียวชาญ 
    N  แทน จํานวนผู้ เชียวชาญ 
 เกณฑ์ในการพิจารณาแตล่ะข้อคําถามมีดงันี 
    1. ข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตงัแต ่0.5 – 1.0 สามารถคดัเลอืกไว้ใช้ได้ 
    2. ข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตํากวา่ 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิง  
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  4.2 แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยดําเนินการสร้าง
ตามลําดับขันดังนี 
   4.2.1 ศกึษาเอกสาร ตํารา วรรณกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้องทงัในประเทศและ
ต่างประเทศเกียวกับทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพือทําการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
สาํคญัของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   4.2.2 ทําการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผู้วิจัย
ได้สร้างแบบทดสอบประเภทอัตนยั จํานวน 4 ข้อ ซึงแบ่งเป็นแบบทดสอบทักษะฉบบัก่อนเรียน
จํานวน 2 ข้อ และแบบทดสอบทักษะฉบับหลงัเรียนจํานวน 2 ข้อ โดยมีเนือหาสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ทีนกัเรียนได้เรียน 
  4.2.3 ตรวจคณุภาพของเครืองมือในด้านความตรงตามเนือหา (Content validity) 
โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of item 
objective congruence หรือ IOC) โดยให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่านเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนแต่
ละข้อคําถามดงันี 
    -1 เมือ แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
    0 เมือ ไม่แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
    +1 เมือ แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 จากนันนําคะนนทีได้จากการพิจารณาของผู้ เชียวชาญทัง 3 ท่าน มาหาดัชนีความ
สอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ โดยใช้สตูรของ Rawinelli and Hambleton (ล้วน สาย
ยศ และองัคณา สายยศ, 2538) ดงันี 

       
N
RIOC  

 เมือ  IOC  แทน  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ 
    R  แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้ เชียวชาญ 
    N  แทน จํานวนผู้ เชียวชาญ 
 เกณฑ์ในการพิจารณาแตล่ะข้อคําถามมีดงันี 
    1. ข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตงัแต ่0.5 – 1.0 สามารถคดัเลอืกไว้ใช้ได้ 
    2. ข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตํากวา่ 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิง 
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 4.3 เกณฑ์การประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยดําเนินการ
สร้างตามลําดับขันดังนี 
   4.3.1 ศกึษาเอกสาร ตํารา วรรณกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้องทงัในประเทศและ
ต่างประเทศเกียวกับทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพือทําการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
สาํคญัของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 4.3.2 ทําการสร้างแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดย
สงัเคราะห์เกณฑ์การประเมินและตวับง่ชีทกัษะการให้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ซึงประกอบด้วย 
เกณฑ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหา ความสามารถใน
การวางแผน การแก้ปัญหา ความสามารถในการดําเนินตามการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ตรวจสอบ 

 4.3.3 นําเกณฑ์การประเมินทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปตรวจคุณภาพ
ของเครืองมือในด้านความตรงตามเนือหา (Content validity) โดยใช้วิธีการหาค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of item objective congruence หรือ IOC) 
โดยให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ทา่นเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนแตล่ะข้อคําถามดงันี 

    -1 เมือ แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
    0 เมือ ไม่แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
    +1 เมือ แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 จากนันนําคะนนทีได้จากการพิจารณาของผู้ เชียวชาญทัง 3 ท่าน มาหาดัชนีความ
สอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ โดยใช้สตูรของ Rawinelli and hambleton (ล้วน สาย
ยศ และองัคณา สายยศ, 2538) ดงันี 

       
N
RIOC  

 เมือ  IOC  แทน  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ 
    R  แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้ เชียวชาญ 
    N  แทน จํานวนผู้ เชียวชาญ 
 เกณฑ์ในการพิจารณาแตล่ะข้อคําถามมีดงันี 
    1. ข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตงัแต ่0.5 – 1.0 สามารถคดัเลอืกไว้ใช้ได้ 
    2. ข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตํากวา่ 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิง 
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  4.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยดําเนินการสร้าง
ตามลําดับขันดังนี 
   4.4.1 ศกึษาเอกสาร ตํารา หลกัสตูร เนือหาทีเกียวข้องกับโจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1  
   4.4.2 ทําการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางคณิตศาสตร์ โดยผู้ วิจัยได้สร้าง
แบบทดสอบประเภทปรนยั จํานวน 20 ข้อ โดยมีเนือหาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ทีนกัเรียน
ได้เรียน 
 4.4.3 นําแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ไปตรวจคุณภาพของ
เครืองมือในด้านความตรงตามเนือหา (Content validity) โดยใช้วิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of item objective congruence หรือ IOC) โดยให้
ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ทา่นเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนแตล่ะข้อคําถามดงันี 

    -1 เมือ แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
    0 เมือ ไม่แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
    +1 เมือ แนใ่จวา่ข้อคําถามนนัสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 จากนันนําคะนนทีได้จากการพิจารณาของผู้ เชียวชาญทัง 3 ท่าน มาหาดัชนีความ
สอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ โดยใช้สตูรของ Rawinelli and Hambleton (ล้วน สาย
ยศ และองัคณา สายยศ, 2538) ดงันี 

       
N
RIOC  

 เมือ  IOC  แทน  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ 
    R  แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้ เชียวชาญ 
    N  แทน จํานวนผู้ เชียวชาญ 
 เกณฑ์ในการพิจารณาแตล่ะข้อคําถามมีดงันี 
    1. ข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตงัแต ่0.5 – 1.0 สามารถคดัเลอืกไว้ใช้ได้ 
    2. ข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตํากวา่ 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิง 
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูทีเกียวข้องโดยทําตามลาํดบัขนึดงันี 
 5.1 ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุด้วยแบบวดัทกัษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ฉบบัที 1 จํานวน 2 ข้อ และแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน
คณิตศาสตร์จํานวน 15 ข้อ โดยใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 75 นาที จากนนัทําการตรวจให้
คะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และตรวจให้คะแนน
แบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน 
 5.2 ดําเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในกลุม่ทดลองและจดัการเรียนรู้ตาม
คูมื่อของ สสวท.ในกลุม่ควบคมุ โดยใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้เป็นเวลา 2 ชวัโมง จํานวน 4 ครัง 
 5.3 ทําการทดสอบหลงัเรียน (Pro-test) กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุด้วยแบบวดัทกัษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ฉบบัที 2 จํานวน 2 ข้อ และแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน
คณิตศาสตร์จํานวน 15 ข้อ โดยใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 75 นาที จากนนัทําการตรวจให้
คะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และตรวจให้คะแนน
แบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน 
 5.4 นําคะแนนทดสอบวดัทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวดัผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน มาทําการวิเคราะห์ข้อมลูเพือทดสอบสมมติฐาน โดนใช้คา่เฉลยีเลขคณิต 
(Arithematic mean) คา่เบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบทีแบบไม่อิสระตอ่
กนั (t-test for dependent) 
 5.5 ให้นกัเรียนทําแบบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเพือทดสอบความคงทนในการเรียนรู้
กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 สถิติพนืฐาน ได้แก่ 
   6.1.1 คา่เฉลยีเลขคณิต (Arithematic mean : x ) มีสตูรการคํานวณ คือ (นพพร  
ธนะชยัขนัธ์, 2555) 
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     N  แทน จํานวนหนว่ยข้อมลู 
     แทน ผลรวม 
   6.1.2 คา่เบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) มีสตูรการคํานวณ ดงันี 

       
1

22

NN
xxN

DS ..  

   เมือ    ..DS  แทน คา่เบียงเบนมาตรฐาน 
         2x แทน ผลรวมของคะแนนกําลงัสอง  
       2x แทน ผลรวมของคะแนนกําลงัสอง  
     N  แทน จํานวนนกัเรียน 
 6.2 สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบทีแบบอิสระตอ่กนั (t-test for 
independent) มีสตูรการคํานวณดงันี  
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   เมือ 21 xx ,  แทน คา่เฉลยีของกลุม่ตวัอยา่งที 1,2 
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บทท ี4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือของ สสวท. ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม ผู้ วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทําการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐาน ดัง
รายละเอียดดงันี 
 ตอนที 1 เพือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 ตอนที 2 เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับ
การจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 ตอนที 3 เพือศกึษาความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที 1 เพือเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 จากการทีผู้วิจยัทําการวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท.  ด้วย
สถิติทดสอบ ( t-test independent) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปรากฏดงัตารางที 3 ดงันี 
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ตารางที 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 

คะแนน N Mean S.D df t Sig. 

การจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อ
ของสสวท. 

40 16.30  
39 3.40 0.00 

การจดัการเรียนรู้โดย 
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 40 18.18  

 
 จากตารางที 3 พบวา่ค่าสถิติทดสอบที( t-test) มีค่าเท่ากับ 3.40 และค่า p-value เท่ากับ 
0.00 ซึงน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทีกําหนดไว้ คือ 0.01 ดงันนั จึงสามารถสรุปได้ว่า ทกัษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือของ สสวท. ของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สงูกวา่หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.01 
ตอนที 2 เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการ
จดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 จากการทีผู้ วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท.  ด้วย
สถิติทดสอบ ( t-test independent) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปรากฏดงัตารางที 4 ดงันี 
ตารางที 4 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 

คะแนน N Mean S.D df t Sig. 

การจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อ
ของสสวท. 40 9 1.48 

39 5.84 0.00 
การจดัการเรียนรู้โดย 
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

40 11.18 1.82 
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 จากตารางที 4 พบวา่ค่าสถิติทดสอบที( t-test) มีค่าเท่ากับ 5.84 และค่า p-value เท่ากับ 
0.00  ซึงน้อยกว่าระดับนยัสําคญัทีกําหนดไว้ คือ 0.01 ดังนนั จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ 
สสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สงู
กวา่หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
ตอนที 3 เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 
ตารางที 5 ความคงทนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 
 จากตารางที 5 พบว่าค่าเฉลีย( x ) มีค่าเท่ากับ14.65 ซึงมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ดงันนั 
จึงสามารถสรุปได้ว่า ความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน N Total Mean Percent 

หลงัเรียน 40 24 18.18 75.75 
หลงัจากสนิสดุการเรียน  

2 สปัดาห์ 
40 24 14.65 80.58 
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บทท ี5 
สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 
สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือของ สสวท. ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม ผู้ วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทําการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐาน ดัง
รายละเอียดดงันี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพือเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 2. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ระหวา่งหลงัเรียน ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 3. เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ( x
18.18, ..DS 2.27)สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท.( x 16.38, ..DS 2.45) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 2. ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ( x 11.18, ..DS
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1.82) สูงกว่าการจัดการเรียนการรู้ตามคู่มือของ  สสวท .  ( x 9.00, ..DS 1.48) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 3. ความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
 1. ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงู
กว่าการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท . เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนัน
สง่เสริมให้ผู้ เรียนแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติจริงแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ระดมสมองเพือ
จัดระบบความคิดจนเกิดความเข้าใจปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เกิดกระบวนการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล  ซึงในกระบวนการจัดการเรียนรู้นนั
ครูผู้สอนเป็นผู้ ชีแนะ จดัสถานการณ์ และคอยกระตุ้นความคิดของผู้ เรียน ซึงสอดคล้องกับ ทิศนา 
แขมมณี (2545) กลา่วว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นเครืองมือ ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนําผู้ เรียนไป
เผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงหรือจดัสถานการณ์ให้เผชิญปัญหา โดยผู้ เรียนจะได้ฝึกการวิเคราะห์
ปัญหาและร่วมมือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ ซึงจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน   
ซึงสอดคล้องกับ ทอร์แรนซ์ (อ้างถึงใน ทองสขุ รวยสงูเนิน,2552) กลา่วว่า การระดมสมองหาวิธี
แก้ปัญหา ผู้ เรียนช่วยกันคิดวิธีการแก้ปัญหา โดยพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาทีหลากหลาย
แปลกใหม่จํานวนมาก การเลือกวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสุด ซึงการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง
สมําเสมอยอ่มทําให้ผู้ ทําการฝึกมีความคลอ่งแคลว่และมีความสามารถมากกวา่ผู้ ทีไม่ได้ฝึกหรือลง
มือปฏิบติัด้วยตนเอง และยงัสอดคล้องกบั วอลตนั และแมททิวส์ (Walton and Matthews, 1998) 
กลา่ววา่ “การให้ปัญหาตงัแตต้่นจะเป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ และถ้านกัเรียนแก้ปัญหา
ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนจําเนือหาความรู้นันได้ง่าย  มีจําเนือหาได้นานมากขึน เพราะมี
ประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ปัญหาทีใช้ในการจัดการเรียนรู้จะเป็นตวักระตุ้นใน
การเรียน และเป็นปัญหาทีต้องการคําอธิบายหรือความรู้จากหลาย ๆ วิชา ทําให้นกัเรียนได้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ความตอ่เนือง” ด้วยเหตผุลทีกลา่วมาข้างต้น จึงสง่ผลให้หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ทําให้ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงูกว่าก่อนเรียน และยงัสอดคล้องกับ
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ผลการวิจยัของ วาสนา กิมเทิง (2553) ทีได้ทําการวิจยัเรือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน(Problem-based learing) ทีมีต่อทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 ซึงผลการวิจัยพบว่า ทกัษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที 3 หลงัได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสงูกวา่ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ดงันนัจึง
สรุปได้วา่ ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของ
นกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่าการ
จดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. 
 2. ผลสมัฤทธิทางการเรียนระหว่างหลงัเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานสงูกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยกลา่ว
วา่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนนั ปัญหาจะเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ นกัเรียนมีอิสระในการใช้เหตุผลและประยุกต์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถคิดและตดัสนิใจในการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม ซงึสอดคล้องกบั บาร์รอว์ส และแทมบ
ลนิ (Barraws and Tamvly, 1980) ทีกลา่ววา่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นขนัตอนในการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานทีเป็นแนวทางในกระบวนการทํางานเพือนําไปสูก่ารแก้ปัญหา โดยสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้ในการจดัการกบัปัญหาได้อยา่งเหมาะสม นอกจากนียงักลา่วได้ว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยใช้การทํางานร่วมกันเป็นกลุม่ ซึงผู้ เรียนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิด วิเคราะห์ปัญหา รู้จักแสวงหาข้อมูลเพิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้อืนๆ เพือรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหาตดัสินใจ ซึงสอดคล้องกับบาโรว์ส และแทมบลิน 
กบั มีโล และ เอฟเวนเซน ( Barrows and, Evensen, 2000) ทีกลา่วถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ทีช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนมากขึน โดยได้รับความรู้ในเนือหาวิชาทีเป็นแบบบูรณาการจะมีความเกียวข้องกับ
ชีวิตประจําวนั ซงึผู้ เรียนจะใช้ความรู้ตา่งๆทีได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์เพือช่วยในการแก้ปัญหาและ
สอดคล้องกบัวนัดี  ตอ่เพ็ง (2553) ทีได้ทําการวิจยัเรือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
ทีมีต่อผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือง 
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หลงัได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัสงูกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.01 ทงันีเนืองมาจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลกั เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้
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ทีสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เมือนกัเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัแล้วทําให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนสูงขนึ จึงส่งผลให้
นกัเรียนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนได้ดียิงขนึ ดงันนัจึงทําให้ผลสมัฤทธิทางการ
เรียนระหวา่งหลงัเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลกัสงูกว่าการจัดการเรียนรู้ตาม
คูมื่อของ สสวท. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
 3. ความคงทนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สงู
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยกลา่วว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนการจัดการเรียนรู้เน้นให้
ผู้ เรียนฝึกปฏิบติัจริง ซึงอาศัยตวัปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ คิดวิเคราะห์เพือหา
วิธีการแก้ปัญหา ซงึการจดัการเรียนรู้จะใช้กระบวนการกลุม่สง่เสริมให้ผู้ เรียนช่วยกนัคิด ช่วยกนัทํา 
ช่วยกนัค้นคว้าหาคําตอบ และวิธีการแสดงคําตอบอยา่งเหมาะสม เพราะผู้ เรียนแต่ละกลุม่ช่วยกัน
แสวงหาข้อมูลทีจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ช่วยกันระดมความคิด แลกเปลียนความรู้ 
จากนนัจึงช่วยกนัตดัสนิใจเลอืกวิธีการหาคําตอบทีมีอย่างหลากหลาย ให้เป็นวิธีการทีดีทีสดุเพียง
หนงึวิธี ซึงผู้ เรียนจะได้ประสบการณ์ตรงเพราะลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นศุรา  หมดัอะตํา (2554) ทําการวิจยัเรือง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
และความคงคนในการคิดแก้ปัญหาทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความคงทนในการคิดแก้ปัญหาสงูกว่า
นกัเรียนทีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 
 จากผลการวิจยัพบวา่  
 1. การสอนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสง่ผลดีต่อทกัษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคงทนทางการเรียนรู้ จึงสมควร
สนบัสนนุจดัการเรียนรู้ในรูปแบบนี 

 2.  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนนั ทําให้ผู้ เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ 
มีความตืนตวัในการเรียนรู้เสมอ ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง มีความกล้าแสดงออก   จึงเป็น
วิธีการสอนวิธีการหนงึทีควรนําไปสอนในสาขาวิชาอืนๆ และเนือหาอืนๆ 
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 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน ดงันนัครูผู้สอนจึงควรจดบนัทึกหลงัการสอน เพือทีจะปรับปรุงแก้ปัญหาปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มากทีสดุ 

 4. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนนับางครังใช้เวลาค่อนข้างสงูมาก ผู้สอนจึง
ควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสม 

 5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูควรกระตุ้นให้นกัเรียนทํางานเป็น
กลุ่มโดยปรึกษากันอย่างสมําเสมอ และมีนําใจต่อกัน เพือให้การแก้ปัญหาประสบผลสําเร็จได้
ด้วยดี และในการจัดกลุม่ครูควรจัดกลุม่แบบคละความสามารถผู้ เรียนแบบ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
เพือให้ผู้ เรียนสง่เสริมการเรียนรู้ซงึกนัและกนั 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวิจัยครังต่อไป 

 ผลการวิจยัครังนีแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ
สง่เสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนให้สูงขนึ จึงสง่ผลให้ผลสมัฤทธิทางการเรียน
ของนกัเรียนเพิมขนึ จึงควรมีการทําวิจยัในสาระการเรียนรู้อืนๆตอ่ไป 

 1. การวิจยัครังนีเป็นการเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. เท่านนั ดังนนัจึงควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจทีผู้ เรียนมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ทงัสองรูปแบบด้วย 

 2. การวิจยัครังนีได้มีการพฒันาเกณฑ์การประเมินทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สําหรับการวิจัย ควรมีการทําวิจัยเพือพฒันาตัวบ่งชีถึงทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพือ
นําไปเป็นดชันีชีวดัคณุภาพของผู้ เรียนตอ่ไป 

 3. การวิจัยครังนีได้มีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการ
เรียนรู้ตามคู่มือของสสวท. ซึงวิธีการเรียนรู้มีด้วยกันอย่างหลากหลาย ดังนันจึงควรทําการ
เปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการเรียนรู้แบบอืนๆด้วย 
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มธัยมศกึษาปีที 1”. สารนิพนธ์ กศ.ม. , มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือคุณภาพงานวิจัย 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้ เชียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. แสงเดือน   เจริญฉิม  
 2.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ วสนัต์ เดือนแจ้ง  
 3. อาจารย์วนัดี มีทอง 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผู้ เชียวชาญด้านแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ 
 1. อาจารย์ ดร.รัตนา ศรีทศัน์  
 2. อาจารย์วรรุช อยูเ่ลห์  
 3. อาจารย์สมโชค ขําคํา  
เกณฑ์การประเมินทักษะการแก้ปัญหา 
ผู้วิจยัด้านการวิจยัทางคณิตศาสตร์ศกึษา 
 1.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. แสงเดือน   เจริญฉิม   
 2.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ วสนัต์ เดือนแจ้ง  
 3. อาจารย์สมโชค ขําคํา  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเนือหา 

ของเครืองมือสําหรับผู้เชียวชาญ  ประกอบด้วย 
 
 

 1. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
 2. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
คู่มือของ สสวท.  
 3. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของข้อคาํถามกับจุดประสงค์ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน 
 4 แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องกับเนือหาของแบบทดสอบทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 5. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องกับเนือหาของเกณฑ์การประเมินทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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1. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของเนือหา 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน.................................................................................วนัทีทําการประเมิน 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมาย

เหต ุ-   +  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือผู้ประเมิน........................................................................ตําแหนง่ 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน.................................................................................วนัทีทําการประเมิน 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมาย

เหต ุ-   +  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือผู้ประเมิน........................................................................ตําแหนง่ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน.................................................................................วนัทีทําการประเมิน 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมาย

เหต ุ-   +  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือผู้ประเมิน........................................................................ตําแหนง่ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชันมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน.................................................................................วนัทีทําการประเมิน 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมาย

เหต ุ-   +  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือผู้ประเมิน........................................................................ตําแหนง่ 
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2. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของเนือหา 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คู่มือของ สสวท. 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน.................................................................................วนัทีทําการประเมิน 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมาย

เหต ุ-   +  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือผู้ประเมิน........................................................................ตําแหนง่ 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน.................................................................................วนัทีทําการประเมิน 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมาย

เหต ุ-   +  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือผู้ประเมิน........................................................................ตําแหนง่ 
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สมุดกลาง



86 
 

แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน.................................................................................วนัทีทําการประเมิน 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมาย

เหต ุ-   +  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือผู้ประเมิน........................................................................ตําแหนง่ 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน.................................................................................วนัทีทําการประเมิน 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมาย

เหต ุ-   +  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้     
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล     
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้     
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้     
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือผู้ประเมิน........................................................................ตําแหนง่ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องของข้อคาํถาม 
กับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับจุดประสงค์ 

สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี  

 
 
ให้ทา่นผู้ เชียวชาญทําการประเมินข้อสอบแตล่ะข้อวา่มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์หรือไม่ โดย  

  +  หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบข้อนนัมีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 

    0 หมายถึง ไม่แนใ่จวา่ข้อสอบข้อนนัมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
  -  หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบข้อนนัไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 

ข้อ ข้อสอบ 
ความเห็นของผู้เชียวชาญ 

+   -  
จุดประสงค์ : นกัเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

1 
นิดหนอ่ยมีเงินจํานวนหนงึ เธอใช้เงินสองในสามของทีมีอยูซ่อื
หนงัสอืแล้วซอืขนม 10บาท ปรากฏวา่มีเงินเหลอื 50  บาท จงหา
วา่เดิมเธอมีเงินอยูเ่ทา่ใด 

   

2 
พีน้องสองคนช่วยกนัเก็บส้มในสวนได้ส้มรวมกนั 252 ผล คนน้อง
กองไว้กองละ 6  ผล นบัส้มรวมกนัได้ทงัหมด 34  กอง จงหา
จํานวนส้มทีแตล่ะคนเก็บได้ โดยเรียงจากพีไปน้อง 

   

 

นาย ก ขบัรถไปยงัเมืองๆหนงึ วนัแรกขบัไปได้ระยะทาง
3
1  ของ

ระยะทางทงัหมด วนัทีสองขบัไปได้ระยะทาง
4
3 ของระยะทาง

ทงัหมด ยงัเหลอืทางอีกเทา่ไรจึงจะถึงทีหมาย 

   

 
จงหาจํานวนคีสามจํานวนทีเรียงติดกนั ซงึผลตา่งของสองเทา่ของ
จํานวนคีทีมากทีสดุกบัจํานวนคีทีน้อยทีสดุเป็น 45  

   

 

มีนําเกลอือยูส่องชนิด ชนิด A มีเกลอื %15  ชนิด B มีเกลอื 
%25  ถ้าต้องการนํานําเกลอืทงัสองชนิดมาผสมกนัให้ได้นําเกลอื

ผสม  ลติร และมีเกลอื %18  จงหาวา่จะต้องใช้นําเกลอืชนิด A 
และชนิด B อยา่งละเทา่ไร 

   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ (ตอ่) 

ข้อ ข้อสอบ 
ความเห็นของผู้เชียวชาญ 

+   -  
6 ชายคนหนงึทางดินทางไปหมู่บ้านแหง่หนงึในตา่งจงัหวดั ครังแรก

เขาไปโดยรถไฟได้ระยะทาง 
8
3  ของงระยะทางทงัหมด แล้ว

เดินทางโดยรถยนต์ตอ่ไปอีก 
9
4  ของระยะทางทงัหมด ยงัเหลอื

ทางอีก 13 กิโลเมตร ซงึต้องเดินด้วยเท้า จงหาระยะทางทงัหมด 

   

7 ปัจจุบนัเตยอายมุากกวา่เตา๋ 6  ปี อีก 14 ปี ข้างหน้าอตัราสว่น
ของอายเุตยตอ่อายขุองเตา๋เป็น 4:5  จงหาผลคณูระหวา่งอายุ
เตยและเตา๋ในปัจจุบนั 

   

 พอ่ค้าคนหนงึซอืข้าวกล้องและข้าวมนัปเูพือนํามาผสมกนัให้ได้ 
100 กิโลกรัม เขาซอืข้าวมนัปกิูโลกรัมละ 20บาท ซอืข้าวกลอ่ง
กิโลกรัมละ 18บาท เมือนํามาผสมกนัแล้ว เขาขายได้กําไร 

%40  คิดเป็นกําไร 776  บาท อยากทราบวา่พอ่ค้าซอืข้าวมนัปู
มากีกิโลกรัม 

   

 พราวพายเรือในนํานิงได้ระยะทาง 3 กิโลเมตร ในเวลา 16  นาที 
หากพายเรือทวนนําในระยะทางเทา่เดิมจะใช้เวลา 20 นาที หาก
เขาพายเรือตามนําในระยะทางเทา่เดิมนีจะใช้เวลานานกีนาที 

   

 ป้าอุ๊ ทําซาลาเปาจํานวนหนงึไว้ขาย ตงัราคาขายลกูละ 12บาท 
จากต้นทนุลกูละ 7  บาทแตเ่นืองจากลกูค้านิยมรับประทาน
ซาลาเปาในตอนเช้ามากกวา่ตอนเย็น ป้าอุ๊จึงจูงใจให้ลกูค้าซอื
ซาลาเปาโดยลดราคา %50  หลงั 00:18 น. ปรากฏวา่กอ่นถึง
เวลาลดราคาป้าอุ๊ขายซาลาเปาได้ 95ลกู และหลงัเวลา 00:18  
น. ป้าอุ๊ขายซาลาเปาทีเหลอืได้ทงัหมดคิดแล้วได้กําไร %40  
จงหาวา่ป้าอุ๊ ทําซาลาเปาขายกีลกู 

   

 

 

 

   ส
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แบบประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ (ตอ่) 

ข้อ ข้อสอบ 
ความเห็นของผู้เชียวชาญ 

+   -  
11 ผลบวกของจํานวนเต็มสองจํานวนเป็น 70  ถ้าจํานวนหนงึน้อย

กวา่อีกจํานวนหนงึอยู ่  จงหาจํานวนสองจํานวนนนั วา่ตรงกบั
ข้อใด 

   

12 รูปสเีหลยีมผืนผ้ารูปหนงึด้านยาวยาวกวา่ 2  เทา่ของด้านกว้าง
อยู ่ 2  นิว ความยาวเส้นรอบรูปเทา่กบั 52  นิว จงหาความกว้าง
และความยาวของสเีหลยีมผืนผ้ารูปนี 

   

 แบง่เงินจํานวน 723,9  บาท ให้แก่ A,B และ C ถ้าอตัราสว่นใน
การแบง่เป็น 8:7:6:: CBA  แล้ว เขาจะได้สว่นแบง่เป็น
เงินคนละกีบาท (ตอบเรียง A,B และ C) 

   

 เด็กคนหนงึเดินจากบ้านไปโรงเรียนด้วยอตัราเร็ว 5  กม./ชม. ถึง
โรงเรียนช้าไป 2 นาที ถ้าเดินด้วยอตัราเร็ว 6  กม./ชม. ถึงโรงเรียน
เร็วไป 5  นาที จงหาวา่บ้านอยูห่า่งจากโรงเรียนกีกิโลเมตร 

   

 ในกระเป๋าถือใบหนงึมีเหรียญ 3  ชนิด คือ เหรียญบาท เหรียญห้า
บาท และเหรียญสบิบาท ปรากฏวา่มีเหรียญห้ามากกวา่เหรียญ
สบิบาทอยู ่32 เหรียญ และมีเหรียญบาทมากกวา่เหรียญห้าบาท
อยู ่ 41   เหรียญ ถ้ากระเป๋านนัมีเงินทงัสนิ 473บาท จงหาวา่มี
เหรียญชนิดละกีเหรียญ 

   

 ในการยิงปืนสะสมแต้มจํานวน 20  นดั ถ้าถกูเป้าจะได้ 20  แต้ม/
นดั หากยิงพลาดเป้าจะเสยี 5  แต้ม/นดั ร้อยโทขาขาดยิงปืนครังนี
ได้แต้มรวม 200 แต้ม จงหาวา่เขายิงถกูเป้ากีนดั 

   

 เมือ 5  ปีทีแล้ว ก: ข เป็น 2:3  ถ้าปัจจุบนั ก อายมุากกวา่ ข 10  
ปี แล้วปัจจุบนัทงัสองมีอายรุวมกนักีปี 

   

 จํานวนคูบ่วก 3  จํานวน ซงึอยูติ่ดกนัเรียงตามลาํดบัจากน้อยไป
มาก เมือนํามารวมกนัได้ 78  พอดี จํานวนทีอยูต่รงกลางมีคา่
เทา่กบัข้อใด 

   

 

 

   ส
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แบบประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ (ตอ่) 

ข้อ ข้อสอบ 
ความเห็นของผู้เชียวชาญ 

+   -  
 นํามนัไบโอดีเซล จํานวน 150ลติร มีนํามนัดีเซล %65  นอกนนั

เป็นนํามนัจากสบูดํ่า จะต้องเอานาํมนัดีเซลเติมลงไปกีลติร 
อตัราสว่นของความเข้มข้นของนํามนัดีเซลจึงเป็น %85 ( 

   

 เมืองจกัจีและเมืองเหน็บชาหา่งกนั 70  กม. ขนมกล้วยขีม้าด้วย
อตัราเร็ว 15กม./ชม. ออกจากเมืองจกัจีเวลา 00:9  น. ไปยงั
เมืองเหน็บชา สว่นบ้าหบินขีช้าด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. ออก
จากเมืองเหน็บชา เวลา 00:10  น. ไปยงัเมืองจกัจี จงหาวา่ทงั
สองจะได้พบกนัในเวลาใด 

   

 
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ลงชือผู้ประเมิน............................................ 
ตําแหนง่............................................... 
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4. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องกับเนือหา 
ของแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องข้อคาํถามกับจุดประสงค์ 

ของแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
ซงึมีสอดคล้องข้อคําถามกบัจุดประสงค์ ดงันี 
 1. ขนัทําความเข้าใจปัญหา 
 2. ขนัการวางแผนการแก้ปัญหา 
 3. ขนัดําเนินการแก้ปัญหา 
 4. ตรวจสอบปัญหา 
ผู้ประเมิน...................................................................วนัทีทําการประเมิน............................... 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ หมายเหต ุ

-   +  
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาฉบบักอ่นเรียน     
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน ข้อที      
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน ข้อที 2     
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาฉบบัหลงัเรียน     
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาฉบบัหลงัเรียน ข้อที      
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาฉบบัหลงัเรียน ข้อที      
 
ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชือผู้ประเมิน............................................ 
ตําแหนง่............................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้องกับเนือหาของ 
เกณฑ์การประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการแก้ปัญหา 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

ความสามารถในการ
ทําความเข้าใจ

ปัญหา 

3 สามารถรวบรวมข้อมลูและทําความเข้าใจปัญหาได้
ถกูต้อง 

2 
สามารถรวบรวมข้อมลูได้บางสว่นและเข้าใจปัญหา
บางสว่นไม่ถกูต้อง 

1 
ไม่สามารถรวบรวมข้อมลูหรือทําความเข้าใจปัญหาได้
น้อยมาก 

0 ไม่มีการแสดงถึงร่องรอยการเข้าใจปัญหา 

ความสามารถในการ
วางแผน 

การแก้ปัญหา 

3 
สามารถเลอืกวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมและเขียน
ประโยคคณิตศาสตร์ได้ถกูต้อง 

2 
สามารถเลอืกวิธีการแก้ปัญหา ซงึอาจจะนําไปสูคํ่าตอบ
ทีถกูแตย่งัมีบางสว่นผิดโดยอาจเขียนประโยค
คณิตศาสตร์ไม่ถกูต้อง 

1 สามารถเลอืกวิธีการแก้ปัญหาสว่นใหญ่ไม่ถกูต้อง 
0 ไม่เขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาได้ 

ความสามารถในการ
ดําเนินตามการ
แก้ปัญหา 

3 สามารถนําวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถกูต้อง 
2 สามารถนําวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ถกูต้องเป็นบางครัง 
1 สามารถนําวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้ไม่ถกูต้อง 
0 ไม่สามารถแสดงวิธีนําการแก้ปัญหาไปใช้ได้ 

ความสามารถในการ
ตรวจสอบ 

3 สามารถตรวจสอบคําตอบได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
2 สามารถตรวจสอบคําตอบได้ไม่สมบูรณ์และใช้

สญัลกัษณ์ไม่ถกูต้อง 
1 สามารถตรวจสอบคําตอบได้น้อยมาก 
0 ไม่สามารถแสดงการตรวจสอบคําตอบได้ 

ทมีา:ปรับปรุงจากกรมวิชาการ (2545). 
เกณฑ์การประเมิน(คะแนน) 
10-12 หมายถึง ดีมาก, 7 -9 หมายถึง ดี, 4-6 หมายถึง ปานกลาง, 1-3 หมายถึง พอใช้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องเนือหา 
ของเกณฑ์การประเมินทักษะการแก้ปัญหา 

 สาํหรับการวิจัยเรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
ผู้ประเมิน...............................................................................วนัทีทําการประเมิน.................... 

รายการประเมิน 

ความเห็น
ของ 

ผู้เชียวชาญ 

หมาย
เหต ุ

-   +   
. แตล่ะรายการประเมินสามารถจําแนกพฤติกรรมการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งชดัเจน 

    

2. กําหนดระดบัคะแนนมีความเหมาะสม     
3. เกณฑ์การพิจารณามีความเหมาะสมชดัเจน     
4. เกณฑ์การพิจารณามีความสอดคล้องกบัระดบัคะแนน     
5. กําหนดคา่นาํหนกัในแตล่ะรายการประเมินได้อยา่งเหมาะสม     
6. การกําหนดเกณฑ์ระดบัคณุภาพมีความเหมาะสม     
7. เกณฑ์การประเมินผลสามารถสะท้อนผลการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้ตามสภาพจริง 

    

8. เกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพของผู้ เรียน     
 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชือผู้ประเมิน............................................... 
        ตําแหนง่.............................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ผลเคราะห์ผลดัชนีความสอดคล้องของเนือหา 
ของเครืองมือ 

 
 

 1. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
 2. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของเนือหาแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือของ สสวท. 
 3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกับเนือหาของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน 
 4. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกับเนือหาของแบบทดสอบทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 5. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกับเนือหาของเกณฑ์การประเมินทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  
 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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1. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของเนือหา 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา 
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 1 ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม 
ตารางท ี6 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน +  +1 +  1.00 
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 

ค่าเฉลีย 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา 
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 2 ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม 
ตารางท ี7 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้ที 2  

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน +  +1 +  1.00 
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 

ค่าเฉลีย 1 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา 
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 3 ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม 
ตารางท ี8 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้ที 3 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน +  +1 +  1.00 
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 

ค่าเฉลีย 1 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา 
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 4 ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม 
ตารางท ี9 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้ที  4 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน +  +1 +  1.00 
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 

ค่าเฉลีย 1 
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ำนกัหอ
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2. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของเนือหา 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา 
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 1 ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม 
ตารางท ี10 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน +  +1 +  1.00 
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 

ค่าเฉลีย 1 

   ส
ำนกัหอ
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา 
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 2 ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม 
ตารางท ี11 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้ที 2 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน +  +1 +  1.00 
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 

ค่าเฉลีย 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา 
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 3 ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม 
ตารางท ี12 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้ที 3 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน +  +1 +  1.00 
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 

ค่าเฉลีย 1 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา 
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ที 4 ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
การจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม 
ตารางท ี13 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแผนการจดัการเรียนรู้ที 4 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัสอืการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สาระการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กบัศกัยภาพของผู้ เรียน +  +1 +  1.00 
. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
.  ความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบัการวดัประเมินผล +  +1 +  1.00 
. สือการเรียนรู้ 
.  ความสอดคล้องของสอืการเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนรู้ +  +1 +  1.00 
. การวัดประเมินผล 
.  ความสอดคล้องของการวดัประเมินผลกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ +  +1 +  1.00 

ค่าเฉลีย 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกับเนือหา 
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับจุดประสงค์ 

สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน  
 

ตารางท ี14 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจุดประสงค์ 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ท่าน ได้ทําการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
จุดประสงค์ ซงึเป็นเครืองมือวิจยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง 
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสสวท. ของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม 

ข้อ ข้อสอบ 
ความเห็นของ
ผู้เชียวชาญ IOC 

1 2 3 
จุดประสงค์ : นกัเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  

1 
นิดหนอ่ยมีเงินจํานวนหนงึ เธอใช้เงินสองในสามของทีมีอยูซ่อื
หนงัสอืแล้วซอืขนม 10บาท ปรากฏวา่มีเงินเหลอื 50  บาท จงหา
วา่เดิมเธอมีเงินอยูเ่ทา่ใด 

+1 +1 +1 1 

2 
พีน้องสองคนช่วยกนัเก็บส้มในสวนได้ส้มรวมกนั 252 ผล คนน้อง
กองไว้กองละ 6  ผล นบัส้มรวมกนัได้ทงัหมด 34  กอง จงหา
จํานวนส้มทีแตล่ะคนเก็บได้ โดยเรียงจากพีไปน้อง 

+1 0 +1 0.67 

 

นาย ก ขบัรถไปยงัเมืองๆหนงึ วนัแรกขบัไปได้ระยะทาง
3
1  ของ

ระยะทางทงัหมด วนัทีสองขบัไปได้ระยะทาง
4
3 ของระยะทาง

ทงัหมด ยงัเหลอืทางอีกเทา่ไรจึงจะถึงทีหมาย 

+1 0 +1 0.67 

 จงหาจํานวนคีสามจํานวนทีเรียงติดกนั ซงึผลตา่งของสองเทา่ของ
จํานวนคีทีมากทีสดุกบัจํานวนคีทีน้อยทีสดุเป็น 45  

+1 0 +1 0.67 

 

มีนําเกลอือยูส่องชนิด ชนิด A มีเกลอื %15  ชนิด B มีเกลอื %25  
ถ้าต้องการนํานําเกลอืทงัสองชนิดมาผสมกนัให้ได้นําเกลอืผสม  
ลติร และมีเกลอื %18  จงหาวา่จะต้องใช้นําเกลอืชนิด A และชนิด 
B อยา่งละเทา่ไร 

+1 +1 +1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111 
 

 

 
 

ข้อ ข้อสอบ 
ความเห็นของ
ผู้เชียวชาญ IOC 

1 2 3 
6 ชายคนหนงึทางดินทางไปหมู่บ้านแหง่หนงึในตา่งจงัหวดั ครังแรก

เขาไปโดยรถไฟได้ระยะทาง 
8
3  ของงระยะทางทงัหมด แล้วเดินทาง

โดยรถยนต์ตอ่ไปอีก 
9
4  ของระยะทางทงัหมด ยงัเหลอืทางอีก 13

กิโลเมตร ซงึต้องเดินด้วยเท้า จงหาระยะทางทงัหมด 

+1 +1 +1 1 

7 ปัจจุบนัเตยอายมุากกวา่เตา๋ 6  ปี อีก 14 ปี ข้างหน้าอตัราสว่นของ
อายเุตยตอ่อายขุองเตา๋เป็น 4:5  จงหาผลคณูระหวา่งอายเุตยและ
เตา๋ในปัจจุบนั 

+1 +1 +1 1 

 พอ่ค้าคนหนงึซอืข้าวกล้องและข้าวมนัปเูพือนํามาผสมกนัให้ได้ 
100 กิโลกรัม เขาซอืข้าวมนัปกิูโลกรัมละ 20 บาท ซอืข้าวกลอ่ง
กิโลกรัมละ 18บาท เมือนํามาผสมกนัแล้ว เขาขายได้กําไร %40  
คิดเป็นกําไร 776  บาท อยากทราบวา่พอ่ค้าซอืข้าวมนัปมูากี
กิโลกรัม 

+1 0 +1 0.67 

 พราวพายเรือในนํานิงได้ระยะทาง 3 กิโลเมตร ในเวลา 16  นาที 
หากพายเรือทวนนําในระยะทางเทา่เดิมจะใช้เวลา 20 นาที หากเขา
พายเรือตามนําในระยะทางเทา่เดิมนีจะใช้เวลานานกีนาที 

+1 +1 +1 1 

 ป้าอุ๊ ทําซาลาเปาจํานวนหนงึไว้ขาย ตงัราคาขายลกูละ 12บาท จาก
ต้นทนุลกูละ 7  บาทแตเ่นืองจากลกูค้านิยมรับประทานซาลาเปาใน
ตอนเช้ามากกวา่ตอนเย็น ป้าอุ๊จึงจูงใจให้ลกูค้าซอืซาลาเปาโดยลด
ราคา %50  หลงั 00:18 น. ปรากฏวา่ก่อนถึงเวลาลดราคาป้าอุ๊
ขายซาลาเปาได้ 95ลกู และหลงัเวลา 00:18  น. ป้าอุ๊ขาย
ซาลาเปาทีเหลอืได้ทงัหมดคิดแล้วได้กําไร %40  
จงหาวา่ป้าอุ๊ ทําซาลาเปาขายกีลกู 

+1 +1 +1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ ข้อสอบ 
ความเห็นของ
ผู้เชียวชาญ IOC 

1 2 3 
11 ผลบวกของจํานวนเต็มสองจํานวนเป็น 70  ถ้าจํานวนหนงึน้อย

กวา่อีกจํานวนหนงึอยู ่  จงหาจํานวนสองจํานวนนนั วา่ตรงกบัข้อ
ใด 

+1 0 +1 0.67 

12 รูปสเีหลยีมผืนผ้ารูปหนงึด้านยาวยาวกวา่ 2  เทา่ของด้านกว้างอยู ่
2  นิว ความยาวเส้นรอบรูปเทา่กบั 52  นิว จงหาความกว้างและ
ความยาวของสเีหลยีมผืนผ้ารูปนี 

+1 +1 +1 1 

 แบง่เงินจํานวน 723,9  บาท ให้แก่ A,B และ C ถ้าอตัราสว่นในการ
แบง่เป็น 8:7:6:: CBA  แล้ว เขาจะได้สว่นแบง่เป็นเงินคน
ละกีบาท (ตอบเรียง A,B และ C) 

+1 +1 +1 1 

 เด็กคนหนงึเดินจากบ้านไปโรงเรียนด้วยอตัราเร็ว 5  กม./ชม. ถึง
โรงเรียนช้าไป 2 นาที ถ้าเดินด้วยอตัราเร็ว 6  กม./ชม. ถึงโรงเรียน
เร็วไป 5  นาที จงหาวา่บ้านอยูห่า่งจากโรงเรียนกีกิโลเมตร 

+1 +1 +1 1 

 ในกระเป๋าถือใบหนงึมีเหรียญ 3  ชนิด คือ เหรียญบาท เหรียญห้า
บาท และเหรียญสบิบาท ปรากฏวา่มีเหรียญห้ามากกวา่เหรียญสบิ
บาทอยู ่32 เหรียญ และมีเหรียญบาทมากกวา่เหรียญห้าบาทอยู ่
41   เหรียญ ถ้ากระเป๋านนัมีเงินทงัสนิ 473บาท จงหาวา่มีเหรียญ
ชนิดละกีเหรียญ 

+1 +1 +1 1 

 ในการยิงปืนสะสมแต้มจํานวน 20  นดั ถ้าถกูเป้าจะได้ 20  แต้ม/
นดั หากยิงพลาดเป้าจะเสยี 5  แต้ม/นดั ร้อยโทขาขาดยิงปืนครังนี
ได้แต้มรวม 200 แต้ม จงหาวา่เขายิงถกูเป้ากีนดั 

+1 +1 +1 1 

 เมือ 5  ปีทีแล้ว ก: ข เป็น 2:3  ถ้าปัจจุบนั ก อายมุากกวา่ ข 10  ปี 
แล้วปัจจุบนัทงัสองมีอายรุวมกนักีปี 

+1 +1 +1 1 

 จํานวนคูบ่วก 3  จํานวน ซงึอยูติ่ดกนัเรียงตามลาํดบัจากน้อยไป
มาก เมือนํามารวมกนัได้ 78  พอดี จํานวนทีอยูต่รงกลางมีคา่
เทา่กบัข้อใด 

+1 0 +1 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ ข้อสอบ 
ความเห็นของ
ผู้เชียวชาญ IOC 

1 2 3 
 นํามนัไบโอดีเซล จํานวน 150ลติร มีนํามนัดีเซล %65  นอกนนั
เป็นนํามนัจากสบูดํ่า จะต้องเอานาํมนัดีเซลเติมลงไปกีลติร 
อตัราสว่นของความเข้มข้นของนํามนัดีเซลจึงเป็น %85 ( 

+1 +1 +1 1 

 เมืองจกัจีและเมืองเหน็บชาหา่งกนั 70  กม. ขนมกล้วยขีม้าด้วย
อตัราเร็ว 15กม./ชม. ออกจากเมืองจกัจีเวลา 00:9  น. ไปยงั
เมืองเหน็บชา สว่นบ้าหบินขีช้าด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. ออกจาก
เมืองเหน็บชา เวลา 00:10  น. ไปยงัเมืองจกัจี จงหาวา่ทงัสองจะ
ได้พบกนัในเวลาใด 

+1 +1 +1 1 

ค่าเฉลีย 0.90 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกับเนือหา 
ของแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกับเนือหา 
สําหรับแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาสาํหรับ
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซงึเป็นเครืองมือวจิยั เรือง การเปรียบเทียบ
ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปี
ที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
 
ตารางท ี15 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ IOC 

1 2 3 
แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาฉบับก่อนเรียน     
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน ข้อที  +1 +1 +1 1 
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน ข้อที 2 +1 +1 +1 1 
แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาฉบับหลังเรียน     
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาฉบบัหลงัเรียน ข้อที  0 +1 +1 0.67 
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาฉบบัหลงัเรียน ข้อที  +1 +1 +1 1 

ค่าเฉลีย 0.92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกับเนือหา 
ของเกณฑ์การประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องเนือหา 
ของเกณฑ์การประเมินทักษะการแก้ปัญหา 

 
 จากผู้ เชียวชาญทงั 3 ทา่น ได้ทําการประเมินความสอดคล้องกบัเนือหาของเกณฑ์การ
ประเมินทกัษะการแก้ปัญหา ซงึเป็นเครืองมือวิจยั เรือง การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบสสวท. ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
 
ตารางท ี16 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหาสาํหรับแบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

IOC 

1 2 3  
. แตล่ะรายการประเมินสามารถจําแนกพฤติกรรมการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1 

2. กําหนดระดบัคะแนนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1 
3. เกณฑ์การพิจารณามีความเหมาะสมชดัเจน 0 +1 +1 0.67 
4. เกณฑ์การพิจารณามีความสอดคล้องกบัระดบัคะแนน +1 +1 +1 1 
5. กําหนดคา่นาํหนกัในแตล่ะรายการประเมินได้อยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 1 
6. การกําหนดเกณฑ์ระดบัคณุภาพมีความเหมาะสม 0 +1 +1 0.67 
7. เกณฑ์การประเมินผลสามารถสะท้อนผลการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้ตามสภาพจริง 

+1 +1 +1 1 

8. เกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
ผู้ เรียน 

+1 +1 +1 1 

ค่าเฉลีย 0.92 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ตัวอย่างเครืองมือทใีช้งานการวิจัย  ประกอบด้วย 

 
 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน 
  4. แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
รหสัวิชา ค21102     ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 
เรือง โจทย์ปัญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เวลาจดัการเรียนรู้ 2 ชวัโมง 
ผู้สอน นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ 
.............................................................................................................................................. 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . ด้านความรู้ 
  นกัเรียนสามารถสร้างประโยคสญัลกัษณ์จากใบกิจกรรมที  “มาทายอายกุนัเถอะ” 
พร้อมทงัสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบจากการคํานวณได้ 
 . ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความเป็นเหตุ
และผลทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
 . ด้านคณุลกัษณะ 
  นกัเรียนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
2. สาระสําคัญ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  เป็นการหาคําตอบจากการตีความหมายของโจทย์ทีมี
ลกัษณะเป็นประโยคภาษาโดยแปลงประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
ลกัษณะสมการ  แล้วใช้สมบติัการเทา่กนัช่วยในการแก้สมการ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากปัญหาทีกําหนดให้ 
 2. หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา 
 3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ  
4. คุณลักษณะการเรียนรู้ 
 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความกล้าแสดงออก 
 4. มีความรับผิดชอบ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



121 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
 1. นําเสนอปัญหา 
  1.1 ครูนกัเรียนทําแบบวดัทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใช้เวลาในการทํา
แบบทดสอบ 60 นาที 
  1.2 ครูแบง่กลุม่ให้นกัเรียนโดยคละความสามารถ แบบ เก่ง ปานกลาง อ่อน ซงึแตล่ะ
กลุม่มีสมาชิกจํานวน 5 คน และแต่ละคนจะมีหมายเลขสมาชิกตงัแต ่1-5 เป็นเลขประจําตวั  
  1.3 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัทบทวนการแก้ปัญหาสมการและสุม่ถามนกัเรียน
แตล่ะกลุม่ เพือแลกเปลยีนความคิด 
  1.4 ครูแจกนําเสนอปัญหาโดยแจกใบกิจกรรมที 1 ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ศกึษา พร้อม
ทงักระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความท้าทาย เพือให้นกัเรียนมีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา 
 2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
  2.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัระดมความคิด แลกเปลยีนความคิดของตนเอง วา่
ปัญหาต้องการจะให้หาสงิใดทีจะได้มาซงึคําตอบ 
 3. ขันการแก้ไขปัญหา 
  3.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัเชือมโยงสงิตา่งๆ ทีโจทย์กําหนดให้ พร้อมทงัหาวิธีใน
การแก้ปัญหา  
  3.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้รูปแบบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในลกัษณะตา่งๆ
และทําการแสดงวิธีการแก้สมการเพือหาคําตอบ 
  3.3 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัตรวจสอบคําตอบ วา่ตรงกับสงิทีโจทย์ให้หาหรือไม่ 
 4. ขันการนําเสนอปัญหา 
  4.1 ครูสุม่นําแทนนกัเรียนแต่ละกลุม่โดยวิธีการจบัสลาก เพือออกมานําเสนอขนัตอน
วิธีการแก้ปัญหาของกลุม่ตนเอง ซงึแตล่ะกลุม่อาจจะใช้วิธีการนําเสนอแตกตา่งกนั  
 5. ขันสรุปและประเมินผล 
  5.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัตรวจใบกิจกรรมที 1 
  5.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทงัเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ซกัถาม เกียวกบัประเด็นทีมีข้อสงสยั 
  5.3 .ให้นกัเรียนแตล่ะคนทําใบงานที 1 เป็นการบ้านเพือฝึกทกัษะของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 
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6. สือการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมที 1  
 2. ใบงานที 1 
7. การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. การตรวจใบงาน ใบกิจกรรม 
 2. สงัเกตความตงัใจและความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม่ 
 3. สงัเกตการณ์นําเสนอหน้าชนัเรียน 
 เครืองมือ 
 1. ใบงาน ใบกิจกรรม 
8. บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชือ ……..………………………………………….. ผู้สอน 
                                                                           (นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ) 

                                                            วนัที...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ใบกิจกรรมท ี1 
มาทายอายุกันเถอะ...!!! 

 
คาํชีแจง ให้นกัเรียนอ่านปัญหาตอ่ไปนีแล้วช่วยกนัแก้ไขปัญหาให้ถกูต้อง 
ปัญหาท ี1 
เมือ 8 ปีทีแล้ว อาย ุก:ข เป็น 3:2 ถ้าปัจจุบนั ก อายมุากกวา่ ข 11 ปี แล้วปัจจุบนัทงัสองมีอายุ
รวมกนักีปี 
 
1. นําเสนอปัญหา 
เมือ 8 ปีทีแล้ว อาย ุก:ข เป็น 3:2 ถ้าปัจจุบนั ก อายมุากกวา่ ข 11 ปี แล้วปัจจุบนัทงัสองมีอายุ
รวมกนักีปี 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………
.……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหาท ี2 
เมือ พ.ศ. 2534 ข้าวต้มอายเุป็น 3 เทา่ของไขเ่จียว ถ้าถึง พ.ศ. 2558 ไขเ่จียวอายมุากกวา่ครึงหนงึ
ของอายขุ้าวต้มอยู ่7 ปี จงหาวา่ไขเ่จียวเกิด พ.ศ. อะไร 
1. นําเสนอปัญหา 
เมือ พ.ศ. 2534 ข้าวต้มอายเุป็น 3 เทา่ของไขเ่จียว ถ้าถึง พ.ศ. 2558 ไขเ่จียวอายมุากกวา่ครึงหนงึ
ของอายขุ้าวต้มอยู ่7 ปี จงหาวา่ไขเ่จียวเกิด พ.ศ. อะไร 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานท ี1 
 
 
คาํสัง จงแสดงวิธีทําให้ถกูต้อง 
1. ผู้หญิงคนหนงึอาย ุ72 ปี มีบุตร 3 คน ซงึอายขุองบุตรทีเรียงตอ่กนัหา่งกนั 2 ปี ผลรวมของอายุ
บุตรทงัสามเทา่กบัอายขุองมารดา ต้องการทราบวา่ บุตรแตล่ะคนมีอายเุทา่กบัเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. อตัราสว่นของอายปัุจจุบนัของเพือนกบัฝน เป็น 2:3 ในเวลา 5 ปีข้างหน้า อตัราสว่นของอายุ
ของคนทงัสองเป็น 3:4 อยากทราบวา่ผลคณูของอายทุงัสองคนเทา่กบัเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
รหสัวิชา ค21102     ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 
เรือง โจทย์ปัญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เวลาจดัการเรียนรู้ 2 ชวัโมง 
ผู้สอน นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ 
.............................................................................................................................................. 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . ด้านความรู้ 
  นกัเรียนสามารถสร้างประโยคสญัลกัษณ์จากใบกิจกรรมที  “หาได้หรือไม่” พร้อมทงั
สามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบจากการคํานวณได้ 
 . ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความเป็นเหตุ
และผลทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
 . ด้านคณุลกัษณะ 
  นกัเรียนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
2. สาระสําคัญ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  เป็นการหาคําตอบจากการตีความหมายของโจทย์ทีมี
ลกัษณะเป็นประโยคภาษาโดยแปลงประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
ลกัษณะสมการ  แล้วใช้สมบติัการเทา่กนัช่วยในการแก้สมการ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากปัญหาทีกําหนดให้ 
 2. หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา 
 3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ  
4. คุณลักษณะการเรียนรู้ 
 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความกล้าแสดงออก 
 4. มีความรับผิดชอบ 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
 1. นําเสนอปัญหา 
  1.1 ครูแบง่กลุม่ให้นกัเรียนโดยคละความสามารถ แบบ เก่ง ปานกลาง อ่อน ซงึแตล่ะ
กลุม่มีสมาชิกจํานวน 5 คน และแต่ละคนจะมีหมายเลขสมาชิกตงัแต ่1-5 เป็นเลขประจําตวั  
  1.2 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัทบทวนการแก้ปัญหาสมการจากการเรียนในครัง
ทีผา่นมา และสุม่ถามนกัเรียนแตล่ะกลุม่ เพือแลกเปลยีนความคิด 
  1.3 ครูแจกนําเสนอปัญหาโดยแจกใบกิจกรรมที 2 ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ศกึษา พร้อม
ทงักระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความท้าทาย เพือให้นกัเรียนมีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา 
 2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
  2.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัระดมความคิด แลกเปลยีนความคิดของตนเอง วา่
ปัญหาต้องการจะให้หาสงิใดทีจะได้มาซงึคําตอบ 
 3. ขันการแก้ไขปัญหา 
  3.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัเชือมโยงสงิตา่งๆ ทีโจทย์กําหนดให้ พร้อมทงัหาวิธีใน
การแก้ปัญหา  
  3.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้รูปแบบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในลกัษณะตา่งๆ
และทําการแสดงวิธีการแก้สมการเพือหาคําตอบ 
  3.3 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัตรวจสอบคําตอบ วา่ตรงกบัสงิทีโจทย์ให้หาหรือไม่ 
 4. ขันการนําเสนอปัญหา 
  4.1 ครูสุม่นําแทนนกัเรียนแต่ละกลุม่โดยวิธีการจบัสลาก เพือออกมานําเสนอขนัตอน
วิธีการแก้ปัญหาของกลุม่ตนเอง ซงึแตล่ะกลุม่อาจจะใช้วิธีการนําเสนอแตกตา่งกนั  
 5. ขันสรุปและประเมินผล 
  5.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัตรวจใบกิจกรรมที 2 
  5.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทงัเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ซกัถาม เกียวกบัประเด็นทีมีข้อสงสยั 
  5.3 .ให้นกัเรียนแตล่ะคนทําใบงานที 2 เป็นการบ้านเพือฝึกทกัษะของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 
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6. สือการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมที 2  
 2. ใบงานที 2 
7. การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. การตรวจใบงาน ใบกิจกรรม 
 2. สงัเกตความตงัใจและความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม่ 
 3. สงัเกตการณ์นําเสนอหน้าชนัเรียน 
 เครืองมือ 
 1. ใบงาน ใบกิจกรรม 
8. บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชือ ……..………………………………………….. ผู้สอน 
                                                                           (นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ) 

                                                            วนัที...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ใบกิจกรรมท ี2 
หาได้หรือไม่…??? 

 
 
คาํชีแจง ให้นกัเรียนอ่านปัญหาตอ่ไปนีแล้วช่วยกนัแก้ไขปัญหาให้ถกูต้อง 
ปัญหาท ี3 
ลกูตาลกําลงัทําการทดลองชนิดหนงึ แล้วตอนนียงัหาคําตอบไม่ได้ ซงึลกูตาลมาขอให้นกัเรียนช่วย 
โดยลกูตาลให้พูดวา่ “ต้องใช้สว่นผสมทีเป็นกรดเข้มข้น 50% ผสมกบักรดบริสทุธิเข้มข้น 100% 
อยา่งละเทา่ใด จึงจะได้สว่นผสมทีมีความเข้มข้น 85% จํานวน 12 ลติร” นกัเรียนช่วยลกูตาลหา
คําตอบหนอ่ยนะคะ....??? 
1. นําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหาท ี4 
ขวดสองใบบรรจุนมและนําผสมกนั ขวดแรกมีนมตอ่นําในอตัราสว่น 8:3 และขวดใบทีสองมีนมตอ่
นําในอตัราสว่น 5:1 เมือนํานมและนําในขวดทงัสองมาผสมกนัแล้วใสใ่นถงั 35 แกลลอนจะได้นม
ตอ่นําในอตัราสว่น 4:1 สว่นผสมในถงันีมาจากขวดใบแรกกีแกลลอน 
1. นําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานท ี2 
 
คาํสัง จงแสดงวิธีทําให้ถกูต้อง 
1. ดํา แดง และเขียว ได้รับคา่จ้างรวมกนัวนัละ 705 บาท ดําได้คา่จ้าง 125% ของแดง คา่จ้างของ
ดําคิดเป็น 75% ของเขียว ดําได้คา่จ้างรวมกบัเขียวเป็นเงินเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. บริษัทมีดีจํากดัได้จําหนา่ยตวัคอนเสร์ิตเพือให้ประชาชนเข้าชมการแสดงดนตรีในระดบั
นานาชาติ ซงึมีบตัรจําหนา่ยสามราคา คือ 2,400 บาท 1,800 บาท และ 1,500 บาท ปรากฏวา่

ขายบตัรราคา 2,400 บาท ได้จํานวน
4
1 ของราคาบตัร 1,800 บาท และขายบตัรราคา 1,800 บาท 

ได้จํานวน
3
1 ของบตัรราคา 1,500 บาท ถ้าจําหนา่ยบตัรได้เงิน 12,006,000 บาท จะขายบตัรได้

ทงัหมดกีใบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 

 
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
รหสัวิชา ค21102     ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 
เรือง โจทย์ปัญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เวลาจดัการเรียนรู้ 2 ชวัโมง 
ผู้สอน นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ 
.............................................................................................................................................. 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . ด้านความรู้ 
  นกัเรียนสามารถสร้างประโยคสญัลกัษณ์จากใบกิจกรรมที  “การคํานวณทีกํากวม” 
พร้อมทงัสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบจากการคํานวณได้ 
 . ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความเป็นเหตุ
และผลทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
 . ด้านคณุลกัษณะ 
  นกัเรียนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
2. สาระสําคัญ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  เป็นการหาคําตอบจากการตีความหมายของโจทย์ทีมี
ลกัษณะเป็นประโยคภาษาโดยแปลงประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
ลกัษณะสมการ  แล้วใช้สมบติัการเทา่กนัช่วยในการแก้สมการ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากปัญหาทีกําหนดให้ 
 2. หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา 
 3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ  
4. คุณลักษณะการเรียนรู้ 
 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความกล้าแสดงออก 
 4. มีความรับผิดชอบ 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
 1. นําเสนอปัญหา 
  1.1 ครูแบง่กลุม่ให้นกัเรียนโดยคละความสามารถ แบบ เก่ง ปานกลาง อ่อน ซงึแตล่ะ
กลุม่มีสมาชิกจํานวน 5 คน และแต่ละคนจะมีหมายเลขสมาชิกตงัแต ่1-5 เป็นเลขประจําตวั  
  1.2 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัทบทวนการแก้ปัญหาสมการจากการเรียนในครัง
ทีผา่นมา และสุม่ถามนกัเรียนแตล่ะกลุม่ เพือแลกเปลยีนความคิด 
  1.3 ครูแจกนําเสนอปัญหาโดยแจกใบกิจกรรมที 3 ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ศกึษา พร้อม
ทงักระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความท้าทาย เพือให้นกัเรียนมีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา 
 2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
  2.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัระดมความคิด แลกเปลยีนความคิดของตนเอง วา่
ปัญหาต้องการจะให้หาสงิใดทีจะได้มาซงึคําตอบ 
 3. ขันการแก้ไขปัญหา 
  3.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัเชือมโยงสงิตา่งๆ ทีโจทย์กําหนดให้ พร้อมทงัหาวิธีใน
การแก้ปัญหา  
  3.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้รูปแบบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในลกัษณะตา่งๆ
และทําการแสดงวิธีการแก้สมการเพือหาคําตอบ 
  3.3 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัตรวจสอบคําตอบ วา่ตรงกบัสงิทีโจทย์ให้หาหรือไม่ 
 4. ขันการนําเสนอปัญหา 
  4.1 ครูสุม่นําแทนนกัเรียนแต่ละกลุม่โดยวิธีการจบัสลาก เพือออกมานําเสนอขนัตอน
วิธีการแก้ปัญหาของกลุม่ตนเอง ซงึแตล่ะกลุม่อาจจะใช้วิธีการนําเสนอแตกตา่งกนั  
 5. ขันสรุปและประเมินผล 
  5.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัตรวจใบกิจกรรมที 3 
  5.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทงัเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ซกัถาม เกียวกบัประเด็นทีมีข้อสงสยั 
  5.3 .ให้นกัเรียนแตล่ะคนทําใบงานที 3 เป็นการบ้านเพือฝึกทกัษะของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 
6. สือการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมที 3  
 2. ใบงานที 3 
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7. การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. การตรวจใบงาน ใบกิจกรรม 
 2. สงัเกตความตงัใจและความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม่ 
 3. สงัเกตการณ์นําเสนอหน้าชนัเรียน 
  เครืองมือ 
 1. ใบงาน ใบกิจกรรม 
8. บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชือ……..…………………………………………. .ผู้สอน 
                                                  (นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ) 

                                                      วนัที...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ใบกิจกรรมท ี3 

การคาํถามทกีาํกวม...!?! 
 
 

คาํชีแจง ให้นกัเรียนอ่านปัญหาตอ่ไปนีแล้วช่วยกนัแก้ไขปัญหาให้ถกูต้อง 
ปัญหาท ี5 
ถงัใบหนงึมีทอ่สาํหรับเปิดนําเข้า 2 ทอ่ ทอ่แรกเปิดนําเข้าเต็มถงัในเวลา 1 ชวัโมงครึง อีกทอ่หนงึ
เปิดนําเข้าเต็มถงัในเวลา 2 ชวัโมง และมีทอ่สาํหรับเปิดนําทงิอีกหนงึทอ่ซงึสามารถเปิดนําเต็มถงั
อยูทิ่งได้หมดถงัในเวลา 2 ชวัโมงครึง ถ้าถงัใบนีมีนําอยูส่ว่นหนงึ แล้วเปิดทอ่ทงัสามพร้อมกนั 

พบวา่ทําให้มีนําเต็มถงัในเวลา
23
213  นาที เดิมมีนําเหลอือยูใ่นถงัคิดเป็นเศษสว่นเทา่ใดของความจุ

ของถงั 
1. นําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหาท ี6 
ในการซ้อมยิงปืน นงึ ปิง และยา่ง ยิงปืนด้วยจํานวนครังเทา่กนั ปรากฏวา่นงึยิงปืน 3 ครัง ถกูเป้า 2 
ครัง ปิงยิงปืน 5 ครัง ถกูเป้า 4 ครัง สว่นยา่งยิงปืน 6 ครัง ถกูเป้า 5 ครัง ถ้านบัจํานวนครังทีทงัสาม
คนยิงปืนได้เป็น 897 ครัง แล้วจํานวนครังทียิงถกูเป้าของคนทียิงถกูมากทีสดุกบัถกูน้อยทีสดุ
แตกตา่งกนัเทา่ไร 
1. นําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



137 
 

 
 

ใบงานท ี3 
 
 
คาํสัง จงแสดงวิธีทําให้ถกูต้อง 

1. ร้านพิมพ์ดีด ซอืเครืองพิมพ์ดีดมาราคาเครืองละ 3,360 บาท ขายไป
3
2 ของจํานวนเครือง

พิมพ์ดีดทีซอืมาราคาเครืองละ 4,620 บาท และขายอีก 2 เครือง ราคาเครืองละ 4,500 บาท ตอ่มา
ขายทีเหลอืไปเครืองละ 3,840 บาท ปรากฏวา่ได้กําไรทงัสนิ 13,320 บาท ร้านขายเครืองพิมพ์ดีด
ซอืเครืองพิมพ์ดีดมาจํานวนเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
รหสัวิชา ค21102     ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 
เรือง โจทย์ปัญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เวลาจดัการเรียนรู้ 2 ชวัโมง 
ผู้สอน นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ 
.............................................................................................................................................. 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . ด้านความรู้ 
  นกัเรียนสามารถสร้างประโยคสญัลกัษณ์จากใบกิจกรรมที 4 “เสาะหาความเร็ว” พร้อม
ทงัสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบจากการคํานวณได้ 
 . ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความเป็นเหตุ
และผลทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
 . ด้านคณุลกัษณะ 
  นกัเรียนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
2. สาระสําคัญ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  เป็นการหาคําตอบจากการตีความหมายของโจทย์ทีมี
ลกัษณะเป็นประโยคภาษาโดยแปลงประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
ลกัษณะสมการ  แล้วใช้สมบติัการเทา่กนัช่วยในการแก้สมการ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากปัญหาทีกําหนดให้ 
 2. หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา 
 3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ  
4. คุณลักษณะการเรียนรู้ 
 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความกล้าแสดงออก 
 4. มีความรับผิดชอบ 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
 1. นําเสนอปัญหา 
  1.1 ครูแบง่กลุม่ให้นกัเรียนโดยคละความสามารถ แบบ เก่ง ปานกลาง อ่อน ซงึแตล่ะ
กลุม่มีสมาชิกจํานวน 5 คน และแต่ละคนจะมีหมายเลขสมาชิกตงัแต ่1-5 เป็นเลขประจําตวั  
  1.2 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัทบทวนการแก้ปัญหาสมการจากการเรียนในครัง
ทีผา่นมา และสุม่ถามนกัเรียนแตล่ะกลุม่ เพือแลกเปลยีนความคิด 
  1.3 ครูแจกนําเสนอปัญหาโดยแจกใบกิจกรรมที 3 ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ศกึษา พร้อม
ทงักระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความท้าทาย เพือให้นกัเรียนมีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา 
 2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
  2.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัระดมความคิด แลกเปลยีนความคิดของตนเอง วา่
ปัญหาต้องการจะให้หาสงิใดทีจะได้มาซงึคําตอบ 
 3. ขันการแก้ไขปัญหา 
  3.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัเชือมโยงสงิตา่งๆ ทีโจทย์กําหนดให้ พร้อมทงัหาวิธีใน
การแก้ปัญหา  
  3.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้รูปแบบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในลกัษณะตา่งๆ
และทําการแสดงวิธีการแก้สมการเพือหาคําตอบ 
  3.3 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัตรวจสอบคําตอบ วา่ตรงกบัสงิทีโจทย์ให้หาหรือไม่ 
 4. ขันการนําเสนอปัญหา 
  4.1 ครูสุม่นําแทนนกัเรียนแต่ละกลุม่โดยวิธีการจบัสลาก เพือออกมานําเสนอขนัตอน
วิธีการแก้ปัญหาของกลุม่ตนเอง ซงึแต่ละกลุม่อาจจะใช้วิธีการนําเสนอแตกตา่งกนั  
 5. ขันสรุปและประเมินผล 
  5.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัตรวจใบกิจกรรมที 4 
  5.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทงัเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ซกัถาม เกียวกบัประเด็นทีมีข้อสงสยั 
  5.3 .ให้นกัเรียนแตล่ะคนทําใบงานที 4 เป็นการบ้านเพือฝึกทกัษะของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 
6. สือการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมที 4  
 2. ใบงานที 4 
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7. การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. การตรวจใบงาน ใบกิจกรรม 
 2. สงัเกตความตงัใจและความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม่ 
 3. สงัเกตการณ์นําเสนอหน้าชนัเรียน 
 เครืองมือ 
 1. ใบงาน ใบกิจกรรม 
8. บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชือ ……..………………………………………….. ผู้สอน 
                                                                           (นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ) 

                                                           วนัที...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ใบกิจกรรมท ี4 
เสาะหาความเร็ว 

 
คาํชีแจง ให้นกัเรียนอ่านปัญหาตอ่ไปนีแล้วช่วยกนัแก้ไขปัญหาให้ถกูต้อง 
ปัญหาท ี7 
เด็กชายคนหนงึเดินทางจากบ้านไปตลาดด้วยอตัราเร็ว 2.5 กิโลเมตรตอ่ชวัโมง ถึงช้าไป 4 นาที แต่
ถ้าเดินด้วยอตัราเร็ว 3 กิโลเมตรตอ่ชวัโมง จะถึงเร็วไป 10 นาที จงหาวา่บ้านอยูห่า่งจากตลาดกี
กิโลเมตร 
1. นําเสนอปัญหา 
เด็กชายคนหนงึเดินทางจากบ้านไปตลาดด้วยอัตราเร็ว 2.5 กิโลเมตรตอ่ชวัโมง ถึงช้าไป 4 นาที แต่
ถ้าเดินด้วยอตัราเร็ว 3 กิโลเมตรตอ่ชวัโมง จะถึงเร็วไป 10 นาที จงหาวา่บ้านอยูห่า่งจากตลาดกี
กิโลเมตร 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหาท ี8 
A และ B ออกเดินทางพร้อมกนัจากต้นทางคนละแหง่ โดยเดินในทิศทางสวนกนั ขณะทีทงัสองคน
พบกนันนั A เดินได้ทางน้อยกวา่ B 3 กิโลเมตร ถ้า A เดินทางเร็วชวัโมงละ 4 กิโลเมตร แตบ่ีเดินเร็ว
ชวัโมงละ 5 กิโลเมตร ขณะเริมออกเดินทางเขาทงัสองอยูห่า่งกนักีกิโลเมตร 
1. นําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
   
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



143 
 

 
 
 

ใบงานท ี4 
 
 
คาํสัง จงแสดงวิธีทําให้ถกูต้อง 
1. เรือสองลาํออกจากทา่ ก ไปยงัทา่ ข ไม่พร้อมกนั ลาํแรกออกเมือเวลา 10.00 น. ด้วยอตัราเร็ว 
20 ไมล์ตอ่ชวัโมง อีกลาํหนงึออกจากทา่เวลา 10.45 น. ด้วยอตัราเร็ว 30 ไมล์ตอ่ชวัโมง ถ้าเรือทงั
สงิลาํถึงทา่ ข พร้อมกนั จงหาวา่ระยะทางจากทา่ ก ถึงทา่ ข หา่งกนัเทา่ไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. พงษ์พฒัน์และนิรุตนดัพบกนัทีหน้าโรงเรียนแหง่หนงึ ซงึอยูก่ึงกลางของระยะทางระหวา่งบ้าน
ของพงษ์พฒัน์และนิรุตพอดี พงษ์พฒัน์ขีจกัรยานยนต์ สว่นนิรุตขบัรถสามล้อ ซงึอตัราเร็วของ
รถจกัรยานยนต์ของพงษ์พฒัน์มากกวา่อตัราเร็วของรถสามล้อของนิรุต 28 กิโลเมตรตอ่ชวัโมง ถ้า
พงษ์พฒัน์ใช้เวลา 15 นาที และนิรุตใช้เวลาเดินทาง 25 นาที จงหาอตัราเร็วของรถทงัสองคนั 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ดนยัและพจน์มีบ้านอยูบ่นถนนสายเดียวกนัและอยูห่า่งกนั 10 กิโลเมตร วนันีทงัสองคนนดัออก
จากบ้านพร้อมกนัเวลา 06.30 น. เพือไปประชุมสมัมนาทีศาลาวา่การจงัหวดั ซงึบ้านของพจน์อยู่
ใกล้จงัหวดัมากกวา่บ้านของดนยัและอยูบ่นถนนด้วยกนั ถ้าดนยัขบัรถด้วยอตัราเร็ว 90 กิโลเมตร
ตอ่ชวัโมง และพจน์ขบัรถด้วยอตัราเร็ว 80 กิโลเมตร ดนยัจะถึงศาลาวา่การจงัหวดัก่อนพจน์ 15 
นาที จงหาวา่ศาลาวา่การจงัหวดัอยูจ่ากบ้านของพจน์กีกิโลเมตร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
รหสัวิชา ค21102     ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 
เรือง โจทย์ปัญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เวลาจดัการเรียนรู้ 2 ชวัโมง 
ผู้สอน นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ 
.............................................................................................................................................. 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . ด้านความรู้ 
  นกัเรียนสามารถสร้างประโยคสญัลกัษณ์จากใบกิจกรรมที  “มาทายอายกุนัเถอะ” 
พร้อมทงัสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบจากการคํานวณได้ 
 . ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความเป็นเหตุ
และผลทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
 . ด้านคณุลกัษณะ 
  นกัเรียนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
2. สาระสําคัญ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  เป็นการหาคําตอบจากการตีความหมายของโจทย์ทีมี
ลกัษณะเป็นประโยคภาษาโดยแปลงประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
ลกัษณะสมการ  แล้วใช้สมบติัการเทา่กนัช่วยในการแก้สมการ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากปัญหาทีกําหนดให้ 
 2. หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา 
 3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ  
4. คุณลักษณะการเรียนรู้ 
 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความกล้าแสดงออก 
 4. มีความรับผิดชอบ 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขันนําความรู้ 
 1. ครูทบทวนความรู้เรืองการแก้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 2. ครูสุม่ถามนกัเรียนแบบรายบุคคลวา่การแก้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวมีขนัตอน
อยา่งไร 
 ขันสอน 
 1. ครูเขียนความหมายของโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา 
 2. ครูเขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา  
  
 
 
 3. ครูอธิบายตวัอยา่งที 1 พร้อมทงัแสดงวิธีทําให้นกัเรียนดู 
 4. ครูให้เขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา 
  
 
  
 5. ครูให้นกัเรียนลองทําตวัอยา่งที 2 โดยให้เวลาประมาณ 5-7 นาท ี
 6. ครูอธิบายพร้อมเฉลยตวัอยา่งที 2 บนกระดานดํา 
 ขันสรุป 
 1. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 2. ครูให้นกัเรียนทําใบงานที 1  
6. สือการเรียนรู้ 
  1. ใบงานที 1 
 2. หนงัสอืแบบเรียนคณิตศาสตร์พนืฐาน ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 สสวท. 
7. การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สงัเกตความตงัใจและความสนใจ 
 2. การตรวจใบงาน  
 เครืองมือ 
 1. ใบงานที 1 

ตวัอยา่งที 1 เมือ 8 ปีทีแล้ว อาย ุก:ข เป็น 3:2 ถ้าปัจจบุนั ก อายุ
มากกวา่ ข 11 ปี แล้วปัจจุบนัทงัสองมีอายรุวมกนักีปี 

ตวัอยา่งที 2 เมือ พ.ศ. 2534 ข้าวต้มอายเุป็น 3 เทา่ของไขเ่จียว ถ้าถึง 
พ.ศ. 2558 ไขเ่จียวอายมุากกวา่ครึงหนงึของอายขุ้ามต้มอยู ่7 ปี จง
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8. บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชือ ……..………………………………………….. ผู้สอน 
                                                                           (นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ) 

                                                            วนัที...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ใบงานท ี1 
 
 
คาํสัง จงแสดงวิธีทําให้ถกูต้อง 
1. ผู้หญิงคนหนงึอาย ุ62 ปี มีบุตร 3 คน ซงึอายขุองบุตรทีเรียงตอ่กนัหา่งกนั 2 ปี ผลรวมของอายุ
บุตรทงัสามเทา่กบัอายขุองมารดา ต้องการทราบวา่ ผลรวมของอายบุุตรทงัสามเทา่กบัเทา่ไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. อตัราสว่นของอายปัุจจุบนัของเพือนกบัฝน เป็น 2:3 ในเวลา 5 ปีข้างหน้า อตัราสว่นของอายุ
ของคนทงัสองเป็น 3:4 อยากทราบวา่ผลคณูของอายทุงัสองคนเทา่กบัเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
รหสัวิชา ค21102     ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 
เรือง โจทย์ปัญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เวลาจดัการเรียนรู้ 2 ชวัโมง 
ผู้สอน นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ 
.............................................................................................................................................. 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . ด้านความรู้ 
  นกัเรียนสามารถสร้างประโยคสญัลกัษณ์จากใบกิจกรรมที  “หาได้หรือไม่” พร้อมทงั
สามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบจากการคํานวณได้ 
 . ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความเป็นเหตุ
และผลทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
 . ด้านคณุลกัษณะ 
  นกัเรียนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
2. สาระสําคัญ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  เป็นการหาคําตอบจากการตีความหมายของโจทย์ทีมี
ลกัษณะเป็นประโยคภาษาโดยแปลงประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
ลกัษณะสมการ  แล้วใช้สมบติัการเทา่กนัช่วยในการแก้สมการ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากปัญหาทีกําหนดให้ 
 2. หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา 
 3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ  
4. คุณลักษณะการเรียนรู้ 
 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความกล้าแสดงออก 
 4. มีความรับผิดชอบ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



151 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขันนําความรู้ 
 1. ครูสุม่ถามนกัเรียนวา่การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวมีขนัตอนอยา่งไร  
 2. ครูถามนกัเรียนถึงใบงานที 1 อยา่งแก้ปัญหาได้อยา่งไรบ้าง 
 3. ครูเขียนเฉลยใบงานที 1 เพือปรับปรุงแก้ไขนกัเรียนทีเข้าใจผิดพลาด 
 ขันสอน 
 1. ครูเขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา  
 2. ครูเขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา  
  
 
 
 
 
 
 3. ครูอธิบายตวัอยา่งที 1 พร้อมทงัแสดงวิธีทําให้นกัเรียนดู 
 4. ครูให้เขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา 
  
 
  
  
 
  
 5. ครูให้นกัเรียนลองทําตวัอยา่งที 2 โดยให้เวลาประมาณ 5-7 นาท ี
 6. ครูอธิบายพร้อมเฉลยตวัอยา่งที 2 บนกระดานดํา 
 ขันสรุป 
 1. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 2. ครูให้นกัเรียนทําใบงานที 2  
 
 
 

ตวัอยา่งที 1 ลกูตาลกําลงัทําการทดลองชนิดหนึง แล้วตอนนียงัหา
คําตอบไม่ได้ ซงึลกูตาลมาขอให้นกัเรียนช่วย โดยลกูตาลให้พูดวา่ 
“ต้องใช้สว่นผสมทีเป็นกรดเข้มข้น 50% ผสมกบักรดบริสทุธิเข้มข้น 
100% อยา่งละเทา่ใด จึงจะได้สว่นผสมทีมีความเข้มข้น 85% จํานวน 
12 ลติร” นกัเรียนช่วยลกูตาลหาคําตอบหนอ่ยนะคะ....??? 

ตวัอยา่งที 2 นําทบัทิมยีห้อหนงึในร้าน A และร้าน B มีราคาขาย 2 
ดอลลาร์ตอ่ขวด โดยร้าน A มีโปรโมชนัซอื 4 ขวด แถมฟรี 1 ขวด สว่น
ร้าน B จะให้สว่นลด 15% ถ้าซอืครังละ 4 ขวด หรือมากกวา่ 4 ขวด
ขนึไป จงหาราคาทีน้อยทีสดุ (ในหนว่ยเซนต์) ถ้าต้องการซอืนําส้ม 13 
ขวด (กําหนดให้ 1 ดอลลาร์=100เซนต์) 

   ส
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6. สือการเรียนรู้ 
  1. ใบงานที 2 
 2. หนงัสอืแบบเรียนคณิตศาสตร์พนืฐาน ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 สสวท. 
7. การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สงัเกตความตงัใจและความสนใจ 
 2. การตรวจใบงาน  
 เครืองมือ 
 1. ใบงานที 2 
8. บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชือ ……..………………………………………….. ผู้สอน 
                                                                           (นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ) 

                                                            วนัที...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ใบงานท ี2 
 
คาํสัง จงแสดงวิธีทําให้ถกูต้อง 
1. ดํา แดง และเขียว ได้รับคา่จ้างรวมกนัวนัละ 720 บาท ดําได้คา่จ้าง 135% ของแดง คา่จ้างของ
ดําคิดเป็น 80% ของเขียว ดําได้คา่จ้างรวมกบัเขียวเป็นเงินเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………….……..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………… 
2. บริษัทมีดีจํากดัได้จําหนา่ยตวัคอนเสร์ิตเพือให้ประชาชนเข้าชมการแสดงดนตรีในระดบั
นานาชาติ ซงึมีบตัรจําหนา่ยสามราคา คือ 2,500 บาท 2,000 บาท และ 1,500 บาท ปรากฏวา่
ขายบตัรราคา 2,500 บาท ได้จํานวน

4
1 ของราคาบตัร 2,000 บาท และขายบตัรราคา 2,000 บาท 

ได้จํานวน
3
1 ของบตัรราคา 1,500 บาท ถ้าจําหนา่ยบตัรได้เงิน 1,384,000 บาท จะขายบตัรได้

ทงัหมดกีใบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
รหสัวิชา ค21102     ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 
เรือง โจทย์ปัญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เวลาจดัการเรียนรู้ 2 ชวัโมง 
ผู้สอน นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ 
.............................................................................................................................................. 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . ด้านความรู้ 
  นกัเรียนสามารถสร้างประโยคสญัลกัษณ์จากใบกิจกรรมที  “การคํานวณทีกํากวม” 
พร้อมทงัสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบจากการคํานวณได้ 
 . ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความเป็นเหตุ
และผลทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
 . ด้านคณุลกัษณะ 
  นกัเรียนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
2. สาระสําคัญ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  เป็นการหาคําตอบจากการตีความหมายของโจทย์ทีมี
ลกัษณะเป็นประโยคภาษาโดยแปลงประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
ลกัษณะสมการ  แล้วใช้สมบติัการเทา่กนัช่วยในการแก้สมการ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากปัญหาทีกําหนดให้ 
 2. หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา 
 3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ  
4. คุณลักษณะการเรียนรู้ 
 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความกล้าแสดงออก 
 4. มีความรับผิดชอบ 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขันนําความรู้ 
 1. ครูสุม่ถามนกัเรียนวา่การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวมีขนัตอนอยา่งไร  
 2. ครูถามนกัเรียนถึงใบงานที 2 อยา่งแก้ปัญหาได้อยา่งไรบ้าง 
 3. ครูเขียนเฉลยใบงานที 2 เพือปรับปรุงแก้ไขนกัเรียนทีเข้าใจผิดพลาด 
 ขันสอน 
 1. ครูเขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา  
  
 
 
 
 
 
  
 
 2. ครูอธิบายตวัอยา่งที 1 พร้อมทงัแสดงวิธีทําให้นกัเรียนดู 
 3. ครูให้เขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา 
  
 
  
  
 
  
 4. ครูให้นกัเรียนลองทําตวัอยา่งที 2 โดยให้เวลาประมาณ 5-7 นาท ี
 5. ครูอธิบายพร้อมเฉลยตวัอยา่งที 2 บนกระดานดํา 
 ขันสรุป 
 1. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 2. ครูให้นกัเรียนทําใบงานที 3  
 
 
 

ตวัอยา่งที 1 ถงัใบหนงึมีทอ่สาํหรับเปิดนําเข้า 2 ทอ่ ทอ่แรกเปิดนําเข้า
เต็มถงัในเวลา 1 ชวัโมงครึง อีกทอ่หนงึเปิดนําเข้าเต็มถงัในเวลา 2 
ชวัโมง และมีทอ่สาํหรับเปิดนําทงิอีกหนงึทอ่ซงึสามารถเปิดนําเต็มถงั
อยูทิ่งได้หมดถงัในเวลา 2 ชวัโมงครึง ถ้าถงัใบนีมีนําอยูส่ว่นหนงึ แล้ว
เปิดทอ่ทงัสามพร้อมกนั พบวา่ทําให้มีนําเต็มถงัในเวลา

23
213  นาที 

เดิมมีนําเหลอือยูใ่นถงัคิดเป็นเศษสว่นเทา่ใดของความจุ 

ตวัอยา่งที 2 ในการซ้อมยิงปืน นงึ ปิง และยา่ง ยงิปืนด้วยจํานวนครัง
เทา่กนั ปรากฏวา่นงึยิงปืน 3 ครัง ถกูเป้า 2 ครัง ปิงยิงปืน 5 ครัง ถกู
เป้า 4 ครัง สว่นยา่งยิงปืน 6 ครัง ถกูเป้า 5 ครัง ถ้านบัจํานวนครังทีทงั
สามคนยิงปืนได้เป็น 897 ครัง แล้วจํานวนครังทียิงถกูเป้าของคนทียิง
ถกูมากทีสดุกบัถกูน้อยทีสดุแตกตา่งกนัเทา่ไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



156 
 

6. สือการเรียนรู้ 
  1. ใบงานที 3 
 2. หนงัสอืแบบเรียนคณิตศาสตร์พนืฐาน ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 สสวท. 
7. การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สงัเกตความตงัใจและความสนใจ 
 2. การตรวจใบงาน  
 เครืองมือ 
 1. ใบงานที 3 
8. บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชือ……..………………………………………….. ผู้สอน 
                                                             (นางสาววรกมล  วงศธรบญุรัศมิ) 

                                                      วนัที...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ใบงานท ี3 
 
 
คาํสัง จงแสดงวิธีทําให้ถกูต้อง 
1. ร้านพิมพ์ดีด ซอืเครืองพิมพ์ดีดมาราคาเครืองละ 3,360 บาท ขายไป

3
2 ของจํานวนเครือง

พิมพ์ดีดทีซอืมาราคาเครืองละ 4,620 บาท และขายอีก 2 เครือง ราคาเครืองละ 4,500 บาท ตอ่มา
ขายทีเหลอืไปเครืองละ 3,840 บาท ปรากฏวา่ได้กําไรทงัสนิ 13,320 บาท ร้านขายเครืองพิมพ์ดีด
ซอืเครืองพิมพ์ดีดมาจํานวนเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………….… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
รหสัวิชา ค21102     ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 
เรือง โจทย์ปัญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เวลาจดัการเรียนรู้ 2 ชวัโมง 
ผู้สอน นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ 
.............................................................................................................................................. 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . ด้านความรู้ 
  นกัเรียนสามารถสร้างประโยคสญัลกัษณ์จากใบกิจกรรมที 4 “เสาะหาความเร็ว” พร้อม
ทงัสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบจากการคํานวณได้ 
 . ด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเชือมโยงความเป็นเหตุ
และผลทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
 . ด้านคณุลกัษณะ 
  นกัเรียนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
2. สาระสําคัญ 
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  เป็นการหาคําตอบจากการตีความหมายของโจทย์ทีมี
ลกัษณะเป็นประโยคภาษาโดยแปลงประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
ลกัษณะสมการ  แล้วใช้สมบติัการเทา่กนัช่วยในการแก้สมการ 
3. สาระการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจากปัญหาทีกําหนดให้ 
 2. หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา 
 3. ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ  
4. คุณลักษณะการเรียนรู้ 
 1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2. มีระเบียบวินยั 
 3. มีความกล้าแสดงออก 
 4. มีความรับผิดชอบ 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขันนําความรู้ 
 1. ครูสุม่ถามนกัเรียนวา่การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวมีขนัตอนอยา่งไร  
 2. ครูถามนกัเรียนถึงใบงานที 3 อยา่งแก้ปัญหาได้อยา่งไรบ้าง 
 3. ครูเขียนเฉลยใบงานที 3 เพือปรับปรุงแก้ไขนกัเรียนทีเข้าใจผิดพลาด 
 ขันสอน 
 1. ครูเขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา  
  
 
 
 
 
 
  
 2. ครูอธิบายตวัอยา่งที 1 พร้อมทงัแสดงวิธีทําให้นกัเรียนดู 
 3. ครูให้เขียนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวลงบนกระดานดํา 
  
 
  
  
 
 4. ครูให้นกัเรียนลองทําตวัอยา่งที 2 โดยให้เวลาประมาณ 5-7 นาท ี
 5. ครูอธิบายพร้อมเฉลยตวัอยา่งที 2 บนกระดานดํา 
 ขันสรุป 
 1. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปวิธีการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 2. ครูให้นกัเรียนทําใบงานที 4  
6. สือการเรียนรู้ 
  1. ใบงานที 4 
 2. หนงัสอืแบบเรียนคณิตศาสตร์พนืฐาน ชนัมธัยมศกึษาปีที 1 สสวท. 
 
 

ตวัอยา่งที 1 ทองยอดขบัรถยนต์ด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรตอ่ชวัโมง 
หลงัจากออกเดินทางได้ 45 นาที ซูชิขบัรถยนต์ออกจากตําแหนง่
เดียวกบัทองยอดด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรตอ่ชวัโมง เป็นเวลา 20 
นาที จากนนัหยดุพกั 10 นาที แล้วออกเดินทางตอ่ด้วยความเร็ว 90 
กิโลเมตรตอ่ชวัโมง จงหาวา่ซูซิจะเดินทางทนัทองยอด เมือทองยอด
เดินทางได้กีชวัโมงกีนาที 

ตวัอยา่งที 2 ชายคนหนงึพายเรือตามนําจากทา่ ก. ไปยงัทา่ ข. 
เสยีเวลา 50 นาที แตข่ากลบัเสยีเวลา 1 ชวัโมง 10 นาที จงหา
อตัราสว่นระหวา่งอตัราเร็วของการพายเรือในนํานิงกบัอตัราเร็วของ
กระแสนํา 

   ส
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7. การวัดและการประเมินผล 
 วิธีการ 
 1. สงัเกตความตงัใจและความสนใจ 
 2. การตรวจใบงาน  
 เครืองมือ 
 1. ใบงานที 4 
 2. แบบประเมินใบงาน 
8. บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชือ ……..………………………………………….. ผู้สอน 
                                                    (นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ) 

                                                           วนัที...........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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ใบงานท ี4 

 
 
คาํสัง จงแสดงวิธีทําให้ถกูต้อง 
1. รถไฟขบวนหนงึแลน่ในระยะทาง 180 กิโลเมตร หลงัจากแลน่ได้ครึงทางอตัราเร็วคงที เกิด
เหตกุารณ์ทําให้ต้องลดอตัราเร็วลงเป็นชวัโมงละ 5 กิโลเมตร ทําให้ถึงปลายทางช้าไป 15 นาที เดิม
รถไฟแลน่ได้ชวัโมงละกีกิโลเมตร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. หลกัสีเดินทางจากเชียงใหม่ ไปลาํพนูโดยรถยนต์ ถ้าเขาขบัรถด้วยอตัราเร็ว 60 ก.ม. /ชม. เขา
จะถึงลาํพนูช้าไป 15 นาที แตถ้่าเขาขบัด้วยอตัราเร็ว 75 ก.ม. /ช.ม. เขาจะถึงบางแสนเร็วไป 9 
นาที จงหาระยะทางจากเชียงใหม่ถึงลาํพนูวา่มีระยะทางหา่งกนัเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน 
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แบบทดสอบ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
คาํชีแจง  ให้นกัเรียนทําเครืองหมายกากบาท  ลงบนข้อทีถกูต้องทีสดุเพียงข้อเดียว 
 
1. นิดหนอ่ยมีเงินจํานวนหนงึ เธอใช้เงินสองในสามของทีมีอยูซ่อืหนงัสอืและซอืขนม 10บาท 
ปรากฏวา่มีเงินเหลอื 50  บาท จงหาวา่เดิมเธอมีเงินอยูต่รงตามเทา่ใด (ง) 
  ก. 120  บาท ข. 140   บาท 
  ค.  160  บาท ง. 180  บาท 
2. ปัจจุบนัเตยอายมุากกวา่เตา๋ 6  ปี อีก 14 ปี ข้างหน้าอตัราสว่นของอายเุตยตอ่อายขุองเตา๋
เป็น 4:5  ข้อใดเป็นผลคณูระหวา่งอายเุตยและเตา๋ในปัจจุบนั (ง) 
  ก. 90  ปี ข. 130  ปี 
  ค. 140  ปี ง. 160  ปี  
3. เมือ 5  ปีทีแล้ว ก: ข เป็น 2:3  ถ้าปัจจุบนั ก อายมุากกวา่ ข 10  ปี แล้วปัจจบุนัทงัสองมี
อายรุวมกนัตรงกบัข้อใด (ก) 
  ก. 60  ปี ข. 50  ปี 
  ค. 40  ปี ง. 30  ปี 
4. จํานวนคูบ่วก 3  จํานวน ซงึอยูติ่ดกนัเรียงตามลาํดบัจากน้อยไปมาก เมือนํามารวมกนัได้ 
78  พอดี จํานวนทีอยูต่รงกลางมีคา่เทา่กบัข้อใด (ข) 
  ก. 24   ข. 26   
  ค. 12   ง. 14   
5. ข้อใดเป็นจํานวนคีสามจํานวนทีเรียงติดกัน ซงึผลตา่งของสองเทา่ของจํานวนคีทีมากทีสดุ
และจํานวนคีทีน้อยทีสดุเป็น 45 (ง) 
  ก. 89,91,93  ข. 75,73,71  
  ค. 67,65,63  ง. 49,51,53   
6. พีน้องสองคนช่วยกนัเก็บส้มในสวนได้ส้มรวมกนั 252 ผล คนน้องกองไว้กองละ 6  ผล นบั
ส้มรวมกนัได้ทงัหมด 34  กอง จงหาจํานวนส้มทีแตล่ะคนเก็บได้ โดยเรียงจากพีไปน้องวา่ตรงกบั
ข้อใด (ข) 
  ก. 148และ104ผล ข. 144และ108ผล  
  ค.  97และ155ผล ง. 89 และ163ผล 
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7. รูปสเีหลยีมผืนผ้ารูปหนงึด้านยาวยาวกวา่ 2  เทา่ของด้านกว้างอยู ่ 2  นิว ความยาวเส้น
รอบรูปเทา่กบั 52  นิว ข้อใดเป็นความกว้างและความยาวของสเีหลยีมผืนผ้ารูปนี (ง) 
  ก. กว้าง 2  นิว,ยาว 12 นิว ข. กว้าง 4  นิว,ยาว 14 นิว 
  ค. กว้าง 5  นิว,ยาว 15 นิว ง. กว้าง 8  นิว,ยาว 18 นิว 
8. แบง่เงินจํานวน 723,9  บาท ให้แก่นาย A, นาย B และ นาย C ถ้าอตัราสว่นในการ
แบง่เป็น 8:7:6:: CBA  แล้ว ทงัสามได้สว่นแบง่ตรงกบัข้อใด (ง) 
  ก. 683,4536,1504,3 CBA  บาท  
  ข. 915,3795,2013,3 CBA  บาท 
  ค. 824,2912,3987,2 CBA  บาท  
  ง. 824,2912,3987,2 CBA  บาท  
9. เด็กคนหนงึเดินจากบ้านไปโรงเรียนด้วยอตัราเร็ว 5  กม./ชม. ถึงโรงเรียนช้าไป 2 นาที ถ้า
เดินด้วยอตัราเร็ว 6  กม./ชม. ถึงโรงเรียนเร็วไป 5  นาที จงหาวา่บ้านอยูห่า่งจากโรงเรียนตรงกบัข้อ
ใด (ง) 

  ก. 
3
21  กิโลเมตร ข. 

4
12  กิโลเมตร 

  ค. 
4
13  กิโลเมตร ง. 

2
13  กิโลเมตร 

10. มีนําเกลอือยูส่องชนิด ชนิด A มีเกลอื %15  ชนิด B มีเกลอื %25  ถ้าต้องการนํานําเกลอื
ทงัสองชนิดมาผสมกนัให้ได้นําเกลอืผสม  ลติร และมีเกลอื %18  จงหาวา่ข้อใดเป็นปริมาณ
นําเกลอืชนิด A และชนิด B (ก) 
  ก. 28A และ 12B  ข. 24A และ 16B  
  ค. 25,15 BA  ง. 17A และ 23B  
11. พอ่ค้าคนหนงึซอืข้าวกล้องและข้าวมนัปเูพือนํามาผสมกนัให้ได้ 100 กิโลกรัม เขาซอืข้าว
มนัปกิูโลกรัมละ 20บาท ซอืข้าวกล้องกิโลกรัมละ 18บาท เมือนํามาผสมกนัแล้ว เขาขายได้กําไร 

%40  คิดเป็นกําไร 776  บาท อยากทราบวา่พอ่ค้าซอืข้าวมนัปตูรงกบัข้อใด (ก) 
  ก. 70  กิโลกรัม ข. 60   กิโลกรัม 
  ค. 50  กิโลกรัม ง. 40   กิโลกรัม 
12. ในการยิงปืนสะสมแต้มจํานวน 20  นดั ถ้าถกูเป้าจะได้ 20  แต้ม/นดั หากยิงพลาดเป้าจะ
เสยี 5  แต้ม/นดั ร้อยโท A ยิงปืนครังนีได้แต้มรวม 200 แต้ม จงหาวา่เขายิงถกูเป้าตรงกบัข้อใด 
(ค) 
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  ก. 10  นดั ข. 11 นดั 
  ค. 12  นดั ง. 13  นดั  
3. ในกระเป๋าถือใบหนงึมีเหรียญ 3  ชนิด คือ เหรียญบาท เหรียญห้าบาท และเหรียญสบิบาท 
ปรากฏวา่มีเหรียญห้ามากกวา่เหรียญสบิบาทอยู ่ 32 เหรียญ และมีเหรียญบาทมากกวา่เหรียญ
ห้าบาทอยู ่ 41   เหรียญ ถ้ากระเป๋านนัมีเงินทงัสนิ 473บาท จงหาวา่ข้อใดเป็นจํานวนเหรียญที
ถกูต้อง (ข) 
  ก. เหรียญบาท 82 เหรียญ, เหรียญห้า 47 เหรียญ, เหรียญสบิ 12 เหรียญ 
  ข. เหรียญบาท 88 เหรียญ, เหรียญห้า 47 เหรียญ, เหรียญสบิ 15 เหรียญ 
  ค. เหรียญบาท 82 เหรียญ, เหรียญห้า46 เหรียญ, เหรียญสบิ 16 เหรียญ 
  ง. เหรียญบาท 88 เหรียญ, เหรียญห้า17 เหรียญ, เหรียญสบิ 36 เหรียญ 
14. นํามนัไบโอดีเซล จํานวน 150ลติร มีนํามนัดีเซล %65  นอกนนัเป็นนํามนัจากสบูดํ่า 
จะต้องเอานาํมนัดีเซลเติมลงไปตามข้อใด อตัราสว่นของความเข้มข้นของนํามนัดีเซลจึงเป็น 

%85 (ง) 
  ก. 50  ลติร ข. 100  ลติร 
  ค. 150  ลติร ง. 200  ลติร 
15. พราวพายเรือในนํานิงได้ระยะทาง 3 กิโลเมตร ในเวลา 16  นาที หากพายเรือทวนนําใน
ระยะทางเทา่เดิมจะใช้เวลา 20 นาที หากเขาพายเรือตามนําในระยะทางเทา่เดิมนีจะใช้เวลานาน
ตรงกบัข้อใด (ข) 

  ก. 
12
11  นาท ี ข. 

3
113  นาที 

  ค. 
4
311  นาท ี ง. 

11
23  นาท ี
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4. แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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ฉบับก่อนเรียน 
แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

 
 

คาํชีแจง ให้นกัเรียนแสดงวิธีทําในโจทย์ด้านลา่งอยา่งละเอียด  
 

.ห้องสมดุแหง่หนงึมีหนงัสอืภาษาไทย % และหนงัสือภาษาอังกฤษอยู่ % ถ้าห้องสมุดนนัมี
หนังสือคณิตศาสตร์อยู่  เล่ม แต่ % ของหนังสือภาษาไทยและ % ของหนังสือ
ภาษาอังกฤษไม่ใช่หนังสือคณิตศาสตร์ แล้วห้องสมุดดังกล่าวมีหนังสือคณิตศาสตร์ทีเป็น
ภาษาองักฤษอยูกี่เลม่  
1. นําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ฉบับก่อนเรียน 
   แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

 
 

2. การออกคา่ยอาสาเพือพฒันาชุมชนแหง่หนงึ ต้องปลกูต้นไม้เพือพฒันาทศันียภาพเป็นเวลา 
8
1

ของเวลาทงัหมด ก่อสร้างโรงเรียนเพือเป็นศนูย์กลางการศกึษาเป็นเวลา 
5
2  ของการออกอาสาคา่ย 

เดินสายไฟและตกแต่งภายในโรงเรียนใช้เวลา 
4
1 ของการออกค่ายอาสายงัเหลือเก็บกวาดและ

ตรวจสอบความเรียบร้อยอีก 18 วนั จงหาระยะเวลาของการออกคา่ยอาสานี 
1. นําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………4
. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ตงัใจทาํให้เต็มทนีะคะ....สู้ๆ 

   ส
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ฉบับหลังเรียน 
         แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

 
 

คาํชีแจง ให้นกัเรียนแสดงวิธีทําในโจทย์ด้านลา่งอยา่งละเอียด (ข้อละ 4 คะแนน) 
 

.ขวดสองใบบรรจุนํามนัและนําผสมกนั ขวดแรกมีนํามนัตอ่นําในอตัราสว่น 6:16  และขวดทีสอง
มีนํามันต่อนําในอัตราสว่น 2:10  เมือนํานํามันและนําในขวดทงัสองมาผสมกันแล้วใสใ่นถัง 3  
แกลลอน จะได้นํามนัตอ่นําในอตัราสว่น 1:4  สว่นผสมในถงันีมาจากขวดใบแรกกีแกลลอน 
1. นําเสนอปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………..…… 
……………………………………………………………………………………..………………… 
 
 เหลืออีก 1 ข้อคะ สู้ต่อไป 
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ฉบับหลังเรียน 
แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

 
 

.ในวนัปีใหม่ คณุนายทองเตรียมเงินไว้จํานวนหนงึ เพือแจกเป็นขวญัวนัปีใหม่ให้กบัลกูน้อง โดยมี
วิธีแจกดงันี 
ให้ลกูน้องทีมารับเงิน คนที  เป็นเงิน ,  บาท และให้อีก หนงึในสบิของเงินทีเหลอือยู่ 
ให้ลกูน้องทีมารับเงิน คนที  เป็นเงิน ,  บาท และให้อีก หนงึในสบิของเงินทีเหลอือยู่ 
ให้ลกูน้องทีมารับเงิน คนที  เป็นเงิน ,  บาท และให้อีก หนงึในสบิของเงินทีเหลอือยู่ 
คณุนายทองดีได้แจกเงินของขวญัปีใหม่นีไปเรือยๆ จนกระทงัเงินทีเตรียมไว้หมดพอดี ผลปรากฏ
วา่ลกูน้องทกุคนได้รับเงินครบทกุคนเป็นจํานวนเงินเทา่กนั จงหาวา่คณุนายทองดีมีลกูน้องทงัหมด
กีคน  
1. นําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ขันทาํความเข้าใจปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขันการแก้ไขปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ขันการนําเสนอปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขันสรุปและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

เก่งมากคะ...ในทสุีดก็แก้ปัญหาได้ 

   ส
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เฉลยแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ฉบับก่อนเรียน 

 
 

.ห้องสมดุแหง่หนงึมีหนงัสอืภาษาไทย % และหนงัสือภาษาอังกฤษอยู่ % ถ้าห้องสมุดนนัมี
หนังสือคณิตศาสตร์อยู่  เล่ม แต่ % ของหนังสือภาษาไทยและ % ของหนังสือ
ภาษาอังกฤษไม่ใช่หนังสือคณิตศาสตร์ แล้วห้องสมุดดังกล่าวมีหนังสือคณิตศาสตร์ทีเป็น
ภาษาองักฤษอยูกี่เลม่  
แนวคิด กําหนดให้ห้องสมดุมีหนงัสอืทงัหมด x  เลม่ 
 หนงัสอืภาษาไทย %  
 ดงันนั หนงัสอืภาษาไทย มีทงัหมด x

100
40  เลม่ 

 หนงัสอืภาษาองักฤษอยู ่ % 
 ดงันนั หนงัสอืภาษาไทย มีทงัหมด x

100
60  เลม่ 

 ห้องสมดุนนัมีหนงัสอืคณิตศาสตร์อยู ่  เลม่ 
เนืองจาก % ของหนงัสอืภาษาไทยและ % ของหนงัสอืภาษาองักฤษไม่ใช่หนงัสอื
คณิตศาสตร์ 
ฉะนนั 1 % ของหนงัสอืภาษาไทยและ % ของหนงัสอืภาษาองักฤษเป็นหนงัสอืคณิตศาสตร์ 
จะได้  91

100
60

100
5

100
40

100
10 xx  

  91
100

3
100

4 xx  

     91
100

7 x  
ดงันนั      300,1x   เลม่ 
นนัคือ  จํานวนหนงัสอืคณิตศาสตร์ทีเป็นภาษาองักฤษ 39300,1

100
60

100
5  เลม่ 
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2. การออกคา่ยอาสาเพือพฒันาชุมชนแหง่หนงึ ต้องปลกูต้นไม้เพือพฒันาทศันียภาพเป็นเวลา 
8
1

ของเวลาทงัหมด ก่อสร้างโรงเรียนเพือเป็นศนูย์กลางการศกึษาเป็นเวลา 
5
2  ของการออกอาสาคา่ย 

เดินสายไฟและตกแต่งภายในโรงเรียนใช้เวลา 
4
1 ของการออกค่ายอาสายงัเหลือเก็บกวาดและ

ตรวจสอบความเรียบร้อยอีก 18 วนั จงหาระยะเวลารวมของการออกคา่ยอาสานี 
แนวคิด กําหนดให้ ระยะเวลารวมของการออกคา่ยอาสานีเป็น   x    วนั 
 เวลาปลกูต้นไม้เพือพฒันาทศันียภาพ 

8
1  วนั 

 เวลาก่อสร้างโรงเรียนเพือเป็นศนูย์กลางการศกึษา 
5
2  วนั 

 เวลาเดินสายไฟและตกแตง่ภายในโรงเรียน 
4
1  วนั 

 เวลาเก็บกวาดและตรวจสอบความเรียบร้อย 18  วนั 
จะได้  xxxx 18

4
1

5
2

8
1  

  xxxx 4072010165  
    7209x  
    

9
720x  

    80x  
ดงันนั ระยะเวลารวมของการออกคา่ยอาสานีเทา่กบั 80  วนั 
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เฉลยแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ฉบับหลังเรียน 

 
 

.ขวดสองใบบรรจุนํามนัและนําผสมกนั ขวดแรกมีนํามนัตอ่นําในอตัราสว่น 6:16  และขวดทีสอง
มีนํามันต่อนําในอัตราสว่น 2:10  เมือนํานํามันและนําในขวดทงัสองมาผสมกันแล้วใสใ่นถัง 3  
แกลลอน จะได้นํามนัตอ่นําในอตัราสว่น 1:4  สว่นผสมในถงันีมาจากขวดใบแรกกีแกลลอน 
แนวคิด กําหนดให้สว่นผสมของนํามนัและนํามาจากขวดใบแรก  x   แกลลอน 
 สว่นผสมของนํามนัและนํามาจากขวดใบทีสอง  x35   แกลลอน 
  ขวดแรกมีนํามนัตอ่นําในอตัราสว่น 6:16    
 ดงันนั ใบแรกจะมีนํามนั x

22
16  และ มีนํา x

22
6  แกลลอน 

 ขวดใบทีสองมีนํามนัตอ่นําในอตัราสว่น 2:10  
 ดงันนั ใบทีสองจะมีนํามนั x35

12
10  และ มีนํา x35

12
2  แกลลอน 

 ผสมนํามนัและนําโดยได้นํามนัตอ่นําในอตัราสว่น 1:4  
 ดงันนั ในถงั  แกลลอน จะมีนํามนั 2835

5
4  แกลลอน 

 จะได้    2835
12
10

22
16 xx  

     6628355548 xx  
     848,155925,148 xx  
                777x  
                                            11x  
 ดงันนั สว่นผสมในถงันีมาจากขวดใบแรก 11 แกลลอน 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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.ในวนัปีใหม่ คณุนายทองเตรียมเงินไว้จํานวนหนงึ เพือแจกเป็นขวญัวนัปีใหม่ให้กบัลกูน้อง โดยมี
วิธีแจกดงันี 
ให้ลกูน้องทีมารับเงิน คนที  เป็นเงิน ,  บาท และให้อีก หนงึในสบิของเงินทีเหลอือยู ่
ให้ลกูน้องทีมารับเงิน คนที  เป็นเงิน ,  บาท และให้อีก หนงึในสบิของเงินทีเหลอือยู่ 
ให้ลกูน้องทีมารับเงิน คนที  เป็นเงิน ,  บาท และให้อีก หนงึในสบิของเงินทีเหลอือยู่ 
คณุนายทองดีได้แจกเงินของขวญัปีใหม่นีไปเรือยๆ จนกระทงัเงินทีเตรียมไว้หมดพอดี ผลปรากฏ
วา่ลกูน้องทกุคนได้รับเงินครบทกุคนเป็นจํานวนเงินเทา่กนั จงหาวา่คณุนายทองดีมีลกูน้องทงัหมด
กีคน 
แนวคิด ให้คณุนายทองมีเงินทงัหมด  x   บาท 
ลกูน้องคนที 1 ได้รับเงิน  )000,1(

10
1000,1 x  

    00,1
10

000,1 x  

    900
10
x  บาท  ………………… (1) 

 คงเหลอืเงิน  900
10
xx  

    900
10
9 x  บาท 

ลกูน้องคนที 2 ได้รับเงิน 000,2900
10
9

10
1000,2 x  

    )900,2
10
9(

10
1000,2 x  

    290
100

9000,2 x  

    710,1
100

9 x   ………………… (2) 
เนืองจากลกูน้องทกุคนได้รับเงินเทา่กนั แสดงวา่ (1) = (2) 
  900

10
9 x 710,1

100
9 x  

นํา 100 คณูตลอด; 
   000,9010x 000,1719x  
          xx 910 000,90000,171  
                 000,81x  
แสดงวา่คณุนายทองเตรียมเงินไว้แจกเป็นขวญัวนัปีใหม่ 000,81  บาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แทนคา่ 000,81x ลงใน(1); 
 ลกูน้องคนที 1 ได้รับเงิน 900

10
000,81  

    000,9900000,8  บาท 
แสดงวา่ลกูน้องแตล่ะคนได้รับเงินคนละ 000,9  บาท 
 ดงันนั คณุนายทองมีลกูน้องทงัหมด 9

000,9
000,81  คน 

      
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย 

 

 1. คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 

 2. คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน 

 3. คะแนนทกัษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน 

 4. คะแนนทกัษะการแก้ปัญหาหลงัเรียน 

 5. คา่ความเป็นปรนยัของแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน 

 6. คา่ความเชือมนัของแบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 7. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  
 8. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนด้วยการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดสอบ 
ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 

  

 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูคะแนนสอบจากการทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน 
ก่อนเรียน คะแนนปรากฏในตารางดงัตอ่ไปนี 

ตารางที 17 ผลคะแนนทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 

คนท ี การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สสวท. คน
ท ี

การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สสวท. 

1 5 6 21 4 4 

2 4 5 22 5 5 

3 4 4 23 7 6 

8 4 5 24 6 6 

5 5 6 25 5 6 

6 7 4 26 3 5 

7 5 5 27 4 4 

8 6 4 28 5 5 

9 7 5 29 6 3 

10 5 6 30 4 4 

11 6 4 31 6 5 

12 5 5 32 7 4 

13 6 6 33 6 5 

14 4 3 34 5 6 

15 7 4 35 6 4 

16 5 2 36 5 5 

17 3 4 37 6 3 

18 5 5 38 5 5 

19 6 4 39 6 3 

20 5 3 40 4 6 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดสอบ 
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน 

  

 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูคะแนนสอบจากการทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน 
หลงัเรียน คะแนนปรากฏในตารางดงัตอ่ไปนี 

ตารางที 18 ผลคะแนนทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 

คนท ี การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สสวท. คน
ท ี

การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สสวท. 

1 12 10 21 10 9 

2 9 12 22 10 7 

3 8 10 23 14 11 

8 9 10 24 11 11 

5 12 11 25 13 8 

6 13 9 26 9 10 

7 10 9 27 9 11 

8 10 10 28 10 11 

9 13 9 29 14 7 

10 10 7 30 9 9 

11 10 9 31 11 7 

12 9 10 32 12 6 

13 10 11 33 13 7 

14 9 9 34 10 10 

15 14 9 35 12 9 

16 11 9 36 11 9 

17 10 7 37 12 7 

18 14 7 38 13 9 

19 13 8 39 14 8 

20 14 8 40 10 10 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดสอบ 
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน 

  

 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูคะแนนสอบจากการทดสอบวดัทกัษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียน คะแนนปรากฏในตารางดงัตอ่ไปนี 

ตารางที 19 ผลคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน 

คนท ี การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สสวท. คน
ท ี

การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สสวท. 

1 12 9 21 9 13 

2 11 11 22 11 10 

3 11 14 23 12 10 

8 9 14 24 10 17 

5 8 17 25 11 14 

6 11 10 26 20 6 

7 9 8 27 12 8 

8 8 11 28 19 13 

9 13 11 29 13 12 

10 15 10 30 11 16 

11 15 11 31 11 15 

12 10 12 32 13 12 

13 20 19 33 13 11 

14 14 12 34 12 12 

15 12 19 35 10 14 

16 10 7 36 10 11 

17 8 8 37 10 10 

18 11 11 38 10 9 

19 8 11 39 7 10 

20 12 14 40 9 10 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดสอบ 
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน 

  

 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูคะแนนสอบจากการทดสอบวดัทกัษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หลงัเรียน คะแนนปรากฏในตารางดงัตอ่ไปนี 

ตารางท ี20 ผลคะแนนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน 

คนท ี การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สสวท. คน
ท ี

การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สสวท. 

1 19 14 21 17 15 

2 17 17 22 18 15 

3 18 15 23 20 14 

8 17 17 24 17 22 

5 15 19 25 19 17 

6 17 15 26 24 12 

7 18 14 27 18 15 

8 14 14 28 22 18 

9 19 16 29 19 15 

10 21 15 30 17 21 

11 21 17 31 16 21 

12 18 17 32 19 17 

13 24 20 33 19 17 

14 21 15 34 20 16 

15 19 22 35 17 19 

16 17 13 36 18 14 

17 14 14 37 18 14 

18 15 14 38 19 17 

19 17 17 39 16 16 

20 17 18 40 16 17 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ 
ค่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 
 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือทดสอบความเป็นปรนยัของแบบทดสอบผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

ตารางที 21 ผลคะแนนความเป็นปรนยั มีผลดงันี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ h l p แปลผล r แปลผล 
1 16 9 0.63 ดี 0.47 ดี 

2 18 12 0.75 ดี 0.4 ดี 

3 1 0 0.025 ตดัทิง 0.07 ตดัทิง 
4 14 6 0.5 ดีมาก 0.4 ดี 

5 17 10 0.68 ดี 0.47 ดี 

6 16 14 0.75 ดี 0.13 ตดัทิง 
7 19 8 0.68 ดี 0.55 ดี 

8 14 4 0.45 ดีมาก 0.67 ดีมาก 

9 10 5 0.38 ดี 0.25 พอใช้ 

10 12 10 0.55 ดีมาก 0.1 ตดัทิง 
11 19 17 0.9 ตดัทิง 0.1 ตดัทิง 
12 19 14 0.78 ดี 0.25 พอใช้ 

13 7 3 0.25 ดี 0.27 พอใช้ 

14 8 4 0.3 ดี 0.2 พอใช้ 

15 18 12 0.75 ดี 0.3 พอใช้ 

16 16 9 0.63 ดี 0.47 ดี 

17 17 12 0.6 ดี 0.25 พอใช้ 

18 18 14 0.8 ดี 0.27 พอใช้ 

19 11 5 0.4 ดีมาก 0.3 พอใช้ 

20 1 11 0.3 ดี -0.5 ตดัทิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะห์ 
ค่าความเชือมันของแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 
 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตารางท ี22 ผลคะแนนความเชือมนั มีผลดงันี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ h l p แปลผล r แปลผล 
1 11 4 0.50 ดีมาก 0.36 พอใช้ 

2 11 4 0.42 ดี 0.41 ดี 

3 10 5 0.35 พอใช้ 0.27 พอใช้ 

4 11 6 0.35 พอใช้ 0.27 พอใช้ 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 
ตารางที 23 ผลการวิเคราะห์คา่สถิติพนืฐานโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 

   ตาราง (t-test for independent) 

 GROUP N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

TEST PBL 40 16.3750 2.44622 .38678 

Normal 40 18.1750 2.27458 .35964 

 

ตารางที 24 ผลการวิเคราะห์คา่สถิติทดสอบทีโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 

     ตาราง (t-test for independent) 

M
ea

n 
Di

ffe
re

nc
e 

  

St
d.

 E
rro

r D
iff

er
en

ce
 

  

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 
t df 

Si
g.

 (2
-ta

ile
d)

 

Lo
we

r 

up
pe

r  

-1.8000 .52815 -3.19450 -3.408 -3.408 78 .001 
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน 
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 
ตารางท ี25 ผลการวิเคราะห์คา่สถิติพนืฐานโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 

   ตาราง (t-test for independent) 

 GROUP N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

TEST PBL 40 9.0000 1.48497 .23479 

Normal 40 11.1750 1.82416 .28843 

 

ตารางที 26 ผลการวิเคราะห์คา่สถิติทดสอบทีโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 

     ตาราง (t-test for independent) 

M
ea

n 
Di

ffe
re

nc
e 

  

St
d.

 E
rro

r D
iff

er
en

ce
 

  

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 
t df 

Si
g.

 (2
-ta

ile
d)

 

Lo
we

r 

up
pe

r  

-2.1750 .37191 -3.15697 -1.19303 -5.848 78 .000 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

 

ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ทไีด้เผยแพร่ในทปีระชุมวิชาการระดับชาติ 
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การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสสวท.  
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

The Comparison of Mathematics Problems Solving Skills on One Variable Linear 

Equations Learning By Using Problem-based Learning and IPST Learning Handbook 

for Mathayomsuksa 1, The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat 

University 

 

วรกมล วงศธรบญุรัศมิ* และ สืบสกลุ อยู่ยืนยง 
Worakamon Wongsathonbunrat* and Suabsagun Yooyuanyoung 

 

บทคัดย่อ 

   การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์ (1) เพือเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสสวท. และ (2) เพือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที 1 ระหวา่งหลงัเรียน ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือ
ของ สสวท. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ทีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  ทีได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 ห้อง โดยแบ่งห้องที  เป็นกลุ่ม
ทดลอง คือ เป็นกลุม่ทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 40 คน และห้องที  
เป็นกลุ่มควบคุม คือ เป็นกลุ่มทีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสสวท. จํานวน 40 คน 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้
ตามคู่มือของ สสวท. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว และ แบบทดสอบผลสมัฤทธิคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียวการดําเนินการวิจยัวดัผลก่อนและหลงัเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี 
ร้อยละ คา่เฉลยีสว่นเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้คา่สถิติทดสอบที 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานสงูกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และ  
2) ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 1 หลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่าการจัดการเรียน
การรู้ตามคูมื่อของ สสวท. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
คาํสําคัญ :  การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน, โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
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