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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

620620075 : หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities / ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นางสาว สุวพัชร โพธิ์ปิ่น: การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ  1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Model Eliciting 
Activities ก่อนและหลังเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดยางนอน 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 14 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 2) แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าท ี(t-test)แบบ dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุดอยู่ที่
การท าความเข้าใจปัญหา รองลงมาเป็นการวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการตามแผน และค่าเฉลี่ย
ของคะแนนต่ าที่สุดคือ การสรุปค าตอบ 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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The purposes of this research were: 1) to compare the ability to solve 
mathematical problems of students before and after studying with the Model Eliciting 
Activities approach. 2) to compare learning achievement of students before and after 
studying with the Model Eliciting Activities approach. The samples were selected from 
grade 2 students in the second semester academic year 2563 from Wat Yang Non School, 
Doem Bang Nang Buat District SuphanBuri 14 cases selected by using Cluster Random 
Sampling. The research tools consisted of: 1) the lesson plans based on Model Eliciting 
Activities approach. 2) Mathematical Problem Solving Ability Test. And 3) Learning 
Achievement Test. The mean scores and standard deviation were calculated to determine 
whether the mean score of the pre-test and post-test were significantly different by t-test 
for dependent. 

The results were as follows: 

1) The ability to solve mathematical problems of second grade students after 
studying with the Model Eliciting Activities approach were higher than before the 
instruction were statistically significant at .05 level. The average of the highest score is 
understanding the problem followed by problem-solving planning, plan implementation, 
and the average of the lowest score is answer summarizing. 

2) Learning Achievement of second grade students after studying with the Model 
Eliciting Activities approach were higher than before the instruction statistically significant 
at .05 level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี
ความคิดที่เป็นระบบ แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนการแก้ปัญหาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ และมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, p. 56) 
อาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวเรา นั่นเพราะ สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่มนุษย์สร้างขึ้น
นั้นล้วนอยู่ในรูปของคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่อาศัย หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้
คณิตศาสตร์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น (พิสมัย ศรีอ าไพ, 2553, p. 5) คณิตศาสตร์วนเวียน
อยู่กับมนุษย์ตั้งแต่ตื่นนอนจนก่อนเข้านอน มนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เช่น 
การก าหนดเวลา การใช้จ่าย การเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงเป็นความรู้พ้ืนฐานในการคิด
และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน (อัมพร ม้าคนอง, 2559, pp. 1-3) 

เป้าหมายส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา คือ การมุ่งให้ผู้เรียน
รู้จักคิดและน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์         
โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนการแก้ปัญหาเพ่ือท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา 
สั่งสมประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตามความสามารถแต่ละคน (J. Lester & Frank, 1977, 
p. 12) ผู้เรียนทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจ สามารถคิดเป็นและแก้ปัญหาได้ เพ่ือจะน ากระบวนการนี้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไป เพราะการที่ได้ฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิด  
มีระเบียบขั้นตอนในการคิด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและรู้จักตัดสินใจอย่างฉลาด การแก้ปัญหาเป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เดิมกับความรู้ความเข้าใจและการด าเนินการโดยใช้ข้อมูล
ที่ก าหนดให้ ซึ่งผู้เรียนต้องท าความเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่มีอยู่เพ่ือวางแผนในการ
แก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องตลอดจนความสมเหตุสมผลของค าตอบ ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญ
ที่จะสนับสนุนกระบวนการคิดของผู้เรียนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

เนื่องจากทักษะในการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ การท างาน และการด ารงชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างมาก (Baroody, อ้างถึงใน 
อัมพร ม้าคนอง, 2559, pp. 46-47) ดังที่ Kennedy, Tipps, and Johnson (2008) ได้กล่าวว่า 
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ทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นเป้าหมายพ้ืนฐานในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือให้
ผู้ เรียน ซึ่งท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้  เข้าใจ คิดเป็นและแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้สมาคมครู
คณิ ตศาสตร์แห่ งสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 
2010, pp. 1-3) การแก้ปัญหาเป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรคณิตศาสตร์ จากความส าคัญของ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยสมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM), 2010, p. 52) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งการฝึกแก้ปัญหาใน
ห้องเรียนไม่เพียงส่งเสริมทักษะ การคิดขั้นสูงของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมทัศนคติทางบวกอีกด้วย  

ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเสมือนสถานการณ์ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด       
การคิดแก้ปัญหา มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการคิดแก้ปัญหาและมีค าตอบที่
ถูกต้องแน่นอนชัดเจนตรวจสอบได้ ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกฝ น         
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้การที่ผู้เรียนจะสามารถท ากระบวนการแก้ไขโจทย์
ปัญหาได้ดีนั้น นอกจากผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนของกระบวนการแก้โจทย์แล้ว 
กระบวนการทางความคิดที่มีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ดี การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบหลายด้าน ประการแรก คือ   
ทักษะทางสติปัญญาได้แก่ ความรู้ในกฎหลักการและมีความคิดรวบยอดเพ่ือที่จะน าไปใช้ใน           
การแก้ปัญหา ประการที่สองคือ การจัดระบบทางภาษา ได้แก่ ความพยายามเข้าใจปัญหาและน าไปสู่ 
การแก้ปัญหาและประการที่สาม คือ กระบวนการคิด เป็นการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม มีทักษะ
ในการตัดสินใจว่าวิธีการใดเหมาสมในการแก้ปัญหานั้น จะใช้เมื่อใดและอย่างไรจึงจะท าให้แก้ปัญหา
ได้ดีที่สุด กระบวนการคิดแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน
มีระเบียบแบบแผน เป็นสิ่งที่ช่วยให้การแก้โจทย์ปัญหามีระบบระเบียบเป็นขั้นตอนและด าเนินไปอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นแนวทางส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา ได้ด้วย (ศรัญญา 
มณีไตรรัตน์เลิศ, 2553, pp. 96-99)  

จากการศึกษาสภาพปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ผลจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนวัดยางนอนซึ่งด าเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) วิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562
พบว่านักเรียนได้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.38, 41.94 และ 38.61 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ส่วนผลจากการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินการสอบโดยส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปีที่  3 โรงเรียนวัดยางนอน ในปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.07                  
ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.34 และในปีการศึกษา 2562 นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.31จากการประเมินความสามารถด้านค านวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางนอน ปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่าคะแนนในด้านค านวณต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของคะแนนเต็ม จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน (ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2563, p. ออนไลน์) ซึ่งการฝึกฝนความสามารถ                  
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นการฝึกกระบวนการคิดเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน           
ในการแก้ปัญหาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุพบว่าการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่เพียง
พอที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามมาตรฐานของ
นักเรียน มักใช้การท่องจ าและท าตามครู ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดหรือแสดงออกสอดคล้องกับF. 
Lester and Cai (2015, p. 14) ที่กล่าวว่าการเรียนคณิตศาสตร์แบบเดิมนั้น ครูมักจะแสดงวิธี
แก้ปัญหาให้นักเรียนดูโดยไม่รอให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้นักเรียน
ไม่ได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยเมื่อส ารวจความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนไม่สามารถท าความเข้าใจ
โจทย์ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 55.88 ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคิดเป็นร้อยละ 64.71 ขาด
ความสามารถในการคิดค านวณที่เป็นระบบร้อยละ 76.47 ขาดความสามารถในการสร้างข้อสรุปด้วย
ตนเองร้อยละ 52.35 (ข้อมูลจากผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางนอน, 
2562) จึงท าให้ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้น ต้องใช้ทักษะ    
การอ่านเพ่ือท าความเข้าใจโจทย์ ตีความโจทย์ และทักษะการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ               
ดังผลการวิจัยของประนอม พรมเกตุ (2550) สามารถสรุปได้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นักเรียนมักพบปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ซึ่งส่งผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็น
อย่างมาก นักเรียนจึงต้องอ่านโจทย์ เข้าใจโจทย์ และต้องทราบว่าโจทย์ต้องการให้ตอบอย่างไร เพ่ือ
น าไปสู่แนวทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหานั้น ๆ เพราะทักษะในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมากและยังเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และเมื่อ
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS : Local 
Assessment System) พบว่าคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
อยู่ที่ร้อยละ 57.26 และนักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ 31.89 และพอใช้ร้อยละ 40.51 
มีนักเรียนเพียงร้อยละ 22.55 เท่านั้นที่มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2562) 
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การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ปัจจุบันส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาจึงมี   
ความจ าเป็นต้องพัฒนานักเรียนทั้งในด้านความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม โดยการพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเพียงพอเพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและค้นพบค าตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านมายังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเท่าที่ควรจึงยังคงพบปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ตกต่ าตั้งแต่ระดับชั้นเรียนจนถึงระดับชาติ ดังนั้นควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง ซึ่งการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ก็เป็นเป้าหมายส าคัญที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียน ดังที่สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่ง
สหรัฐอเมริกา National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000, p. 5) ได้กล่าวว่า 
“การแก้ปัญหาควรเป็นส่วนส าคัญที่สุดในหลักสูตรคณิตศาสตร์” โดยความสามารถในการแก้ปัญหา
มักรวมทักษะอ่ืน ๆ ที่ส าคัญเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การสื่อสาร การวิเคราะห์และตัดสินใจ การให้เหตุผล   
ผู้ที่แก้ปัญหาได้ดีมักมีความรู้  ประสบการณ์  ระบบการคิด และการตัดสินใจที่ ดี  เนื่องจาก
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับความรู้และความสามารถที่
หลากหลาย หากนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถนี้ได้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาความสามารถอ่ืน ๆ 
ด้วย (อัมพร ม้าคนอง, 2559, p. 39) ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและความสามารถอ่ืน ๆ ด้วย แนวทางใน
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท) (2555a, p. 76) ได้กล่าวว่า ครูควรจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิด น าเสนออย่างอิสระ โดยปรีชา เนาว์เย็นผล (2556, pp. 72-78) ได้เสนอแนวทางใน
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา คือ พัฒนา
ความสามารถในการเข้าใจปัญหาผ่านการฝึกฝนการอ่าน การเขียนภาพ การเชื่อมโยงกับปัญหาใน  
ชีวิตจริง พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาจากการฝึกคิดและน าเสนอบ่อย ๆ พิจารณา
ความสามารถในการด าเนินการตามแผนโดยฝึกตีความ ขยายความปละปฏิบัติตามอย่างละเอียด    
การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นการมอง 2 แบบคือ ย้อนกลับไปตั้งแต่ขั้นตอน
แรกเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและมองไปข้างหน้าเพื่อใช้ประโยชน์จากการแก้ปัญหานั้น  

โดยหลักการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาควรเริ่มจากสิ่งที่ เป็น
รูปธรรม จับต้องได้ แล้วจึงพัฒนาไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม การเรียนการสอนที่เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวและ
สอดคล้องกับชีวิตจริงจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาและสถานการณ์ได้ง่ายกว่าการสอนในสิ่งที่
ผู้เรียนไม่มีประสบการณ์มาก่อน Dickinson and Hough (2012, pp. 4-7) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง สามารถสรุปได้ว่าเป็นการช่วยพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์           
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ได้ดี และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยปัญหาที่สอดคล้องกับโลกความจริงท าให้ผู้เรียนได้ฝึก        
การแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ
ผู้เรียนโดยแนวคิดคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง (Realistic Mathematics Education: RME) 
เริ่มมาจากการปฏิรูปการศึกษาคณิตศาสตร์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เน้นการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง     
ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 1) ใช้บริบทสถานการณ์ชีวิตจริงเป็นจุดเริ่มต้น 2) เชื่อมโยงระหว่างโลก
นามธรรมและโลกความเป็นจริง 3) ใช้ผลงานหรือกลยุทธ์ของผู้เรียนเป็นผลลัพธ์ 4) การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และ 5) การบูรณาการความรู้และปัญหาในโลก
ชีวิตจริงอย่างมีความหมาย (ชานนท์ จันทรา, 2550, pp. 48-51) เพราะคณิตศาสตร์อยู่ในทุกช่วงชีวิต
ของมนุษย์การเชื่อมโยงระหว่างปัญหาในชีวิตจริงกับบทเรียนคณิตศาสตร์จึงท าให้การเรียนรู้นั้น              
มีความหมายและช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อีกด้วย 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แนวทางที่
น่าจะส่งเสริมความสามารถนี้ได้คือแนวคิด Model Eliciting Activities หรือ MEAs ที่พัฒนาโดยอิง
จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ทีใ่ห้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยนักการศึกษาคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
Lesh และคณะ โดย Model Eliciting Activities หรือ MEAs ถูกสร้างขึ้นในปี 1970 เดิมใช้ชื่อว่า 
Though-Revealing Activities หรือ Case Study for Kids มีจุดประสงค์หลักเพ่ือใช้สืบค้นความคิด
ของนักเรียน (Chamberlin & Coxbill, 2012, p. 169) โดยแนวคิด Model Eliciting Activities 
หรือ MEAs เป็นเครื่องมือที่ดีในการวิเคราะห์ความคิดของนักเรียนในขณะที่วิธีการแก้ปัญหาที่เป็น
ภาระงาน (Chamberlin & Moon, 2008, p. 9) ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาและใช้ในสหรัฐอเมริกา
ต่อมาร่วมสิบปี โดยแนวคิด Model Eliciting Activities เป็นการออกแบบกิจกรรมเพ่ือช่วยกระตุ้น
นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ใน
การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและเป็นปัญหาในชีวิตจริงผ่านการท างานเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนต้อง
สามารถอธิบายกระบวนการคิดของตนเอง ตลอดจนประเมินกระบวนการคิดของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสัมพันธ์กับชีวิตนักเรียน และช่วยให้นักเรียนเข้าใจความรู้
ทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง (Lesh & English, 2005, p. 490) โดย Model Eliciting Activities            
มีหลักการส าคัญในการออกแบบกิจกรรม 6 ประการ สรุปคือ 1) หลักการสร้างแนวคิด (Model 
Construction Principle) นักเรียนสามารถเปิดเผยความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ
องค์ประกอบส าคัญของปัญหาเพ่ือใช้อธิบายความสัมพันธ์และการด าเนินการแก้ปัญหาในเชิง
สัญลักษณ์ 2) หลักการความจริง (Reality principle) ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ใช้ในกิจกรรมจะต้อง
เป็นปัญหาที่มีความหมาย มีความสัมพันธ์กับชีวิตของนักเรียนและมีรากฐานอยู่บนข้อมูลจริง         
ไม่ขัดแย้งทางความรู้สึกเพราะนักเรียนจะพยายามท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาโดยอาศัย
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ความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัว 3) หลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment principle) 
นักเรียนต้องได้รับโอกาสที่จะน าเสนอประเมินและปรับปรุงแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง 
เพ่ือพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนจะต้องตรวจสอบ เปรียบเทียบ และเลือกแนวคิดที่ดีที่สุด
มาปรับใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงได้ 4) หลักการจัดการเอกสาร (Construct Documentation 
principle) นักเรียนต้องเปิดเผยความคิดของตนเองขณะท างานผ่านการสร้างเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการสะท้อนความคิดของนักเรียน และสะดวกในการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของตน             
5) หลักการปรับเปลี่ยนและน ามาใช้ใหม่ (Construct Shareability and Reusability principle) 
วิธีการหรือแนวคิดในการแก้ปัญหาที่นักเรียนสร้างขึ้นต้องสามารถถูกน าไปปรับปรุง ดัดแปลงและ
น าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 6) หลักการเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ (Effective Prototype 
Principle) วิธีการหรือแนวคิดการแก้ปัญหาที่นักเรียนสร้างขึ้นนอกจากจะปรับเปลี่ยนไปใช้กับ
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงได้ นักเรียนยังสามารถสังเกตและประเมินผลประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาได้เอง 
(Lesh, Hoover, Hole, Kelly, & Post, 2000, pp. 606-624) จากหลักการส าคัญทั้ง 6 ประการ 
Lesh, Galbraith, Haines, and Hurford (2010, pp. 147-149) จึงได้น าเสนอการน าแนวคิด
การจัดการเรียนการสอน Model Eliciting Activities มาออกแบบการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์           
ในชั้นเรียน โดยได้ก าหนดลักษณะงานเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการตีความปัญหาในชีวิตจริงที่เชื่อมโยงกับวิชา
คณิตศาสตร์ หาวิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมประเมินวิธีการของตนเองและผู้อ่ืน 
แล้วปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือน าไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้ โดยจะมี 3 ขั้นตอน คือ 
1) Newspaper Article and Readiness Questions ข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ 
หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงและตั้งค าถามเตรียมความพร้อม คือ การน านักเรียนเข้าสู่บริบทของ
ปัญหาผ่านการน าเสนอของครูโดยมีหลักของความจริงที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของนักเรียนเป็น
พ้ืนฐาน 2) Working on the Problem Statement เป็นการท างานบนสถานการณ์ปัญหา โดยแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ครูอาจให้นักเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในกลุ่ม เพ่ือจะได้
มั่นใจว่านักเรียนจะแบ่งงานกันท า และให้นักเรียนเผชิญกับข้อความปัญหาโดยครูอ่านให้ฟัง จากนั้น
ให้นักเรียนร่วมกันท างานในบริบทของปัญหาซึ่งเป็นกิจกรรมที่เอ้ือให้นักเรียนคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา
ตามหลักการสร้างแนวคิดและถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนลงในเอกสารที่ครูเตรียมไว้ให้ตาม
หลักการสร้างเอกสาร ในขณะที่นักเรียนท างาน บริบทของครูคือผู้ที่ช่วยเหลือและสังเกตการณ์            
ครูต้องหลีกเลี่ยงการถามหรือแสดงความคิดเห็นที่จะซักจูงนักเรียนไปสู่วิธีการใดวิธีการหนึ่ง และ
พยายามสังเกตว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหา  3) The groups present their 
solutions to the class เป็นการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว 
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการที่สร้างขึ้นหน้าชั้นเรียนโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ต่อ 1 กลุ่ม 
ก่อนที่จะเริ่มการน าเสนอ ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนไม่เพียงแต่ฟังการน าเสนอของกลุ่มเพ่ือน แต่ยังต้อง 



  7 

1) พยายามท าความเข้าใจถึงวิธีการที่เพ่ือนน าเสนอ และ 2) พิจารณาว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นดี และ
ตรงความต้องการของโจทย์หรือไม่ อย่างไร ครูอาจจะให้นักเรียนที่ตั้งค าถามถามเพ่ือนกลุ่มอ่ืนหรือให้
นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการของกลุ่มตนเองหลังจากได้ฟังการน าเสนอของ          
กลุ่มอ่ืนเพ่ือเป็นการประเมินตนเอง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา          
ที่ต่างกันเพ่ือปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมที่สุด สามารถน าไปดัดแปลงปรับใช้ใหม่และสามารถ  
เป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้กับปัญหาที่คล้ายคลึงกันต่อไปได้ และแนวคิด 
Model Eliciting Activities เป็นแนวการสอนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ให้เข้ากับผู้ เรียน               
ในแต่ละระดับชั้นได ้

จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยของวิฬาร์ เลิศสมิตพร (2558)      
ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Model-Eliciting Activities ที่มีต่อ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และขวัญหทัย พิกุลทอง (2561) ที่ศึกษาการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งผลการวิจัยของ          
วิฬาร์ เลิศสมิตพร พบว่านักเรียนมีความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และความสามารถในการ
แก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ดีขึ้น และผลการวิจัยของขวัญหทัย พิกุลทอง พบว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถ           
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05             
ซึ่งแสดงว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Model Eliciting Activities มีส่วนช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังที่กล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์จะน าแนวทาง     
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
ต่อไปได้โดยคาดว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากแนวคิด
และงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียด 
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โดย Model-Eliciting Activities มีหลักการส าคัญในการออกแบบกิจกรรม 6 ประการ (Lesh et al., 
2000 , pp. 606 -624) กล่าวโดยสรุป คือ  1) หลักการสร้างแนวคิด (Model Construction 
Principle) 2) ห ลั กก ารความจริ ง  (Reality principle) 3) ห ลั กการป ระ เมิ น ตน เอง  (Self-
Assessment principle) 4) หลักการจัดการเอกสาร (Construct Documentation principle)     
5) หลักการปรับเปลี่ยนและน ามาใช้ใหม่ (Construct Shareability and Reusability principle)  
6) หลักการเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ (Effective Prototype Principle) และจากหลักการส าคัญ
ทั้ง 6 ประการ Lesh et al. (2010, pp. 147-149) จึงได้น าเสนอการน าแนวคิดการจัดการเรียน     
การสอน Model-Eliciting Activities มาออกแบบการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน โดยได้
ก าหนดลักษณะงานเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการตีความปัญหาในชีวิตจริงที่เชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตร์          
หาวิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมประเมินวิธีการของตนเองและผู้อ่ืน แล้วปรับปรุง
วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือน าไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่ ใกล้ เคียงกันได้  โดยจะมี  3 ขั้นตอน คือ                
1) Newspaper Article and Readiness Questions ข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ 
หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงและตั้งค าถามเตรียมความพร้อม คือ การน านักเรียนเข้าสู่บริบทของ
ปัญหาผ่านการน าเสนอของครูโดยมีหลักของความจริงที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของนักเรียนเป็น
พ้ืนฐาน 2) Working on the Problem Statement เป็นการท างานบนสถานการณ์ปัญหา  คือ    
การแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือเผชิญกับข้อความปัญหาและร่วมกันท างานในบริบทของปัญหาซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เอ้ือให้นักเรียนคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาตามหลักการสร้างแนวคิดและถ่ายทอดวิธีการ
แก้ปัญหาของนักเรียนลงในเอกสารโดยครูคือผู้ที่ช่วยเหลือและสังเกตการณ์ 3) The groups present 
their solutions to the class เป็นการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังจากแก้ไขปัญหา
แล้ว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการที่สร้างขึ้น จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันเพ่ือปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมที่สุด สามารถ
น าไปดัดแปลงปรับใช้ใหม่และสามารถเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้กับ
ปัญหาที่คล้ายคลึงกันต่อไปได ้

จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท าให้สามารถ
สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการทั้ งหมด 4 ขั้นตอน             
(Gick, 1986; Polya, 1985; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท), 2555b) 
คือ 1) การท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนวิเคราะห์และพิจารณาปัญหาว่าต้องการอะไร 
มีข้อมูลอะไรให้บ้าง และเกี่ยวข้องกับสาระความรู้ใดบ้าง 2) การวางแผนแก้ปัญหา  เป็นขั้นตอน          
ที่จะเลือกวิธีการในการแก้ปัญหาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสิ่งที่ต้องการหา 3) การด า เนินการตามแผน 
เป็นการท างานตามวิธีการที่ก าหนดไว้ก่อนหน้าโดยประมวลความรู้และประสบการณ์เพ่ือหาค าตอบ 
และ 4) การสรุปค าตอบ เป็นขั้นตอนของการพิจารณาความถูกต้อง สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้และ
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วิธีการแก้ปัญหา ซึ่ งเอกสารของ National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 
(2000, pp. 4-5) ได้กล่าวถึงการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหา ทั้ง 4 ขั้นตอนเช่นกันโดยความสามารถในการแก้ปัญหาสามารถพัฒนาได้จากการสอนโดย
ใช้สถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริง (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555, p. 126) 

จากหลักการแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิModel 
Eliciting Activities  

ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว
เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงและตั้งค าถาม
เพื่อเตรียมความพร้อม 
 ครูน ำ เสน อข้ อค วำม  ข่ ำวห รื อ
เหตุกำรณ์จำกหนังสือพิมพ์หรือสถำนกำรณ์ใน
ชีวิตจริงผ่ำนกำรเล่ำ และตั้งค ำถำมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทบทวนและเตรียมควำมพร้อมสู่บริบท
ของปัญหำ 

ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหา
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
 นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันเรียนรู้
บริบทของปัญหำตำมกิจกรรมในใบงำนโดย
อำศัยหลักกำรของควำมจริงในกำรเรียนรู้
ปัญหำที่ครูก ำหนดให้ และประยุกต์ใช้ควำมรู้
ทำงคณิ ตศำสตร์ในกำรแก้ ไขปัญหำตำม
กระบวนกำรแก้ปัญหำ 4 ข้ันตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ท ำควำมเข้ำใจปัญหำ 
ขั้นที่ 2 วำงแผนแก้ปัญหำ 
ขั้นที่ 3 ด ำเนินกำรตำมแผน 
ขั้นที่ 4 สรุปค ำตอบ 

ขั้นที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 หลังจำกเผชิญสถำนกำรณ์ปัญหำ
แล้ว ทุกกลุ่มออกมำน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ
เพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิดโดยร่วมกัน
พิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำและปรับปรุงวิธีกำร
ร่วมกัน เพื่อหำวิธีกำรที่ดีท่ีสุดและเป็นตน้แบบ
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ใน ก ำ ร น ำ ไป ใ ช้ กั บ
สถำนกำรณ์ท่ีคล้ำยคลึงกัน 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์
1) กำรท ำควำม

เข้ำใจปัญหำ 
2) กำรวำงแผน

แก้ปัญหำ 
3) กำร

ด ำเนินกำร
ตำมแผน 

4) กำรสรุป
ค ำตอบ 

 
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
เรื่อง การบวก ลบ 

คูณ หารระคน 

 

หลักการออกแบบกิจกรรม
ของแนวคิด Model 
Eliciting Activities 

1) หลักการสร้างแนวคิด 
(Model Construction 
Principle)  
2) หลักการความจริง 
(Reality Principle)  
3) หลักการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment 
Principle)  
4) หลักการจัดการเอกสาร 
(Construct 
Documentation 
Principle)  
5) หลักการปรับเปลี่ยน
และน ามาใช้ใหม่ 
(Construct Shareability 
and Reusability 
Principle)  
6) หลักการเป็นต้นแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Effective 
Prototype Principle) 



  11 

ค าถามในการวิจัย 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 

Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model 
Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2         

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ จ านวน 15 โรงเรียนซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนนักเรียนทั้งหมด 239 คนซึ่งจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนวัดยางนอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 14 คนซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เนื่องจากทุกห้องเรียนมีการจัดนักเรียนแ บบคละ
ความสามารถท าให้สภาพพ้ืนฐานทางการเรียนของนักเรียนแต่ละห้องเรียนไม่แตกต่างกัน 

2. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค 12101 รายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เป็นเนื้อหาที่ระบุไว้ในสาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน 
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 ป.2/8 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
 เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวน 13 คาบ (รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน         

อย่างละ 1 คาบ)  
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

4.1. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities  
4.2. ตัวแปรตาม คือ  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งช่วยกระตุ้นนักเรียนใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการท างานเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนต้องสามารถ
อธิบายกระบวนการคิดแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่ งประกอบไปด้วย  การท าความเข้าใจปัญหา            
การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการตามแผน และการสรุปค าตอบ ตลอดจนประเมินกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาของตนเองและผู้อ่ืนได้ โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง
และตั้งค าถามเพื่อเตรียมความพร้อม 

ครูน าเสนอบทความ ข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงผ่าน   
การเล่า และตั้งค าถามเกี่ยวกับบทความเพ่ือทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมสู่บริบทของปัญหา 

ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกันเรียนรู้บริบทของปัญหาตามกิจกรรมในใบงานโดยอาศัยหลักการ

ของความจริงในการเรียนรู้ปัญหาที่ครูก าหนดให้ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
ขั้นที่ 4 สรุปค าตอบ 
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ขั้นที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา 
หลังจากทุกกลุ่มเผชิญสถานการณ์ปัญหาแล้ว นักเรียนทุกกลุ่มทั้งที่หาค าตอบได้ส าเร็จและ 

ไม่ส าเร็จออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดโดย
ร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มและปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือหาวิธีการ
ที่ดีที่สุดส าหรับการแก้ปัญหาและเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้กับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์      
ในการแสดงวิธีคิดและหาค าตอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้ของนักเรียน โดยวัดจากการ
แก้ปัญหาทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) การท าความเข้าใจปัญหา คือ เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหาแล้ว
นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด และบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ 2) การวางแผนแก้ปัญหา 
คือ หลังจากที่นักเรียนท าความเข้าใจปัญหาแล้วนักเรียนเชื่อมโยงข้อมูลกับสิ่งที่ต้องการหาโดย        
น าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการแก้ปัญหาได้เหมาะสม      
3) การด าเนินการตามแผน คือ นักเรียนสามารถประมวลความรู้และประสบการณ์เพ่ือหาค าตอบโดย
ด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้ และ 4) การสรุปค าตอบ คือ เมื่อด าเนินการแก้ปัญหา
เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถสรุปค าตอบได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลโดยประเมินจากแบบทดสอบ
อัตนัยที่เน้นการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 4 ข้อ ก่อนเรียน
และหลังเรียนอย่างละ 2 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยแบ่งพิจารณา
ตามข้ันตอนกระบวนการแก้ปัญหา 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ 
การคูณและการหาร ในการหาค าตอบโจทย์คณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้ของนักเรียน โดยวัดจากการท า
แบบทดสอบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน 

4. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติจ านวน 15 โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กใน 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ิมขึ้น น าไปสู่           
การพัฒนาการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน  
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3. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activities เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

4. ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 
Activities ไปใช้เป็นในการท าวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดสาระส าคัญเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดยางนอน: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

2.1. ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 
2.2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 
2.3. ลักษณะของ Model Eliciting Activities  
2.4. หลักส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Model Eliciting Activities  
2.5. แนวทางการใช้ Model Eliciting Activities 
2.6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด Model Eliciting  
 Activities 
2.7. ความสามารถในการแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model  
 Eliciting Activities 
2.8. งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 

Activities 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3.1. ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.2. ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.3. กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.4. องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.5. แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.6. แนวทางการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดยางนอน: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดยางนอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์นั้นมีการอ้างอิงหลักการ มาตรฐาน และตัวชี้วัดจากกสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2560, pp. 4-7) ได้ระบุหลักการ จุดหมาย และสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนไว้ดังนี้ 
 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด  
การเรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข     

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
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3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน        

การเรียนรู้ ซึ่งการการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้นั้น จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ      
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิ ธีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร            
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, p. 1) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 

 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ
ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟงก์ชัน ล าดับและอนุกรม และ
น าไปใช้ 
 มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่
ก าหนดให้ 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
และน าไปใช้ 
 มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

 คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรู้สึกเชิง
จ านวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 มีความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนที่ 
ตัวส่วนเท่ากัน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 คาดคะเนและวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่
เหมาะสม บอกเวลา บอกจ านวนเงิน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิต         
ที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวและน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ค 12101 คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เวลา 200 ชั่วโมง               จ านวน 5 หน่วยน้ าหนัก 
 ศึกษาจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 
หลักการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน จ านวนคู่ 
จ านวนคี่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจาย วิธีการเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน หลักการบวกและการลบ ความหมาย
ของการคูณ ความหมายของการหาร หลักการหาผลคูณ หลักการหาผลหารและเศษ และ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน หลักการแก้โจทย์ปัญหาและ
วิธีการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 
และทีละ 10 แบบรูปซ้ า วิธีการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) วิธีการบอกระยะเวลา
เป็นชั่วโมง เป็นนาที วิธีการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที หลักการอ่านปฏิทิน วิธีการแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วิธีการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร วิธีการคาดคะเนความยาวเป็น
เมตร วิธีการเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร วิธีการแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วิธีการวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด วิธีการคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม วิธีการเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด วิธีการวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน วิธีการวัด
ปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร วิธีการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็น
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ ที่มีหน่วยเป็น    
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี และวิธีการ
เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป หลักการอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อก าหนด 1 รูปแทน             
2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย 
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 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน เขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวน หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารและเศษ แก้โจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหา
พร้อมทั้งหาค าตอบ หาค าตอบของแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 10 
และแบบรูปซ้ า เปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที อ่านปฏิทิน แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
วัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตร เปรียบเทียบความยาวโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร วัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
เปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน วัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร เปรียบเทียบปริมาตร
และความจุ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป 
อ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อก าหนด 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดค านวณ การแกปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การให้
เหตุผล และน าประสบการณด้านความรูความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรูสิ่งต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
 ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 
 ค 2.2 ป.2/1 
 ค 3.3 ป.2/1 
รวม 16 ตัวช้ีวัด 

ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 มาตรฐาน ค. 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ 
และการน าไปใช้ 

ระดับชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) 

ป.2 

วิเคราะห์และแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์
ปัญหา 2 ขั้นตอนของ

จ านวนนับไม่เกิน
1,000 และ 0 

ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน 1 

การบวกและโจทย์ปัญหาการบวก  2 
การลบและโจทย์ปัญหาการลบ 2 

การคูณและโจทย์ปัญหาการคูณ 2 

การหารและโจทย์ปัญหาการหาร 2 
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน 

3 

ทดสอบหลังเรียน 1 

รวม 13 

 
ผู้วิจัยใช้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน (โจทย์ปัญหา) จัดการเรียนรู้

ทั้งหมด 13 คาบ และประกอบไปด้วย มาตรฐาน ค. 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน 
ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ 
และการน าไปใช้ ป.2/8 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ซึ่งมีความเจาะจงกับวิชาคณิตศาสตร์   
มากขึ้น  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของผู้ เรียนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ท าให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

การจั ดการเรียนรู้ ต ามแนวคิ ด  Model Eliciting Activities เริ่ ม จาก  Richard Lesh             
นักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
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Model) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ การคิด และการประเมินทางคณิตศาสตร์ เป็นผู้คิดค้น 
MEAs ขึ้น โดยมีลักษณะที่คล้ายกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) 
MEAs ถูกสร้างขึ้นประมาณต้นทศวรรษ 1970 โดยใช้ชื่อ Though-Revealing Activitiesหรือ Case 
Study for Kids แล้วจึ งเปลี่ ยนมาเป็น  Model-Eliciting Activities ในภายหลั ง โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นโครงสร้างส าคัญ ในเริ่มแรก มีจุดประสงค์หลักเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นความคิดของนักเรียน (Chamberlin & Coxbill, 2012, pp. 169-170) MEAs จึงตอบสนองต่อ
สิ่งจ าเป็นเหล่านี้ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากกับครูผู้สอน ผู้วิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษา โดยที่ 
MEAs จะสร้างโอกาสที่ดีในการวิเคราะห์ความคิดของนักเรียนขณะก าลังคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เป็น
ภาระงาน (Chamberlin & Moon, 2008, pp. 3-4) 

Lesh ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาการสร้างมโนทัศน์ของนักเรียนผ่าน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขาก าหนดหลักการที่ช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่ง MEAs นี้สนับสนุนการเข้าใจมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึก ของนักเรียน ซึ่ง Lesh และคณะได้ร่วมกันสร้าง MEAs ชุดต้นแบบขึ้นแล้ว
ใช้เป็นตัวแบบในการออกแบบและสร้าง MEAs แล้วพัฒนา 6 หลักการที่จะเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือสนับสนุนครูผู้สอนในการสร้าง MEAs ซึ่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ท า
การพัฒนา MEAs ขึ้นใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาอีกเป็นเวลาร่วมสิบปี 

จากความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities สรุปได้ว่า
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เป็นแนวคิดที่ พัฒนาขึ้น โดย Lesh         
ในปี  1970 แต่ เดิมใช้ชื่อว่า Though-Revealing Activitiesหรือ Case Study for Kids แล้วจึ ง
เปลี่ยนมาเป็น Model-Eliciting Activities ในภายหลัง เพ่ือใช้ในการศึกษาการคิดของนักเรียน ต่อมา 
Lesh ได้ พัฒ นาการจั ดการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ โดย ใช้  Model Eliciting Activities                
เพ่ือสนับสนุนความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึกของนักเรียน ซึ่งครูคณิตศาสตร์ใน
สหรัฐอเมริกาได้ศึกษาและน าแนวทางดังกล่าวมาใช้จัดการเรียนการสอนเรื่อยมา 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

โดยความหมายทั่วไป Elicit จะหมายถึง ลักษณะของการล้วง การดึง ส่วนในการจัดการเรียน
การสอน Eliciting หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ครูสามารถเข้าใจความรู้ แนวคิด หรือข้อคิดเห็นของ
นักเรียน โดยการดึงความคิดการแก้ปัญหาของนักเรียนให้แสดงออกมาในรูปแบบการพูดหรือ        
การเขียนอธิบายเป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ครูสามารถท าได้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตั้ง
ค าถามกระตุ้นความคิด การใช้ค าถามไต่ล าดับการเรียนรู้ การให้นักเรียนท างานร่วมกัน เป็นกลุ่ม
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน การให้นักเรียนน าเสนอแนวคิดของตนเอง เป็นต้น 
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ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากที่สุด โดยการ Eliciting 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแสดงออกทางความคิดของนักเรียนเป็นหลัก ส่งเสริมให้นักเรียนมี
บทบาทในชั้นเรียนมากขึ้น และลดบทบาทของครูในชั้นเรียนลง เป็นการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้อยู่แล้ว 
เพ่ือน ามารวมกับการรับฟังความคิดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริบทหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน 
การจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนสามารถท าได้หลากหลาย เช่น การสมมติบทบาท การเล่นเกม 
การท าแบบฝึกหัด หรือการสอนโดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา เป็นต้น 

Garfield, Delmas, and Zieffler (2012, p. 2) ได้ ให้ ค ว า ม ห ม า ย  Model Eliciting 
Activities หรือ MEAs ว่าหมายถึง การจัด การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ มีรูปแบบในการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และ
สามารถตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาของตนเองได้ นักเรียนจะได้รับปัญหาซึ่งเป็นปัญหาปลายเปิด
ที่ครูออกแบบมาเพ่ือท้าทายให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการแก้ที่ซับซ้อนจาก
ปัญหาโลกแห่งความจริงโดยมีหลักส าคัญ 6 ประการ ดังนี้  

1) หลักการสร้างรูปแบบ (the Model Construction Principle)  
2) หลักการของความจริง (the Reality Principle)  
3) หลักการประเมินตนเอง (the Self-Assessment Principle)  
4) หลักการแสดงเอกสาร (the Model Documentation Principle)  
5) หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความสามารถ และการนากลับมาใช้ (the Construct 

Share-Ability and Re-Usability Principle)  
6) หลักการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ (the Effective Prototype Principle) 
โดยสรุป MEAs คือ การจัดการเรียนรู้ที่ครูน าหลักการส าคัญไปจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยเริ่มต้นจากปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง มีปัญหาจากโลกแห่งความจริงซึ่งสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียน ครูชี้ให้นักเรียนเห็นถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยง
สถานการณ์นั้น ๆ เข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูสร้างปัญหาที่ลักษณะเหมือนจริงใน
ชั้นเรียน และให้โอกาสนักเรียนแก้ปัญหาด้วยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน ในการ
สร้างกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนผ่านการพูด การเขียน จะท าให้เกิด กระบวนการท าซ้ า ๆ 
ของนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบ การกลั่นกรอง หรือขยายวิธีการทางการคิดของนักเรียน  
(Lesh et al., 2000, pp. 591-592) ดังนั้น  Model Eliciting Activities (MEAs) จึงหมายถึงการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จากโลกแห่งความจริง
เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
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ลักษณะของ Model Eliciting Activities  
Model Eliciting Activities (MEAs) มีศักยภาพในการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น ท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในบริบทปัญหาต่าง ๆ ได้ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ MEAs โดยมี
การอธิบายไว้ ดังนี้ 

1. การวิจัยเกี่ยวกับ MEAs 
Lesh et al. (2000, p. 591) พบว่า MEAs คือ แนวคิดในการจัดการเรียนรู้เพ่ือน านักเรียน

ไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมาย นอกจากนี้ Kaufman et al. (1989, pp. 285-294) ได้พบกับ
ผลลัพธ์ที่น่าสนใจของการจัดกิจกรรมโดยใช้หลักการของ MEAs ในวิชาคณิตศาสตร์ การศึกษาด้าน
วิศวกรรม และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลลัพธ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงผลการศึกษา และผล
ทางด้านอารมณ์ในเชิงบวก กล่าวคือ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ และพบว่า การ
จัดเรียนรู้โดยใช้หลักการของ MEAs และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL (Problem Base 
Learning) วิธีการสอนทั้งสองวิธีมีส่วนที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาที่ใช้เป็นปัญหาใน
สถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง การท างานเป็นกลุ่ม การประเมินตนเอง และการตอบสนองต่อผลงาน 
(Chamberlin & Moon, 2008, p. 37) โดยในส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการของ MEAs มี
จุดเน้นที่กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ การแปลงปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้อยู่
ในรูปของปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
นักเรียนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืน ๆ โดยมีครูเป็นเพียงผู้อ านวยการในการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะไม่มี การประเมินความถูกต้องจาก
ครู จะมีเพียงการประเมินด้วยตัวนักเรียนเองว่าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่สร้างสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของเพ่ือนนักเรียน และมีการ
ประเมินผลอีกครั้งโดยการอภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน และสะท้อนผลการเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบเป็นรายบุคคลอีกครั้งภายหลังจบกระบวนการเรียนรู้ในคาบเรียน 

2. การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ MEAs 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยใช้หลักการของ MEAs เพ่ือให้นักเรียนคิดค้นวิธีการ และ

รูปแบบในการแก้ปัญหาปลายเปิด Schwartz และ Martin พบว่ากิจกรรมที่สร้างช่วยส่งเสริมวิธีการ
ใหม่ ส่งเสริมการสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล และมีประสิทธิภาพในการ
เตรียมพร้อมนักเรียนให้เรียนรู้ ยอมรับ การแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ไม่เพียงช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ที่ดีส าหรับนักเรียน แต่ช่วยให้นักเรียนพัฒนา
สัญชาตญาณด้านการเปรียบเทียบ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การคิดของตนเอง (Schwartz, 
Varma, & Martin, 2008, pp. 479-506) 
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3. ความรู้พื้นฐานกับบทบาทของ MEAs 
(Bransford, Brown, & Cocking, 2000, pp. 213-216) พบว่า ความรู้พ้ืนฐานและการหยั่งรู้ของ

นักเรียน มักจะมีความขัดแย้งกับการเรียนรู้ใหม่ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงบทบาท และความจ าเป็นของ
กิจกรรมการเรียนรู้จาก MEAs ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถท างานโดยผสานความรู้พ้ืนฐาน การหยั่งรู้ และ             
การเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนให้มีความสอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องสั่งสมการเรียนรู้เพ่ือนาไปใช้
ในอนาคต กิจกรรมที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด MEAs ได้รับการออกแบบมาเพ่ือแสดง    
ให้เห็นการคิดในระหว่างการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน และการหยั่งรู้ของนักเรียนอย่างชัดเจน  ในเวลา
เดียวกันยังช่วยขยายการตรวจทาน การแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการคิดของนักเรียน และบูรณาการ
ความคิดเหล่านี้ ทั้งยังพัฒนารากฐานความรู้นามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์  

ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า MEAs เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี หากมีการน ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจะเป็น
การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หรือ MEAs มาทดลองใช้ เพ่ื อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
หลักส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Model Eliciting Activities 

Model Eliciting Activities เป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือ
ช่วยนักเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้พัฒนาแนวความคิดรากฐาน และ
การคิดขั้นสูงในวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการเรียนในระดับที่สูงขึ้น (Lesh et al., 2000, pp. 624-630)  
แต่ละกิจกรรมที่สร้างขึ้นตามแนวคิด MEAs สามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่ซับซ้อน สามารถพบได้ในสถานการณ์หรือโลกแห่งความจริงซึ่งต้องใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาที่
เป็นขั้นตอนหรือวิธีการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียน และสามารถน ารูปแบบที่
นักเรียนสร้างไปใช้ในการตัดสินใจได้ส าหรับในสถานการณ์จริง แทนที่จะเป็นเพียงค าตอบหรือจ านวน
ที่ตอบเท่านั้น ทั้งนี้ในการท างานของนักเรียนจะแสดงให้เห็นกระบวนการคิดตลอดการท ากิจกรรม
และกระบวนการสร้างรูปแบบ ในการแก้ปัญหาของนักเรียน MEAs ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่ดีใน
การคิดแก้ปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์ที่เหมาะสมของนักเรียนระหว่างการแก้ปัญหา นอกจากนี้ 
Blum and Niss (1991 , p. 40) กล่าวว่า MEAs มีความคล้ายคลึ งกับการสร้างตัวแบบเชิ ง
คณิตศาสตร์  อ่ืน ๆ ที่ เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย เดนมาร์ก เยอรมนี 
เนเธอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ หลักส าคัญ 6 ประการส าหรับการจัดกิจกรรมโดยใช้
แนวคิด Model Eliciting Activities มีดังนี ้
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1. หลักการสร้างแนวคิด (Model Construction Principle) เป็นหลักการที่ท าให้มั่นใจได้ว่า
กิจกรรมที่มีจ าเป็นต้องให้นักเรียนสร้างกระบวนการในการแก้ปัญหา การอธิบายรายละเอียด หรือ
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญทางคณิตศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ได้สามารถแสดงให้เห็นวิธีการที่
นักเรียนใช้ในการตีความสถานการณ์ และแสดงให้เห็นชนิดของความสัมพันธ์ในการด าเนินการ และ
วิธีการที่นักเรียนใช้เชื่อมโยงเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ 

2. หลักการความจริง (Reality Principle) เป็นหลักการที่แสดงให้ทราบว่าปัญหาที่ใช้จะต้อง
มีความหมาย มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน และมีพ้ืนฐานของความเป็นจริง หรือมีการแก้ไขข้อมูล
เพียงเล็กน้อยเพ่ือให้ปัญหาใกล้เคียงกับความจริง และมีความหมายต่อนักเรียน หลักการนี้ท าให้มั่นใจ
ได้ว่านักเรียนสามารถแปลความหมายกิจกรรมจากความแตกต่างกันของความสามารถทาง
คณิตศาสตร์และความรู้ทั่วไปได้ 

3. หลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment Principle) เป็นหลักการซึ่งท าให้มั่นใจได้ว่า 
กิจกรรมที่ใช้มีเกณฑ์ที่นักเรียนเองสามารถระบุ และใช้ในตรวจสอบ แก้ไขวิธีการของนักเรียนขณะที่
ด าเนินการแก้ปัญหาได้ 

4. หลักการจัดการเอกสาร (Construct Documentation Principle) กล่าวคือ นักเรียน
สามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหาของตนเองผ่านการน าเสนอด้วยวิธีการเขียนแสดงวิธีท า 
แสดงกระบวนการคิดต่าง ๆ ลงในใบงาน ใบกิจกรรม หรือข้อสอบต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ 

5. หลักการปรับเปลี่ยนและน ามาใช้ใหม่ (Construct Shareability and Reusability 
principle) กล่าวคือ กระบวนการแก้ปัญหาที่นักเรียนสร้างขึ้น ควรจะท าให้เป็นวิธีการที่อยู่ในรูป    
อย่างง่าย รูปทั่วไป หรือ ง่ายต่อการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ อ่ืน ๆ และสามารถให้ผู้อ่ืนใช้งานได้ 
กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนควรแสดงวิธีการทั่วไปของการคิด แทนการแก้ปัญหาที่
เฉพาะเจาะจงส าหรับบริบทเฉพาะเพียงอย่างเดียว 

6. หลักการเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ (Effective Prototype Principle) กล่าวคือ 
เพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการในการแก้ปัญหาจะอยู่ในรูปอย่างง่าย มีความเป็นไปได้ และ ยังคงมี
นัยส าคัญทางคณิตศาสตร์ รูปแบบควรจะให้ต้นแบบที่มีประโยชน์หรือเป็นแบบอย่างส าหรับ         
การตีความในสถานการณ์อ่ืน หรือสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ในสถานการณ์ใกล้เคียง  

จะเห็นได้ว่าหลักการส าคัญทั้ง 6 ประการในการจัดการเรียนรู้แบบ MEAs แสดงให้เห็นถึง 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา วิเคราะห์ วิจารณ์ พิจารณา ประเมิน และน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ      
ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ Supap 
and Naruedomkul (2016, pp. 264-275) ซึ่งกล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่ผู้สอนในปัจจุบันควรเน้นคือการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดการรู้คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) ที่เน้นการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ใน
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ชีวิตประจ าวันเพ่ือตอบโจทย์การประเมินในทุกระดับ และจุดมุ่งหมายที่มองไปในอนาคตมากกว่า         
การจ ากัดอยู่ที่ การวัดและการประเมินผลตามหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนรู้ในปัจจุบัน นอกจากนี้          
การจัดการเรียนรู้แบบ MEAs ยังช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการในการท างานร่วมกัน นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาผ่านการสื่อสาร การน าเสนอ
รูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นต้นแบบหรือตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

เนื่องด้วยในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลมีการเร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือ          
การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง ที่เรียกว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีพ้ืนฐานคือ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมจึงนาไปสู่การศึกษาในยุค 4.0 ซึ่งเป็นการศึกษาสู่อนาคตที่เน้นการผลิตคน
ไปสร้างสรรค์นวัตกรรม มีการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาได้ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities จึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่           
ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ในการตอบสนอง
ความต้องการของสังคมซึ่งเป็นกลไกส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้
เพราะการจัดการเรียนรู้แบบ MEAs เป็นกระบวนการที่ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ลงมือค้นหาค าตอบ
ผ่านการเรียนการสอน คือ เริ่มต้นจากความสงสัย อยากเรียน อยากรู้ แล้วก็พัฒนาเป็นปัญหาที่
ต้องการค าตอบและจากปัญหาที่ต้องการค าตอบก็จะพัฒนาไปสู่การค้นหาค าตอบ ซึ่งการพัฒนา
ดังกล่าวจะท าให้นักเรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาความสามารถขั้นต่อ ๆ ไปของ
นักเรียนให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
 
แนวทางการใช้ Model Eliciting Activities 
 แนวคิด Model Eliciting Activities มีการน าไปปรับใช้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับ
นักเรียนในหลายระดับ ดังที่นักวิชาการได้น าเสนอแนวทางการใช้ Model Eliciting Activities ดังนี้ 

Lesh et al. (2010, pp. 147-149) เสนอแนะวิธีการน า Model Eliciting Activities ไปใช้
ในชั้นเรียน โดยให้มีการด าเนินการดังนี้ 

1) Newspaper Article and Readiness Questions ข้ อค วาม  ข่ าว  เห ตุ ก ารณ์ จ าก
หนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงและตั้งค าถามเตรียมความพร้อมคือการน านักเรียนเข้าสู่
บริบทของปัญหา ซึ่งเป็นไปได้ 3 วิธีการคือ 
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 1.1) ครูเป็นผู้น ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ (30 นาที) ครูอ่านบทความให้นักเรียนฟัง และให้
เวลานักเรียนการตอบค าถามเตรียมความพร้อมด้วยตนเอง และจากนั้นครูน าการอภิปรายในชั้นเรียน
เกี่ยวกับค าตอบที่นักเรียนตอบ วิธีการนี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อครูเป็นผู้ที่เล่าเรื่องได้ดี ซึ่งจะท าให้ นักเรียน
ผ่านกิจกรรมขั้นนี้ไปพร้อมกัน 
 1.2) ให้นักเรียนเป็นผู้น ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ (10- 15 นาที) ครู่ให้นักเรียนกลับไปอ่าน
บทความและตอบค าถามเป็นการบ้าน (หรือให้ท าก่อนหมดเวลาเรียนคาบก่อนหน้า) แล้วร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับบทความและค าตอบในต้นคาบเรียนถัดไป ก่อนที่จะเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 
 1.3) ให้นักเรียนเป็นผู้น ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ (10 - 15 นาที) ครูให้บทความและค าถาม
กับนักเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันศึกษา และตอบค าถามกันในกลุ่ม 

2) Working on the Problem Statement (45-75นาที) เป็นการท างานบนสถานการณ์
ปัญหา โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม มีข้ันตอนดังนี ้
 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยจะให้ครูเป็นผู้จัดให้ หรือให้นักเรียนจัดกันเอง
ก็ได้ โดยครูอาจให้นักเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม เพ่ือจะได้มั่นใจว่านักเรียนจะแบ่ง
งานกันท า (ซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้) 
 2. ให้นักเรียนเผชิญกับข้อความปัญหาโดยครูอาจเป็นผู้อ่านให้ฟัง แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
ระบุ 1) ผู้ที่นักเรียนท างานให้ (จากบริบทของปัญหา) และ 2) ผลลัพธ์ที่นักเรียนต้องสร้างขึ้น 
 3. ให้นักเรียนร่วมกันท างานในบริบทของปัญหา ขณะที่นักเรียนท างาน บริบทของครูคือ 
ผู้ที่ช่วยเหลือ และสังเกตการณ์ ครูต้องหลีกเลี่ยงการถามหรือ แสดงความคิดเห็นที่จะซักจูงนักเรียน
ไปสู่วิธีการใดวิธีการหนึ่ง และพยายามสังเกตว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหา 

3) The groups present their solutions to the class (30 - 45 นาที) นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมาน าเสนอวิธีการที่สร้างขึ้นหน้าชั้นเรียนโดยใช้เวลาประมาณ 3 -5 นาที ต่อ 1 กลุ่ม ก่อนที่            
จะเริ่มการน าเสนอ ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนไม่เพียงแต่ฟังการน าเสนอของกลุ่มเพ่ือน แต่ยังต้อง           
1) พยายามท าความเข้าใจถึงวิธีการที่เพ่ือนน าเสนอ และ 2) พิจารณาว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นดี และ
ตรงความต้องการของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร ครูอาจจะให้นักเรียนที่ตั้งค าถามถามเพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้ดี 
หรือครูอาจให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการของกลุ่มตนเองหลังจากได้ฟัง         
การน าเสนอของกลุ่มอื่น จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกัน 

Showalter (2008, p. 112) ได้น า MEAs ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามที่ Lesh และ 
English ได้แนะน าไว้ โดยเรียงล าดับชั้นไว้ดังนี้ 

1) จัดเตรียมบทความหนังสือพิมพ์ให้กับนักเรียนเพ่ือน านักเรียนเข้าสู่บริบทของปัญหา โดย
ครูเป็นผู้น ากิจกรรมในชั้นเรียน กล่าวคือ ครูเป็นผู้อ่านบทความให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนเน้น
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ข้อความท่ีเป็นข้อมูลส าคัญ หรือน่าสนใจ หลังจากการอ่านจบแต่ละย่อหน้า ครูและนักเรียนจะร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลในย่อหน้านั้น ๆ 

2) หลังจากอ่านบทความเสร็จ ครูให้นักเรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม ในการตอบค าถาม
เตรียมความพร้อม (ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คนไว้ก่อนเริ่มท ากิจกรรม) แล้วร่วมกันอภิปราย
ในชั้นเรียนเกี่ยวกับค าตอบ 

3) นักเรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม ในการจัดการปัญหาในข้อความปัญหา และรวบรวมข้อมูล
จากบริบทปัญหา แล้วจึงออกแบบโมเดลที่คิดว่าเป็นที่ต้องการส าหรับบริบทของปัญหา ในขั้นนี้ ครูจะ
มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ และผู้สังเกตการณ์ โดยถามค าถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนท างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนท างานเสร็จ ครูจะให้นักเรียนเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และรูปแบบของโมเดลที่นักเรียนควรสร้างข้ึน 

4) นักเรียนออกมาน าเสนองานทีละกลุ่ม จนครบ 
5) นักเรียนประเมินผลงานของกลุ่มตนเองตามเกณฑ์ที่ว่า1) โมเดลที่สร้างขึ้นมาตรงกับความ

ต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้งานในบริบทของปัญหาหรือไม่ 2) โมเดลที่สร้างขึ้นมานั้นง่ายต่อการท า
ความเข้าใจและน าไปใช้หรือไม่ 3) หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว โมเดลนี้สมารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่
คล้ายกันได้หรือไม ่

6) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขโมเดล หลังจากการประเมินตนเอง และ
ได้รับค าแนะน าจากครู 

Stohlmann (2013, p. 33) ได้ล าดับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด MEAs ไว้ดังนี้ 
 1) อ่านบทความ และตอบค าถามเตรียมความพร้อม 
 2) ครูน าให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับค าถามเตรียมความพร้อม และสถานการณ์ปัญหา 
(15นาที) 
 3) การท างานกลุ่ม (40 - 70 นาที) 
 4) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม (30 - 40 นาที) 
 5) ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง และเขียนสะท้อนหลังการเรียนรู้ 

ในการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่อายุน้อยครูควรเตรียม
สถานการณ์จ าลองที่ง่ายขึ้นโดยใช้ตัวแปรจ านวนน้อย ใช้ค าถามเชิงเหตุผล และใช้ตัวอย่างเพ่ือกระตุ้น
ความขัดแย้งทางปัญญาของนักเรียน (Lamon, Parker, & Houston, 2003, pp. 20-22) 
 Chan (2008, pp. 61-63) ได้กล่าวถึงการน า Model Eliciting Activities ใช้ในการเรียน
คณิตศาสตร์ส าหรับระดับประถมศึกษาว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างมีความหมายผ่านการคิด
อย่างเป็นระบบ การน าสถานการณ์จ าลองมาใช้ในห้องเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจาก
สภาพแวดล้อมจริงซึ่งจะท าให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ผ่านความท้าทายใหม่ ๆ 
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ในกิจกรรมนั้น โดยครูและนักเรียนจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปการน า Model Eliciting Activities ไปใช้ในชั้นเรียนตาม
แนวคิดของ Richard Lesh และคณะ โดยน าหลักการส าคัญทั้ง 6 ประการ ได้แก่ หลักการสร้าง
แนวคิด หลักการความจริง หลักการประเมินตนเอง หลักการจัดการเอกสาร หลักการปรับเปลี่ยนและ
น ามาใช้ใหม่ และหลักการเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ มาจัดเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting Activities 3 ชั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง
และตั้งค าถามเพื่อเตรียมความพร้อม 

ครูน าเสนอข้อความ ข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงผ่าน   
การเล่า และตั้งค าถามเกี่ยวกับบทความเพ่ือทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมสู่บริบทของปัญหา 

ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกันเรียนรู้บริบทของปัญหาตามกิจกรรมในใบงานโดยอาศัยหลักการ

ของความจริงในการเรียนรู้ปัญหาที่ครูก าหนดให้ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหา ตามกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
 ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 ขั้นที่ 4 สรุปค าตอบ 

ขั้นที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา 
หลังจากทุกกลุ่มเผชิญสถานการณ์ปัญหาแล้ว นักเรียนทุกกลุ่มทั้งที่หาค าตอบได้ส าเร็จและ 

ไม่ส าเร็จออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดโดยร่วมกัน
พิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มและปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุด
ส าหรับการแก้ปัญหาและเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้กับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

ขวัญหทัย พิกุลทอง and ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ (2562, pp. 349-352) ได้ยกตัวอย่างการจัด   
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดและหลักส าคัญ 6 ประการจาก Model Eliciting Activities    
ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนสาระการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด MEAs สาระการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

 
 

ภาพที่ 2 ใจความสรุปจากบทความเรื่อง “การใช้บันไดส าหรับการท างานบนที่สูงอย่างปลอดภัย” 
 

ขั้นที่ 1 สร้างความรู้ กระตุ้นความสนใจ 
1. ครูแสดงสถิติ “การใช้บันไดส าหรับการท างานบนที่สูงอย่างปลอดภัย” ให้นักเรียน             

ในชั้นเรียนได้รับทราบว่าสถิติที่พบนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการท างานโดยการใช้บันได คือ ผู้ใช้งานขาด
ความเข้าใจ และไม่ตระหนักถึงอันตราย มีการเลือกใช้บันไดผิดประเภท การพาดบันไดไม่ถูกต้อง  
การละเลยการพิจารณามุม และความชันในการใช้บันได หรือการใช้บันไดกับความสูงที่ไม่เหมาะสม 
เป็นต้น (หลักการของความจริง) 

2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บันไดของนักเรียนว่าเคยใช้งานบันได
ประเภทไหน ด้วยวิธีการใช้งานอย่างไร รวมทั้งสอบถามวิธีการในการค านวณระยะความยาวของบันได
ที่พาดหรือพิงกับระดับ ความสูงที่เหมาะสมว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์หรือไม่อย่างไร โดยใช้เวลา
ประมาณ 3 - 5 นาที 

3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน คละความสามารถเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน พร้อมทั้งแจกใบกิจกรรม “บันไดพิงผนัง” เพ่ือให้นักเรียนสามารถนาความรู้เรื่องทฤษฎีบท             
พีทาโกรัสไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (หลักการสร้างรูปแบบ) 

4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์ในใบกิจกรรม “บันได         
พิงผนัง” เพ่ือนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยมีครูคอยสังเกต ให้ค าแนะนา และความช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานได้อย่างส าเร็จลุล่วง 

ขั้นที่ 2 ตระหนักคิดในการแก้ปัญหา 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นหาวิธีการในการด าเนินการแก้ปัญหา โดยการปรึกษา 

ทบทวนความรู้ หรือการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม และมีครูคอยสังเกตการทางานของนักเรียน 
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2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดกับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการด าเนินการ
แก้ปัญหา โดยการค านวณหาความสูงของผนังจากพ้ืนถึงจุดปลายบนสุดที่บันไดพิงผนังโดยใช้ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ดังค าถามต่อไปนี้ 

2.1 นักเรียนคิดว่าผนังที่บันไดพาด ท ามุมกี่องศากับพ้ืน เพราะเหตุใด (90 องศาเพราะการ
ก่อสร้างที่ได้ตามมาตรฐาน ผนังตึกต้องมีลักษณะเป็นมุมฉากกับพ้ืน) 

2.2 นักเรียนจะหาความสูงของผนังจากพ้ืนถึงจุดที่ปลายบนสุดของบันไดพิงติดผนังได้อย่างไร 
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการวัด (วิธีการค านวณโดยใช้ความรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส) 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตระหนักคิดในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้จากสาระการเรียนรู้
ที่เรียนมา พร้อมวาดรูปประกอบค าอธิบายแสดงการคิดแก้ปัญหา ลงในตอนที่ 1 ของใบกิจกรรม 
“บันไดพิงผนัง” โดยมีครูคอยอ านวยความสะดวก และให้ค าแนะนาปรึกษาเม่ือนักเรียนต้องการ 

ขั้นที่ 3 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ โดยแสดงวิธี

คิดแก้ปัญหาลงในใบกิจกรรม “บันไดพิงผนัง” ตอนที่ 2 เป็นเวลา 10 – 15 นาที (หลักการแสดง
เอกสาร) โดยครูคอยดูแลการท างานของนักเรียน พร้อมทั้ งอ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน า
ปรึกษาหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในการด าเนินการ ทั้งนี้ ในระหว่างที่นักเรียนร่วมกันด าเนินการ
แก้ปัญหา ครูคอยสังเกตแนวทาง และวิธีการที่นักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการ
ตรวจสอบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการด าเนินการแก้ปัญหาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือนาไป
ใช้ในเลือกกลุ่มนักเรียนในการออกมาอภิปรายในขั้นถัดไป (ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์) 

ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 - 3 กลุ่มโดยใช้ผลการพิจารณาในขั้นที่ 3 จากการสังเกตของครู 

เพ่ือให้นักเรียนน าเสนอผลการด าเนินงาน และอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งให้นักเรียน
แสดงเหตุผลประกอบค าอธิบาย โดยครูเป็นผู้น าการอภิปราย และเปิดโอกาสให้นักเรียนในห้องเรียน
ซักถามเม่ือมีค าถาม หรือข้อสงสัย ทั้งนี้ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง
ในการคิดของนักเรียน โดยยังไม่มีการตัดสินหรือประเมินผลว่าผลลัพธ์หรือวิธีการในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนถูกต้องหรือผิดพลาดในขั้นนี้ (หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

ขั้นที่ 5 ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
1. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวิธีการด าเนินการของกลุ่มเ พ่ือประเมินผล         

ที่ได้จากการท ากิจกรรมว่าถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ อย่างไร (หลักการประเมินตนเอง) โดย
นักเรียนสามารถประเมินผลด้วยการเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการของกลุ่มตนเองกับกลุ่มเพ่ือนเพ่ือ
สนับสนุนความถูกต้องในกรณีที่มีแนวคิดและวิธีการที่เหมือนกัน หรือยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
กลุ่มของตนเองในกรณีที่แนวคิดและวิธีการมีความแตกต่างกัน 
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2. นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการท างาน (หลักการ
ออกแบบที่มีประสิทธิภาพ) ก่อนส่งใบกิจกรรม “บันไดพิงผนัง” ให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง และ
สะท้อนผลที่ได้ให้นักเรียนทราบ 

ขั้นที่ 6 สร้างทักษะ/ขยายความรู้ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรม “บันไดพิงผนัง” โดยการพูดคุยและ

อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
2. ครูให้นักเรียนขยายความรู้ที่ได้จากกิจกรรม “บันไดพิงผนัง” ในสถานการณ์เพ่ิมเติม ข้อที่ 

2 ของใบกิจกรรม “บันไดพิงผนัง” เป็นรายบุคคลโดยน าความรู้และข้อสรุปที่ได้จากการท ากิจกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณอ่ื์น ๆ 

3. ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ลงในแบบบันทึกการเรียนรู้เป็นเวลา 5 - 10 นาท ี
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างการวัดและประเมินผล 

 
ความสามารถในการแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่นักเรียนแต่ละคนใช้ในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ค าตอบ ซึ่งค าตอบนั้นต้องใช้ความคิดไม่สามารถหาค าตอบได้ในทันทีทันใด นักการศึกษาคณิตศาสตร์
ต่างยอมรับว่าการแก้ปัญหาเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการ
คิดค านวณ หลักการ กฎ และสูตรต่าง ๆ น าไปใช้ในการหาค าตอบ (Thipkong, 2013, pp. 5-6) 
โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหามีความส าคัญต่อชีวิตและสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ โดยการ
ฝึกการแก้ปัญหาอยู่สม่ าเสมอ ในการสอนนักเรียนให้รู้จักแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน และรู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การจัดการเรียนรู้ ใน
อดีตก่อนที่จะมาเป็นศตวรรษที่ 21 ส่วนใหญ่การจัดการเรียนการสอนจะเน้นครูเป็นศูนย์กลาง 
กล่าวคือ ครูเป็นผู้ป้อนความรู้ทุก ๆ อย่างให้แก่นักเรียน และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 
เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยีโดยตรง และการจัดการเรียนรู้ ไม่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบถ่ายทอดจากครูถึงนักเรียนเพียงทางเดียว จึงท าให้การจัดการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ไม่ค่อยประสบความส าเร็จ เหตุนี้จึงท าให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยจาก
สถาบันวิชาการในระดับชาติ และในระดับนานาชาติต่างบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ า     
ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ผลประเมินของประเทศไทยออกมาในลักษณะนี้เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน และหนึ่ง
ในนั้นคือตัวครูผู้สอนเองที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาให้การสอน จัดสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัย เพราะครูถือเป็นฟันเฟืองส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาของระบบการศึกษาไทยประสบ
ความส าเร็จ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) (2555a, pp. 145-150) 
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นการเรียนการสอน
เนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยผ่านสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการของนักเรี ยน          
ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และยังช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่
หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อ มีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ MEAs ช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการท างานของนักเรียน เพราะการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิด MEAs เริ่มต้นจากการที่น าปัญหาในชีวิตจริงมาใช้ และปัญหาที่น ามาใช้เป็นปัญหาที่น่าสนใจ 
สามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจ าวันและสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้ท าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหา การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ประเมินความ
ถูกต้อง และยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการแก้ปัญหา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
โดยการค้นพบและสร้างความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities มาใช้
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

วิฬาร์ เลิศสมิตพร (2558) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว 
Model-Eliciting Activities ที่มีต่อความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Model-Eliciting Activities และการเรียน
การสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
อัตนัยชุดละ 4 ข้อ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอัตนัยชุดละ 4 ข้อ ผ่านการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi Experimental Research) โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Model-Eliciting Activitiesและกลุ่มควบคุมจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ วัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังการทดลองผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
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และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที ่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้        
ตามแนว Model-Eliciting Activities สู งกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05                     
2) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities มีพัฒนาการ
ของความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 

ขวัญหทัย พิกุลทอง (2561) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์หรือการจัดการ
เรียนรู้แบบ MEAs และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ส าหรับครูแบบบันทึกการสัมภาษณ์ (Group Interview) 
ส าหรับนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 24 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
จ านวน 5 ข้อ และแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) แผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Design) ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการเรียนการสอนที่ พัฒนามีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ขั้น  ได้แก่ 1)  ขั้นสร้างความรู้ 
กระตุ้นความสนใจ 2)  ขั้นตระหนักคิดในการแก้ปัญหา 3) ขั้นแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์               
4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 5) ขั้นประเมินผลเพ่ือพัฒนา และ 6) ขั้นฝึกทักษะและขยาย
ความรู้ และผลการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทั้งใน
ภาพรวม และจ าแนกเป็นบทเรียน นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ดีขึ้นผลการสะท้อนคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีความรู้เพียงพอในการแก้ปัญหา และขยายปัญหา นักเรียนสามารถรับรู้ถึงอุปสรรค            
และปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการแก้ปัญหา แต่มีนักเรียนเพียงบางคนเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 

Chamberlin and Moon (2005) ได้ ศึ กษ า เกี่ ย วกั บ ผลของการใช้  Model-Eliciting 
Activities เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และจ าแนก
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในเชิงประยุกต์และวิเคราะห์กระบวนการคิดของนักเรียน พบว่า Model-
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Eliciting Activities สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนและประกอบกับเอกสารที่ให้นักเรียนเขียนวิธีการคิดในกิจกรรมท าให้สามารถวัดระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และจ าแนกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านการคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ได ้

Showalter (2008) ได้ศึกษาผลของ Model-Eliciting Activities ที่มีต่อกระบวนการในการ
แก้ปัญหา และทัศนคติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 19 คนที่
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่ม แล้วให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แนวคิดMEAs 3 กิจกรรม เป็นเวลา        
9 สัปดาห์ ได้ผลสรุปว่า MEAs สามารถท าให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ผ่านการร่วมกิจกรรม โดยมีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างเป็นพลวัต มีการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ 
ความคิด และกระบวนการท างาน และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากข้ึน 

Coxbill, Chamberlin, and Weatherford (2013) ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยใช้ MEAs เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือศึกษาและ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยกลุ่มตัวอย่างจะใช้  MEAs ในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์แต่ละชั้นเรียน และใช้แบบประเมินการคิดสร้างสรรค์ของ Krutetskii เพ่ือ
ตรวจสอบผลงานที่นักเรียนเขียนและวิเคราะห์ข้อมูลโดย Multifactor ANOVA ได้ผลปรากฏว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่เรียนรู้ด้วย MEAs มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 โดยคะแนนของนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 3 ระยะ 

Juhaina, Wajeeh, and Shaker (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ องค์ความรู้ และ
กระบวนการ     อภิปัญญาใน Model-Eliciting Activitiesเครื่องมือที่ใช้ในการวัย ได้แก่ แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม เครื่องบันทึกเสียง และใบกิจกรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสมองของนักเรียน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
จ านวน 83 คน ที่ได้เรียนรู้ผ่าน Model-Eliciting Activities โดยแบ่งกลุ่มละ 4-5 คนผลการวิจัยระบุ
ว่านักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต่างกันในเรื่องจ านวนและการกระจาย 
โดยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความตระหนักในการคิดมากกว่าทักษะการใช้
กฎเกณฑ์และการประเมินผล ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จะมีความสามารถในการใช้
กฎเกณฑ์และการประเมินผลมากกว่า 

Celik and Eraslan (2015) ได้ศึกษาการก าหนดปัญหาและความเข้าใจปัญหาเพ่ือตรวจสอบ
กระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนรัฐบาล ผ่านกิจกรรมตามแนวคิด 
Model Eliciting Activities เรื่องปัญหาของเครื่องบินกระดาษ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องบันทึกวิดีโอ สมุดจดบันทึกของนักเรียน และสัมภาษณ์ผ่านการสนทนากลุ่มของนักเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบวงจรกระบวนการของ Blum and Ferri ผลการวิจัยพบว่านักเรียน     
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ก าหนดตัวแปรสร้างและระดม
ความคิดเกี่ยวกับสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันโดยการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และพยายาม
สร้างโมเดลต้นแบบส าหรับทั่วไปด้วย 

Dedebaş (2017) ได้ศึกษาพฤติกรรมและการคิดซับซ้อนโดยใช้ Model Eliciting Activities 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน 31 คน เป็นเวลา 5 สัปดาห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ เครื่องบันทึกวิดีโอระหว่างการเรียนการสอน เครื่องบันทึกเสียงในกลุ่มสนทนา แบบสัมภาษณ์ 
โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาพัฒนาการทางการคิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนใน 3 ระยะตั้งแต่ MEA-1 ถึง MEA-3จากการวิจัยได้ผลสรุปว่า MEAs สามารถน าไปใช้กับ
ห้องเรียนในระดับประถมศึกษาได้และช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการคิดของนักเรียน มีพฤติกรรมที่ดี
ในการเรียนมากขึ้น ท าให้เห็นว่า MEAs สร้างประการณ์ที่ยั่งยืนและควรน ามาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 
Activities พบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesมีส่วนในการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities จะช่วยดึงกระบวนการคิดของผู้เรียน
และช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ดีมักรวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับค าตอบและ
วิธีการที่ได้มาว่าถูกต้อง เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพเพียงใด และวิธีการเหล่านั้นสามารถขยายไปถึง
สถานการณ์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้ด้วย ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหานั้นมีความเชื่อมโยงกับ
ทักษะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนพึงมี ได้แก่ ทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ ทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ 
เป็นต้น ซึ่งต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอยู่เสมอในปัจจุบันการฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหาควร
มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งมักมีความแตกต่างกับปัญหาในหนังสือเรียน ผู้เรียนอาจ
แก้ปัญหาในหนังสือเรียนได้ดีแต่อาจแก้ปัญหาในชีวิตจริงไม่ได้ การพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่ผู้แก้ปัญหาสามารถหาค าตอบ
และสร้างรูปแบบทั่วไปเกี่ยวกับค าตอบได้ เพ่ือขยายค าตอบและวิธีการไปยังสถานการณ์ อ่ืนที่
คล้ายคลึงกันดังที่ อัมพร ม้าคนอง (2559, pp. 47-48) ได้กล่าวถึงการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาต้องเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด การท าความเข้าใจปัญหาอย่าง
ถ่องแท้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นแนวทางในการหาค าตอบ สามารถแก้ปัญหาและขยายความค าตอบได้  
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ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่มีประเด็นที่

คล้ายคลึงกันไว้ดังนี้ 
ยุพิน พิพิธกุล (2545, p. 82) ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า เป็นปัญหาที่

ผู้เรียนจะต้องค้นคว้าความจริงที่อาศัยนิยาม ทฤษฎีบทต่าง ๆ ที่จะถูกน ามาใช้ หรือสรุปสิ่งใหม่ที่
นักเรียนยังไม่เคยเรียนมาก่อน หรือปัญหาเกี่ยวกับวิธี การพิสูจน์ทฤษฎีบท ปัญหาที่เกี่ยวกับเนื้อหา
คณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหา 

ดวงเดือน อ่อนน่วม (2543, p. 129) ได้ให้ความหมายไว้ว่า โจทย์ปัญหาเป็นสภาพของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบกับจ านวนและตัวเลข และข้อความที่ก่อให้เกิดปัญหา นักเรียนจะต้อง
ตัดสินใจเองว่าจะใช้อะไรในทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหานี้ พร้อมทั้งเสนอแนะว่าครูควรจัดโจทย์ปัญหา
เหล่านี้ไว้หลายระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือไม่ให้เกิดความ
คับข้องใจ หรือขาดแรงจูงใจในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556 , p. 7) ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่าเป็น
สถานการณ์หรือค าถามที่ต้องการค าตอบ ซึ่งบุคคลต้องใช้สาระความรู้และประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์มาก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการหาค าตอบ บุคคลผู้คิดหาค าตอบไม่คุ้ นเคยกับ
สถานการณ์นั้นมาก่อน และไม่สามารถหาค าตอบได้ทันทีทันใด สถานการณ์หรือค าถามข้อใดจะเป็น
ปัญหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้คิดหาค าตอบ บางสถานการณ์หนึ่งอาจเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหนึ่ง 
แต่อาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับบุคคลอีกคนหนึ่งก็ได้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท) (2555b, p. 7) ได้ ให้
ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ซึ่งเผชิญอยู่และต้องการค้นหาค าตอบ โดยที่ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนที่จะได้ค าตอบของ
สถานการณ์นั้นในทันท ี

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, pp. 110-112) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งต้องใช้ความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบโดยที่
ยังไม่รู้ขั้นตอนหรือวิธีการที่จะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้นในทันท ี

Anderson and Pingry (1973, p. 228) ได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า 
เป็นสถานการณ์หรือค าถามที่ต้องการหาข้อสรุปหรือค าตอบ ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะท าได้ต้องที่กระบวนการ
ที่เหมาะสมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ การวางแผนและการสินใจประกอบกันไป 

Adams (1977, p. 176) ให้ความหมายของปัญหาหางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้  ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ปัญหาที่เป็นมา (Word Problem) ปัญหาที่เป็นเรื่องราว (Story Problem) 
และปัญหาที่เป็นค าพูด (Verbal Problem) นั่นคือโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่บรรยายด้วยถ้อยค า
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ข้อความและตัวเลข โดยต้องการค าตอบในเชิงปริมาณหรือตัวเลข ผู้แก้ปัญหาต้องค้นคว้าว่าจะต้องใช้
วิธีใดในการแก้ปัญหา 

Cruikshank and Sheffield (2000, p. 37) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นค าถามหรือ
สถานการณ์ที่ท าให้งุนงง ปัญหาควรเป็นค าถามหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ในทันที 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ไม่ได้หมายความว่า ปัญหานั้นจะเกี่ยวข้องกับจ านวน ปัญหา
คณิตศาสตร์บางปัญหาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรือการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์แต่ไม่จ าเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับจ านวนก็ได้ 

Krulik and Rudnick (1993, p. 6) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์หมายถึง สถานการณ์ที่
เป็นประโยคภาษา ค าตอบจะเกี่ยวข้องกับปริมาณในตัวปัญหานั้นไม่ได้ระบุวิธีการหรือการด าเนินการ
แก้ปัญหาไว้อย่างชัดเจน ผู้แก้ปัญหาจะต้องค้นหาว่าจะใช้วิธีการใดในการหาค าตอบของปัญหาจึงจะ
ท าให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหา 

Baroody (1993, pp. 2-3) กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ประเด็นปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันหรือสถานการณ์ปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่บุคคลจ าเป็นต้องการหาผลเฉลยแต่           
ไม่สามารถหาผลเฉลยได้ในทันที 

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์หลายๆ อย่าง
ประมวลเข้าด้วยกัน ค าตอบที่ได้อาจอยู่ในรูปเชิงปริมาณหรือจ านวนหรือค าอธิบายให้เหตุผล 
 
ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทปัญหาทางคณิตศาสตร์ ออกเป็นประเกทต่าง ๆ            
โดยภาพรวมมีความคล้ายคลึงกันดังนี้ 

Charles and Lester (1982, pp. 6-10) ได้จ าแนกประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้
ดังนี้ 

1. ปัญหาที่ใช้ฝึก (Dill Exercise) เป็นปัญหาส าหรับการคิดค านวณเบื้องดันที่ต้องอาศัยความ
รวดเร็วเละแม่นจ าในการหาค าตอบ 

2. ปัญหาอย่างง่ายหรือปัญหาชั้นเดียว (Simple Transition Problem) เป็นปัญหาที่ใช้กัน
ทั่วไป พบได้ในหนังสือคณิตศาสตร์ มุ่งให้มีความเข้าใจมโนมติทางคณิตศาสตร์และความสามารถใน
การคิดค านวณ 

3. ปัญหาเชิงซ้อนหรือปัญหาหลายชั้น (Complex Translation Problem) คล้ายกับปัญหา
อย่างง่าย แต่เพ่ิมขั้นตอนหรือกระบวนการคิด ซึ่งจากการคิดตามและประเมินผลว่านักเรียนจะมี
ปัญหาหรือประสบความยุ่งยากในการท าโจทย์ปัญหาลักษณะนี้ค่อนข้างมาก 
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4. ปัญหาประยุกต์ (Applied Problem) เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือส่งเสริมให้
นักเรียนน าปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง จัดว่าเป็นปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนกว่าปัญหาในข้อ2 และข้อ3 ปัญหาในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะคณิตศาสตร์หลาย
อย่าง นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการวางแผน เก็บและรวบรวบข้อมูล จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง 
ใช้วิธีการอย่างไรและจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นค าต่าง ๆ การฝึกให้นักเรียนได้ก็
ปัญหาในลักษณะนี้จะช่วยเสริมเจตคติหรือความซาบซึ้งต่อคุณค่าของคณิตศาสตร์ได้มา 

5. ปัญหาเชิงกระบวนการ (Process Problem) เป็นปัญหาที่ฝึกให้นักเรียนคิดกันหรือ            
สร้างวิธีการคิดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้น ปัญหาในลักษณะนี้นักเรีย น          
จะไม่เคยรู้เทคนิคหรือวิธีการคิดดังกล่าวมาก่อนเลย การฝึกแก้ปัญหาในลักษณะนี้เป็นเรื่องยากส าหรับ
นักเรียน 

6. ปัญหาเชิงปริศนา (Puzzle Problem) เป็นปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับปริศนาต่าง ๆ ซึ่ ง         
ไม่จ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เสมอไป และไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น 
และเม่ือพบวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอ่ืนได้ด้วย 

Polya (1985, pp. 123-127) ได้แบ่งปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ปัญหาที่ค้นพบ (Problem to Find) เป็นปัญหาที่ให้ค้นพบสิ่งที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็น

ปัญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ส่วนส าคัญของปัญหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สิ่งที่
ต้องการ ข้อมูลที่ก าหนดให้ และเงื่อนไข 

2. ปัญหาให้พิสูจน์ (Problem to Prove) เป็นปัญหาที่ได้แสดงออกอย่างสมเหตุสมผลว่า
ความที่ก าหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ ส่วนส าคัญของปัญหาแบ่งเป็น2 ส่วนสมมติฐานหรือสิ่งที่
ก าหนดให้และผลสรุปหรือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ 

Bitter, Hatfield, and Edwards (1989, p. 37) แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ 

1. ปัญหาปลายเปิด (open- ended) เป็นปัญหาที่มีจ านวนค าตอบที่เป็นไปได้หลายค าตอบ 
ปัญหาลักษณะนี้จะมองว่ากระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าค าตอบ 

2. ปัญหาให้ค้นพบ (discovery) เป็นปัญหาที่จะได้ค าตอบในขั้นสุดท้ายของการแก้ปัญหา 
เป็นปัญหาที่มีวิธีแก้ได้หลากหลายวิธี 

3. ปัญหาที่ก าหนดแนวทางในการค้นพบ (guided discovery) เป็นปัญหาที่มีลักษณะร่วม
ของปัญหา มีค าชี้แนะ (clues) และค าชี้แจงในการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนอาจไม่ต้องค้นหาหรือต้อง
กังวลในการหาค าตอบ 
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Reys, Lindquist, Lambdin, and Smith (2012, p. 29) ได้แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ปัญหาธรรมดา (Routine Problem) เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ซับช้อนนัก ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเลยในโครงสร้างและวิธี
แก้ปัญหา 

2 ปัญหาแปลกใหม่ (Non-Routine Problem) เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับช้อนในการ
แก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาต้องประมวลความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

นอกจากนี้ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556, p. 9) ได้จ าแนกปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์         
ที่แตกต่างกันดังนี้ 

1. พิจารณาจากจุดประสงค์ของปัญหา สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
 1.1 ปัญหาให้ค้นพบ เป็นปัญหาให้ค้นหาค าตอบอาจอยู่ในรูปปริมาณ จ านวนหรือให้หา
วิธีการ ค าอธิบายให้เหตุผล 
 1.2 ปัญหาให้พิสูจน์ เป็นปัญหาที่ให้แสดงการให้เหตุผลว่าข้อความที่ก าหนดให้เป็นจริง
หรือเป็นเท็จ 
 2. พิจารณาจากความซับซ้อนของปัญหา สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
 2.1 ปัญหาธรรม เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ผู้แก้ปัญหามีความคุ้นเคยใน
โครงสร้างและวิธีแก้ปัญหา 
 2.2 ปัญหาไม่ธรรมดา เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน ผู้แก้ปัญหาต้องประมวลความรู้
ความสามารถหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
 ทรงชัย อักษรคิด (2555, pp. 55-57) ได้แบ่งประเภทของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์   
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงประเภทของปัญหา 

เกณฑ์การแบ่ง
ประเภท 

ประเภทของปัญหา ลักษณะของปัญหา 

พิจารณาจากผู้
แก้ปัญหา 

1.ปัญหาที่คุ้นเคย พบเห็น ได้บ่อยในหนั งสือเรียนคณิ ตศาสตร์          
มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนมากนัก คล้ายกับตัวอย่าง
หรือเป็นปัญหาที่ผู้แก้ปัญหามีประสบการณ์
มาแล้ว 

2.ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย มีโครงสร้างซับซ้อน และแปลกใหม่ส าหรับผู้
แก้ปัญหา ต้องใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา 
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ตารางท่ี 2 แสดงประเภทของปัญหา (ต่อ)   

เกณฑ์การแบ่ง
ประเภท 

ประเภทของปัญหา ลักษณะของปัญหา 

พิจารณาจาก
จุดมุ่งหมายของ

ปัญหา 

1.ปัญหาให้ค้นหา ต้องการให้ผู้แก้ปัญหาค้นหาค าตอบในรูปปริมาณ 
วิธีการ หรือค าอธิบาย 

2.ปัญหาให้พิสูจน์ ต้องการให้แสดงเหตุผลว่าข้อความที่ก าหนดเป็น
จริงหรือเท็จ 

พิจารณาจาก
ลักษณะเฉพาะของ

ปัญหา 

1.ปัญหาขั้นตอนเดียว เป็นปัญหาที่ต้องแปลงสถานการณ์ให้อยู่ในรูป
ประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร 
มักพบในการเรียนการสอนตามปกติ 

2.ปัญหาหลายขั้นตอน แตกต่างจากปัญหาขั้นตอนเดียวตรงจ านวนการ
ด าเนินการมากกว่าหนึ่งตัว 

3.ปัญหาปลายเปิด เป็นปัญหาที่มีค าตอบเปิดกว้าง หรือมีหลาย
ค าตอบ หาค าตอบได้หลายวิธี 

4.ปัญหากระบวนการ เป็ นปัญหาที่ ไม่ สามารถแปลงเป็นประโยค
สัญลักษณ์ได้ทันที แต่ต้องใช้กระบวนการต่าง ๆ 
ช่วย เช่น ท าให้ง่ายลง แบ่งปัญหาย่อย ๆ เขียน
ภาพ กราฟ เป็นต้น จ าเป็นต้องใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ 
ในการแก้ปัญหา 

5.ปัญหาเชิงประยุกต์ 
หรือ ปัญหาเชิง
สถานการณ์ 

เป็นปัญหาที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ มโนมติ และ
การด าเนินการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ซึ่งจะท าให้ผู้แก้ปัญหาเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์ 

6.ปัญหาปริศนา เป็นปัญหาที่ซ่อนสมมติฐาน มีลูกเล่นหรือกล
อุบาย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ไม่เน้นเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
เน้นการปรับเปลี่ยนมุมมอง 
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 จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถ
แบ่งได้โดยใช้เกณฑ์หลายแบบ ได้แก่ การแบ่งปัญหาตามประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหา การแบ่งตาม
จุดประสงค์ของปัญหา และการแบ่งตามลักษณะเฉพาะของปัญหา ซึ่งการเลือกใช้ปัญหาในการวิจัยจะ
เลือกใช้ปัญหาตามจุดมุ่งหมายของการวัดผล การวัดความสามารถในการแก้ปัญหานั้นผู้วิจัยเลือกใช้
ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดึงความรู้และกระบวนการแก้ปัญหามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น ผู้แก้ปัญหาต้องใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนักการ
ศึกษาได้เสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) (2555b, pp. 8-9) ได้เสนอ
กระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ต้องการให้นักเรียน
คิดเกี่ยวกับปัญหาและตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการค้นหา ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องท าความเข้าใจ
ปัญหาและระบุส่วนส าคัญของปัญหา ซึ่งได้แก่ ตัวไม่รู้ค่า ข้อมูล และเงื่อนไขในการท าความเข้าใจ
ปัญหา นักเรียนอาจพิจารณาส่วนส าคัญของปัญหาอย่างถี่ถ้วน พิจารณาซ้ าไปซ้ ามา พิจารณาใน
หลากหลายมุมมอง หรืออาจใช้วิธีต่าง ๆ ช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่นการเขียนรูป การเขียน
แผนภูมิ หรือการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเองก็ได้ 

ขั้นที่  2 วางแผนแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนค้นหาความเชื่อมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่รู้ค่า แล้วน าความสัมพันธ์นั้นมาผสมผสานกับประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหา เพ่ือก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา และเลือกยุทธวิธีที่จะน ามาใช้แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือแผน
ที่วางไว้ โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนให้
ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้ ถ้าแผนหรือยุทธวิธีที่เลือกไว้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือยุทธวิธีแก้ปัญหาใหม่อีกครั้ง การค้นหาแผนหรือยุทธวิธี
แก้ปัญหาใหม่ ถือเป็นการพัฒนาผู้แก้ปัญหาที่ดีด้วยเช่นกัน 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนมองย้อนกลับไปยังค าตอบที่ได้มาเริ่มจาก
การตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบและยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ใช้แล้วพิจารณาว่ามี
ค าตอบหรือยุทธวิธีแก้ปัญหาอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  สามารถเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบในขั้นตอนนี้ได้ 
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Polya (1985, pp. 16-27) ได้ก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Understand the Problem) เป็นขั้นตอนแรกของการ

แก้ปัญหา โดยให้ท าความเข้าใจค า วลี ประโยค สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในปัญหา พิจารณาว่าปัญหา
ต้องการอะไร ปัญหาก าหนดอะไรให้บ้าง มีสาระความรู้ใดที่เกี่ยวข้องบ้าง ค าตอบของปัญหาจะอยู่ใน
รูปแบบใด การท าความเข้าใจปัญหาอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียนรูป เขียนแผนภูมิ                
การเขียนสาระปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา (Devise a Plan) เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะต้องพิจารณาว่าจะ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการใด จะแก้ปัญหาอย่างไร ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการค้นหาความเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อมูลที่ก าหนดให้กับสิ่งที่ต้องการหา ในการวางแผนอาจใช้การลองผิดลองถูก การค้นหารูปแบบที่
คล้ายกับที่เคยท ามา ขั้นตอนนี้ผู้แก้ปัญหาจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับ   สิ่งที่
ต้องการให้ค้นหา ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมในการแก้ปัญหา แล้วก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carry Out the Plan) เป็นขั้นตอนการด าเนินการตาม
วิธีการที่เลือกไว้ จนกระทั่งหาค าตอบได้ หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ในขั้นตอนนี้ผู้แก้ปัญหาต้อง
ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ประมวลเข้าด้วยกัน โดยให้เหตุผลและข้อสรุปที่เป็นของตนเอง ถ้า
แก้ปัญหาไม่ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ต้องค้นหาสาเหตุและใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดครั้งแรกใน
การแก้ปัญหาครั้งใหม่ จนส าเร็จลุล่วง 

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Look Back) เป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหาต้องมองย้อนกลับไปที่ขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องของค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งในการตรวจสอบอาจ
ท าให้เกิดความคิดที่จะดัดแปลงวิธีการแก้ปัญหาให้ง่าย สั้นและชัดเจนยิ่งขึ้น หรืออาจพบวิธีการ
แก้ปัญหาอื่นอีก 

Gick (1986, pp. 5-7) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาไว้4ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การสร้างตัวแทนของปัญหา โดยการสร้างสัญลักษณ์ วาดรูป ท าตารางหรือแผนผัง เพ่ือให้

เขา้ใจปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. การคิดวิธีการแก้ปัญหา เป็นการรวบรวมวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพ่ือน าไปสู่

ค าตอบ รวมไปถึงการวางแผนและจัดล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
3. การด าเนินการแก้ปัญหา เป็นการปฏิบัติตามแผนและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
4. การประเมินผลการด าเนินการแก้ปัญหา ว่ามุ่งไปสู่ค าตอบหรือเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  

ถ้าไม่อาจทบทวนวิธีการคิดตั้งแต่ต้นใหม่ ว่าผิดพลาดหรือบกพร่องในจุดใด เพ่ือจะได้ปรับปรุง
กระบวนการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย 
 Krulik and Rudnick (1987 , pp. 4-6) ได้ เสนอวิธีการแก้ปัญหาแบบ Heuristic โดย
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
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1. การอ่านโจทย์ (Read) ประกอบด้วย การบันทึกค าส าคัญจากโจทย์ การอธิบายปัญหา 
การทบทวนปัญหาว่าโจทย์ถามอะไรและก าหนดอะไรเป็นข้อมูลบ้าง 

2. การส ารวจ (Explore) ประกอบด้วย การจัดระบบข้อมูล การวาดรูปหรือไดอะแกรม และ
การเขียนแผนภูมิหรือตาราง 

3. การเลือกกลวิธี  (Select a Strategy) ประกอบด้วย การระลึกถึงรูปแบบย้อนกลับ          
การคาดคะเนและการตรวจสอบ การสร้างสถานการณ์หรือทดลองจัดระบบ การอุปนัย การแบ่งปัญหา 

4. การลงมือแก้ปัญหา (Solve) ประกอบด้วย การด าเนินการตามแผน การใช้ทักษะด้านการ
ค านวณและตรรกะเบื้องต้น 

5. การพิจารณาและขยายผล (Review and Extend) ประกอบด้วยการทบทวนค าตอบ  
การพิจารณาปัญหา การใช้ค าถามถ้า...แล้ว และการอภิปรายการแก้ปัญหา 

 ได้เสนอแนะกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาที่แสดงความเป็นพลวัต มีล าดับ  
ไม่ตายตัวสามารถวนไปเวียนมาได้ ดังแผนภาพ 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของ Wilson และคณะ 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท), 2555b) 
 

จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหา นักเรียนจะต้องเริ่มท า 
ความเข้าใจกับปัญหาก่อน หลังจากนั้นวางแผนแก้ปัญหา พร้อมทั้งก าหนดยุทธวิธีที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหานั้น แล้วด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้จนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้สุดท้าย
พิจารณาความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ และยุทธวิธีที่ใช้แก้ปัญหาส าหรับทิศทาง

สถำนกำรณ์ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล 

ขั้นที่ 3 ด ำเนินกำรตำมแผน 

ขั้นที่ 2 วำงแผนแก้ปัญหำ 

ขั้นที่ 1 ท ำควำมเข้ำใจปัญหำ 
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ของลูกศรนั้น เป็นการแสดงการพิจารณาหรือตัดสินใจที่จะเคลื่อนการกระท าจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีก
ขั้นตอนหนึ่ง หรือพิจารณาย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น เมื่อนักเรียนท า 
การแก้ปัญหาในขั้นที่ 1 คือ ขั้นท าความเข้าใจปัญหาและคิดว่ามีความเข้าใจปัญหาดีแล้ว ก็เคลื่อน 
การกระท าไปสู่ขั้นวางแผนแก้ปัญหาหรือขณะที่นักเรียนด าเนินการตามแผนที่วางไว้ในขั้นตอนที่ 3  
แต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ นักเรียนอาจย้อนกลับไปเริ่มวางแผนใหม่ ในขั้นตอนที่ 2 หรือท า
ความเข้าใจปัญหาใหม่ในขั้นตอนที่ 1 ก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ในขั้นท าความเข้าใจปัญหาเสมอไป 
เรียกกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของวิลสันและคณะว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นพลวัต 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท), 2555b, p. 10) 

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มี
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหาเป็นขั้นที่นักเรียนสามารถบอกสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
เช่น โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง และโจทย์ต้องการให้หาอะไร 

ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหาเป็นขั้นที่นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มา
ก าหนดวิธีการในการด าเนินการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน เป็นการปฏิบัติตามแผนและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
ขั้นที่ 4 สรุปค าตอบสรุปผลการแก้ปัญหาและความรู้ที่ได้จากการคิดแก้ปัญหา ความคิดหรือ

วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเพียงใด และ
สรุปค าตอบ 
 
องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556, pp. 71-72) กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญประกอบด้วย 

1. ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถ
ด้านนี้ คือ ทักษะการอ่าน และการฟัง เมื่อพบปัญหานักเรียนจะต้องอ่านและท าความเข้าใจ โดย
สามารถแยกประเด็นที่ส าคัญ ๆ ของปัญหาออกมาให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแยกแยะให้ได้ว่าปัญหา
ก าหนดอะไรให้บ้างและปัญหาต้องการให้หาอะไรมีข้อมูลใดบ้างที่จ าเป็น และไม่จ าเป็นในการ
แก้ปัญหา การท าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ต้องอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ นิยาม มโนมติ 
และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัญหา ซึ่งแสดงถึงศักยภาพทางสมองของนักเรียนใน
การระลึกถึงและความสามารถน ามาเชื่อมโยงกับปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่
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ช่วยให้การท าความเข้าใจปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ การรู้จักเลือกใช้กลวิธีมาช่วยในการท า
ความเข้าใจปัญหา เช่น การขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญ การแบ่งวรรคตอน การจดบันทึกเพ่ือแยกแยะ
ประเด็นส าคัญ การเขียนภาพหรือแผนภูมิ การสร้างแบบจ าลอง การยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับปัญหา 
การเขียนปัญหาใหม่ด้วยค าพูดของตนเอง 

2. ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนท าอยู่บ่อย ๆ จนเกิดความช านาญเมื่อ
นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอ นักเรียนจะมีโอกาสได้พบปัญหาต่าง ๆ หลายรูปแบบซึ่งอาจจะมี
โครงสร้างของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกัน นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเลือกใช้ยุทธวิธี
ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ได้เหมาะสมกับปัญหา เมื่อเผชิญกับปัญหาใหม่ก็จะสามารถน าประสบการณ์เดิมมา
เทียบเคียง พิจารณาว่าปัญหาใหม่นั้นมีโครงสร้างคล้ายกับปัญหาที่ตนเองคุ้นเคยมาก่อนบ้างหรือไม่ 
ปัญหาใหม่นั้นสามารถแยกได้เป็นปัญหาย่อย ๆที่มีโครงสร้างของปัญหาคล้ายคลึงกับปัญหาที่เคยแก้
มาแล้วหรือไม่ สามารถใช้ยุทธวิธีใดในการแก้ปัญหาใหม่นี้ได้บ้าง นักเรียนที่มีทักษะในการแก้ปัญหาจะ
สามารถวางแผนเพื่อก าหนดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม 

3. ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการให้เหตุผล หลังจากที่นักเรียนท า
ความเข้าใจปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ปัญหาบางปัญหาจะต้องใช้การคิดค านวณและในบางปัญหาจะต้องใช้
กระบวนการให้เหตุผลการคิดค านวณนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการแก้ปัญหา เพราะ
ถึงแม้ว่าจะท าความเข้าใจปัญหาได้ชัดเจน และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม แต่เมื่อลงมือ
แก้ปัญหาแล้วคิดค านวณไม่ถูกต้อง การแก้ปัญหานั้นก็ถือได้ว่าไม่ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้อง
ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการคิดค านวณมาตั้งแต่ระดับประถม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งทักษะ
การคิดค านวณพ้ืนฐาน ได้แก่ การบวก การลบ การคูณ และการหาร ถ้านักเรียนได้รับการฝึกฝนมา 
ไม่ดีพอย่อมเป็นปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ทั่ว ๆ ไป ไม่เฉพาะแต่การเรียน การแก้ปัญหาเท่านั้น
ส าหรับปัญหาที่ต้องการค าอธิบายให้เหตุผล นักเรียนจะต้องอาศัยทักษะพ้ืนฐานในการเขียนและ          
การพูด นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ความหมายของ        
การพิสูจน์ และวิธีพิสูจน์แบบต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็นและเพียงพอในการน าไปใช้แก้ปัญหาในแต่ละระดับชั้น 

4. แรงขับ เนื่องจากปัญหาเป็นสถานการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งผู้ แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยและ          
ไม่สามารถหาวิธีการค้นหาค าตอบได้ในทันทีทันใด ผู้แก้ปัญหาจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างเต็มที่
เพ่ือที่จะให้ได้ค าตอบ ผู้แก้ปัญหาจะต้องมีแรงขับที่จะสร้างพลังในการคิด ซึ่งแรงขับนี้เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น เจตคติ ความสนใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ความส าเร็จ ตลอดจนความซาบซึ้งในการ
แก้ปัญหา ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
โดยผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน 
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5. ความยืดหยุ่น ผู้แก้ปัญหาที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นในการคิดคือ ไม่ติดยึดในรูปแบบที่
ตนเองคุ้นเคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ความยืดหยุ่นเป็นความสามารถในการ
ปรับกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยบูรณาการความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนแรงขับที่มีอยู่เชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ของปัญหาใหม่สร้างเป็นองค์ความรู้ที่สามารถปรับ
ใช้เพื่อแก้ปัญหาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Polya (1985, pp. 5-6) ได้กล่าวว่าสิ่งที่สัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการท าความเข้าใจกับปัญหา เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาข้อนั้นแล้ว
จะต้องสามารถจับความได้ว่าโจทย์ปัญหาข้อนั้นต้องการให้หาค าตอบเกี่ยวกับอะไร โจทย์ก าหนด
ข้อมูลอะไรให้บ้าง ข้อมูลที่ก าหนดให้มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดอย่างไรบ้าง 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ก าหนดไว้ และประยุกต์ใช้ความรู้
และประสบการณ์เดิมของตน เพ่ือท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. ความสามารถในการแปลงสิ่งที่ก าหนดให้ในโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์ 
4. ความสามารถในการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา 
5. ความสามารถในการคิดค านวณ เพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้องของโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องมี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบจ านวนและตัวเลข ตลอดจนมีทักษะในการค านวณต่าง ๆ 
6. ความสามารถในการตรวจสอบค าตอบเพ่ือให้มั่นใจว่าค าตอบที่ค านวณได้นั้นเป็นค าตอบที่

ถูกต้องและสมบูรณ ์
สถานการณ์ปัญหาก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาความสามารถใน

การแก้ปัญหา Krulik and Rudnick (1993, p. 6) กล่าวว่าปัญหาที่น ามาเป็นสื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาควรเป็นปัญหาที่ดีซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอย่างน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้ 

1. เป็นปัญหาที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถของนักเรียน 
2. เป็นปัญหาที่ต้องการการคิดวิเคราะห์และทักษะการสังเกต 
3. เป็นปัญหาที่เปิดโอกาสส าหรับการอภิปรายและมุ่งให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
4. เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความเข้าใจมโนมติทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทักษะทาง

คณิตศาสตร์ 
5. เป็นปัญหาที่น าไปสู่หลักการและหรือการก าหนดรูปทั่วไปของปัญหา 
6. เป็นปัญหาที่มีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและมีผลลัพธ์ได้หลายอย่างในขณะเดียวกัน 
การจัดบรรยากาศในห้องเรียนก็ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา เช่นกัน 

Gonzales (1994, p. 74) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า บรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาจะต้องเป็นบรรยากาศที่ท าให้นักเรียนรู้สึกสะดวกสบายในการแสดงแนวคิด ไม่เข้มงวด     



  49 

เอาจริงเอาจังจนเกิดความตึงเครียด เพราะถ้านักเรียนเกิดความรู้สึกกลัวในสิ่งที่ท าผิดพลาดหรือกลัว
ถูกหัวเราะเยาะจากเพ่ือน นักเรียนจะไม่กล้าซักถาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ฉะนั้นครูจะต้องจัด
บรรยากาศของชั้นเรียนที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นอิสระ เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้มีการส ารวจ 
สืบค้น ให้เหตุผล และสื่อสารกัน 

เวลานับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ปัญหา นักเรียนต้องมีเวลา
เพียงพอในการแก้ปัญหา แต่ละคนต้องการเวลาในการแก้ปัญหาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการแก้ปัญหา Reys et al. (2012, p. 54) กล่าวถึงการใช้เวลาใน
การแก้ปัญหาว่าในการแก้ปัญหาปัญหาหนึ่ง นักเรียนใช้เวลาท าความเข้าใจปัญหา ส ารวจหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาและตรวจสอบค าตอบที่ได้ โดยเฉพาะปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาต้องใช้เวลา
เพ่ิมข้ึนอีก ดังนั้นการให้เวลาที่เหมาะสมจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ งในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะเป็นทั้งการ
จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น กลุ่มย่อยและแบบรายบุคคล Thiessen และคณะ (1989: 38) กล่าวว่า 
การจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่จะใช้เพ่ือแนะน าหรืออภิปรายยุทธวิธีใหม่ กิจกรรมรายบุคคลเพ่ือฝึกความ
ช านาญ กิจกรรมกลุ่มย่อยจะเป็นการรวมเอาจุดดีของกิจกรรมกลุ่มใหญ่และกิจกรรมรายบุคคล ซึ่ง
กิจกรรมกลุ่มย่อยนี้นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ได้แลกเปลี่ยน
แนวคิด ประสบความส าเร็จและมีเจตคติทางบวกต่อการเรียน และยังพบอีกว่ากิจกรรมกลุ่มย่อย
สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่ารายบุคคล 

จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้เรียน ทักษะพ้ืนฐาน
ทางการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน ระยะเวลาในการ
แก้ปัญหา และลักษณะการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
 
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ โดยการสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด 
วิเคราะห์ หาค าตอบจากข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, pp. 124-126) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่
พัฒนาได้ โดยสรุปสาระส าคัญจากนักการศึกษา โดยมีแนวทางการสอนการแก้ปัญหา 3 แนวทาง ดังนี้ 
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1. การสอนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Teaching about problem solving) เป็นการสอน
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทั่วไป โดยปกติมักใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาหรือ
กระบวนการที่เป็นพลวัตของวิลสัน เฟอร์นันเดซ และฮาดาเวย์ 

2. การสอนการแก้ปัญหา (Teaching for problem solving) เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียน
น ามโนทัศน์หรือทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดการสอน
ลักษณะนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการเรียนรู้ขั้นตอนที่หลากหลาย แต่ยังเรียนรู้การประยุกต์ใช้ความเข้าใจใน
บริบทที่หลากหลายและสอดคล้องกับชีวิตจริง 

3. การสอนโดยใช้การแก้ปัญหา (Teaching for problem solving) เป็นการสอนที่เน้นการ
ประยุกต์ใช้เช่นกัน การสอนลักษณะนี้จะใช้ปัญหาเป็นสื่อในการเรียนรู้แนวคิดใหม่ กล่าวคือใช้ปัญหา
ในการศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยการแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหากับชีวิตจริงใช้ปัญหาในการ
แนะน า และท าความเข้าใจเนื้อหา บางครั้งใช้ปัญหาในการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายการใช้ความรู้ใน
การแก้ปัญหา 
 นอกจากนี้ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา คือ ผู้สอน โดยผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท) (2555a, p. 76) ได้เสนอ
แนวทางส าหรับครูผู้สอนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาไว้ดังนี้ 

1. ครูควรใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ หรือการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยกิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเป็นทีมหรือ
กลุ่ม ได้ลงมือแก้ปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จนบรรลุจุดประสงค์ท่ีคาดหวังไว้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้สื่อสารและน าเสนอวิธีแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาของตน ได้
อภิปรายถึงวิธีแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได้สะท้อนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาที่กระท าร่วมกัน ตลอดจนได้เรียนรู้ที่จะยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้ ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนกล้าแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล มีทักษะการสื่อสารและทักษะการเข้าสังคม 
มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ตลอดจนเข้าใจ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง และจดจ าได้นานมากขึ้น โดยครูจะต้องเลือก ขนาดของกลุ่ม   
ว่าควรเป็นเท่าไรซึ่งโดยปกติกลุ่มละ 3-4 คน เมื่อเลือกขนาดของกลุ่มได้แล้ว ครูควรจัดนักเรียนเข้า
กลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีระดับความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ครู
ควรชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม โดยเน้นย้ าว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
เข้าใจงานของกลุ่ม และสามารถอธิบายได้ ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันอยู่ ครูควรมี
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บทบาทในการตรวจตราสอดส่องการท างานและพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้ค าถาม
กระตุ้นเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้หรือไม่ตรงประเด็น และให้ค าปรึกษาเท่าท่ีจ าเป็น 

2. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูอาจเริ่มต้นจากการให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพราะการแก้ปัญหาแต่ละครั้งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด
และกระบวนการการของการแก้ปัญหา ได้เรียนรู้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสร้างความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ใหม่ ๆ ผ่านการแก้ปัญหา 

3. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตนคิด และน าเสนอแนวคิดของตนอย่าง
อิสระ ครูอาจเริ่มต้นจากการให้นักเรียนเติมค าตอบเพียงค าตอบเดียว เติมค าตอบสั้น ๆ แล้วจึงเติม
ค าตอบเป็นข้อความ หรือประโยค และเมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับการได้คิด อธิบายในสิ่งที่ตนเองคิด และ
น าเสนอแนวคิดของตนแล้ว ครูควรให้ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเป็นกลุ่มเพราะการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มจะ
ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิด การให้เหตุผลการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอร่วมกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มด้วย 

4. ครูควรยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนไม่ว่าจะถูกหรือผิด ขณะที่นักเรียนอธิบายและ
น าเสนอแนวคิดของตน จะท าให้ครูได้รู้ว่าข้อผิดพลาดนั้นมาจากไหนและมีมากน้อยเพียงใดครูไม่ควร
ย้ าสิ่งที่นักเรียนท าผิดหรือเข้าใจผิด แต่ครูควรซักถาม อธิบายและเปิดอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
แนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 

5. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนเริ่มต้นคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนในการท ากิจกรรม ครู
ควรสนับสนุนให้นักเรียนเริ่มต้นคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนเนื่องจากมีนักเรียนจ านวนมาก            
ที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นคิดแก้ปัญหาอย่างไร จึงรอให้ครูแนะและตั้งค าถามน าครูควรตระหนักว่า          
การถามน ามากเกินไป จะท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับการคิดเพ่ือตอบค าถามทีละค าถาม ต่อเนื่องกัน            
จนได้ค าตอบ โดยไม่คิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาที่ครบขั้นตอนหรือกระบวนการด้วยตนเอง 

6. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาตามขั้นตอนและกระบวนการ
แก้ปัญหา ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียน เลือกใช้ปัญหาที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในการด าเนินกิจกรรม แล้วสนับสนุนให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 

7. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งยุทธวิธี เมื่อนักเรียนแก้ปัญหา
จนได้ค าตอบของปัญหาแล้ว ครูควรกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนคิดหายุทธวิธีแก้ปัญหาอ่ืนที่
แตกต่างจากเดิมแล้วให้นักเรียนใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาอ่ืนนั้น หาค าตอบของปัญหาอีกครั้ง เพ่ือให้
นักเรียนตระหนักว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งยุทธวิธี 
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8. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนส ารวจ สืบสวน สร้างข้อความคาดการณ์ อธิบายและตัดสิน
ข้อสรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง ซึ่งอาจเริ่มจากการให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามกับตัวเองบ่อย ๆโดยเป็น
ค าถามท่ีต้องการค าอธิบาย เช่น เพราะเหตุใด ท าไม และอย่างไร แล้วให้นักเรียนลงมือส ารวจ สืบสวน 
รวบรวมข้อมูล ค้นหาความสัมพันธ์และแบบรูป สร้างข้อความคาดการณ์อธิบายและตรวจสอบ
ข้อความคาดการณ์ ตลอดจนตัดสินข้อสรุปในกรณีท่ัวไปของตนเอง 

9. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนใช้ช่องทางการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งช่องทางในการน าเสนอ
ยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาจนได้ค าตอบของปัญหาและน าเสนอยุทธวิธี
ในกระบวนการแก้ปัญหาแล้ว ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาช่องทางการสื่อสารอ่ืนที่ใช้ในการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์อีกครั้ง เพ่ือให้นักเรียนตระหนักว่า
ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอได้มากกว่าหนึ่ง
ช่องทางการสื่อสาร 

10. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาทั้งในคณิตศาสตร์และบริบทอ่ืน ๆ 
นักเรียนไม่เพียงมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหลาย ๆ แบบ แต่นักเรียนยังมีประสบการณ์ในการ
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดของศาสตร์อ่ืนขณะแก้ปัญหาอีกด้วยซึ่งจะท าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าว่าคณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคณิตศาสตร์ได้ 
และแก้ปัญหาหลาย ๆ แบบมีคุณค่ามากกว่าการแก้ปัญหาแบบเดียวตลอดเวลา 

11. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม โดยอาศัยแนวคิด
ยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาจากปัญหาเดิม ซึ่งในการสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมนี้ จะ
ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนได้อย่างหลากหลายและเป็นอิสระ 

12. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนรับรู้กระบวนการคิดของตนเอง หลังจากนักเรียนแก้ปัญหา
จนได้ค าตอบของปัญหาแล้ว ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนได้รับรู้กระบวนการคิดของตนเอง ตรวจสอบ
ความคิด และกระบวนการคิดของตนเองตลอดจนสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหาของตนเองออกมา 
เช่น ความคิดเห็นของข้าพเจ้าต่อการแก้ปัญหานี้ ความประทับใจของข้าพเจ้าต่อการแก้ปัญหา 
อุปสรรคที่ข้าพเจ้าพบในการแก้ปัญหา ยุทธวิธีอ่ืนที่ใช้ในการแก้ปัญหา ความสมเหตุสมผลในการใช้
เหตุผลของข้าพเจ้าประสิทธิภาพในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอของข้าพเจ้า
ในการแก้ปัญหาหรือความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของข้าพเจ้าในการ
แก้ปัญหา เป็นต้น 

13. ครูควรเปิดอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับยุทธวิธี และกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้
นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ครูควรเป็นผู้เปิดอภิปราย
ร่วมกับนักเรียนทั้งชั้น เกี่ยวกับยุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ท าแล้ว
ร่วมกันพิจารณาและสรุปว่ายุทธวิธีและกระบวนการแก้ปัญหาใดท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556, pp. 72-78) กล่าวถึงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยน าขั้นตอนของการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยามาเป็นแนวทางในการน าเสนอ
วิธีการพัฒนา 

1. การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจปัญหา 
 1.1 การพัฒนาทักษะการอ่าน  
 1.2 การใช้กลวิธีช่วยเพ่ิมพูนความเข้าใจ มีกลวิธีหลายประการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เข้าใจปัญหาได้ชัดเจนขึ้น เช่น 
  1.2.1 การเขียนภาพ เขียนแผนภาพ หรือสร้างแบบจ าลอง เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่าง ๆ ของปัญหา จะท าให้ปัญหามีความเป็นรูปธรรมขึ้น ท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
  1.2.2 การปรับขนาดของปริมาณต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ในตัวปัญหา จะช่วยให้โครงสร้าง
ของปัญหามีความชัดเจนขึ้น  
  1.2.3 การยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับปัญหา ใช้ได้ดีกับปัญหาการพิสูจน์ข้อความ           
การยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับข้อความท่ีต้องการพิสูจน์จะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจปัญหาดีขึ้น  
  1.2.4 การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว สภาพการณ์ของปัญหา           
บางปัญหาอาจเป็นเรื่องท่ีห่างไกลจากประสบการณ์ของนักเรียน  
 1.3 การใช้ปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาในชีวิตจริงมาให้นักเรียนฝึกท าความเข้าใจ 
เช่น ใช้ปัญหาที่ก าหนดข้อมูลเกินความจ าเป็น หรือก าหนดข้อมูลให้ไม่เพียงพอเพ่ือให้นักเรียนฝึก
วิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ก าหนดให้ข้อมูลใดไม่ได้ใช้บ้าง หรือว่าข้อมูลที่ก าหนดให้เพียงพอหรือไม่ ต้องการ
ข้อมูลด้านใดเพ่ิมเติมอีกบ้าง เพราะปัญหาในชีวิตจริงนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายผู้แก้ปัญหาจะต้อง
รู้จักเลือกเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหามาพิจารณา หรือบางครั้งมีข้อมูลไม่เพียงพอ            
ผู้แก้ปัญหาจะต้องสืบข้อมูลมาให้เพียงพอแก่การแก้ปัญหา 

2. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ในการท าแบบฝึกหัดเพ่ือแก้โจทย์ปัญหาของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ก่อนที่นักเรียนจะลงมือเขียนแสดงวิธีท านักเรียนบางคนจะเขียนประโยค
สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ในโจทย์ปัญหาก่อน โดยเขียนแสดงสิ่งที่
ต้องการหาด้วย การพัฒนาความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหามีแนวทาง ดังนี้ 

2.1 ครูต้องไม่บอกวิธีการแก้ปัญหากับนักเรียนโดยตรง แต่ควรใช้วิธีการกระตุ้นให้นักเรียน
คิดด้วยตนเอง เช่น ใช้ค าถามถามน าแล้วเว้นระยะห่างให้นักเรียนคิดหาค าตอบ ถ้าตอบไม่ได้เปลี่ยน
ค าถามใหม่ให้ง่ายขึ้น จะท าให้ภาพของแผนการแก้ปัญหาค่อย ๆ ปรากฏชัดขึ้น และหยุดใช้ค าถามเมื่อ
นักเรียนมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาแล้ว 

2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดออกมาดัง ๆ คือสามารถบอกให้คนอ่ืน ๆ ทราบว่าตนเองคิด
อะไร ไม่ใช่คิดอยู่ในใจตนเองเงียบ ๆ อยู่คนเดียว การคิดออกมาดัง ๆ อาจอยู่ในรูปการบอกหรือเขียน
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แบบแผนล าดับขั้นตอนการคิดออกมาให้ผู้ อ่ืนทราบ ท าให้เกิดการอภิปรายเพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

2.3 สร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนให้คิดวางแผนก่อนลงมือท าเสมอ เพราะจะท าให้
มองเห็นภาพรวมของการแก้ปัญหา การท างานอย่างมีแบบแผนเมื่อมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นก็สามารถ
แก้ไขได้สะดวก ตรงประเด็น ควรเน้นว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นส าคัญกว่าค าตอบ เพราะวิธีการสามารถ
น าไปใช้ได้กว้างขวางกว่า 

2.4 จัดหาปัญหามาให้นักเรียนฝึกคิดบ่อย ๆ ซึ่งจะต้องเป็นปัญหาที่ท้าทายน่าสนใจ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ถ้าเป็นปัญหาที่ง่ายเกินไปอาจไม่เป็นที่น่าสนใจของนักเรียนที่
เรียนเก่ง แต่อาจเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนที่เรียนอ่อน เพราะเขาได้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาได้เช่นกัน ถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ยากเกินความสามารถของนักเรียน 
อาจมีส่วนท าให้นักเรียนเกิดความท้อถอย ไม่อยากคิด การให้นักเรียนได้มีโอกาสแก้ปัญหาบ่อย ๆ             
ท าให้ได้มีการฝึกวางแผน และได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
สามารถพิจารณาเลือกเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ 

2.5 ในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาให้
มากกว่า 1 รูปแบบ เพ่ือให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการคิด ไม่ยึดติดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ  

3. การพิจารณาความสามารถในการด าเนินการตามแผน หลังจากท าความเข้าใจปัญหาและ
วางแผนแก้ปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการแก้ปัญหาคือ การลงมือแก้ปัญหา ด าเนินการตามแผนที่
วางไว้ นักเรียนต้องตีความ ขยายความ น าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างละเอียดชัดเจนตามล าดับขั้นตอน 
ถ้านักเรียนวางแผนแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมชัดเจน  

4. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ ขั้นตรวจสอบของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การมองย้อนกลับไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
ตั้งแต่ขั้นท าความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผน และขั้นด าเนินการตามแผนโดยพิจารณาความถูกต้องของ
กระบวนการและผลลัพธ์ รวมทั้งการพิจารณาหายุทธวิธีอ่ืนในการแก้ปัญหา ประเด็นที่สอง เป็นการ
มองไปข้างหน้า เป็นการใช้ประโยชน์จากกระบวนการแก้ปัญหาที่เพ่ิงสิ้นสุดลงนั้น ทั้งในส่วนที่เป็น
เนื้อหาและกระบวนการโดยสร้างสรรค์ปัญหาที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขึ้นมาใหม่การพัฒนา
ความสามารถในการตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหามีแนวทาง ดังนี้ 

4.1 กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการตรวจสอบค าตอบที่ได้ให้เคยชิน ครูอาจ
สร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้หาข้อบกพร่องจากการแสดงการ
แก้ปัญหาที่ครูสร้างข้ึนโดยเฉพาะก็ได้ 
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4.2 ฝึกให้นักเรียนคาดคะเนค าตอบ ส าหรับปัญหาหรือแบบฝึกหัดที่มีการคิดค านวณ          
เมื่อนักเรียนวางแผนแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ก่อนลงมือคิดค านวณควรฝึกให้นักเรียนคาดคะเนค าตอบ
ก่อน จากนั้นลงมือคิดค านวณแล้วเทียบเคียงผลลัพธ์ที่ได้กับค าตอบที่คาดคะเนไว้ 

4.3 ฝึกการตีความหมายของค าตอบ เมื่อได้ค าตอบของปัญหาแล้ว การตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าตอบแต่เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักตีความหมาย
ของค าตอบ ค าตอบนั้นมีความหมายสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่ มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ชี้ให้
นักเรียนเห็นว่าการตีความหมายของคา ตอบนั้นมีความส าคัญเท่าเทียมกับวิธีการหาค าตอบ 

4.4 สนับสนุนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดโดยใช้วิธีการหาค าตอบได้มากกว่า 1 วิธี 
4.5 ให้นักเรียนฝึกหัดสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยอาศัยสถานการณ์จาก

สภาพแวดล้อม จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตจริง รวมทั้งการดัดแปลงโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัด เป็น
การฝึกการมองไปข้างหน้าโดยอาศัยประโยชน์จากการท าแบบฝึกหัด 
 สรุปได้ว่าแนวทางในพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้น ผู้สอนมี
บทบาทส าคัญในการกระตุ้นและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะต้องมี
การเตรียมค าถามที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน น่าสนใจและเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน ฝึกการคิดเป็นล าดับขั้นตอน ให้เวลา
และคอยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
แนวทางในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแนวทางในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน ไว้ดังนี้ 

อัมพร ม้าคนอง (2559, pp. 173-176) ได้กล่าวถึงการประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนที่ประกอบด้วยความสามารถหลายอย่าง ดังนี้  

1. การแก้ปัญหาได้ เป็นความสามารถในการหาค าตอบหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 
2. การสร้างโจทย์หรือประเด็นปัญหา เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือหา

ความสัมพันธ์ 
3. การใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการใช้วิธีการที่แตกต่าง

กันในการแก้ปัญหา 
4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ เป็นความสามารถในการพิจารณาค าตอบ

หรือการแก้ปัญหา 
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5. การขยายความคิดจากผลการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการคิดต่อจากผลของการ
แก้ปัญหา 

และเอกสารของ ได้แนะน าให้ครูประเมินกระบวนการคิดของผู้เรียนผ่านการแก้ปัญหาตั้งแต่
การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหา และการตรวจสอบผล     
ซ่ึงMalloy and Jones (1998, pp. 571-586) ได้ศึกษาการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประถมศึกษา       
8 คน โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 5 ข้อที่ต้องใช้วิธีการที่หลากหลายและมีระดับความยากง่ายต่างกัน โดย
ใช้เกณฑ์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนสะท้อนความเข้าใจปัญหา การวางแผน และการสรุป
ค าตอบ ท าให้สามารถสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียนในแต่ละด้านได้ชัดเจน 

ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาควรใช้แบบทดสอบหรือปัญหาแบบเปิด โดยให้
ผู้เรียนได้แสดงวิธีการท างาน 4 ขั้นตอน ตามตามกระบวนการในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. ความสามารถด้านการท าความเข้าใจปัญหาโดยให้นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด และ
บอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 

2. ความสามารถด้านการวางแผนแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้
คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการแก้ปัญหา 

3. ความสามารถด้านการด าเนินการตามแผน โดยให้นักเรียนด าเนินการตามแผนการ
แก้ปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ 

4. ความสามารถด้านการสรุปค าตอบ โดยให้นักเรียนสรุปค าตอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ซึ่งการท างานทั้ง 4 ข้อนี้จะสะท้อนกระบวนในการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ละเอียดและชัดเจน

มากกว่าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
Rays และคณะอ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

(2555b, pp. 12-22) ได้ก าหนดเกณฑ์ของความสามารถในการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. ความเข้าใจปัญหา 
0 หมายถึง  ไม่เข้าใจปัญหาเลย 
1 หมายถึง  เข้าใจปัญหาบางส่วนหรือแปลความหมายบางส่วนคลาดเคลื่อน 
2 หมายถึง  เข้าใจปัญหาได้ดี ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. การวางแผนแก้ปัญหา 
0 หมายถึง  ไม่พยายามหรือวางแผนไม่เหมาะสมทั้งหมด 
1 หมายถึง  วางแผนถูกต้องบางส่วน 
2 หมายถึง  วางแผนเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้องทั้งหมด 
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3. ค าตอบ 
0 หมายถึง  ไม่ตอบ หรือตอบผิดในส่วนที่วางแผนไม่เหมาะสม 
1 หมายถึง  ค านวณผิด หรือตอบได้บางส่วนส าหรับปัญหาที่มีหลายค าตอบ 
2 หมายถึง  ตอบถูกต้องและใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, pp. 109-110) ได้กล่าวว่าการใช้ข้อสอบแบบอัตนัยจะช่วย
ให้ผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนได้หลากหลายทักษะและหลากหลายมุมมอง เนื่องจากการเขียนของ
ผู้เรียนนอกจากจะสะท้อนความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แล้ว ยังสะท้อนความรู้ 
วิธีคิด มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารอีกด้วย การใช้ข้อสอบแบบอัตนัยจะ
สามารถประเมินทักษะและกระบวนการ ได้มากกว่าการใช้ข้อสอบแบบปรนัย เนื่องจากผู้สอนสามารถ
ถามในพฤติกรรมนั้นได้โดยตรง  

จากการศึกษาแนวทางในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ควรให้
ผู้เรียนสะท้อนความสามารถในแต่ละด้านออกมา ได้แก่ ความสามารถด้านการท าความเข้าใจปัญหา 
ความสามารถด้านการวางแผนแก้ปัญหาความสามารถด้านการด าเนินการตามแผน และความสามารถ
ด้านการสรุปค าตอบในรูปแบบของข้อสอบอัตนัยส าหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 
4 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งสามารถสรุปการ
ให้คะแนนและรายการความสามารถ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3 สรุปการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวModel Eliciting Activities 

คะแนน รายการ 

การท าความเข้าใจปัญหา 
3 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด และบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ได้ถูกต้องครบถ้วน 

2 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด หรือบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ถูกต้องสมบูรณ์เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดหรือบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง แต่สามารถ
เขียนข้อมูลจ าเป็นที่โจทย์ก าหนดให้ได้บางส่วน 

0 นักเรียนไม่สามารถบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดและสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ หรือไม่ท า 
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ตารางท่ี 3 สรุปการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวModel Eliciting Activities (ต่อ) 

 

การวางแผนแก้ปัญหา 

3 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ประโยคสัญลักษณ์ไม่มี =  

1 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ
แก้ปัญหาได้ แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ครบ สลับที่การด าเนินการท า
ให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน 

0 นักเรียนไม่สามารถน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินการแก้ปัญหาได้ หรือไม่ท า 

การด าเนินการตามแผน 
3 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องทั้งวิธีการและ

ค าตอบ 

2 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้วิธีการถูกต้องแต่ค านวณ
ผิดพลาดหรือค าตอบผิด 

1 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้แต่ไม่ถูกต้องจากการ              
วางแผนการแก้ปัญหาผิด 

0 นักเรียนไม่ด าเนินการแก้ปัญหา 

การสรุปค าตอบ 

3 นักเรียนสรุปค าตอบได้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยสามารถเป็นได้ทั้งเลขไทยและอารบิก 
และต้องเขียนหน่วยของโจทย์ปัญหา(ถ้ามี) 

2 นักเรียนสรุปค าตอบได้ถูกต้องโดยสามารถเป็นได้ทั้งเลขไทยและอารบิก แต่ไม่เขียน
หน่วยของโจทย์ปัญหา 

1 นักเรียนสรุปค าตอบไม่ถูกต้องจากการด าเนินการหรือวางแผนผิดพลาด 

0 นักเรียนไม่สรุปค าตอบ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สุชาดา คงบุตร (2555) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ผลของการใช้วิธีสอนโยนิโสมนสิการ 

แบบอริยสัจ 4 ร่วมกับการใช้แผนภาพเป็นสื่อที่มีผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจจ านวน 14 ข้อ เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง แบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนหลัง ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีสอนโยนิโสมนสิการ แบบอริยสัจ 4 
ร่วมกับใช้แผนภาพเป็นสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ระดับความพึงพอใจต่อวิธีสอนโยนิโสมนสิการ 
แบบอริยสัจ 4 ร่วมกับใช้แผนภาพเป็นสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อยู่ในระดับมาก 

กฤตชญา ชมพูมาตร (2555) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
TAI และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียน เรื่อง เวลาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 19 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 30 ข้อ แบบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 20 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจจ านวน 10 ข้อ 
โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 2 กลุ่มทดสอบก่อนหลัง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
หลังเรียน และความพึงพอใจหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 

นงนุช ยืดเนื้อ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 



  60 

นริศรา สาราญวงษ์ (2558) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบท
ประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบหลังเรียนพบว่า        
1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01        
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

กรรณิการ์ หาญพิทักษ์ (2559) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัค-   
ติวิสต์ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน        
6 แผน แบบทดสอบวัดมโนทัศน์และความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว
ทดสอบหลังเรียน พบว่า1 ) มโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์  เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ชวลิต ด้วงเหมือน (2561) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
การบวกลบ คูณ หารระคน ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับการใช้แผนภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบหลังเรียน พบว่า            
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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Sulak (2010) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์จ านวน 14 สัปดาห์ โดย

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มควบคุมจะได้เรียนตามวิธีเดิม ในระหว่างการ

ทดลองและตอนท้ายของการฝึกปฏิบัติจะมีการใช้แบบทดสอบการแก้ปัญหาแบบอัตนัย 2 ข้อที่เป็น

ค าถามปลายเปิด และมีการสัมภาษณ์วิธีการแก้ปัญหา กลยุทธ์ที่ใช้ และความคิดขณะแก้ปัญหาของ

นักเรียนพบว่ากลุ่มทดลองประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาอย่างมาก โดยพวกเขาใช้วิธีการ

แก้ปัญหาที่หลากหลาย เช่น สร้างภาพจ าลอง การท าตาราง เขียนประโยคสัญลักษณ์ การหาแบบรูป

และการคาดเดาค าตอบ 

 Primadoni, Suharsini, and Mulyono (2020) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้รูปภาพ 2 มิติ โดยแบ่ง

นักเรียนเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้คือ ข้อสอบอัตนัย วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ t-test แบบ independence พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหามีประสิทธิภาพ                    

1) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนสูงถึงร้อยละ 75 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาของ

นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 Solekhan, Supardi, and Wardani (2021) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ PBL โดยกลุ่มหนึ่งเรียนแบบสาธิต และอีก

กลุ่มเรียนแบบอธิบาย งานวิจัยนี้ เก็บข้อมูลด้วยการสังเกต การทดสอบ และตรวจสอบเอกสาร

ประกอบ ใช้ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าทักษะในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย PBL แบบสาธิตและแบบบรรยายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่เรียนด้วย PBL แบบสาธิตสูงกว่า 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน

ได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ ท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและดึงความรู้ทางคณิตศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นควร

ให้ผู้ เรียนแสดงกระบวนการคิดหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือตรวจสอบ

กระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียนในแต่ละด้าน 
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จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการท าการวิจัยครั้งนี้พบว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ที่คนจ านวนมากในโลกใช้ในการค านวณ แก้ปัญหาต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดตลอดจนใช้ใน
การแสวงหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาประเทศของตน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะการ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพการคิดที่หลากหลายแปลกใหม่  
ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ วิชา
คณิตศาสตร์จึงจัดเป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนจ าเป็นต้องเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช2551 อีกทั้งในการจัดการเรียนรู้ ยังมีจุดหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
คู่คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
ความสามารถในการใช้ทักษะในการด าเนินชีวิต ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดตามเป้าหมายของหลักสูตรโดยคิดค้นวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถของผู้เรียน หรือพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้พัฒนาทักษะ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา จึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญตามสมรรถนะของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิต ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งก็คือการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activitiesเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภายใต้ประสบการณ์           
ที่สอดคล้องกับปัญหาในชีวิตจริงผ่านการท างานกลุ่ม โดยในการสอนผู้สอนจะต้องปรับตนเองให้เป็น 
ผู้อ านวยความสะดวก ผู้แนะน าหรือผู้นิเทศที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการในการเรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วมของผู้สอนและผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน โดยผู้สอนจะต้องพยายามดึงความรู้เดิมของ
ผู้เรียนออกมาให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่สืบค้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ได้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดวามเข้าใจที่
ลึกซึ้ง หลังจากนั้นจึงให้โอกาสที่หลากหลายส าหรับผู้เรียน ในการน าเสนอข้อมูลหรือแสดงผลงานของ
เขาซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่คงทนและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ 
ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 3ขั้นตอนดังนี้  

ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง
และตั้งค าถามเพื่อเตรียมความพร้อม 

ครูน าเสนอบทความ ข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงผ่าน   
การเล่า และตั้งค าถามเกี่ยวกับบทความเพ่ือทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมสู่บริบทของปัญหา 

 
 
 



  63 

ขัน้ที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกันเรียนรู้บริบทของปัญหาตามกิจกรรมในใบงานโดยอาศัยหลักการ

ของความจริงในการเรียนรู้ปัญหาที่ครูก าหนดให้ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
ขั้นที่ 4 สรุปค าตอบ 

ขั้นที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา 
หลังจากทุกกลุ่มเผชิญสถานการณ์ปัญหาแล้ว นักเรียนทุกกลุ่มทั้งที่หาค าตอบได้ส าเร็จและ 

ไม่ส าเร็จออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดโดย
ร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มและปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือหาวิธีการ
ที่ดีที่สุดส าหรับการแก้ปัญหาและเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้กับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือส่ งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ด าเนินการวิจัยตามแบบแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental 
Design) กลุ่ม เดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design)            
โดยมีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ จ านวน 15 โรงเรียนซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ จ านวน 15 โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาด
เล็กในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักเรียนจ านวน 239 คน โดยนักเรียนแต่ละห้อง
คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เท่า ๆ กัน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางนอน
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 14 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มห้องเรียน 
(Cluster Random Sampling) 
 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 
Activities 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)ได้แก่ 
2.1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ขอบเขตของเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา ค 12101 
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเนื้อหาที่ระบุไว้ใน
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ดังนี้ 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ
ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ค 1.1 ป.2/8 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน
1,000 และ 0 

 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม 11 ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน  
1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมด 13 ชั่วโมง 
 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการวิจัยตามแบบ
แผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Design) กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
(One-Group Pretest-Posttest Design) (Tuckman อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ์, 2558, p. 144) 
ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 
T1 แทน การทดสอบก่อนทดลอง 
X แทน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 
T2 แทน การทดสอบหลังทดลอง 
 

ภาพที่ 5 แบบแผนการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบคูณ หารระคน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities จ านวน 6แผน 

2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน           
(Pre-test)และหลังเรียน (Post-test)โดยเป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนชนิดปรนัย       
3 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 10 ข้อและหลังเรียน (Post-test) 
10 ข้อ 

 
การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ ซึ่งมีวิธีการ
และข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ   
หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
จ านวน 6 แผน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดยางนอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในด้าน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ วิเคราะห์/เลือก และก าหนดเนื้อหา ที่จะน ามาสร้างการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 1.2 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ แล้วสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง
และตั้งค าถามเพื่อเตรียมความพร้อม โดยครูน าเสนอข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านการเล่า และตั้งค าถามเกี่ยวกับบทความเพ่ือทบทวนความรู้และเตรียม
ความพร้อมสู่บริบทของปัญหา 

ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โดยนักเรียน
แบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกันเรียนรู้บริบทของปัญหาตามกิจกรรมในใบงานโดยอาศัยหลักการของความจริงใน
การเรียนรู้ปัญหาที่ครูก าหนดให้ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาตาม
กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน   
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ขั้นที่  3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาหลังจากทุกกลุ่มเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาแล้ว นักเรียนทุกกลุ่มทั้งที่หาค าตอบได้ส าเร็จและไม่ส าเร็จออกมาน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดโดยร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของ
แต่ละกลุ่มและปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุดส าหรับการแก้ปัญหาและเป็น
ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้กับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 6 แผน
โดยมีก าหนดการสอนดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4 ก าหนดการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

แผนการ
จัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลา 
(ชั่วโมง) 

  ปฐมนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

 
ค 1.1 ป.2/8 1 

1  การบวกและโจทย์ปัญหาการบวก ค 1.1 ป.2/8 2 

2  การลบและโจทย์ปัญหาการลบ ค 1.1 ป.2/8 2 

3  การคูณและโจทย์ปัญหาการคูณ ค 1.1 ป.2/8 2 

4  การหารและโจทย์ปัญหาการหาร ค 1.1 ป.2/8 2 

5-6  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ค 1.1 ป.2/8 3 

  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ค 1.1 ป.2/8 1 

รวม 13 

 1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับแก้ไข 
 1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ปรับปรุงแล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 คน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 1 คน ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และความเหมาะสมของ
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กิจกรรมการเรียนรู้ และน ามาหาดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ของหน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวกลบ คูณ หารระคน (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ≥0.50 ขึ้นไป ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (มาเรียม 
นิลพันธุ์, 2558, p. 177) โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 
 +1  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 0 ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  -1  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 แล้วน าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence : IOC) จากสูตร 
 

𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 
 IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ∑ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ ต้ อ งได้ ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ≥0.50 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
จากนั้นปรับแก้ตามข้อแนะน าของเชี่ยวชาญ โดยการแก้ไขข้อความของโจทย์ ใบงาน แบบฝึกหัดให้
ชัดเจนและเหมาะสม แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือแก้ไขก่อนน าไปใช้ 
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดกุ่มโคก
ซึ่งเป็นโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 16 คน  
 1.7 น าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์และปรับปรุงให้เหมาะสม 

1.8 น าแผนการจัดการ เรียน รู้ ต ามแนวคิ ด  Model Eliciting Activitiesเพ่ื อ พัฒ นา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย 
 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถสรุปได้ดัง
ภาพที่ 6 
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ขั้นที่ 1  
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4  
 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
 
ขั้นที่ 8 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

เสนอแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2 ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน 

ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และ
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดยำงนอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ในด้ำนมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 

วิเครำะห์/เลือก และก ำหนดเนื้อหำ 

ศึกษำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด Model Eliciting Activities 

สร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 2 

เสนอแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด Model Eliciting Activitiesพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 2 ต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ 

น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
โรงเรียนวัดกุ่มโคก จ ำนวน 16 คน 

น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัย 

น ำผลกำรทดลองใช้มำวิเครำะห์และปรับปรุงให้เหมำะสม 
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) จ านวน 2 ฉบับเป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาวิธีสร้างข้อสอบและการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้  

2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ
ทดลองพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนตามความสามารถย่อยของกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนโดย
เป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนนมีเกณฑ์การให้คะแนนดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5 เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย 

คะแนน รายการ 
การท าความเข้าใจปัญหา 

3 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด และบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ได้ถูกต้องครบถ้วน 

2 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด หรือบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ถูกต้องสมบูรณ์เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดหรือบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง แต่สามารถ
เขียนข้อมูลจ าเป็นที่โจทย์ก าหนดให้ได้บางส่วน 

0 นักเรียนไม่สามารถบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดและสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ หรือไม่ท า 
การวางแผนแก้ปัญหา 

3 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ประโยคสัญลักษณ์ไม่มี =  

1 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ
แก้ปัญหาได้ แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ครบ สลับที่การด าเนินการท า
ให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน 

0 นักเรียนไม่สามารถน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินการแก้ปัญหาได้ หรือไม่ท า 
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ตารางท่ี 5 เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย (ต่อ)  

คะแนน รายการ 
การด าเนินการตามแผน 

3 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องทั้งวิธีการและ
ค าตอบ 

2 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้วิธีการถูกต้องแต่ค านวณ
ผิดพลาดหรือค าตอบผิด 

1 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้แต่ไม่ถูกต้องจากการวาง
แผนการแก้ปญัหาผิด 

0 นักเรียนไม่ด าเนินการแก้ปัญหา 

การสรุปค าตอบ 
3 นักเรียนสรุปค าตอบได้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยสามารถเป็นได้ทั้งเลขไทยและอารบิก 

และต้องเขียนหน่วยของโจทย์ปัญหา(ถ้ามี) 

2 นักเรียนสรุปค าตอบได้ถูกต้องโดยสามารถเป็นได้ทั้งเลขไทยและอารบิก แต่ไม่เขียน
หน่วยของโจทย์ปัญหา 

1 นักเรียนสรุปค าตอบไม่ถูกต้องจากการด าเนินการหรือวางแผนผิดพลาด 
0 นักเรียนไม่สรุปค าตอบ 

 
2.4 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับแก้ไข 
2.5 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ต่อผู้เชี่ยวชาญ      

3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 1 คน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 คน และ
ด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ และ
น ามาหาดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวกลบ คูณ หารระคน ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  
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แบบทดสอบต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ≥0.5 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นปรับแก้ตาม
ข้อแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ โดยการแก้ไขข้อความของโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนและเหมาะสม             
แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแก้ไขก่อนน าไปใช้ 

2.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางนอน จ านวน 14 คน ซึ่งเคยเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ
หารระคนมาแล้ว 

2.7 น าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (Difficulty) 
อ านาจจ าแนก (Discrimination) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้  

2.7.1 การตรวจสอบความยากง่าย (Difficulty) ใช้สัญลักษณ์ (p) โดยมีก าหนดค่า
ความยากง่าย คือ 0.20 - 0.80 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558, p. 188) 

2.7.2 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ใช้สัญลักษณ์ (r) โดยใช้
เกณฑ์อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ถือว่าข้อสอบสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนได้ดี                
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558, p. 186)  

2.7.3 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2556, p. 72) และควรได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป  

2.8 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัย 

 
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนขั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 สรุปได้ดังภาพที่ 7 
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ขั้นที่ 1  
 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
ขั้นที่ 8 
 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

ศึกษำวิธีสร้ำงข้อสอบและกำรวัดผลประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบทดสอบ 

ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตรสถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ในด้ำนมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สำระกำรเรียนรู้ และสร้ำงตำรำงวิเครำะห์ข้อสอบ 

สร้ำงแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ 
จ ำนวน 4 ข้อ 

เสนอแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ต่ออำจำรย์ที่
ปรึกษำ เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องและน ำมำปรับแก้ไข 

เสนอแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ ต่อ
ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน 

น ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

น ำผลกำรทดลองใช้มำวิเครำะห์รำยข้อ เพื่อตรวจสอบหำค่ำควำมยำกง่ำย 
อ ำนำจจ ำแนก และควำมเชื่อมั่น  

น ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จ านวน 2 ชุด เป็น
แบบทดสอบปรนัย จ านวนชุดละ 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์คะแนนข้อละ 1 คะแนน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาวิธีสร้างข้อสอบและการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้  

3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการทดลอง โดยมีแนวคิดสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จ านวน 30 ข้อ ซึ่งจะคัดเลือกใช้เพียง 20 ข้อ เป็นข้อสอบชนิดปรนัย 
3 ตัวเลือก โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พุทธิพิสัย 

รวม 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช้ 

กา
รวิ

เค
รา

ะห์
 

- นักเรียนสามารถหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวกและการลบของจ านวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0 

3 
(2) 

3 
(2) 

3 
(2) 

 
- 

9 
(6) 

- นักเรียนสามารถหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การคูณและการหารของจ านวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0 

3 
(2) 

3 
(2) 

3 
(2) 

 
- 

9 
(6) 

- นักเรียนสามารถหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การการบวก ลบ คูณ หารระคน ของจ านวน
นับไม่เกิน 1,000 และ 0 

 
- 

 
- 

6 
(4) 

6 
(4) 

12 
(8) 
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3.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
น ามาปรับแก้ไข 

3.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์ 1 คน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ 
และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ และน ามาหาดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC)  

แบบทดสอบต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ≥0.05 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นปรับแก้ตาม
ข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยการแก้ไขข้อความของโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนและเหมาะสม แล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแก้ไขก่อนน าไปใช้ 

3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน   
วัดยางนอน จ านวน 15 คน ซึ่งเคยเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนมาแล้ว 

3.7 น าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (Difficulty) 
อ านาจจ าแนก (Discrimination) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้  

3.7.1 การตรวจสอบความยากง่าย (Difficulty) ใช้สัญลักษณ์ (p) โดยมีก าหนดค่าความ
ยากง่าย คือ 0.20 - 0.80 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558, p. 188) 

3.7.2 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ใช้สัญลักษณ์ (r) โดยใช้เกณฑ์
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ถือว่าข้อสอบสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนได้ดี (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2558, p. 186) 

3.7.3 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรKR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ด
สัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556, p. 72) และควรได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป 

3.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สรุปได้ดังภาพที่ 8 
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ขั้นที่ 1  
 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4  
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
 
ขั้นที่ 8 

 
ภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ  

หารระคน 
 

 

ศึกษำวิธีสร้ำงข้อสอบและกำรวัดผลประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบทดสอบ 

ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตรสถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ในด้ำนมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สำระกำรเรียนรู้ และสร้ำงตำรำงวิเครำะห์ข้อสอบ 

สร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจ ำนวน 20 ข้อ 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือ
ตรวจสอบควำมถูกต้องและน ำมำปรับแก้ไข 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ต่อผู้เชี่ยวชำญ 3 คน 

น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

น ำผลกำรทดลองใช้มำวิเครำะห์รำยข้อ เพื่อตรวจสอบหำค่ำควำมยำกง่ำย 
(Difficulty) อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) และควำมเชื่อมั่น 

(Reliability) 

น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
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การด าเนินการทดลองในการวิจัย 
 ในการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model 

Eliciting Activities กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) แบบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

1.2 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesให้กับ
นักเรียนกลุ่มทดลอง 

1.3 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
2. ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 

Activities ด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 เวลาที่ใช้ในการทดลอง 11 ชั่วโมง 
2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวัน จัดการเรียนการสอนตามเวลาของการเรียน

การสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามแผนการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
2.3 เนื้อหาที่ใช้ คือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา ค 12101 คณิตศาสตร์                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน 
2.4 ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง มี 6 แผนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Model Eliciting Activities มีข้ันตอนการสอน 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง

และตั้งค าถามเพื่อเตรียมความพร้อม 
ครูน าเสนอข้อความ ข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงผ่าน  

การเล่า และตั้งค าถามเกี่ยวกับบทความเพ่ือทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมสู่บริบทของปัญหา 
ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกันเรียนรู้บริบทของปัญหาตามกิจกรรมในใบงานโดยอาศัยหลักการ

ของความจริงในการเรียนรู้ปัญหาที่ครูก าหนดให้ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา 
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
ขั้นที่ 4 สรุปค าตอบ 



  78 

ขั้นที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา 
หลังจากทุกกลุ่มเผชิญสถานการณ์ปัญหาแล้ว นักเรียนทุกกลุ่มทั้งท่ีหาค าตอบได้ส าเร็จและไม่

ส าเร็จออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดโดยร่วมกัน
พิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มและปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุด
ส าหรับการแก้ปัญหาและเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้กับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้สถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

โดยด าเนินการดังนี้ 
1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
1.2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1.2.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟา (α-Coefficient)ของ Cronbach 
1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยด าเนินการดังนี้ 

1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

1.3.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1.3.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร  KR-20 ของคูเดอร์        

ริชาร์ดสัน 
2. การทดสอบสมมติฐาน 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ค่าสถิติดังนี ้
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2.1.1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
2.1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) 
2.1.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependence 
2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ ดังนี้ 

2.2.1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
2.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) 
2.2.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดย

วิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependence 
 
สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด าเนินการวิจัยดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของ

การวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห์

ข้อมูล 

1. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดModel 
Eliciting Activities  

- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activitiesซึ่งมี 3
ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว
เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงและตอบ
ค าถามเตรียมความพร้อม 
ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหา
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์  
ขั้นที่ 3 นักเรียนน าเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหา 
- ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนวัด
ยางนอน 
จ านวน 14 คน 

- แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting 
Activities 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.)  
และการทดสอบ             
ค่าที (t-test) แบบ
dependence 
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ตารางท่ี 7 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย (ต่อ)    

วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

2.เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
หลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting 
Activities 

- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activities ซึ่งมี 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว
เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงและตอบ
ค าถามเตรียมความพร้อม 
ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหา
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์  
ขั้นที ่3 นักเรียนน าเสนอกระบวน 
การแก้ปัญหา 
- ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา   
ปีที่ 2 โรงเรียน
วัดยางนอน 
จ านวน 14 คน 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting 
Activities 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.)  
และการทดสอบ             
ค่าที (t-test) แบบ  
dependence 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activities แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางนอน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 14 คน โดยให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 
Activities ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น และให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities           
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ปรากฏดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 

การทดลอง จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X̅ S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 14 24 0.64 1.08 
15.23* .00 

หลังเรียน 14 24 18.86 4.42 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียนพบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนแหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05โดยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน (X̅= 18.86, S.D. = 4.42)      
สูงกว่าก่อนเรียน (X̅= 0.64, S.D. = 1.08) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities แต่ละข้ันได้ผล ดังนี้ 
ตารางท่ี 9  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียนแต่ละขั้น 

การทดลอง คะแนนเต็ม X̅ S.D. 
การท าความเข้าใจปัญหา 

ก่อนเรียน 6 0.64 1.08 

หลังเรียน 6 5.00 0.88 
การวางแผนแก้ปัญหา 

ก่อนเรียน 6 0.00 0.00 

หลังเรียน 6 4.79 1.53 
การด าเนินการตามแผน 

ก่อนเรียน 6 0.00 0.00 
หลังเรียน 6 4.57 1.40 

การสรุปค าตอบ 

ก่อนเรียน 6 0.00 0.00 
หลังเรียน 6 4.50 1.45 
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 จากตารางที่ 9 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities การท าความเข้าใจปัญหาหลังเรียน         
(X̅= 5.00, S.D. = 0.88) สู งกว่ าก่ อน เรียน  (X̅= 0.64, S.D. = 1.08) จะ เห็ น ได้ ว่ านั ก เรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาในขั้นการท าความเข้าใจปัญหาเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 4.36 คะแนน           
การวางแผนแก้ปัญหาหลังเรียน   (X̅= 4.79, S.D. = 1.53) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅= 0.00, S.D. = 0.00) 
และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในขั้นการวางแผนแก้ปัญหาเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 4.79 
คะแนน การด าเนินการตามแผนหลังเรียน (X̅= 4.57, S.D. = 1.40) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅= 0.00,          
S.D. = 0.00) และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในขั้นการด าเนินการตามแผนเพ่ิมขึ้นโดย
เฉลี่ย 4.57 คะแนนและการสรุปค าตอบหลังเรียน (X̅= 4.50, S.D. = 1.45) สูงกว่าก่อนเรียน          
(X̅= 0.00, S.D. = 0.00) และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในขั้นการสรุปค าตอบเพ่ิมขึ้น
โดยเฉลี่ย 4.50 คะแนน 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 2 คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ จากการ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปรากฏดังตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 

การทดลอง จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X̅ S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 14 10 3.43 1.60 
10.67* .00 

หลังเรียน 14 10 8.00 1.24 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนแหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียน (X̅= 8.00, S.D. = 1.24) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅= 3.43, S.D. = 1.60) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการวิจัยตามแบบแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง                      
(Pre Experimental Design) กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest-
Posttest Design) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities                
ก่อนและหลังเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางนอนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 14 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มห้องเรียน (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities จ านวน 6 แผน 
2) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 4 ข้อและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย X̅ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test dependent)  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏผลดังนี้ 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียนพบว่า ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
โดยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่า              
ก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ผู้วิจัย
มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การท าความเข้าใจปัญหา เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงความสามารถในการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาว่าโจทย์ต้องการอะไรและโจทย์บอกอะไรบ้าง เพ่ือมองหาเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลที่
โจทย์ให้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการความจริ งที่ใช้ปัญหาที่มีความหมาย
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของนักเรียนท าให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจกับปัญหาได้ง่ายขึ้น ดังที่ 
Schwartz et al. (2008, pp. 479-506); Showalter (2008, p. 88) ได้กล่าวไว้ว่าการเป็นความจริง
ของแนวคิด Model Eliciting Activities เป็นหลักการส าคัญที่ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของปัญหา          
เป็นปัญหาที่มีความหมาย เกี่ยวข้องกับนักเรียน และมีพ้ืนฐานของความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับ    
ความจริง เป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนให้เรียนรู้ ใช้เหตุผล และคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ท าให้มั่นใจได้
ว่านักเรียนสามารถแปลความหมายกิจกรรมจากความแตกต่างกันของความสามารถทางคณิตศาสตร์
และความรู้ทั่วไปได้ สอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2556, pp. 72-78) ที่กล่าวถึงการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาว่าควรใช้ปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาในชีวิตจริงมาให้นักเรียนฝึก
ท าความเข้าใจและฝึกแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจจากการดึงประสบการณ์ม าใช้และ       
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, pp. 124-126) ที่กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่
ก าหนดเป็นการประยุกต์ใช้ความเข้าใจในบริบทที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting  Activities ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอข้อความ ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ 
หรือสถานการณ์ ในชีวิตจริงและตั้งค าถามเพ่ือเตรียมความพร้อม เป็นขั้ นตอนที่จะเชื่อมโยง
ประสบการณ์ของนักเรียนและปูทางไปสู่การเผชิญสถานการณ์ปัญหาและช่วยให้นักเรียนเกิดการคิด
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและตอบค าถาม 
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2) การวางแผนแก้ปัญหา เป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่ องจากการท าความเข้าใจปัญหา             
เป็นการเชื่อมโยงทั้งข้อมูลจากโจทย์ ความรู้จากเนื้อหา และประสบการณ์ เพ่ือแสดงถึงแนวคิด       
ในการแก้ปัญหาของนักเรียน ตามแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ                     
ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556, pp. 72-78) ที่เน้นให้นักเรียนวางแผนก่อนลงมือแก้ปัญหาเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของการแก้ปัญหาก่อนและมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาซึ่งจะพบในขั้นตอนที่  3 ของการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายจากเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ท าให้นักเรียนได้เห็นมุมมองในการแก้ปัญหาที่กว้างขึ้นและสามารถ
น ามาปรับใช้กับสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงได้ จะใช้หลักการสร้างแนวคิดเพ่ือตีความสถานการณ์
ปัญหาและแสดงความสัมพันธ์ในรูปของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง Garfield et al. (2012, 
p. 2) ยังกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ 

3) การด าเนินการตามแผน หลังจากวางแผนการแก้ปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องด า เนินการ
ตามแผนที่วางไว้ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) (2555b, p. 76)        
ที่กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาว่าควรสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดและ           
ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sulak (2010) ที่ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พบว่าทดลอง
ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาอย่างมากเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนการแก้ปัญหา 
ซึ่งในขั้นตอนของการคิดค านวณและแสดงวิธีแก้ปัญหานักเรียนจะได้ปฏิบัติตามหลักการจัดการ
เอกสารที่ต้องการให้นักเรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตนเองผ่านการแสดงวิธีท าหรือกระบวน   
การคิด สอดคล้องกับ Chamberlin and Moon (2008, pp. 3-4) ที่สนับสนุนการใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือสร้างโอกาสที่ดีในการวิเคราะห์ความคิดของ
นักเรียนขณะแก้ปัญหาผ่านการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ในขั้นที่ 2 ของการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting Activities ที่นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งท าให้นักเรียนได้
ฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหากระบวนการคิด และความสามารถในการคิดค านวณ  

4) การสรุปค าตอบ เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้แล้วการสรุปค าตอบจะเป็นการยืนยันค าตอบ
ของนักเรียนซึ่งนักเรียนจะต้องมีความมั่นใจว่าค าตอบที่หามาได้นั้นสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการ
และมีความถูกต้องเหมาะสม ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 
(2555b, p. 76) ที่ต้องการให้นักเรียนได้ตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเองและความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ สอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2556, pp. 72-78) ที่กล่าวถึงการพัฒนาความสามารถ
ในการสรุปค าตอบนั้นต้องมีการฝึกฝนอยู่ เสมอทั้งการตรวจสอบและการตีความหมายของค าตอบ            
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โดยหลักการประเมินตนเองจะเป็นการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน ตามที่ Bransford et al. 
(2000 , pp. 213 -216) ที่ กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities           
ที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยขยายการคิด การตรวจทาน แก้ไขปรับปรุงกระบวนการคิดของนักเรียนเพ่ือการ
เป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปปรับใช้กับสถานการณ์ใกล้เคียงได้ ซึ่งเกิดจากประการณ์
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของผู้อ่ืนในขั้นที่ 3 ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting Activities  

หลังจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities พบว่า
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนและบอกวิธีการแก้ปัญหาการโดยใช้
วิธีการบวก ลบ คูณ หรือหารจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง และนักเรียนสามารถวิเคราะห์
โจทย์ หาองค์ประกอบสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการเพ่ือวางแผนแก้ปัญหาและแก้โจทย์
ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถระบุประโยชน์และแนวทางการปรับใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้ ซึ่ง
นักเรียนสามารถใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และล าดับการคิดได้อย่างเหมาะสม โดยเมื่อพิจารณา
จากกระบวนการกลุ่มและการท าใบงานพบว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์การบวกที่
ก าหนดให้ได้ผ่านการท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการตามแผน และการ
สรุปค าตอบ สอดคล้องกับ Chan (2008, pp. 61-63) ที่น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model 
Eliciting Activities ไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาพบว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่าง มีความหมายผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบ โดย Lesh et al. (2000, pp. 591-593) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities มีรูปแบบในการจัดกิจกรรม            
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นวิธีการหาค าตอบทางคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และ
สามารถตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาของตนเองได้ จากปัญหาปลายเปิดที่ครูออกแบบมาเพ่ือ           
ท้าทายให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
วิฬาร์ เลิศสมิตพร (2558) และขวัญหทัย พิกุลทอง (2561) ที่ได้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model 
Eliciting Activities พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนและมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

เมื่อพิจารณาการวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนแต่ละขั้นได้ผลปรากฏว่าหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 

Activities การท าความเข้าใจปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅= 5.00, S.D. = 0.88) รองลงมาคือ        

การวางแผนแก้ปัญหา (X̅= 4.79, S.D. = 1.53) ถัดมาคือการด าเนินการตามแผน (X̅= 4.57,       

S.D. = 1.40) และต่ าที่สุดคือการสรุปค าตอบ (X̅= 4.50, S.D. = 1.45) สังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเนื่องจากกระบวนการแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันหากด าเนินการในขั้นก่อนหน้า



  88 

ผิดพลาดจะส่งผลต่อขั้นตอนถัดไปจากการสังเกตการท างานของนักเรียนพบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ดี แต่เมื่อต้องเริ่มวางแผนแก้ปัญหานักเรียนมักเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ส่งผลต่อการด าเนินการตามแผนและสรุปค าตอบ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการวินิจฉัยความผิดพลาดของนิวแมน (The Newman’s Error Analysis Model) อ้างถึงใน 
Abdullah, Tarmizi, and Abu (2010, pp. 134-135) ที่กล่าวว่าข้อผิดพลาดแรกในการแก้ปัญหาคือ 
การอ่านโจทย์และตีความสิ่งที่โจทย์ให้มาซึ่งจะส่งผลต่อข้อผิดพลาดที่สองคือความเข้าใจปัญหาและ
การดึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของนักเรียน จะส่งผลกับข้อผิดพลาดที่สามคือความสามารถในการ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม จะส่งผลกับข้อผิดพลาดที่สี่คือการคิดค านวณ และส่งผลไปยัง
ข้อผิดพลาดสุดท้ายของกระบวนการคือการสรุปค าตอบให้ถูกต้องและเหมาะสมตามที่โจทย์ต้องการ 
ดังภาพที ่9 

 

 
 

ภาพที่ 9 The Newman's Error Analysis Model 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 
Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model 
Eliciting Activities ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนมีกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยฝึกให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ความต้องการของโจทย์
ปัญหาและเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญที่ได้จากการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงและความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือวางแผนในการแก้ไขปัญหาและด าเนินการตามแผนที่วางไว้
อย่างเป็นระบบ และนักเรียนยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหารวมถึงปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา
ให้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียน
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สูงขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของนงนุช ยืดเนื้อ (2557) ที่ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 งานวิจัยของ             
นริศรา สาราญวงษ์ (2558) ที่ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพบว่าหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ 
Solekhan et al. (2021) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ PBL พบว่าหลังเรียนทักษะในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น แสดงว่าการที่นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นเช่นกัน  

 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการ
สรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้
และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การออกแบบเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนต้นควรให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละขั้นของการแก้ปัญหาให้เหมาะสม
กับการใช้ความสามารถของนักเรียนที่แสดงออกมา ซึ่งในการน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model 
Eliciting Activities ไปใช้ ควรปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11 ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย 

คะแนน รายการ 

การท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
1.1 โจทย์ถามหาอะไร 

1 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ได้ถูกต้อง 

0 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง หรือไม่ท า 
1.2 นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ 

2 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
1 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ได้บางส่วน 

0 นักเรียนไม่สามารถบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดได้ หรือไม่ท า 
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ตารางท่ี 11 ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย (ต่อ) 

คะแนน รายการ 
การวางแผนแก้ปัญหา (2 คะแนน) 

2 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องในรูปประโยคสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์ 

1 นักเรียนพยายามน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของ
การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ในรูปประโยคสัญลักษณ์แต่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น 
ประโยคสัญลักษณ์ไม่มี =  ใช้จ านวนหรือการด าเนินการ(+, -, ×, ÷) ไม่ครบ 
สลับที่การด าเนินการท าให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน  

0 นักเรียนไม่น าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น ใช้จ านวนที่ไม่มีในโจทย์ ใส่แต่ตัวเลขจากโจทย์แต่
ไม่มีการด าเนินการ (+, -, ×, ÷) หรือไม่ท า 

การด าเนินการตามแผน (3 คะแนน) 
3 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องทั้งวิธีการและ

ค าตอบโดยการแสดงวิธีท า หรือขั้นตอนการคิด 
2 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้วิธีการถูกต้องแต่ค านวณ

ผิดพลาดหรือค าตอบผิด 
1 นักเรียนวางแผนการแก้ปัญหาผิดท าให้ด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนด

ไว้ไม่ถูกต้อง 

0 นักเรียนไม่ด าเนินการแก้ปัญหา 
การสรุปค าตอบ (2 คะแนน) 

2 นักเรียนสรุปค าตอบได้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยสามารถเป็นได้ทั้งเลขไทยและ       
อารบิก และต้องเขียนหน่วยของโจทย์ปัญหา ได้แก่  

- ก่อนเรียน ข้อที่ 1 เซนติเมตรหรือ ซ.ม. / ข้อที่ 2 กรัม  
- หลังเรียน ข้อที่ 1 เซนติเมตรหรือ ซ.ม. / ข้อที่ 2 คัน 

1 นักเรียนไม่เขียนหน่วยของโจทย์ปัญหาหรือคิดค านวณผิดแล้วน ามาสรุปค าตอบ 
0 นักเรียนไม่สรุปค าตอบ 
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2. ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรศึกษาโดยละเอียดเพ่ือ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนและค าถามให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องเนื้อหาที่สอน 
 3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เป็นกิจกรรมที่มีรายละเอียด
และใช้เวลามาก ครูผู้สอนควรบริหารจัดการเวลาเรียนที่มีลักษณะเป็นคาบเรียนต่อเนื่องประมาณ 2 
คาบต่อการจัดการเรียนรู้ 1 ครั้งเพ่ือให้เวลาเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน นักเรียนจึงจ าเป็นจะต้อง             
มีความรู้พื้นฐานที่มีมาก่อน และจัดการเรียนรู้หลังจากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
 5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activitiesครูผู้สอนจะต้องมีบทบาทใน
การจัดเตรียมบทความหรือสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและประสบการณ์ของนักเรียน จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการคิด รวมถึงการเป็นผู้ที่คอยแนะน าโดยการตอบค าถามด้วยค าถามให้นักเรียน
ได้คิดหาค าตอบด้วยตนเอง 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ที่มีต่อ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาควบคู่กับความสามารถในการสื่อสารสื่อความหมาย เนื่องจากการ
ทดสอบก่อนเรียนนักเรียนส่วนมากไม่เขียนค าตอบในข้อสอบอัตนัย และแนวคิด Model Eliciting 
Activities มีหลักในการจัดการเอกสารที่ให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอธิบายความคิดของตนเอง และให้
นักเรียนได้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการน าเสนอทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนได ้
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ที่มีต่อ
ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากกิจกรรมจะมีการ
เข้ากลุ่มร่วมกันคิดแก้ปัญหา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งแนวคิด Model Eliciting Activities 
มีหลักการปรับเปลี่ยนและน ามาใช้ใหม่ที่ท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนการรับฟังผู้อ่ืนรวมทั้งหลักการเป็น
ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพที่นักเรียนจะต้องร่วมมือกันปรับปรุงวิธีการให้ดีที่สุด 
 3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ใน
เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืน ๆ เช่น การวัด การหาพ้ืนที่และปริมาตร รวมถึงในรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เนื่องจากแนวคิด Model Eliciting Activities มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการสร้าง
องค์ความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. อาจารย์ ดร.สิริกมล หมดมลทิน อาจารย์ประจ าวิชาคณิตศาสตร์ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
2. นางสาวสมใจพวงมาลี ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนวัดยางนอน 
 ต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช  
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. นายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี  
 เขต ๒  
 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ข  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  รายวิชา ค 12101  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน     เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก 

ผู้สอน นางสาวสุวพัชร โพธิ์ปิ่น      จ านวน 2ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนระบบจ านวน การด าเนินการ

ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด  

ค 1.1 ป.2/8  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0 
 

สาระส าคัญ 
 โจทย์ปัญหาการบวกเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความและตัวเลขซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วจึงคิดวิธีแก้ด้วยการบวกพร้อมทั้งคิดค านวณหาค าตอบ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวกและบอกวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์            
ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1.นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์หาองค์ประกอบสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการ
เพ่ือวางแผนแก้ปัญหาได ้

2.นักเรียนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เพ่ือช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
 ด้านเจตคต ิ

1.นักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการท ากิจกรรม โดยระบุประโยชน์
และแนวทางการน าไปใช้กับเรื่องอ่ืน ๆ รอบตัว 

 
สาระการเรียนรู้ 

โจทย์ปัญหาการบวก 2 ขั้นตอนเป็นสถานการณ์ปัญหาที่มีทั้งข้อความและตัวเลข โดยใช้
วิธีการแก้ด้วยการบวกพร้อมทั้งคิดค านวณหาค าตอบตามกระบวนการในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ 
ท าความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการตามแผน และสรุปค าตอบ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอบทความ ข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงและ
ตั้งค าถามเพื่อเตรียมความพร้อม 

1. ครูน าเสนอแผ่นป้ายราคาเครปร้านเซฟ เครปซิ่งให้นักเรียนพิจารณาพร้อมพูดคุยถึง
ประสบการณ์เกี่ยวกับการรับประทานเครปของนักเรียนเช่น ร้านเซฟเครปซิ่งเหมือนหรือ
แตกต่างจากร้านเครปที่นักเรียนเคยซื้ออย่างไรบ้าง ราคาและการขายเครปของร้านที่
นักเรียนเคยซื้อเป็นอย่างไร 

2. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเกี่ยวกับร้านเซฟ เครปซิ่ง ที่ครูน าเสนอ ดังแนวค าถาม
ต่อไปนี้ 
 จากแผ่นป้ายนักเรียนชอบรับประทานเครปไส้อะไรบ้าง 
 ถ้านักเรียนเป็นผู้ขายจะมีวิธีการก าหนดราคาของเครปอย่างไร 

ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบทความ 
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ

การซื้อ-ขายเครปร้านเซฟ เครปซิ่งที่ครูก าหนดให้และให้นักเรียนใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการหาค าตอบ 

4. นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการในการก าหนดราคาของเครป โดยครูคอยดูแล ให้ค าแนะน า
และหลีกเลี่ยงการชี้น าที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานของ
นักเรียนเพื่อให้เรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  
 หลังจากนักเรียนได้ศึกษาสถานการณ์ปัญหาแล้ว นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ว่าโจทย์ต้องการอะไร และข้อมูลใดที่จ าเป็นบ้าง แล้วจดบันทึกลงในใบกิจกรรม 
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 

 เมื่อนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้แล้ว นักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม โดยเขียนอธิบายวิธีการของกลุ่มตนเอง 
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ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
 นักเรียนด าเนินการตามวิธีการที่เลือก โดยเขียนแสดงวิธีการหาค าตอบของกลุ่ม
ตนเอง 
ขั้นที่ 4 สรุปค าตอบ 
 นักเรียนสรุปค าตอบของกลุ่มตนเองลงในใบกิจกรรม 
และเมื่อแต่ละกลุ่มได้ค าตอบแล้ว ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนค าตอบกันโดยครูเป็นผู้สอบถาม

ผลสรุปค าตอบของแต่ละกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา 

5. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถหาวิธีการและค าตอบเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
เกี่ยวกับกระบวนการคิดและการหาค าตอบ ถ้ากลุ่มใดมีแนวคิดการแก้ปัญหาที่เหมือนกัน
ให้น าเสนอพร้อมกัน 

6. นักเรียนทุกคนจะร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มและปรับปรุงวิธีการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยหลังการน าเสนอของแต่ละกลุ่มครูจะมีการสอบถามความเข้าใจ
ของนักเรียนกลุ่มอ่ืนเกี่ยวกับวิธีการที่เพ่ือนน าเสนอและเมื่อทุกกลุ่มน าเสนอครบแล้วครู
จะสอบถามนักเรียนเพ่ือเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดส าหรับการ
แก้ปัญหาและร่วมกันปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหานั้นให้มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้
ส าหรับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

7. ครูให้นักเรียนตอบค าถามการต่อยอดความรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 2 ขั้นตอน โดยใช้
ค าถามดังแนวทางต่อไปนี้ 
 นอกจากการซื้อและขายเครปแล้วยังมีสถานการณ์ใดอีกบ้างที่สามารถใช้วิธีการ

แก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้ 
8. หลังจากสรุปความรู้และวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาการบวก 2 ขั้นตอนแล้วครูให้

นักเรียนแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันในใบกิจกรรม เรื่อง เซฟ เครปซิ่ง 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรม เรื่อง เซฟ เครปซิ่ง 

2. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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การวัดผลและประเมินผล 

การวัดและประเมินผล วิธีการ 
เครื่องมือ/เกณฑ์การวัด

และประเมินผล 
ด้านความรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวกและบอก

วิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 

 
ตรวจใบกิจกรรม 
 

 
ใบกิ จกรรม เรื่ อ ง เซฟ 
เครปซิ่ง ถูกต้องตั้งแต่ 7 
คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1.นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาองค์ประกอบสิ่งที่

โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่ โจทย์ต้องการเพ่ือวางแผน

แก้ปัญหาได ้

2.นักเรียนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เพ่ือ
ช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 

 
ตรวจใบกิจกรรม 
 

 
ใบกิ จกรรม เรื่ อ ง เซฟ 
เครปซิ่ง ถูกต้องตั้งแต่ 7 
คะแนนขึ้นไป 

ด้านเจตคติ 
1.นักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์

ในการท ากิจกรรม โดยระบุประโยชน์และแนวทางการ

น าไปใช้กับเรื่องอ่ืน ๆ รอบตัว 

 
สั งเกตการตอบ
ค าถาม 

 
ประ เด็ น ค าถ าม /ระบุ
ป ร ะ โย ช น์ แ ล ะ แ น ว
ทางการน าไปใช้ได ้

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
สังเกตพฤติกรรม
การเรียน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนด้านสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมและรับฟังความ

คิดเห็นของเพ่ือน 

 
สังเกตพฤติกรรม
การเรียน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนด้านสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activities พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวกและบอกวิธีการ
แก้ปัญหาการโดยใช้วิธีการบวกจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องทั้งหมด และในด้านทักษะ
กระบวนการนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาองค์ประกอบสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่โจทย์
ต้องการเพ่ือวางแผนแก้ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถระบุประโยชน์และแนวทางการ
ปรับใช้ในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกันได้ 
 หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และล าดับการคิดได้อย่าง
เหมาะสม โดยเมื่อพิจารณาจากกระบวนการกลุ่มและการท าใบงานพบว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหา
จากสถานการณ์การบวกที่ก าหนดให้ได้ผ่านการท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การ
ด าเนินการตามแผน และการสรุปค าตอบ 
 นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมและร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ตั้งใจท า
กิจกรรมกลุ่มและใบงานส่งเรียบร้อยตามก าหนดเวลา  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการจัดกระบวนการกลุ่มพบปัญหาด้านสถานที่ ซึ่งใช้เวลาในการเตรียมโต๊ะ-เก้าอ้ีเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมค่อนข้างนานท าให้กระบวนการจัดกิจกรรมล่าช้า และนักเรียนบางคนไม่ม่ันใจในการเขียนใบ
งานด้วยตนเองจากความกังวลในการสะกดค า 
 

แนวทางการแก้ไข 
 จัดสถานที่ส าหรับกิจกรรมกลุ่มส าหรับนักเรียนล่วงหน้า ส่วนนักเรียนที่ไม่ม่ันใจในการเขียน
ครูจะคอยให้ค าแนะน าในการสะกดค าและการฝึกอ่าน-เขียนเพ่ิมเติม 
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ใบกิจกรรม เรื่องเซฟ เครปซิ่ง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องการบวกแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่ก าหนดให้และตอบค าถาม 

 
ที่มา www.lazada.co.th 

ในการสั่งเครป1 ชิ้น จะต้องเลือก 3 ส่วนประกอบ คือ แยม ท๊อปปิ้ง และซอส โดยสามารถ
เลือกไส้ได้ตั้งแต่ 2 ไส้ขึ้นไป โดยให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. นักเรียนชอบรับประทานเครปไส้อะไรบ้าง 
2. ถ้านักเรียนเป็นผู้ขายจะมีวิธีการก าหนดราคาอย่างไร 

 
         ถ้าสั่งแยมนเูทลล่า ฝอยทอง ลูกเกด และราดซอสชอ็กโกแลต 

ดงัภาพเครปช้ินน้ีจะมีราคาเท่าไหร่ 

 

 

 



  109 

 

 

 
จากข้อความข้างต้นให้นักเรียนแสดงวิธีการก าหนดราคาเครปโดยละเอียด 
1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 

1.1. โจทย์ถามหาอะไร 
 

 
1.2. นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ 

 
 
 
 
2. วิธีการหาค าตอบของนักเรียนคืออะไร 

 
 
 
3. แสดงวิธีท า 

 
 
 
 
 
4. สรุปค าตอบ 
 

ชื่อกลุ่ม.......................
กลุ่มที่................... 

ถ้าสั่งแยมนูเทลล่า ฝอยทอง  
ลูกเกด และราดซอสชอ็กโกแลต 

ดังภาพเครปชิ้นนี้จะมีราคา
เท่าไหร่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง เซฟ เครปซิ่ง 

     
1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 

1.1. โจทย์ถามหาอะไร 
 

 
1.2. นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ 

 
 
 
 
2. วิธีการหาค าตอบของนักเรียนคืออะไร 

 
 
 
3. แสดงวิธีท า 

 
 
 
 
 
4. สรุปค ำตอบ 
 
 

ชื่อ.............................................................ชั้น...............เลขที่............ 

ถ้านักเรียนสั่งเครปแยมพริก
เผา ใส่แฮม ทูน่า ไข่ และ
ราดซอสพริกกับมายองเนส 
นักเรียนจะต้องเตรียมเงินไว้
จ่ายค่าเครปกี่บาท 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม 
คะแนน รายการ 

การท าความเข้าใจปัญหา 
3 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด และบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ได้ถูกต้องครบถ้วน 
2 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด หรือบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ถูกต้องสมบูรณ์เพียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1 นักเรียนบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดหรือบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง แต่สามารถ

เขียนข้อมูลจ าเป็นที่โจทย์ก าหนดให้ได้บางส่วน 
0 นักเรียนไม่สามารถบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดและสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ หรือไม่ท า 

การวางแผนแก้ปัญหา 
3 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
2 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ

แก้ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ประโยคสัญลักษณ์ไม่มี =  
1 นักเรียนน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการด าเนินการ

แก้ปัญหาได้ แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ครบ สลับที่การด าเนินการท า
ให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน 

0 นักเรียนไม่สามารถน าข้อมูลส าคัญ และความรู้คณิตศาสตร์มาก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินการแก้ปัญหาได้ หรือไม่ท า 

การด าเนินการตามแผน 
3 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องทั้งวิธีการและ

ค าตอบ 
2 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้วิธีการถูกต้องแต่ค านวณ

ผิดพลาดหรือค าตอบผิด 
1 นักเรียนด าเนินการตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้แต่ไม่ถูกต้องจากการวาง

แผนการแก้ปัญหาผิด 
0 นักเรียนไม่ด าเนินการแก้ปัญหา 

การสรุปค าตอบ 
3 นักเรียนสรุปค าตอบได้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยสามารถเป็นได้ทั้งเลขไทยและอารบิก 

และต้องเขียนหน่วยของโจทย์ปัญหา(ถ้ามี) 
2 นักเรียนสรุปค าตอบได้ถูกต้องโดยสามารถเป็นได้ทั้งเลขไทยและอารบิก แต่ไม่เขียน

หน่วยของโจทย์ปัญหา 
1 นักเรียนสรุปค าตอบไม่ถูกต้องจากการด าเนินการหรือวางแผนผิดพลาด 
0 นักเรียนไม่สรุปค าตอบ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน 2 คะแนนหมายถึงปฏิบัติได้ด ี  

1 คะแนนหมายถึง ปฏิบัติได้พอใช้ 
0 คะแนนหมายถึง ไม่ปฏิบัติ 

 
 

 ลงชื่อ……………………………………………ผู้ประเมิน 
(นางสาวสุวพัชร โพธิ์ปิ่น) 
 

หมายเหตุ : นักเรียนได้คะแนนรวมตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ก่อนเรียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวัดยางนอน 
 
 

ค าชี้แจง 
1. ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแสดงวิธีท า มี 2 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน รวม 24คะแนน 
2. ให้แสดงวิธีท าลงในข้อสอบทุกข้อ 
3. ให้เขียนชื่อและนามสกุลลงในข้อสอบทุกหน้า 

 
 
 

 
  

 

ชื่อ..................................................................................................... 

ชั้น.................เลขที่........... 

โรงเรียน........................................................................................... 
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1. ต่อกระดาษที่ยาว 12 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่น โดยใช้พื้นท่ีทากาวซ้อนทับกันจุดละ 
2 เซนติเมตร ดังรูป  

 
 
 
 
 
จงหาความยาวของกระดาษเมื่อต่อเสร็จแล้ว 

1) ท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
1.1) โจทย์ถามหาอะไร (1 คะแนน) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
1.2) นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ (2 คะแนน) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

2) วางแผนแก้ปัญหา (3 คะแนน) 
ให้นักเรียนเขียนข้อความจากโจทย์ในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................. 

3) ด าเนินการตามแผน (3 คะแนน) 
แสดงวิธีท า  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

4) สรุปค ำตอบ (3 คะแนน) 
ตอบ ................................................................................................................ 

 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

12 เซนติเมตร 

ชื่อ......................................................................ชั้น..............เลขท่ี.............. 
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2. วางเครื่องชั่งน้ าหนักท่ีมีขนาดต่างกันซ้อนกัน 3เคร่ือง โดยมีน้ าหนักแต่ละเครื่องชั่งวัด

ได้ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยากทราบว่าเครื่องชั่งท่ี 2 เคร่ืองเดียวหนักกี่กรัม 
1) ท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 

1.1) โจทย์ถามหาอะไร (1 คะแนน) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
1.2) นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ (2 คะแนน) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

2) วางแผนแก้ปัญหา (3 คะแนน) 
ให้นักเรียนเขียนข้อความจากโจทย์ในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................. 

เคร่ืองท่ี 1 วัดน้ าหนักได้ 200 กรัม 

เคร่ืองท่ี 2 วัดน้ าหนักได้ 500 กรัม 

เคร่ืองท่ี 3 วัดน้ าหนักได้ 900 กรัม 

ชื่อ......................................................................ชั้น..............เลขท่ี.............. 
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3) ด าเนินการตามแผน (3 คะแนน)  
แสดงวิธีท า  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

4) สรุปค าตอบ (3 คะแนน) 

ตอบ ................................................................................................................ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

หลังเรียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวัดยางนอน 
 
 

ค าชี้แจง 
4. ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแสดงวิธีท า มี 2 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน รวม 24คะแนน 
5. ให้แสดงวิธีท าลงในข้อสอบทุกข้อ 
6. ให้เขียนชื่อและนามสกุลลงในข้อสอบทุกหน้า 

 
 
 

 
  

 

ชื่อ..................................................................................................... 

ชั้น.................เลขที่........... 

โรงเรียน........................................................................................... 
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1.  คืบ เป็นหน่วยวัดความยาวของไทย ก าหนดให้ 1 คืบยาวเท่ากับ 25 เซนติเมตรถ้า
วัดความยาวของโต๊ะตัวหนึ่งได้ 4 คืบโต๊ะตัวนี้จะมีความยาวกี่เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

1) ท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
1.1) โจทย์ถามหาอะไร (1 คะแนน) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
1.2) นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ (2 คะแนน) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

2) วางแผนแก้ปัญหา (3 คะแนน) 
ให้นักเรียนเขียนข้อความจากโจทย์ในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................. 

3) ด าเนินการตามแผน (3 คะแนน) 
แสดงวิธีท า  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

4) สรุปค าตอบ (3 คะแนน) 

ตอบ ................................................................................................................ 

ชื่อ......................................................................ชั้น..............เลขท่ี.............. 
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2. ในตอนเช้าลานจอดรถมีรถจอด 75 คัน ตอนกลางวันมีรถเข้ามาจอดเพ่ิม 6 คัน ตอน
เย็นเหลือรถจอดอยู่ 33 คัน อยากทราบว่ารถออกไปท้ังหมดกี่คัน 

 
1) ท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 

1.1) โจทย์ถามหาอะไร (1 คะแนน) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
1.2) นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ (2 คะแนน) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

2) วางแผนแก้ปัญหา (3 คะแนน) 
ให้นักเรียนเขียนข้อความจากโจทย์ในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
ประโยคสัญลักษณ์............................................................................................. 

3) ด าเนินการตามแผน (3 คะแนน) 
แสดงวิธีท า  
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

4) สรุปค าตอบ (3 คะแนน) 

ตอบ ................................................................................................................ 

 

ชื่อ......................................................................ชั้น..............เลขท่ี.............. 
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                          แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียน 
เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
จ านวน 10 ข้อ ข้อละ1คะแนน    โรงเรียนวัดยางนอน 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................ชั้น.............เลขที่............... 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย x ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ดาวมีลูกอม 20 เม็ด ให้เพื่อนไป 7 เม็ด กินไปแล้ว 5 เม็ด ดาวเหลือลูกอมก่ีเม็ด  

ก. 8 เม็ด ข. 18 เม็ด  ค. 32 เม็ด 
2. มีลูกแก้วสีแดง 16 ลูก ลูกแก้วสีเขียว 25 ลูก ลูกแก้วสีฟ้า 33 ลูก มีลูกแก้วสีแดงและลูกแก้ว

สีเขียวมากกว่าลูกแก้วสีฟ้ากี่ลูกข้อใดเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง  
ก. 16+25+33 =  
ข. 33-(16+25) =  
ค. (16+25)-33 =  

3. อีก 5 ปี ปูจะอายุครบ 12 ปี ปลาอายุน้อยกว่าปู 3 ปี ปีนี้ปลาจะมีอายุเท่าไหร่  
ก. 10 ปี  ข. 9 ปี   ค. 4 ปี 

4. ป้าซื้อน้ ามา 4 แพ็ค ในแต่ละแพ็คมีน้ า 6 ขวด ถ้าน้ าราคาขวดละ 7 บาท ป้าต้องจ่ายเงินกี่
บาท  
ก. 17 บาท ข. 70 บาท ค. 168 บาท 

5. “บาสซื้อนมเปรี้ยวมา 6 แพ็ค แต่ละแพ็คมีนมเปรี้ยว 4 กล่อง น ามาแบ่งให้เพ่ือน 8 คน” ข้อ
ใดเป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อความข้างต้น 
ก. (6÷4)×8 =  
ข. (6×4)÷8 =  
ค. 6× (8÷4) =  

6. ปู่มีอายุเป็น 6 เท่าของพ่ี และปู่อายุเป็น 8 เท่าของฉัน ถ้าฉันอายุ 9 ปีพี่อายุกี่ปี 
ก. 12 ปี  ข. 16 ปี  ค. 18 ปี 

7. ใบตองมีเงิน 33 บาท แม่ให้อีก 30 บาท น าไปซื้อดินสอราคาเท่ากัน 7 แท่ง ดินสอราคาแท่ง
ละก่ีบาท  
ก. 9 บาท ข. 18 บาท ค. 21 บาท 
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8. น้ าใสซื้อไก่ทอดราคาน่องละ 12 บาท ทั้งหมด 4 ชิ้น จ่ายด้วยธนบัตรใบละ 100 บาท 1 ฉบับ 
ข้อใดเป็นเงินทอนของน้ าใส 

ก.    

ข.     

ค.     
9. ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น 2 เท่าของระยะทางจากโรงเรียนไปตลาด ซึ่งระยะทางจาก

บ้านไปตลาดเป็น 15 กิโลเมตร ข้อโดเป็นระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน  
 
 
ก. 5 กิโลเมตร  ข. 10 กิโลเมตร  ค. 15 กิโลเมตร 

10. พ่อขับรถระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้น้ ามัน 6 ลิตรถ้าพ่อขับรถไปบ้านย่าในระยะทาง 72 
กิโลเมตร ต้องใช้น้ ามันกี่ลิตร  
ก. 8 ลิตร ข. 9 ลิตร ค. 12 ลิตร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 2 2 2 

2 2 

5 1 5 1 

10 

บ้ำน โรงเรียน ตลำด 
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แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์หลังเรียน 
เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน    โรงเรียนวัดยางนอน 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................ชั้น.............เลขที่............... 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย x ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
1. เจี๊ยบมีเงินเก็บอยู่ 120 บาท ได้เงินมา 80 บาท น าไปซื้อกระเป๋า 150 บาท  

เจี๊ยบเหลือเงินก่ีบาท 
ก. 350 บาท ข. 190 บาท  ค. 50 บาท 

2. กิ่งมีเงินอยู่ 500 บาท ซื้อปลาเผา 300 บาท และผัก 25 บาท ข้อใดเขียนประโยคสัญลักษณ์
แสดงการค านวณเงินทอนของก่ิงได้ถูกต้อง  
ก. 500 + 300 - 25 =  
ข. 500 – (300+25) =  
ค. 500 – 300 +25 =  

3. มานีมีเงินดังรูป มานีไปซื้อเสื้อนักเรียน 235 บาท และกระโปรง 350 บาท  

 
มานีจะได้รับเงินทอนตามข้อใด 

ก.  ข.  ค.  
4. ลูกอม 1 ห่อมี 100 เม็ด น ามาแบ่งใส่ถุง 10 ใบจากนั้นน าไปแบ่งให้เพื่อนคนละ 2 ถุง จะแจก

ได้ทั้งหมดก่ีคน  
ก. 2 คน  ข. 5 คน  ค. 20 คน 

5. สมุดแต่ละเล่มหนัก 2 ขีด หนังสือหนักเท่ากับสมุด 4 เล่ม หนังสือ 3 เล่มจะหนักก่ีขีด  
ก. 6 ขีด  ข. 18 ขีด ค. 24 ขีด  

6. ชูใจเก็บไข่ได้จ านวนหนึ่ง มานีเก็บได้เมากกว่าชูใจ 2 เท่า มานะเก็บไข่ได้มากกว่ามานี 3 เท่า
มานะเก็บได้ 60 ฟอง ชูใจเก็บได้กี่ฟอง 
ก. 5 ฟอง ข. 10 ฟอง ค. 20 ฟอง 
 

10 10 10 5 5 5 
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7. พ่อปลูกมะม่วงไว้ 6 แถวแถวละ 5 ต้น แต่ปลูกมะม่วงมากกว่ากระท้อนอยู่ 10 ต้น พ่อปลูก
มะม่วงและกระท้อนกี่ต้น 
ก. 20 ต้น ข. 30 ต้น ค. 50 ต้น 

8. โต๊ะจีน 1 ชุด ต้องใช้เก้าอ้ี 8 ตัว งานเลี้ยงของโบใช้โต๊ะจีน 10 ชุด มีเหลือเก้าอ้ี 15 ตัว มีเก้าอ้ี
ทั้งหมดก่ีตัว  
ก. 85 ตัว ข. 95 ตัว ค. 105 ตัว 

9. มาลีซื้อดอกไม้มา 12 ช่อ ช่อละ 4 ดอก แบ่งใส่แจกัน 6 ใบ จะได้แจกันละก่ีดอก 
ก. 4 ดอก ข. 6 ดอก ค. 8 ดอก 

10. มีนักเรียนทั้งหมด 60 คน เป็นนักเรียนชาย 25 คน น านักเรียนหญิงมาแบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน 
จะแบ่งได้กี่กลุ่ม  
ก. 5 กลุ่ม ข. 7 กลุ่ม ค. 9 กลุ่ม  
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เฉลยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ก่อนเรียน 

1. ต่อกระดาษที่ยาว 12 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่น โดยใช้พื้นท่ีทากาวซ้อนทับกันจุดละ 
2 เซนติเมตร ดังรูป  

 
 
 
 
 
จงหาความยาวของกระดาษเมื่อต่อเสร็จแล้ว 

1) ท าความเข้าใจปัญหา  
1.1) โจทย์ถามหาอะไร 

ความยาวของกระดาษเมื่อต่อเสร็จแล้ว 
1.2) นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ 

ต่อกระดาษที่ยาว 12 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่น โดยใช้พื้นท่ีทากาว
ซ้อนทับกันจุดละ 2 เซนติเมตร 

2) วางแผนแก้ปัญหา 
ให้นักเรียนเขียนข้อความจากโจทย์ในรูปประโยคสัญลักษณ์  
ประโยคสัญลักษณ์ (12 × 3) – (2+2)=หรือ (12 - 2)+(12 - 2)+12 = 

3) ด าเนินการตามแผน 
แผ่นที่ 1 หักแล้วยาว 12 – 2 = 10 ซม. 
แผ่นที่ 2 หักแล้วยาว 12 – 2 = 10 ซม. 
ต่อเสร็จแล้วยาว 10 + 10 + 12 = 32 ซม. 

4) สรุปค าตอบ 
ตอบ ๓๒ เซนติเมตร 

 
  

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

12 เซนติเมตร 

หรือ ควำมยำวของกระดำษทั้ง 3 แผ่น 
คือ 12 x 3 =36 ซม. 
จุดที่ทับซ้อน 2 จุดใช้กระดำษ 2+2 = 4 ซม. 
ต่อเสร็จแล้วยำว  36 – 4 = 32 ซม. 



  125 

2. วางเครื่องชั่งน้ าหนักท่ีมีขนาดต่างกันซ้อนกัน 3 เคร่ือง โดยมีน้ าหนักแต่ละเคร่ืองชั่งวัด
ได้ ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยากทราบว่าเครื่องชั่งท่ี 2 เคร่ืองเดียวหนักกี่กรัม 
1) ท าความเข้าใจปัญหา 

1.1) โจทย์ถามหาอะไร 
เคร่ืองชั่งท่ี 2 เครื่องเดียวหนักกี่กรัม 

1.2) นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ 
เคร่ืองท่ี 1 วัดน้ าหนักได้ 200 กรัม   
เคร่ืองท่ี 2 วัดน้ าหนักได้ 500 กรัม 
เคร่ืองท่ี 3 วัดน้ าหนักได้ 900 กรัม 
 

2) วางแผนแก้ปัญหา 
ให้นักเรียนเขียนข้อความจากโจทย์ในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
ประโยคสัญลักษณ์ 900 – 500 =  
 
 

เคร่ืองท่ี 1 วัดน้ ำหนักได้ 200 กรัม 

เคร่ืองท่ี 2 วัดน้ ำหนักได้ 500 กรัม 

เคร่ืองท่ี 3 วัดน้ ำหนักได้ 900 กรัม 
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3) ด าเนินการตามแผน 
เคร่ืองท่ี 3 วัดน้ าหนักได้   900  กรัม 
เคร่ืองท่ี 2 วัดน้ าหนักได้   500 กรัม 
น้ าหนักของเครื่องชั่งท่ี 2 คือ 400 กรัม 

4) สรุปค าตอบ 
ตอบ ๔๐๐ กรัม 

 
 

  

- 
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เฉลยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หลังเรียน 

1. คืบ เป็นหน่วยวัดความยาวของไทย ก าหนดให้ 1 คืบยาวเท่ากับ 25 เซนติเมตรถ้าวัด
ความยาวของโต๊ะตัวหนึ่งได้ 4 คืบโต๊ะตัวนี้จะมีความยาวกี่เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

1) ท าความเข้าใจปัญหา 
1.1) โจทย์ถามหาอะไร 

โต๊ะตัวนี้จะมีความยาวกี่เซนติเมตร 
1.2) นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ 

ก าหนดให้ 1 คืบยาวเท่ากับ 25 เซนติเมตร 
วัดความยาวของโต๊ะตัวหนึ่งได้ 4 คืบโต๊ะตัวนี้จะมีความยาวกี่
เซนติเมตร 

2) วางแผนแก้ปัญหา 
ให้นักเรียนเขียนข้อความจากโจทย์ในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
ประโยคสัญลักษณ์4 × 25 = หรือ 25 + 25 + 25 + 25 =  

3) ด าเนินการตามแผน 
โต๊ะยาวคืบละ   25 เซนติเมตร 
โต๊ะยาว     4 คืบ 
ความยาวของโต๊ะนี ้ 100 เซนติเมตร 

 
4) สรุปค าตอบ 

ตอบ ๑๐๐ เซนติเมตร 

 

หรือ  ความยาวคืบละ  25  เซนติเมตร 
       ความยาวคืบละ  25   เซนติเมตร 
       ความยาวคืบละ  25   เซนติเมตร 
       ความยาวคืบละ  25   เซนติเมตร 
       ความยาวโต๊ะนี้ 100   เซนติเมตร 
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2. ลานจอดรถมีรถจอด 75 คัน เวลาผ่านไป เหลือรถจอดอยู่ 33 คัน โดยระหว่างนั้นมีรถ
เข้ามาจอดเพิ่ม6 คัน อยากทราบว่ารถออกไปกี่คัน 

 
1) ท าความเข้าใจปัญหา 

1.1) โจทย์ถามหาอะไร 
อยากทราบว่ารถออกไปกี่คัน 

1.2) นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการหาค าตอบ 
ลานจอดรถมีรถจอด 75 คัน เวลาผ่านไป เหลือรถจอดอยู่ 33 คัน  โดย
ระหว่างนั้นมีรถเข้ามาจอดเพิ่ม 6 คัน 

2) วางแผนแก้ปัญหา 
ให้นักเรียนเขียนข้อความจากโจทย์ในรูปประโยคสัญลักษณ์ 
ประโยคสัญลักษณ์ 75 -  + 6 = 33 หรือ 75 + 6 – 33 =  

 
3) ด าเนินการตามแผน 

ลานจอดรถมีรถจอด  75  คัน 
มีรถเข้ามาจอดเพิ่ม  6 คัน 
จะมีรถเข้ามาจอดรวม 81 คัน 
เหลือรถจอดอยู่   33 คัน 
รถออกไป   48 คัน 

4) สรุปค าตอบ 
ตอบ ๔๘ คัน 

 
  

+ 

- 
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เฉลยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
ก่อนเรียน 

1. ก. 
2. ค. 
3. ค. 
4. ค. 
5. ข. 
6. ก. 
7. ก. 
8. ข. 
9. ข. 
10. ข. 

หลังเรียน 
1. ค. 
2. ข. 
3. ข. 
4. ข. 
5. ค. 
6. ข. 
7. ค. 
8. ข. 
9. ค. 
10.ข. 
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ภาคผนวก ค  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
Model Eliciting Activitiesเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ก าหนดเรื่องได้น่าสนใจและระบุ
มาตรฐานตัวชี้วัด รวมทั้งก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2. ก าหนดสาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ 
และจัดรูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุม
ทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
ล าดับขั้นตอนชัดเจน เป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

6. บริหารเวลาการจัดการเรียนการสอน
ได้เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

7. ก าหนดสื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

8. ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลได้
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

9. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน สอดคล้องกัน 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

10. การใช้ภาษาและการสื่อความหมาย
ชัดเจน เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 คนที่ 1ในการท าใบกิจกรรมอาจใช้เป็นกระดาษแข็งและเคลือบพลาสติก เพ่ือความคงทน
และใช้งานได้ยาวนาน 
 คนที่ 2ถ้าใช้สื่อของจริงในการจัดกิจกรรมจะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
 คนที่ 3ควรปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ให้อยู่ในรูปแบบพฤติกรรมที่นักเรียน
แสดงออก และปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ 
 คนที่ 1 ภาพประกอบชัดเจนดี และค าถามตรงตามตัวชี้วัด 
 คนที่ 2 ควรเปลี่ยนค าว่า “แปลงข้อมูล” เป็น “เปลี่ยนข้อความ หรือ เขียนข้อความ” 
 คนที่ 3 ควรปรับเกณฑ์การประเมินผลให้ความส าคัญเท่ากัน  
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
8 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
15 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
17 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
18 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
19 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
20 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
22 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
23 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
24 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
25 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
28 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
29 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 15 ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  

ข้อที่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ผลการพิจารณา 
1 0.90 0.21 ตัดทิ้ง 
2 0.76 0.38 คัดเลือกไว้ 
3 0.60 0.79 คัดเลือกไว้ 
4 0.63 0.74 คัดเลือกไว้ 
5 0.29 0.25 คัดเลือกไว้ 

 

ตารางท่ี 16 ค่าความแปรปรวนของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนก่อนเรียนและหลังเรียน 

คนที่ คะแนนสอบ (x) X2 คนที่ คะแนนสอบ (x) X2 

1 40 1680 9 41 1681 
2 25 625 10 39 1521 
3 12 144 11 38 1444 
4 13 169 12 37 1369 
5 13 169 13 35 1225 
6 18 324 14 34 1156 
7 28 784 15 41 1681 
8 27 729 รวม 441 14621 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคน โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

 จะได้ k = 4 , ∑ si
2= 38.87, st

2= 135.69 

  α =
k

k−1
[1 −

∑ si
2

st
2 ] 

  𝛼 =
4

4−1
[1 −

38.87

135.69
] 

  =0.95 
 เมื่อ 𝛼 แทน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

  k แทน จ านวนข้อสอบ 

  si
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนข้อสอบแต่ละข้อ 

  st
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม  
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ตารางท่ี 17 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ข้อ p r จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ข้อ p r 

ข้อที่ 1 
 

1 0.88 0.50 
ข้อที่ 2 

16* 0.31 0.75 
2* 0.69 1.00 17* 0.25 0.50 

3* 0.63 0.75 18 0.19 0.25 

4* 0.50 1.00 

ข้อที่ 3 

19 0.25 0.25 

5* 0.50 0.75 20* 0.56 0.50 
6 0.44 0.00 21 0.19 0.75 

7* 0.44 0.75 22* 0.44 1.00 

8* 0.56 0.75 23* 0.38 0.75 
9 0.38 0.50 24* 0.50 0.75 

ข้อที่ 2 

10* 0.50 0.25 25* 0.44 0.50 

11* 0.44 0.25 26 0.56 -0.25 

12 0.44 0.25 27* 0.31 0.50 

13* 0.50 0.25 28* 0.38 0.75 
14 0.19 -0.25 29* 0.38 0.50 

15* 0.31 0.50 30 0.50 0.00 

 
หมายเหตุ การเลือกข้อสอบของผู้วิจัย 
  1. ข้อสอบที่มีค่า p อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 จัดเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายตาม
เกณฑ์ 
  2. ข้อสอบที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จัดเป็นข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ 
  ดังนั้น ข้อสอบที่เลือกใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้อที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 
15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28 และ29 
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ตารางท่ี 18 ค่าความแปรปรวนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

คนที่ คะแนนสอบ (x) X2 คนที่ คะแนนสอบ (x) X2 

1 13 169 9 18 324 

2 9 81 10 14 196 
3 3 9 11 11 121 

4 3 9 12 9 81 

5 3 9 13 9 81 
6 3 9 14 7 49 

7 6 36 15 14 196 

8 10 100 รวม 132 1470 
 
  การหาค่าความแปรปรวน 

   𝑠2 =
𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

   𝑠2 =
15(1470)−(132)2

15(15−1)
 

   𝑠2 =
4626

210
 

   𝑠2 ≈22.03 
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ตารางท่ี 19 ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ข้อ p q pq ข้อ p q pq 

1 0.80 0.20 0.16 11 0.40 0.60 0.24 

2 0.60 0.40 0.24 12 0.27 0.73 0.20 

3 0.47 0.53 0.25 13 0.60 0.40 0.24 

4 0.47 0.53 0.25 14 0.40 0.60 0.24 

5 0.47 0.53 0.25 15 0.47 0.53 0.25 

6 0.53 0.47 0.25 16 0.60 0.40 0.24 

7 0.40 0.60 0.24 17 0.47 0.53 0.25 

8 0.33 0.67 0.22 18 0.33 0.67 0.22 

9 0.53 0.47 0.25 19 0.33 0.67 0.22 

10 0.27 0.73 0.20 20 0.40 0.60 0.24 

รวม 4.65 

 

 การหาค่าความเชื่อมั่น 

  𝑟𝑡𝑡 =
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑠2 ) 

  𝑟𝑡𝑡 =
20

19
(1 −

4.65

22.03
) 

  𝑟𝑡𝑡 ≈0.83 
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ภาคผนวก ง  
การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 20  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 

คนที่ 

คะแนน 

D D2 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

ด้า
นก

าร
ท า

คว
าม

เข
้าใ

จป
ัญห

า 

ด้า
นก

าร
วา

งแ
ผน

แก
้ปัญ

หา
 

ด้า
นก

าร
ด า

เน
ินก

าร
ตา

มแ
ผน

 

ด้า
นก

าร
สร

ุปค
 าต

อบ
 

รว
มก

่อน
เรีย

น 

ด้า
นก

าร
ท า

คว
าม

เข
้าใ

จป
ัญห

า 

ด้า
นก

าร
วา

งแ
ผน

แก
้ปัญ

หา
 

ด้า
นก

าร
ด า

เน
ินก

าร
ตา

มแ
ผน

 

ด้า
นก

าร
สร

ุปค
 าต

อบ
 

รว
มห

ลัง
เรีย

น 

1 0 0 0 0 0 5 6 6 6 23 23 529 

2 0 0 0 0 0 5 4 6 6 21 21 441 

3 0 0 0 0 0 4 6 6 6 22 22 484 
4 0 0 0 0 0 6 6 6 6 24 24 576 

5 2 0 0 0 2 4 2 3 4 13 11 121 

6 0 0 0 0 0 6 6 4 3 19 19 361 
7 2 0 0 0 2 4 3 3 4 14 12 144 

8 0 0 0 0 0 6 6 5 4 21 21 441 
9 2 0 0 0 2 6 6 6 6 24 22 484 

10 3 0 0 0 3 6 6 6 6 24 21 441 

11 0 0 0 0 0 5 4 4 4 17 17 289 
12 0 0 0 0 0 4 3 3 3 13 13 169 

13 0 0 0 0 0 5 6 3 2 16 16 256 

14 0 0 0 0 0 4 3 3 3 13 13 169 
รวม 9 0 0 0 9 70 67 64 63 264 255 4905 

 

 

 

 

 



  141 

จากสูตร t – test แบบ Dependent 

 t =  
∑ D

√n ∑ D2−(∑ D)2

n−1

 

 t =  
255

√14(4905)−2552

13

 

 t ≈15.23 

สรุปค่า t ที่ค านวณได้ t ≈15.23 มีค่ามากกว่าค่า t(.05,df=13) = 1.771 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐาน H1กล่าวคือความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 

 

คนที่ 
คะแนน 

D D2 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 2 7 5 25 

2 4 7 3 9 

3 3 10 7 49 
4 4 7 3 9 

5 5 8 3 9 

6 2 10 8 64 
7 6 9 3 9 

8 6 10 4 16 

9 5 8 3 9 
10 2 7 5 25 

11 3 8 5 25 
12 3 7 4 16 

13 1 7 6 36 

14 2 7 5 25 
รวม 48 112 64 326 

จากสูตร t – test แบบ Dependent 

 t =  
∑ D

√n ∑ D2−(∑ D)2

n−1

 

 t =  
64

√14(326)−642

13

 

 t ≈  10.67 

สรุปค่า t ที่ค านวณได้ t ≈ 10.67 มีค่ามากกว่าค่า t(.05,df=13) = 1.771 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐาน H1กล่าวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Model Eliciting Activities สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาคผนวก จ  
การด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล สุวพัชร โพธิ์ปิ่น 
วัน เดือน ปี เกิด  ุ6 พฤศจิกายน 2536 
สถานที่เกิด สิงห์บุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

               โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  
พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
               โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
พ.ศ. 2559 ส าเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต   
               สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี 
พ.ศ. 2564 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   
               สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย   
               มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 63/1 หมู่3 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี   
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