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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วน

และร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 2) เพื่อศึกษาความสามารถ

ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  3) เพื่อศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 

กรณีศึกษา  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Pre - Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบ  One - Group 

Pretest – Posttest  Design    กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา  2558  จ  านวน  40  คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ  ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  มีค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งเท่ากับ 1.00  2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 

0.80 -1.00   3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  และ 

4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การทดสอบค่าทีแบบ dependent และการวิเคราะห์

เน้ือหา  
ผลการวจิยั พบวา่  
1. ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการ

เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงผลการ
เรียนรู้เร่ืองสัดส่วนมีคะแนนสูงสุด และผลการเรียนรู้เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละมีคะแนนต ่าสุด 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี ซ่ึงนักเรียนมีความสามารถดา้นการก าหนดปัญหาจากโจทยสู์งท่ีสุด และมี
ความสามารถดา้นการแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหาต ่าท่ีสุด 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  หลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าไดท้  างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
และควรน าการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาอ่ืนต่อไป 

 
 
 

 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน                                                                             บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา ............................................................                                        ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. ........................................... 2............................................... 3.............................................. 



จ 

 
 
55253201: MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEY WORDS: CASE - BASED  LEARNING /  PROBLEM  SOLVING  ABILITIES ON MATHEMATICS 
 WIPOO  MOOLWONG  : THE  DEVELOPMENT OF  MATHEMATICS  PROBLEM  SOLVING  
ABILITY  OF  EIGHTH  GRADE  STUDENTS  TAUGHT  BY  CASE – BASED  LEARNING.                     
THESIS ADVISOR : ASST. PROF. CHANASITH SITHSUNGNOEN, Ph.D., ASST. PROF. CHAIYOS 
PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.,  AND   YUWAREE  POLPANTHIN, Ph.D. 159 pp. 
 

The purposes of this research were 1) to  compare  eighth  grade  students’  learning  outcomes  on  
mathematics  before  and  after  the  instruction  with  case – based  learning  2) to study eighth  grade  students’  
problem  solving  abilities  during  the  instruction  with case – based  learning  and 3) to study eighth  grade  students’  
opinion  towards  the  instruction  with  case – based  learning.  This research  were pre – experimental  research  with 
One - Group  Pretest – Posttest  Design. The sample were 40 students by simple random sampling, in eighth grade who 
are studying in the second semester 2015 academic year, The Demonstration School of  Silpakorn University in Nakhon 
Pathom province.  The research instruments used for gathering  data  were  1) lesson  plans were  according  to  index of  
item objective congruence 1.00  2) learning  outcomes  on  mathematics  test  were  according  to  index of  item 
objective congruence between  0.80 - 1.00   3) problem  solving  abilities  on  mathematics  test  were  according  to  
index of  item objective congruence 1.00  and  4) questionnaire  on  opinion the  instruction  with  case – based  learning  
were  according  to  index of  item objective  congruence  1.00.  The  statistical  analysis  employed  were mean, 
standard deviation, t– test dependent and content analysis. 

      The results were as follow:  
1. The learning  outcomes  of  eighth  grade  students’  on  mathematics  after  being  taught  by  case – 

based  learning  were  higher  than  before  the  instruction  were  statistically  significant  at  the .0 5  level.  Which  the 
learning  outcomes  about  proportion  had the  highest  score  and the  lowest  score was  solving  word  problem.  

2. The  eighth  grade  students’  problem  solving  abilities  on  mathematics  during  the  instruction  with 
case – based  learning  were  good. Which the students could  define  the  questions  the highest and could  write the step 
of solving problems the  lowest  . 

3. The opinion of  eighth  grade  students’  towards  the  instruction  with case – based  learning  were  at  
a  high  agreement  level  and  students  express  their  opinion  that  they  have  a  chance  to  work  in  group  and  we  
should  use  case – based  learning  approach    with  the  other  subjects. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไดก้รุณาให้ค  าแนะน า 
แกไ้ขร่างวิทยานิพนธ์  และช้ีแนะในเวลาท่ีสงสัย หรือมีปัญหา ให้ก าลงัใจในการท างานเสมอมา ผูว้ิจยั
จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 
 ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  ท่ีกรุณาเป็นประธานในการ
พิจารณาวทิยานิพนธ์ โดยมี อาจารย ์ดร.โชติมา  หนูพริก ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม และอาจารย ์ดร.ยุวรี  ผลพนัธิน เป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ไดก้รุณา
ตรวจสอบ แกไ้ขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ตลอดจนคณาจารยใ์นสาขาวิชาหลกัสูตร
และการนิเทศ  ท่ีไดใ้หค้วามรู้ และสั่งสอนศิษย ์ใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 ขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 
อาจารยส์าขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.รุจิราพร  รามศิริ อาจารยโ์รงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาธิต  จนัทรวินิจ อาจารยภ์าควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต  ภูริชิติพร  อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์           
คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  และอาจารย ์ดร. สรัญญา  จนัทร์ชูสกุล อาจารยส์าขาวิชา
การประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ีไดก้รุณาท่ีให้ค  าแนะน า ขอ้คิดเห็น 
ตรวจสอบ และแกไ้ขเคร่ืองมือในการวิจยัใหมี้คุณภาพ 
 ขอบพระคุณผูบ้ริหาร คณะครู และนกัเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีไดใ้ห้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา จนส าเร็จลุล่วง ตลอดจนความ
ห่วงใยท่ีใหเ้สมอมา 
 ทา้ยสุดน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายท่ีอยู่ในสากลโลก อนัเป็นท่ีพึ่งให้ผูว้ิจยัมีสติปัญญาในการจดัท าวิทยานิพนธ์  ผูว้ิจยัขอให้เป็น
กตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว ญาติ มิตร  และเพื่อน ๆ พี่ ๆ นกัศึกษาสาขาวิชาหลกัสูตรและการ
นิเทศ ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะน าและเป็นก าลังใจตลอดมา ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือ และ
บทความต่าง ๆ ท่ีใหค้วามรู้แก่ผูว้จิยัจนสามารถใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัโลกมีความเจริญกา้วหนา้ของวิทยาการต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงเกิดจากการพฒันาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไปดว้ย  กลายเป็น
สังคมแห่งการส่ือสารหรือสังคมสารสนเทศมากข้ึนทุกวนั  ระบบการศึกษาจึงตอ้งช่วยพฒันาและ
ส่งเสริมมนุษยใ์ห้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของวิทยาการใหม่ ๆ ท่ี
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มนุษย์ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตดัสินใจ  ให้เหตุผล 
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
สังคมอย่างเป็นสุข ดงัพระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัร  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  วนัท่ี 1  สิงหาคม พ.ศ. 2539 เก่ียวขอ้งกบัการ
แกปั้ญหาดว้ยปัญญา (ส านกัราชเลขาธิการ, 2540) ไวด้งัน้ี 
 

  “ ปัญหาทุกอยา่งไม่วา่เลก็หรือใหญ่  มีทางแกไ้ขได ้ ถา้รู้จกัคิดใหดี้  ปฏิบติัใหถู้ก  การคิดไดดี้นั้น  

มิใช่การคิดดว้ยลูกคิด  หรือดว้ยสมองกล  เพราะโลกเราในปัจจุบนัจะวิวฒันาการไปมากเพียงใดก็

ตามก็ยงัไม่มีเคร่ืองมืออนัวิเศษชนิดใด  สามารถขบคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  การขบคิด

วนิิจฉยัปัญหา  จึงตอ้งใชส้ติปัญญาคือ คิดดว้ยสติรู้ตวัอยูเ่สมอ  เพ่ือหยดุย ั้งและป้องกนัความประมาท

ผิดพลาด และอคติต่าง ๆมิให้เกิดข้ึน  ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่าง

เท่ียงตรง  ท าให้เห็นเหตุเห็นผลท่ีเก่ียวเน่ืองกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน”           

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  วนัท่ี 1  สิงหาคม 

พ.ศ. 2539) 
 

ความคิดและความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นแนวความคิดท่ีส าคญัของเร่ืองการสอนให้
คิดเป็น  ท าเป็น  และแกปั้ญหาเป็น  ท่ีปรากฏอยู่ในความมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาหลาย
ฉบบัและหลายระดบั นบัตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษาเร่ือยมา  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงยุทธศาสตร์
การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีเป้าหมายการพฒันาให้คนไทยทุก
คนไดรั้บการพฒันาทั้งร่างกายและจิตใจ  มีอนามยัการเจริญพนัธ์ุท่ีเหมาะสมในทุกช่วงวยั  มีความรู้
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความคิดสร้างสรรค ์       
มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมความเป็นไทย  รู้จักหน้าท่ีของตนเองและของผูอ่ื้น              
มี จิ ตส า นึ ก รับผิ ดชอบ ต่อสั ง คม  ซ่ึ ง แนวทางดั ง ก ล่ า วก็ สอดคล้อ งกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ย่างสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 58) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ไดใ้ห้ความส าคญัต่อ
ความสามารถด้านการคิดของผูเ้รียนเป็นอย่างมาก  จึงได้ก าหนดความสามารถในการคิดเป็น
สมรรถนะท่ีส าคญัหน่ึงท่ีตอ้งพฒันา  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใช้กระบวนการคิดในการ
พฒันาตนเอง  และกระบวนการเรียน  จะเห็นไดว้า่การศึกษาไทยไดใ้ห้ความสนใจและความส าคญั
ของการคิดเป็นอย่างมาก  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเน้นให้นักเรียนหาวิธีและ
กระบวนการคิดเพื่อให้มีองค์ความรู้และหลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  แล้วน าความรู้และ
หลกัการไปพฒันาและแกปั้ญหาในชีวติจริงจนท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ  มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์  ซ่ึงก่อให้เกิดศาสตร์อ่ืน ๆ ตามมา  (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547 : 38) และมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาชีวิตมนุษย ์ ท า
ให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์  คิดอยา่งมีเหตุผล  เป็นระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถคิดวิเคราะห์
ปัญหา  และสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ  ท าใหส้ามารถคาดการณ์  วางแผน  ตดัสินใจ และ  
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและช่วยพฒันา
คุณภาพชีวิต  ทั้งยงัช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  มีความสมดุล  ทั้งทางร่ายกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  และอารมณ์  สามารถคิดเป็น  แก้ปัญหาได้  และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข และคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาของมนุษย ์ และเป็นเคร่ืองมือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ในศาสตร์อ่ืน ๆ เป็นศาสตร์แห่งการคิด  และมีความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพทางสมองใน
ดา้นความคิด  การให้เหตุผล  การแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ ศกัยภาพทางสมองเป็นความสามารถ
ทางปัญญาของคน  ซ่ึงอาจรับรู้ได้จากความสามารถในการรับรู้  การคิดและการตัดสินใจ  
ความสามารถในการคิดในลกัษณะการให้เหตุผลและอธิบายประกอบ  และความสามารถในการ
สรุปเก่ียวกบัความคิดรวบยอด  หลกัการต่าง ๆ และการน าไปใช้ (วิไล โพธ์ิช่ืน, 2555 : 2-3) ซ่ึง 
Charles  and  Lester (1977 : 12) กล่าววา่  คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ และมี
ความสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัอย่างแยกออกจากกนัไม่ได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การแกปั้ญหาถือ
เป็นหวัใจส าคญัของคณิตศาสตร์  ดงันั้น  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและศกัยภาพ  โดยผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียนรู้  มีอิสระและศกัยภาพในการ
คิด  การตดัสินใจ  และการคน้พบตนเอง  ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้  พฒันาการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองทุกดา้นอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (ทิศนา  แขมมณี,  2553 : 38) 
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จากผลการทดสอบ  Programme  for  International  Student  Assessment  หรือ  PISA ซ่ึง 
มีการประเมินทกัษะการแกปั้ญหาจากโจทยท่ี์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง ในปี ค.ศ. 2012 ใน
ภาพรวมผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนไทยเม่ือเทียบกบันานาชาติไดค้ะแนนเฉล่ีย  419   
คะแนน  ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ OECD  (Organization  for  Economic  Cooperation  and  
Development) คะแนนเฉล่ียนานาชาติ  496  คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียในต าแหน่งประมาณท่ี    
48 – 52  จากทั้งหมด  65  ประเทศ  นกัเรียนไทยเกินคร่ึงรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ต ่ากวา่ระดบัพื้นฐาน 
และรู้เร่ืองสูงกวา่ระดบัพื้นฐานมีเพียงหน่ึงในหา้ (ประมาณ  20%) เท่านั้น  แสดงให้เห็นวา่นกัเรียน
ไทยยงัขาดทกัษะในการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง  ซ่ึงทกัษะการแกปั้ญหาตรง
กบัสาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มาตรฐาน ค  6.1  มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การ
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์  เม่ือพิจารณาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เน้ือหา
เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  เป็นเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริงและพบไดบ้่อยมากท่ีสุด   

จากสภาพปัญหาดงักล่าว  แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้และ
ทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์จ าเป็นตอ้งหาวิธีการ
สอนท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาท่ีพบเห็นหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ได ้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข  การเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา  จะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ
ปัญหา  มองเห็นสาเหตุของปัญหา และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากปัญหานั้น  ในการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูควรตระหนักและเน้นความส าคญัในการกระตุน้ส่งเสริมและพฒันา
พฤติกรรมในการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมเพื่อให้นกัเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนท่ีดียิ่งข้ึน ก็อาจท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนเปล่ียนไปดว้ย ซ่ึงสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2551 : 6) กล่าววา่ทกัษะการแกปั้ญหา เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนควรไดเ้รียนรู้  
ฝึกฝน และพฒันาให้เกิดในตวั การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผูเ้รียนมีแนวทางการคิดท่ี
หลากหลาย  มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ยอ่ทอ้  และมีความมัน่ใจในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูท่ ั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน  ตลอดจนเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีผูเ้รียนสามารถน าติดตวัไปใช้แกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนัไดน้านตลอดชีวติ 

สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  (The  National  Council  of  Teachers  of  
Mathematics)  ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือประจ าปี ค.ศ.1980 : Problem Solving in School Mathematics 
วา่การแกปั้ญหาตอ้งเป็นจุดเน้นท่ีส าคญัของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึง Ken  Kay, J.D.  
(2011 : 40) กล่าววา่ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนรู้จกัคิด  เรียนรู้  
ท างาน แกปั้ญหา ส่ือสาร  และร่วมมือท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ดงัท่ี วิชยั วงษใ์หญ่ 
(2552 : 91) และวชัรา  เล่าเรียนดี  (2553 : 86) กล่าววา่  วิธีการจดัการศึกษา  รูปแบบ  และวิธีการ
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จดัการเรียนรู้ท่ีครูจะตอ้งจดักิจกรรมอย่างเหมาะสม  การล าดบัเน้ือหาจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการ
เรียนรู้ของสมองคือ  ให้เวลานักเรียนได้สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง  โดยการส ารวจ
ความสัมพนัธ์และโยงความสัมพนัธ์เหล่านั้นเข้ากับความรู้เก่าท่ีมีอยู่  เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันา
สมรรถภาพทางสมองและสร้างความรู้ไดเ้อง  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  การเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการพฒันาสติปัญญาของนกัเรียน  โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัการคิด  เป็นโครงสร้างท่ีมีเหตุผล  มีความเป็นนามธรรมสูง  เป็นวิชาท่ีตอ้งใช้
ความรู้ต่อเน่ืองกนั  เน้ือหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจน าไปใชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้การสอนคณิตศาสตร์
ไม่ควรเป็นเพียงการบอกให้จดจ าหรือเลียนแบบเท่านั้น  ควรมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยความเขา้ใจ  
สอนแนวคิดใหผู้เ้รียนไดคิ้ดตามเป็นล าดบัขั้นตอน  มีเหตุผล  และยงัตอ้งให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะต่าง ๆ 
ท่ีส าคญัในการเรียนคณิตศาสตร์ดว้ย  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถในดา้นต่าง ๆ 
ท่ีแตกต่างกนัออกไป  ครูจะตอ้งมีส่วนในการคน้หาและพฒันาความสามารถทางดา้นนั้น ๆ ของ
ผูเ้รียน  เพื่อใหผู้เ้รียนด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

ดงันั้น ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้ง
อาศยัหลกัการหรือวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียน ดงัท่ี 
วชัรา  เล่าเรียนดี  (2552 : 31)  กล่าวถึงยุทธวิธีการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด  ประกอบดว้ย  
การจดัการเรียนรู้แบบ CATS (Classroom  Assessment  Techniques)  การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative  Learning  Strategies)  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem  Based  Learning)  การจดัการเรียนรู้โดยการคน้ควา้อิสระ (Independent  Investigation  
Learning) และการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case - Based  Learning) ส าหรับวิธีท่ีจะช่วยใน
การพฒันาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  ได้ร่วมกนัเรียนรู้เป็นกลุ่ม  มีการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง  และมีการน าเสนอความรู้คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case - Based  
Learning) ซ่ึงเป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ครู  ชั้นเรียน และโรงเรียน  สอดคลอ้งกบั เสริมศรี  
ไชยศร  (2539 : 106 – 107 อา้งถึงใน  ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553 : 12-13) ไดก้ล่าววา่  การใชก้รณี
ประกอบการสอนเป็นวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัวิเคราะห์สถานการณ์แวดลอ้มทั้งทางสังคม
และทางกายภาพเฉพาะเร่ืองกรณีท่ีอาจน ามาใชใ้นการสอน  จะเป็นเร่ืองสมมติข้ึนหรือเป็นเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนจริงก็ได ้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาและเกิดความรู้สึกนึกคิด
ต่าง ๆ ข้ึน  ครูผูส้อนน ากรณีมาใชใ้นเชิงอุปนยั (Inductive) หรือนิรนยั (Deductive) ข้ึนอยูก่บัความ
มุ่งหมายของครูเอง  ถ้าน ามาใช้ในเชิงอุปนัย  ครูจะยกกรณีให้ผูเ้รียนวิเคราะห์เพื่อสรุปปัญหา  
แนวคิด  และแนวทางน ามาใชแ้กปั้ญหาเอง  แต่ถา้ใชใ้นเชิงนิรนยั  ครูจะอธิบายหลกัการ  กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ แลว้ยกกรณีข้ึนมาประกอบเป็นตวัอยา่งชดัเจนข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัของ Hays (2008 : 283 ) ท่ี
พบวิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ท่ีเน้นการแสดงบทบาทและการ
แกปั้ญหาของผูเ้รียน โดยเนน้ความร่วมมือแบบทีมมากกวา่ และยงัเนน้การสืบคน้ความรู้ท่ีมากกวา่  

จากการประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัการใชก้รณีศึกษา  พบวา่นกัวชิาการไดบ้ญัญติัค าดงักล่าวไว้
ในภาษาไทยว่า  กรณี  กรณีศึกษา  กรณีตวัอย่าง  และการศึกษาเป็นรายกรณี  ซ่ึงมาจากศพัท์
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ภาษาองักฤษวา่ Case  Method , Case  Study และ Case - Based  Learning  (วชัรา  เล่าเรียนดี, 2552 : 
83 และ Santos, 1994  อา้งถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553 : 13) ซ่ึงในการวิจยัน้ีจะใช้ค  าวา่ การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาโดยตลอด  อย่างไรก็ตามการสอนโดยใช้กรณีศึกษา หรือ Case - 
Based  Learning เร่ิมท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด  ในปี ค.ศ. 1869 – 1870 โดย  Christopher C. Langdell 
ซ่ึงน าไปใชใ้นการสอนวชิากฎหมาย และในวงการแพทยน์ าเอาเทคนิคการสอนน้ีไปใชใ้นศตวรรษ
ท่ี 19 ซ่ึงต่อมาไดมี้นกัการศึกษาไทยน าวิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน เช่น ผลการวิจยัของ  ภทัรา ยางเด่ียว (2553 : 92) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การสร้างบทเรียนผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเรียนโดยกระบวนการกรณีศึกษา ในวิชาการถ่ายภาพส าหรับบณัฑิตศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่า  ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เกษศิริ การะเกษ (2553 : 170) 
ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ท่ีมี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี 6 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะน าวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  
มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้และความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และเพื่อเป็นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ของครูในวชิาคณิตศาสตร์ใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย 
  

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎี ผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้

โดยใช้กรณีศึกษา ซ่ึงจะพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา และการท างานร่วมกนั

เป็นกลุ่ม ตลอดจนสามารถจดักระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

พฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ซ่ึง Cliff (1999  อา้งถึงใน นิตยา โสรีกุล, 2547 : 53) ไดก้ล่าวถึง

วิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ว่าเป็นวิธีการท่ีใช้ในการแสดงออกของการสอน  

ประกอบดว้ย  การบรรยาย  การอภิปรายกลุ่มยอ่ยโดยเนน้ทกัษะการท างานเป็นทีม (Collaborative  

Skills)  และการเรียนท่ีเน้นปัญหาเป็นหลกั (Problem  Based  Learning : PBL) เม่ือร่วมกบั

กรณีศึกษาแลว้  กรณีศึกษาจะท าให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดแกปั้ญหา

และการตดัสินใจไดดี้  ส่วน Smith  and  Ragan (1999  อา้งถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง,  2553 : 44) ได้

กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา เป็นการเรียนรู้ด้วยการศึกษากรณีปัญหา  ผูเ้รียนจะได้รับการ
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น าเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริง  และผูเ้รียนจะตอ้งด าเนินการแกปั้ญหานั้น  ซ่ึงใน

การแกปั้ญหาผูเ้รียนจะเลือกจดัการกบัหลกัการต่าง ๆ การศึกษาเป็นรายกรณีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ 

เพื่อแกปั้ญหาท่ีไม่มีค  าตอบถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว  โดยเฉพาะปัญหานั้นตอ้งเป็นปัญหาท่ีซบัซ้อน

มองไดห้ลาย ๆ มุมมอง  และน าเสนอแนวทางแกปั้ญหา  ซ่ึงตอ้งเป็นกรณีท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อให้ศึกษา

และหาทางแกปั้ญหาโดยเฉพาะและตอ้งมีการเขียนตอบ  และทิศนา  แขมมณี  (2552 : 362) กล่าววา่ 

วธีิสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นวธีิท่ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนฝึกฝนการเผชิญ  และแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอให้

เกิดปัญหาจริง  เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น  ช่วยให้

ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน  

ส าหรับขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษานั้น Mellish  and  Brink  (1990 : 84) 
ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไว ้ 4  ขั้นตอน คือ  1) นกัศึกษาศึกษาและท า
ความเข้าใจกรณีศึกษาและเตรียมพร้อมท่ีจะวิเคราะห์ วิจารณ์สาระส าคญัในกรณี  2) นักศึกษา
ร่วมกนัวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  ซ่ึงเป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ 3) นักศึกษา
เปรียบเทียบส่ิงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยตนเอง และจากการวเิคราะห์ของกลุ่ม  และ 4) นกัศึกษาจะ
ผสมผสานความรู้ใหม่และความรู้เก่าเขา้ดว้ยกนั ส่วน Easton (1992 : 12-14) ไดเ้สนอขั้นตอนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไว ้ 7  ขั้นตอน คือ 1) การท าความเขา้ใจสถานการณ์ 2) การวินิจฉัย
ขอบเขตของปัญหา  3) สร้างทางเลือกในวิธีการแก้ไขปัญหา  4) ท านายผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึน             
5) ประเมินทางเลือก  6) วิเคราะห์ผลออกมาชดัเจน และ 7) ส่ือสารผลลพัธ์ท่ีได ้ และ Brett (2004 : 
4) ก็ได้เสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ไว ้ 7  ขั้นตอน คือ  1) ก าหนดปัญหา         
2) วิเคราะห์ปัญหา  3) เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา   4) ค้นคว้าข้อมูล  5) การค้นพบผลลัพธ์                     
6) แลกเปล่ียนเรียนรู้  และ 7) น าผลลพัธ์ไปใช ้ ส่วนนกัการศึกษาไทย ทิศนา  แขมมณี (2555 : 362 - 
363) ไดน้ าเสนอขั้นตอนซ่ึงประกอบดว้ย 6  ขั้นตอน คือ 1) ผูส้อนหรือผูเ้รียนน าเสนอกรณีศึกษา     
2) ผูเ้รียนศึกษากรณีศึกษา  3) ผูเ้รียนอภิปรายประเด็นค าถามเพื่อหาค าตอบ  4) ผูส้อนและผูเ้รียน
อภิปรายค าตอบ  5) ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาและวิธีแกปั้ญหาของผูเ้รียน  และสรุป
การเรียนรู้ท่ีไดรั้บ  6) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

จากหลกัการแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้

โดยใชก้รณีศึกษา โดยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ค าถามการวจัิย 
 1. ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่ง
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา อยูใ่นระดบัใด 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
อยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา                    
มีขั้นตอน  7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา   
ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ปัญหา   
ขั้นท่ี 3 เลือกยทุธวธีิแกปั้ญหา  
     
      
     
 
 
 

ขั้นท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูล   
ขั้นท่ี 5 การคน้พบผลลพัธ์ 
ขั้นท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้   
ขั้นท่ี 7 น าผลลพัธ์ไปใช ้  
   

ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  
เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี 
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษา 

ความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

1. การคน้หาแบบรูป       7. การเขียนสมการ 
2. การสร้างตาราง  8. การเปล่ียนมุมมอง 
3. การเขียนสมการหรือแผนภาพ 9. การแบ่งเป็นปัญหายอ่ย 
4. การแจงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด 10.การใหเ้หตุผลทาง 
5. การคาดเดาและตรวจสอบ    ตรรกศาสตร์ 
6. การท างานแบบยอ้นกลบั 11. การใหเ้หตุผลทางออ้ม 
    (สสวท. : 2555) 
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
กรณีศึกษาหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2     
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่ง
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาอยูใ่นระดบัดี 
 3. ความคิดเห็นหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
  
ขอบเขตการวจัิย 

เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขอบเขตของ
การวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 จ  านวน 3 ห้องเรียน  

รวม  120 คน ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/1 จ านวน 40 คน  
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยการ
สุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวธีิการจบัสลาก 

2. ตัวแปรทีศึ่กษา  
     2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
2.2.2 ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
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3. เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 
  เน้ือหาท่ีน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คือเน้ือหาเร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ วิชา

คณิตศาสตร์  รายวิชา  ค 22101  ท่ีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระท่ี 1 จ  านวนและการด าเนินการ ซ่ึงประกอบดว้ยเร่ือง
อตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ 

4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 สัปดาห์ละ 

3  ชัว่โมง  เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 ชัว่โมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา หมายถึง วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัให้
นักเรียนท างานเป็นกลุ่มย่อย  คละความสามารถ  โดยให้ผูเ้รียนได้แก้ปัญหาจากปัญหาหรือ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  ท่ีครูผูส้อนก าหนดข้ึนมา โดย
ร่วมกันวิเคราะห์และค้นหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่การอภิปรายและสรุปผลลัพธ์ท่ีเป็น
ค าตอบของปัญหานั้น ๆ ซ่ึงมีขั้นตอน  7  ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา  โดยครูให้นกัเรียนจดักลุ่มขนาดเล็ก 4-5 คน และครูน าเสนอ
กรณีศึกษาท่ีเป็นปัญหาในชีวติประจ าวนั 

ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ปัญหา  โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม ซ่ึงจะ
น าไปสู่การคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมและน ามาอภิปรายร่วมกนั 

ขั้นท่ี 3 เลือกยทุธวธีิแกปั้ญหา  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และเลือกยทุธวธีิแกปั้ญหาของ สสวท. 11 ยทุธวธีิ ท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 

ขั้นท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูล  โดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือเรียน อินเทอร์เน็ต หรือขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีไดรั้บ 

ขั้นท่ี 5 การคน้พบผลลพัธ์ โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน ายทุธวิธีการแกปั้ญหามาใชใ้น
การแกปั้ญหา จนไดค้  าตอบของปัญหา 

ขั้นท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้  นกัเรียนตรวจสอบค าตอบท่ีคน้พบ โดยน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีคน้พบหนา้ชั้นเรียนใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย 

ขั้นท่ี 7 น าผลลพัธ์ไปใช้  โดยนักเรียนกลุ่มอ่ืนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาท่ีคน้พบ
ถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกกลุ่มไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
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ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบแบบปรนยัวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาโดยใช้แบบทดสอบ
ลกัษณะของแบบเลือกตอบ  30  ขอ้  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
  ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูเ้รียนใน
การแกปั้ญหาในวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงอาศยัประสบการณ์เดิม ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะในการคิดแกปั้ญหาของแต่ละบุคคล มาสนบัสนุนใน
การแกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญให้ประสบผลส าเร็จ  ซ่ึงประเมินระหวา่งเรียน โดยมีประเด็น
ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์คือ การก าหนดปัญหาจากโจทย ์     
การเลือกยุทธวิธีแกปั้ญหา  การแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา และการสรุปค าตอบ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
แบบ Scoring Rubrics โดยใชแ้บบทดสอบอตันยัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
กรณีศึกษา แบ่งออกเป็น  4  ดา้น  คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นส่ือการเรียนรู้  ดา้นการวดั
และประเมินผล  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า  5  ระดบั  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน   

นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร  อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2558 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและสามารถแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวนัได ้     
โดยใชค้วามรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

2. เป็นแนวทางให้เพื่อนครูไดน้ าการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไปทดลองใช้ในการ
สอนวชิาคณิตศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืน ๆ ต่อไป 

3. โรงเรียนจะไดว้ธีิการสอนท่ีเหมาะกบัเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์  โดยอาจจดัท าเป็นหลกัสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา โดยจะน าเสนอ
ตามล าดบัดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา 
3. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
4. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
5. ยทุธวธีิแกปั้ญหา 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ในช่วงช้ันที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดก้ าหนดสาระการเรียนรู้ 
และมาตรฐานการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551  มุ่งให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนคณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ โดยก าหนด
สาระหลักท่ีจ  าเป็นส าหรับผู ้เ รียนทุกคน ประกอบด้วย เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์และทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงก าหนดสาระท่ี 1 และสาระท่ี 6 ไวด้งัน้ี (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 2551 : 1-2) 

สาระท่ี 1 จ  านวนและการด าเนินการ : ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบ 
จ านวนจริง สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหา 
เก่ียวกบัจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

สาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ 
ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดสาระท่ี 1 และสาระท่ี 6 และมาตรฐาน

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี  

สาระท่ี 1: จ  านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1: เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนใน

ชีวติจริง 
มาตรฐาน ค1.2: เข้าใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด า เนินการของจ านวนและ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่างๆและใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  
มาตรฐาน ค 1.3: ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4: เขา้ใจระบบจ านวนและสามารถน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้

สาระท่ี 6 : ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1: มีความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การ
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ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และ 
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

องค์ความรู้ทกัษะส าคัญและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดองคค์วามรู้ ทกัษะ 

ส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี การน าความรู้ ทกัษะ 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ  การมี
เหตุผล มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอยา่งมีระบบและสร้างสรรค ์

กระบวนการเรียนรู้ 
การจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควร 

ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1. กระบวนการเรียนรู้ควรจดัให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งวุฒิภาวะของผูเ้รียน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนได้สามารถ 
พฒันาความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. การจดัเน้ือหาสาระทางงคณิตศาสตร์ตอ้งค านึงถึงความยากง่าย ความต่อเน่ืองและ
ระดบัชั้น ของเน้ือหา(Content Hierarchy) และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งค านึงถึง
ระดบัชั้นของ การเรียนรู้ (Learning Hierarchy) โดยจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง รวมทั้งปลูกฝังนิสัยให้รักในการศึกษาและแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์อยา่ง
ต่อเน่ือง 
 3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ควรจดัประสบการณ์ของผูเ้รียนไดเ้กิด
การเรียนรู้ท่ีงดงามและสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทกัษะ 
(Phychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) กล่าวคือให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความรู้ความ
เข้าใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้
คณิตศาสตร์ไปพฒันาชีวิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
 4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อน สามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนการสอน 
รวมทั้งอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ี 
ส าคญัและจ าเป็น ทั้งควรใหก้ารสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถด าเนินการวิจยัและพฒันาการเรียนการ 
สอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งมีศกัยภาพ 
 5. จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี ควรมีการประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน และบุคคลทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคณิตศาสตร์ เช่น สถานศึกษา 
โรงเรียน บ้าน สมาคม ชมรม ชุมนุม ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค ์                
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ห้องกิจกรรม คณิตศาสตร์ หรือห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ มุมคณิตศาสตร์ พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู 
อาจารยศึ์กษานิเทศกแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
การวดัผลและการประเมินผล 

การวดัผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์นั้น ผูส้อนไม่ควรมุ่งวดัแต่ดา้นความรู้เพียง
ดา้นเดียว ควรวดัใหค้รอบคลุมดา้นทกัษะ/กระบวนการและดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมดว้ย 
ทั้ งนั้นต้องวดัให้ได้สัดส่วนและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไวใ้นหลักสูตร       
การวดัผลและประเมินผลควรใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
ของการวดั เช่น การวดัเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน (Formative Test) 
การวดัผลเพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่องของผูเ้รียน (Diagnostic Test) การวดัผลเพื่อตดัสินการเรียนของ
ผูเ้รียน (Summative Test หรือ Achievement Test) การวดัผลตามสภาพจริง (Authentic Test) การ
สังเกต   แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics Project) การสัมภาษณ์ 
(Interview) (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2546 : 11-21) 

การวดัและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ควรมุ่งเน้นการวดัสมรรถภาพโดยรวมของผูเ้รียน
เป็นหลกั (Performance Examination) และผูส้อนตอ้งถือว่าการวดัผลและการประเมินผลเป็น      
ส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นหัวใจของ 
การวดัผล และประเมินผลไม่ใช่อยู่ท่ีการวดัผลเพื่อประเมินตดัสินไดห้รือตกของผูเ้รียนเพียงอย่าง 
เดียวอยูท่ี่การวดัผลเพื่อวินิจฉยัหาจุดบกพร่องตลอดจนการวดัผลเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุง 
การเรียนการสอนท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนไดส้ามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งเต็ม 
ศกัยภาพ 

การประเมินผลท่ีดีนั้นตอ้งมาจากการวดัผลท่ีดี กล่าวคือ จะตอ้งเป็นการวดัผลท่ีมีความ 
เท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) และการวดัผลนั้นตอ้งมีการวดัผลดว้ยวิธีต่าง ๆ ท่ี 
หลากหลายตามสภาพและผูส้อนจะต้องวดัให้ต่อเน่ือง ครอบคลุมและทัว่ถึง เม่ือน าผลการวดั 
ทั้งหลายมาสรุปก็จะท าใหผ้ลการประเมินผลนั้นถูกตอ้ง ใกลเ้คียงตามสภาพจริง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ไดก้  าหนดองคค์วามรู้ ทกัษะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การน าความรู้ ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแกปั้ญหา อีกทั้งมีการวดัผล
และประเมินผลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคซ่ึ์งช่วยพฒันา
ให้ผูเ้รียนไดส้ามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศกัยภาพ รวมถึงการมีเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ การพฒันาการคิดอยา่งมีระบบและสร้างสรรค ์
  
 



 
15 

 

1.2 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศิลปากร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (2555 : 13) มีการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆท่ี
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้น
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสารการท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

นอกจากน้ีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ยงัได้ก าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551  ไวด้งัน้ี 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
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3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
ค าอธิบายรายวชิาคณติศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รายวิชา ค 22101  คณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองอตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วน
สัดส่วน ร้อยละ การเปรียบเทียบหน่วยความยาว พื้นท่ี การคาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตร
น ้ าหนกั การแกปั้ญหาและการน าไปใช ้ความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียม การแปลงทาง
เรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตท่ีเกิดจากการเล่ือนขนาน การสะทอ้น และการหมุนบนระนาบใน
ระบบพิกดัฉาก การอ่านและการน าเสนอขอ้มูลโดยใชแ้ผนภูมิ 

โดยจดัประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทยปั์ญหาท่ีส่งเสริมการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา การส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมัน่ในการ
ท างานอยา่งมีระบบ ประหยดั ซ่ือสัตย ์มีวิจารณญาณ รู้จกัน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชีวิต
ไดอ้ยา่งพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
รหสัตวัช้ีวดั 

ค 1.1 ม. 2 / 4   ค 2.1 ม. 2 / 1, ม. 2 / 2 , ม. 2 / 3 
ค 2.2 ม. 2 / 1   ค 3.2 ม. 2 / 1 , ม. 2 / 3 , ม. 2 / 4 
ค 4.2 ม. 2 / 2   ค 5.1 ม. 2 / 1 , ม. 2 / 1 
ค 6.1 ม. 2 / 1 , ม. 2 / 2 , ม. 2 / 3 ค 6.1 ม. 2 / 4 , ม. 2 / 5 , ม. 2 / 6 

รวม 17 ตวัช้ีวดั 
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โครงสร้างรายวชิาคณติศาสตร์ 
โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง และใช้ในปีการศึกษา 
2555 – 2557) ดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  โครงสร้างรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  เร่ือง จ านวนชัว่โมง 

1. อตัราส่วน
ร้อยละ 

อตัราส่วน 3 
สัดส่วน 3 
ร้อยละ 3 
การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ 3 

รวม 12 

 
จากตารางโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกหน่วยการเรียนรู้ 

เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ มาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เน่ืองจากเน้ือหามีความหลากหลายและเก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตประจ าวนั สามารถน าไปเช่ือมโยงเก่ียวกบัปัญหาในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงท าให้
นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ี
เกิดข้ึนหรือพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เพื่อคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ ดังนั้น ผูว้ิจยัจึง
สนใจน าเร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ มาใช้ในการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

 
2. การเรียนการสอนคณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

2.1 ความหมายของคณติศาสตร์ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2525 : 46) ไดใ้ห้ความหมายวา่ คณิตศาสตร์ หมายถึง การนบั การ

ค านวณ วิชาค านวณ “ คณิตศาสตร์ หมายถึงวิชา ท่ีวา่ดว้ย การค านวณ ” ซ่ึงเป็นความหมายท่ีท าให้
เรามองเห็นคณิตศาสตร์อยา่งแคบ ไม่ไดร้วมถึง ขอบข่ายคณิตศาสตร์ ซ่ึงเรายอมรับกนัในปัจจุบนั
ส่วน ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 42) กล่าววา่คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัวิชาหน่ึงคณิตศาสตร์
ไม่ไดห้มายความเพียงตวัเลข สัญลกัษณ์ เท่านั้น คณิตศาสตร์มีความหมายกวา้งมาก นอกจากน้ี     
พนัทิพา อุทยัสุข (2539 : 35) ไดใ้ห้ความหมายของคณิตศาสตร์ไวว้า่ คณิตศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัดา้น
ประวติัศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์  ดา้นภาษา  ดา้นศิลปะ  ดา้นนนัทนาการ ดา้นกิจกรรม และดา้น
การเป็นเคร่ืองมือของคณิตศาสตร์ และ Hormby and Parnwel (1990 : 318) ไดใ้ห้ความหมายของ
คณิตศาสตร์ไวว้า่ คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ของการวางระยะ และจ านวนตวัเลข 
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จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปไดด้งัน้ี คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการคิด ค านวณโดย
อาศยัตวัเลข ปริมาณ ขนาด รูปร่าง สัญลกัษณ์ เป็นส่ือสร้างความเขา้ใจ ความคิดท่ีมีระบบระเบียบ มี
เหตุผล มีวิธีการและหลกัการแน่นอน เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ การพฒันาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจดัให้มีความสัมพนัธ์กนัและค านึงส่ิงท่ีมีความหมายและ
ความส าคญัในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

2.2 ความส าคัญของคณติศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย  ์ ท าให้มนุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ  ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหา   

ซ่ึง ฉวีวรรณ เศวตมาลย ์ ( 2545 : 17 ) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของคณิตศาสตร์ไวว้่า
คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีววิฒันาการมาเป็นเวลานานนบัตั้งแต่ยคุอารยธรรมโบราณ และมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอยู่ชีวิตของมนุษย์ จนถึงปัจจุบนัและคาดว่าจะทรงอยู่ต่อไปในอนาคต ปัจจุบัน
คณิตศาสตร์ไดแ้ตกแขนงออกเป็นหลายสาขาแต่ละสาขายงัแตกก่ิงกา้นออกไปอีกมากมาย ซ่ึงแต่ละ
ก่ิงกา้นมีเน้ือหาสาระอยูจ่  านวนมาก เกินกวา่ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงสามารถเรียนรู้ไดห้มด ดว้ยเหตุน้ี
จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะศึกษา และเรียนรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ แต่ส่ิงท่ีท าไดคื้อการ
พยายามท าความเขา้ใจในธรรมชาติทัว่ไปของคณิตศาสตร์ โครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
คณิตศาสตร์ นัน่คือ ศึกษาเฉพาะส่วนท่ีเป็น  “หลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์” โดยศึกษาประวติัความ
เป็นมาของคณิตศาสตร์ แต่ละสาขาไดเ้กิดข้ึน  ส่วนสมทรง สุวพานิช (2539 : 14–15) กล่าวถึง
ความส าคญัไวว้า่ วิชาคณิตศาสตร์มีความส าคญัและบทบาทต่อบุคคลมาก คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้
คน มีความคิดรวบยอด มีเหตุผลรู้จกัหาเหตุผลความจริง การมีคุณธรรมเช่นน้ี อยูใ่นใจเป็นส่ิงส าคญั
มากกวา่ ความเจริญทางดา้นวิทยาการใด ๆ นอกจากนั้น เม่ือเด็กคิดเป็นและเคยชินต่อการแกปั้ญหา
ตามวยัไปทุกระยะแลว้เม่ือเป็นผูใ้หญ่ยอ่มสามารถจะแกปั้ญหาชีวิตได ้ นอกจากน้ีราตรี รุ่งทวีชยั 
(2544 : 1) กล่าววา่คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้าง ประกอบดว้ยค าอนิยาม บท
นิยาม สัจพจน์ ทีเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงใชก้ารให้เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลสร้างทฤษฎีบท
ต่าง ๆ ข้ึน และน าไปใชอ้ยา่งมีระบบ คณิตศาสตร์มีความถูกตอ้งเท่ียงตรงคงเส้นคงวา มีระเบียบ
แบบแผน เป็นเหตุ เป็นผล และมีความสมบูรณ์ในตนเอง คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัแบบรูป และความสัมพนัธ์ คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นภาษาสากลท่ีทุกคนเขา้ใจ
ตรงกนัในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และถ่ายทอดความรู้ระหวา่งศาสตร์ต่าง ๆ ค าวา่ “ศาสตร์” นั้น 
เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยโครงการ แนวคิด ระบบ  แบบแผน ค าวา่ “ศิลป์” นั้นก็คือมีความผสมผสาน
กลมกลืนกบัทฤษฎี และโครงสร้างอ่ืน ๆ 
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จากความส าคญัของคณิตศาสตร์ข้างต้น  ผูว้ิจยัสรุปได้ว่าคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อ
บุคคลเป็นอยา่งมาก  ช่วยฝึกฝนบุคคลให้เกิดการคิดอยา่งเป็นระบบแบบแผน  คิดอยา่งเป็นเหตุเป็น
ผล และน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันาวทิยาการต่าง ๆ 

2.3 ธรรมชาติของวชิาคณติศาสตร์ 
วารี บุษบงค ์ (2542 : 19-20 อา้งถึงใน สุรชยั ขวญัเมือง, 2522 : 3) กล่าววา่ครูคณิตศาสตร์

ควรจะเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจ เก่ียวกบัธรรมชาติของการเรียนคณิตศาสตร์พอสมควรเพราะความรู้ 
ดงักล่าว สามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์ สภาพการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ ครูสามารถท่ีจะเลือก 
และปรับปรุงกลวธีิในการสอน และส่ือการสอน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของนกัเรียนแต่ละคน แต่ละ
ระดบัชั้นได ้  ซ่ึงธรรมชาติของคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ เป็น
การสร้างความคิดอนัหน่ึงให้เกิดข้ึน ความคิดรวบยอดเป็นการสรุปขอ้คิดท่ีเหมือนกนั อนัเกิดจาก
ประสบการณ์   คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั เพราะเป็นวิชาท่ีแสดงความงดงามของ
ความสัมพนัธ์และตรรกวิทยา คือ ทุกขั้นตอนจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยก
ไม่ออก และคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีใช้สัญลกัษณ์ เพื่อใช้เป็นการส่ือความหมายท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกบัภาษาอ่ืน ๆ เช่น 5 - 2 = 3 ทุกคนจะมีความเขา้ใจวา่ หมายถึงอะไร และค าตอบท่ีไดจ้ะ
เป็นอยา่งเดียวกนั นอกจากน้ีสัญลกัษณ์ยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกสมองซ่ึงสามารถช่วยให้เกิด
การกระท าในการคิดค านวณ การแกปั้ญหาและการพิสูจน์ท่ียุง่ยากซบัซ้อนจะเห็นวา่คณิตศาสตร์มี
ความส าคญั และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์ขา้งตน้  ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีท าให้เกิด
ความคิดรวบยอด  ทุกขั้นตอนจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั และมีสัญลกัษณ์ท่ีสามารถใชเ้ป็นส่ือท าให้
ทุกคนเขา้ใจตรงกนั  นอกจากน้ีสัญลกัษณ์ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการฝึกสมองซ่ึงสามารถช่วยให้เกิด
การกระท าในการคิดค านวณ การแกปั้ญหาและการพิสูจน์ท่ียุง่ยากซบัซอ้นอีกดว้ย 

2.4 ลกัษณะส าคัญของวชิาคณติศาสตร์ 
พิศมยั ศรีอ าไพ (2533 : 1-2) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
1. คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาถึงกระบวนการและความสัมพนัธ์ (Mathematics is a Study of 

Pattern and Relationships) เด็ก ๆ ตอ้งการท่ีจะมองเห็นกระบวนการและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แนวความคิดเชิงคณิตศาสตร์ ผูส้อนควรช้ีให้เด็กเห็นว่าแนวความคิดอนัหน่ึงเหมือนหรือต่างกบั
แนวความคิดอีกอนัหน่ึงอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น เด็กในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จะมองเห็นขอ้เท็จจริง
เบ้ืองตน้ระหวา่ง 3+2 = 5 และ 5-3 = 2 อยา่งไร หรือเด็กในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จะมองเห็นความ
เหมือนกนัหรือต่างกนัในเร่ืองการคูณเลขทศนิยมและคูณเลขจ านวนเตม็อยา่งไร 
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2. คณิตศาสตร์เป็นวิถีทางการคิด (Mathematics is a Way of Thinking)คณิตศาสตร์ช่วยให้
เรามีกลยุทธ์ในการจดั การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ขอ้มูล กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ คนเราใชค้ณิต
สาสตร์ในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั ตวัอยา่งเช่น บางคนใชต้ารางบนัทึกขอ้มูลเปรียบเทียบ
รายจ่ายของครอบครัว 

3. คณิตศาสตร์เป็นศิลปะ (Mathematics is an Art) เด็กหลายคนนึกถึงคณิตศาสตร์ท าให้
สับสน และเป็นทกัษะท่ีตอ้งจ า ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะแนวโนม้ในการพฒันาท่ีตอ้งท าคณิตศาสตร์
ซ่ึงเราลืมไปวา่เด็กตอ้งการค าแนะน า เพื่อให้เขาไดต้ระหนกัถึงความซาบซ้ึง ความงดงามและความ
ต่อเน่ืองของคณิตสาสตร์ 

4. คณิตศาสตร์เป็นภาษา (Mathematics is a Language) คณิตศาสตร์ถือเป็นภาษาสากล 
เพราะคนทัว่โลกสามารถเขา้ใจประโยคคณิตสาสตร์ไดต้รงกนั เช่น 3+3 = 6 ไม่วา่จะเป็นชาติใด
ภาษาใดอ่านประโยคน้ีก็เขา้ใจตรงกนั 

5. คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ (Mathematics is a Tool) คณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีนกัคณิตศาสตร์
และนกัวทิยาศาสตร์ใช ้และเป็นส่ิงท่ีทุกคนใชใ้นชีวติประจ าวนั เด็ก ๆ สามารถใชข้อ้เท็จจริง ทกัษะ 
และมโนมติ ท่ีไดเ้รียนในชั้นเรียน แกท้ั้งปัญหานามธรรม (Abstract Problem)และปัญหาในการ
ปฏิบติั (Practical Problem) คณิตสาสตร์มีประโยชน์ในทุกวชิาชีพ ดงัท่ีมีค ากล่าววา่คณิตสาสตร์เป็น
ตวักรอง (Critical Filter) ท่ีส าคญัท่ีจะเขา้สู่หลาย ๆ อาชีพ 

ผูว้ิจ ัยสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของคณิตศาสตร์คือมีกระบวนการและมี
ความสัมพนัธ์กนั  ส่งเสริมการคิด  เป็นศิลปะอยา่งหน่ึง ท่ีมีภาษาท่ีท าให้ทุกคนเขา้ใจตรงกนั และ
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 

2.5 หลกัจิตวทิยาในการสอนคณติศาสตร์ 
ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนนั้น นอกจากครูผูส้อน

ตอ้งมีความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้ว ครูผูส้อนต้องมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการสอน
คณิตศาสตร์ดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ยพุิน พิพิธกุล (2545 : 2 - 9) ไดก้ล่าววา่ การสอนนั้นครูผูส้อนจะตอ้งรู้จิตวิทยาในการสอน
จึงจะท าใหก้ารสอนสมบูรณ์ยิง่ข้ึน จิตวทิยาบางประการท่ีครูผูส้อนควรจะทราบ มีดงัน้ี 
 1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences) นกัเรียนยอ่มมีความแตกต่าง กนั
ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และลกัษณะนิสัย ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนครูจึงต้อง 
ค านึงถึงเร่ืองน้ี โดยทัว่ไปครูมกัจะจดัชั้นเรียนคละกนัไปโดยมิได้ค  านึงถึงว่านักเรียนนั้นมีความ 
แตกต่างกนัซ่ึงจะท าใหผ้ลการสอนไม่ดีเท่าท่ีควร ในการจดัชั้นเรียนครูควรจะไดค้  านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
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1.1 ความแตกต่างกันของนักเรียนภายในกลุ่มเดียวกัน เพราะนักเรียนนั้นมีความ 
แตกต่างกนัทั้งร่างกาย ความสามารถ บุคลิกภาพ ครูจะสอนใหเ้หมือนกนันั้นเป็นไปไม่ได ้ครูจึงตอ้ง
ศึกษานกัเรียนแต่ละคนวา่มีปัญหาอะไร 

1.2 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของนักเรียน เช่น ครูจะแบ่งนักเรียนออกตาม
ความสามารถ (Ability Grouping) 
 2. จิตวทิยาการเรียนรู้ 

2.1 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เม่ือนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ใดประสบการณ์หน่ึง
เป็นคร้ังแรก เขาก็มีความอยากรู้อยากเห็น และอยากคิดจะท าให้ได้ วิธีการคิดนั้นอาจจะลองผิดลอง
ถูก แต่เม่ือเขาไดรั้บประสบการณ์อีกคร้ังหน่ึง เขาสามารถตอบไดแ้สดงวา่เขาเกิดการเรียนรู้ 

2.2 การถ่ายทอดความรู้ นกัเรียนเม่ือได้เห็นสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกนัหลาย ๆ 
ตวัอยา่ง นกัเรียนท่ีฉลาดจะสังเกตเห็นนั้น นกัเรียนสามารถตอบปัญหาได้ นกัเรียนปานกลางอาจ
ตอ้งช่วย นกัเรียนอ่อนครูตอ้งช่วย ครูตอ้งฝึกฝนให้นกัเรียนรู้จกัน าเร่ืองท่ีเคยเรียนมา แลว้ในอดีตมา
เปรียบเทียบ หรือใชก้บัเร่ืองท่ีจะเรียนใหม่ และควรจะให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จเป็นเร่ือง ๆ เขา
จะสามารถถ่ายทอดไปยงัเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้ ซ่ึงการถ่ายทอดจะส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวิธีการสอนของ
ครูการสอนเพื่อจะเกิดการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดมโนมติ (Concept) ดว้ยตนเอง และ
น าไปสู่ขอ้สรุปได ้ และสามารถน าขอ้สรุปนั้นไปใชไ้ด ้ ในขณะท่ีสอน ฝึก ให้นกัเรียนแยกแยะ
องคป์ระกอบในเร่ืองท่ีก าลงัเรียน ฝึกให้นกัเรียนรู้จกั บทนิยาม หลกัการ กฎ สูตร สัจพจน์ ทฤษฎี 
จากเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ในสถานการณ์ท่ีมีองคป์ระกอบคลา้ยคลึงกนั แต่ซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

2.3 ธรรมชาติของการเกิดการเรียนรู้ นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ จะตอ้งรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี 
2.3.1 จะตอ้งรู้จุดประสงคใ์นการเรียนแต่ละบท นกัเรียนก าลงัเรียนอะไรนกัเรียน

จะสามารถปฏิบติัหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอะไร 
2.3.2 นักเรียนตอ้งรู้จกัวิเคราะห์ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นแบบเดียวกนั หรือ

เปรียบเทียบเพื่อน าไปสู่การคน้พบ 
2.3.3 นักเรียนตอ้งรู้จกัสัมพนัธ์ความคิด ครูตอ้งพยายามสอนให้นักเรียนรู้จกั

สัมพนัธ์ความคิด เม่ือสอนเร่ืองหน่ึงก็ควรพดูเร่ืองท่ีต่อเน่ืองกนัครูจะตอ้งทบทวนทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
และตอ้งดูเวลาใหเ้หมาะสม 

2.3.4 นกัเรียนตอ้งเรียนดว้ยความเขา้ใจ และสามารถน าไปใชไ้ด้ นกัเรียนบางคน
ท่องสูตรคูณไม่ได ้ครูควรแกไ้ข และสอนใหน้กัเรียนเขา้ถึงกระบวนการแกปั้ญหา 

2.3.5 ครูตอ้งเป็นผูมี้ปฏิภาณ สมองไว รู้จกัวิธีการท่ีจะน านกัเรียนไปสู่ขอ้สรุป ใน
การสอนแต่ละเร่ือง ควรจะไดส้รุปบทเรียนแต่ละคร้ัง 
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2.3.6 นักเรียนควรจะเรียนรู้วิธีการว่าจะเรียนอย่างไร โดยเฉพาะการเรียน
คณิตศาสตร์ จะท่องจ าเหมือนนกขนุทองไม่ได ้ 

2.3.7 ครูไม่ควรท าโทษนักเรียน จะท าให้นักเรียนเบ่ือหน่ายยิ่งข้ึน ควรเสริม
ก าลงัใจใหน้กัเรียน 

3. จิตวิทยาการฝึก (Psychology of Drill) การฝึกเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับนกัเรียนแต่ให้ฝึก   
ซ ้ า ๆ นกัเรียนก็จะเกิดความเบ่ือหน่าย ครูจะตอ้งดูใหเ้หมาะสม การฝึกท่ีมีผลอาจจะพิจารณา ดงัน้ี 

3.1 ฝึกเป็นรายบุคคล ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3.2 ฝึกไปทีละเร่ือง เม่ือจบบทเรียนหน่ึง และเม่ือจบหลายบทก็ควรฝึกรวบยอดอีก

คร้ังหน่ึง 
3.3 ควรมีการตรวจแบบฝึกหดัแต่ละคร้ัง ท่ีให้นกัเรียนท าเพื่อประเมินผลนกัเรียน

และการสอนของครู 
3.4 เลือกแบบฝึกหดัท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียน และให้แบบฝึกหดัท่ีเหมาะสมไม่มาก

เกินไป ตลอดจนหาวิธีการในการท่ีจะท าแบบฝึกหดั ซ่ึงอาจจะใช้ เอกสาร แนะแนวทางบทเรียน
การ์ตูน บทเรียนโปรแกรมชุดการสอน 

3.5 แบบฝึกหดัควรฝึกหลาย ๆ ดา้น ค านึงถึงความยากง่าย เร่ืองใดควรจะเนน้ก็ท า
หลายขอ้ 

3.6 พึงตระหนกัอยูเ่สมอว่า ฝึกอยา่งไรนกัเรียนจึงจะคิดเป็น ไม่ใช่คิดตาม ครู
จะตอ้งฝึกใหน้กัเรียนคิดเป็น  ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 

4. การเรียนโดยการกระท า (Learning by Doing) ครูจะตอ้งให้นกัเรียนกระท าหรือปฏิบติั
จริง แลว้จึงสรุปเป็นมโนมติ ครูไม่ควรเป็นผูบ้อก 

5. การเรียนเพื่อรู้ (Mastery Learning ) เป็นการเรียนรู้จริงท าไดจ้ริง ครูตอ้งพิจารณาในเร่ือง
ของการสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้ ให้ทุกคนไดเ้รียนรู้ครบทุกจุดประสงค์ตามท่ี
ก าหนดไว ้เม่ือนกัเรียนเกิดการเรียนรู้และท าส าเร็จตามจุดประสงค ์เขาก็จะเกิดความพอใจมีก าลงัใจ 
และเกิดแรงจูงใจอยากจะเรียนต่อไป 

6. ความพร้อม (Readiness) ครูตอ้งส ารวจความพร้อมของนกัเรียนก่อน นกัเรียนท่ีมีวินยั
ต่างกนัความพร้อมย่อมไม่เหมือนกนั ถา้นกัเรียนยงัไม่พร้อมครูทบทวนเสียก่อน เพื่อใช้ความรู้
พื้นฐานอา้งอิงต่อไปเม่ือนกัเรียนพร้อม 

7. แรงจูงใจ (Motivation) ครูจะตอ้งค านึงถึงความส าเร็จในการท างานของนกัเรียนดว้ยการ
ท่ีครูค่อย ๆ ท าใหน้กัเรียนเกิดความส าเร็จข้ึนเร่ือย ๆ จะท าให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจ ดงันั้นครูควรให้
นกัเรียนท าจากขอ้ท่ีง่ายไปหายากโดยการเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การใหเ้กิดการแข่งขนัหรือเสริมก าลงัใจเป็นกลุ่มก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจ 
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8. การเสริมก าลงัใจ (Reinforcement) เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการสอนเพราะคนเรานั้นเม่ือ
ทราบว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเป็นท่ียอมรับย่อมท าให้เกิดก าลงัใจ การเสริมก าลังใจมีทั้ง
ทางบวกและทางลบ การเสริมก าลงัใจทางบวก เช่น การยกยอ่งชมเชย การให้รางวลั การเสริมทาง
ลบ เช่น การท าโทษ การท าโทษถา้ไม่จ  าเป็นไม่ควรกระท า ครูควรหาวิธีปลูกปลอบ ครูควรจะตอ้งมี
เมตตา ครูควรหาวธีิท่ีจะช่วยนกัเรียนดว้ยความจริงใจ เสียสละ พยายามใกลชิ้ดนกัเรียน เขา้ใจปัญหา
นกัเรียนแลว้ทุกอยา่งจะส าเร็จ วาจาครูเป็นเร่ืองท่ีควรระวงัเพราะจะท าให้นกัเรียนเกิดการทอ้ถอยได ้
ปัญหาทั้งหลายท่ีเกิดกบันกัเรียน คนท่ีจะแกปั้ญหานั้นไดก้็คือครู 

ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้นั้น ครูควร
ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์จิตวิทยาในการสอนจึงเป็นรากฐานส าคญัอย่าง
หน่ึง ดงันั้นการน าจิตวิทยาไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนกมี็ความส าคญัยิง่ ครูควรค านึงถึงจิตวทิยาในการสอนดงัน้ี 

สุรชยั  ขวญัเมือง  (2522 : 32 - 33)ไดก้ล่าวถึงจิตวทิยาท่ีน ามาใชใ้นการสอนคณิตศาสตร์ไว้
ดงัน้ี 

1. ให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนท่ีจะสอนอยู่เสมอ ความพร้อมในท่ีน้ีหมายถึง                       
วยัความสามารถ และประสบการณ์เดิมของเด็ก เราจะทราบไดโ้ดยการสังเกต ซกัถาม การทดสอบ 

2. สอนจากส่ิงท่ีเด็กมีประสบการณ์หรือไดพ้บเห็นอยูเ่สมอ การท่ีให้เด็กไดเ้รียนจาก 
ประสบการณ์ไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม จะท าใหเ้ด็กเขา้ใจและเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

3. สอนให้เด็กเขา้ใจและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนย่อย และ
ส่วนยอ่ยกบัส่วนใหญ่ 

4. สอนจากง่ายไปหายาก วิธีน้ีควรใช้ให้เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก 
ทั้งน้ีครูตอ้งพิจารณาว่าเด็กของตนมีความสามารถเพียงใด ควรจะสอนในระดบัไหน เด็กในชั้น 
มธัยมศึกษาควรให้ท ากิจกรรมมาก ๆ ไม่ใช่ครูอธิบายให้ฟังเพียงอยา่งเดียวแลว้ให้ท าตาม ครูควรดู 
ความสนใจของเด็กประกอบดว้ย 

5. ใหน้กัเรียนเขา้ใจหลกัการและรู้วิธีท่ีจะใชห้ลกัการ  การให้เด็กเผชิญกบัปัญหาท่ีเร้า
ความสนใจ อยากคิดอยากท าและอยากแกปั้ญหาอยูเ่สมอ 

6. ใหเ้ด็กไดฝึ้กท าซ ้ าจนกวา่จะคล่องและมีการทบทวนอยูเ่สมอ การเรียนรู้จะเขา้ใจใน 
หลกัการอยา่งเดียวไม่พอ  การเรียนคณิตศาสตร์จะตอ้งใช้การฝึกฝนมาก ๆ เพื่อให้เขา้ใจในวิธีการ
ต่าง ๆ การใหแ้บบฝึกหดัควรใหเ้หมาะกบัเด็ก อยา่ใหง่้ายเกินไปหรือยากเกินไปจะท าให้เด็กเบ่ือการ
ท าแบบฝึกหัดควรให้เด็กทราบว่าท าไปเพื่ออะไร มีคุณค่าอย่างไร ให้เด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเอง
และเคยชินกบัส่ิงท่ีท า  เม่ือครูพบขอ้บกพร่องของนกัเรียนควรรีบแกไ้ขทนัที 

7. ตอ้งให้ผูเ้รียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ทั้งน้ีเพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเป็น
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นามธรรม ยากแก่การเขา้ใจ จึงควรใหเ้ด็กเรียนรู้จากรูปธรรมให้เขา้ใจก่อน ดงันั้นในช่วงแรกผูส้อน
ควรใชพ้วกของ จริง รูป ภาพ และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชแ้ทนจ านวนได ้แลว้จึงค่อยน าไปสู่ประโยค 
สัญลกัษณ์ภายหลงั 

8. ควรใหก้ าลงัใจเด็ก เพื่อใหเ้กิดความมานะพยายามอนัเป็นพื้นฐานไปสู่ความส าเร็จ 
9. ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กท่ีมีความถนดัหรือความสนใจควร

ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ แต่เด็กท่ีไม่สนใจครูควรหาสาเหตุหรือหาทางท่ีจะช่วยเหลือ
เช่นเดียวกนั 

สุรพล พยอมแยม้ (2540 : 7 - 8) ไดก้ล่าวถึงวธีิการเรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
1. การถ่ายทอดการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อยา่งมาก การถ่ายทอดโดยแบ่งงานท่ี       

จะเรียนรู้เป็นส่วน ๆ จะท าให้การเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การถ่ายทอดรายละเอียด 
ทั้งหมดทนัที 

2. การฝึกฝนทบทวน การเรียนรู้ทุกชนิดจะตอ้งมีการทบทวนและฝึกฝนเป็นระยะ 
เพราะนอกจากจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัท าใหก้ารเรียนรู้อยูค่งทนดว้ย 

3. การไดรั้บรู้ผลการเรียน จะมีส่วนช่วยใหก้ารเรียนรู้ดีข้ึน การรู้ผลของขอ้ผิดพลาดจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องไดถู้กตอ้งและถา้รับรู้ผลส าเร็จก็จะสามารถน าผลส าเร็จจากการ
เรียนรู้คร้ังก่อนไปใชใ้นการเรียนรู้คร้ังต่อไปและช่วยลดความทอ้แทเ้บ่ือหน่ายท่ีเกิดจากการเรียนท่ี
ไม่มีโอกาสไดรั้บรู้ผลการเรียนดว้ย 

4. การได้รับการเสริมแรง เช่น รางวลั ค าชมเชย จะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ท่ีไม่ไดรั้บการเสริมแรง ผูถ่้ายทอดจ าเป็นตอ้งหาส่ิงเสริมแรงแก่ 
ผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 

นอกจากน้ีศูนยพ์ฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2540 : 29) ไดเ้สนอแนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสุข ใน
การเรียนไวด้งัน้ี 

1. บทเรียนเร่ิมจากง่ายไปหายาก ค านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแต่ละวยั มีความต่อเน่ืองในเน้ือหาวิชาและขยายวงไปสู่แขนงอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างความ 
เขา้ใจต่อชีวติและโลกรอบตวั 

2. วิธีการเรียนสนุกไม่น่าเบ่ือ และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน การ
น าเสนอเป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่ยดัเยียดหรือกดดนั เน้ือหาท่ีเรียนไม่มากเกินไปจนเด็กเกิดความ
ลา้ และไม่นอ้ยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ 

3. ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้มุ่งพฒันาและส่งเสริมกระบวนการคิดในแนวต่าง ๆ ของ
เด็กรวมทั้งความคิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ จากการประมวลขอ้มูลและเหตุผลต่าง ๆ คิดแกปั้ญหา
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อยา่งมีระบบ 
4. แนวการเรียนรู้สัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไดส้ัมผสั 

ความงามและความเป็นไปของสรรพส่ิงรอบตวั บทเรียนไม่จ  ากดัสถานท่ีหรือเวลาและทุกคนมีสิทธ์ิ
เรียนรู้เท่าเทียมกนั 

5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนให้นกัเรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียนนั้น ๆ เปิด 
โอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ภาษาท่ีใชจู้งใจเด็กนุ่มนวลให้ก าลงัใจและเป็นไป
ในเชิงสร้างสรรค ์

6. ส่ือประกอบการเรียน เร้าให้เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจตรงเป้าหมาย ซ่ึงก าหนดไวอ้ยา่ง
ชดัเจน คือ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้จนชดัเจน (Learn to Know) เรียนจนท าได ้(Learn to Do) 
และเรียนเพื่อจะเป็น (Learn to Be) 

7. การประเมินผล มุ่งเน้นพฒันาการของเด็กในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจากผล
การทดสอบทางวชิาการและเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดป้ระเมินตนเองดว้ย 

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ หลกัจิตวทิยาในการสอนคณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคญัส าหรับ
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ในการน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เน่ืองจากครู
ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั ล าดบัขั้นตอนในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ว่าส่ิงใดควรเรียนรู้ก่อนหลัง การสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้และรู้สึกว่าวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ใช่วชิาท่ียาก และควรใหก้ าลงัใจผูเ้รียนดว้ย 

 
 2.6 ทฤษฎกีารสอนคณติศาสตร์ 

ไพรินทร์ ฉัตรบรรยงค์ (2543 : 28-30) ไดก้ล่าวถึงวิธีสอนแบบวรรณี ท่ีมีลกัษณะบูรณา
การ (Integration) ท่ีดี และเป็นไปตามหลกัปรัชญาองค์รวม (Holism) น าเอาทฤษฎีการเรียนรู้มา
ประยกุต ์ส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ 8 ทฤษฎี คือ 
 1. ทฤษฎีฝึกสมอง (Mental Discipline) ของ Plato and John Lock การพฒันาสมอง โดยให้
นกัเรียนเขา้ใจและฝึกฝนมากๆจนเกิดทกัษะและความคงทนในการเรียนรู้ และ ถ่ายโยงไปใช้ได้
อยา่งอตัโนมติั 

 2. ทฤษฎีเช่ือมโยงต่อสถานการณ์ตอบสนอง (Connectionism) ของ Thorndike เป็นการ
เช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง ของผูเ้รียนแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง โดยอาศยักฎการ เรียนรู้ 
ดงัน้ี 

2.1  กฎการฝึกฝนหรือการกระท าซ ้ า ( The Law of Exercise or Repetition) การ 
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าบ่อยคร้ังเท่าไร ส่ิงนั้นย่อมอยู่คงทนนานเท่านั้น และหากไม่ไดป้ฏิบติัตวัเช่ือม
โยงกนัอ่อนก าลงัลง 
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2.2 กฎแห่งผล (The Law of Effect) หรือกฎแห่งความพึงพอใจ และเจ็บปวด การ 
ตอบสนองจะมีก าลงัมากข้ึนหากเกิดความพอใจตามมา และจะอ่อนก าลงัลงเม่ือเกิดความไม่พอใจ 

2.3 กฎแห่งความพร้อม (The Law of Readiness  ) กระแสประสาทมีความพร้อมท่ีจะ
กระท าและไดก้ระท าเช่นใหเ้กิดความพอใจ แต่ถา้ไม่พร้อมท่ีจะกระท ายอ่มท าใหเ้กิดความร าคาญ 

3. ทฤษฎีเช่ือมโยงจิตส านึก (Apperception) ของ Herbart เป็นทฤษฎีเช่ือมโยงส่ิง เร้ากบัการ
เรียนการสอนหรือสถานการณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการเช่ือมโยงความคิดให้เขา้ไปใน ความคิดท่ีเก็บ
สะสมไว ้

4. ทฤษฎีเสริมแรง (Operant Conditioning) ของ Skinner การเรียนรู้จะแบ่ง ออกเป็น
จุดประสงค์ของการเรียนเป็นส่วนย่อยๆมากมาย ซ่ึงแต่ละส่วนจะถูกเสริมแรงเป็นส่วนๆไป และ
ตอ้งก าหนดเวลาในการเสริมแรงใหเ้หมาะสม 

5. ทฤษฎีหลกัการสรุปจากประสบการณ์ (Generalization of Experience) ของ Judd เนน้
การสรุปเร่ืองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

6. ทฤษฎีการหยัง่รู้หย ัง่เห็น (Insight through Configuration of a Perceived Situation) เป็น 
ทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ของกลุ่มนกัจิตวิทยาสนาม (Gestalt Field Psychologists) ของ Wolfgang 
Lihler ทฤษฎีน้ีเน้นผูเ้รียนสามารถศึกษาวิเคราะห์ดว้ยลกัษณะหยัง่รู้ไตด้ว้ย กระบวนการสืบสวน
สอบสวน และการคน้พบดว้ยตวัผูเ้รียนเอง สามารถสร้างรายละเอียดเน้ือหาให ้เป็นโครงสร้างรวมได ้

7. ทฤษฎีการผอ่นคลาย (Sugestopedia Georgi Lozanove) มุ่งใชก้ารเร่งระดมค าแนะน า    
สั่งสอน เพื่อเพิ่มระดับสติปัญญาและความจ าของเด็ก ด้วยการประยุกต์เทคนิคการผ่อนคลาย
ความเครียด และความสนุกสนานเพลิดเพลิน มาใช้ประกอบการเรียนการสอนเน้นบรรยากาศ
ภายในห้องท่ี เอ้ืออ านวยความสะดวกสบาย ท าให้สดช่ืน แจ่มใส และมีเสียงเพลงหรือเสียงดนตรี
ประกอบ พร้อม ทั้งให้นกัเรียนไดฝึ้กหัดเป็นพิเศษในเร่ืองโยคะและการท าสมาธิเพื่อช่วยส่งเสริม
ความทรงจ าและ ช่วยพฒันาร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์แห่งการเรียนรู้ 

8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) คือ การน าเร่ืองราวของชีวิตจริง
ในชีวิตประจ าวนั มาเป็นสถานการณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากความพร้อมของสภาพการณ์ หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่แลว้ตามธรรมชาติ และธรรมชาติของการ
รับรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถช่วยให้นกัเรียนท าการสรุป ท าความเขา้ใจ หรือหยัง่รู้ให้เกิดสติปัญญา
ข้ึนมาไดเ้อง และน าส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิดการเรียนรู้ และประยุกตค์วามรู้ไปใชแ้กปั้ญหา 
ธรรมชาติดว้ย แต่ครูผูส้อนจะตอ้งจดักระบวนการสอน หรือ กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ี 
เหมาะสมกับประสบการณ์เดิม หรือความรู้ท่ีนักเรียนเคยได้รับมาก่อน รวมทั้ งจะต้องค านึง 
ธรรมชาติตามวยัของเด็กและความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 
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2.7 หลกัการสอนคณติศาสตร์ 
ในการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ควรค านึงถึงหลกัการท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ

วิชา และในการสอนคณิตศาสตร์ก็เช่นกนัท่ีมีหลกัการสอนท่ีแตกต่างไปจากวิชาอ่ืน ๆ ดงันั้นครู
ควรมี ความรู้ความเขา้ใจในเก่ียวกบัหลกัการสอนทัว่ไปของวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา 
ซ่ึงมี นกัการศึกษาทางคณิตศาสตร์ไตเ้สนอไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

ชมนาต  เช้ือสุวรรณทว ี( 2542 : 7) กล่าวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 
1. ให้นักเรียนได้เขา้ใจในพื้นฐานของคณิตศาสตร์ รู้จกัใช้ความคิดริเร่ิม รู้เหตุและรู้ถึง 

โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
2. การเรียนรู้ควรเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
3. ความเขา้ใจตอ้งมาก่อนทกัษะความช านาญ 
4. ความเขา้ใจอยา่งเดียวไม่เพียงพอต่อการเรียนคณิตศาสตร์ นกัเรียนตอ้งมีทกัษะความช านาญ 
5. เน้นการฝึกฝนให้เกิดทกัษะการสังเกต ความคิด ตามล าดับเหตุผล แสดงออกถึง 

ความรู้สึกนึกคิดอยา่งมีระบบ ระเบียบ ง่าย สั้น กะทดัรัด ชดัเจน ส่ือความหมายไดล้ะเอียดถ่ีถว้น 
6. เนน้การศึกษาและเขา้ใจเหตุผล โดยใชยุ้ทธวิธีการสอนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ 

และคน้พบตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการประยุกต์ใช้ได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนดว้ยการ
จดจ าหรือเรียนแบบจากครูเท่านั้น 
 7. ใหผู้เ้รียนสนุกสนานกบัการเรียนคณิตศาสตร์ รู้คุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ สามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เร่ืองอ่ืน ๆ หรือวชิาอ่ืนต่อไป 

8. การสอนคณิตศาสตร์ไม่ควรเป็นเพียงการบอก ควรใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด และ
คน้พบหลกัเกณฑ์ ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เคยชินต่อการแกปั้ญหา อนัจะเป็นแนวทางให้เกิด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะในกระบวนการคิด แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

 
2.8 วธีิสอนคณติศาสตร์ 
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะให้ประสบผลส าเร็จ และบรรลุจุดมุ่งหมายของ 

หลกัสูตรนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของครูท่ีจะพฒันาเทคนิคและวิธีสอนแบบต่าง ๆ ให้เหมาะ
กบัแต่ละเน้ือหาและเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูซ่ึ่งการสอนคณิตศาสตร์นั้นไม่มีวิธีสอนใดท่ีจะ
ให้ การจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์โดยวิธีสอนเดียว แต่จะต้องใช้
หลากหลายวธีิในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ยพุิน พิพิธกุล (2539 : 194 - 283) ไดแ้บ่งวธีิสอนคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 
1. วธีิสอนโดยเนน้กิจกรรมครู ประกอบดว้ยวิธีสอน 3 วิธี คือ วิธีสอนแบบการอธิบายและ 

แสดงเหตุผล วธีิสอนแบบสาธิต และวธีิสอนแบบใชค้  าถาม มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.1 วธีิสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล เป็นวิธีท่ีครูเป็นผูบ้อกให้นกัเรียนคิดตาม เม่ือ
ครูตอ้งการให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองใด ครูก็จะอธิบายและแสดงเหตุผล วิเคราะห์ตีความรวมทั้งเป็นผู ้
สรุปดว้ยวิธีสอนแบบน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ท่ีครูเป็นส าคญันกัเรียนมีส่วนเร่ืองกิจกรรม
นอ้ยมากโดย   ส่วนใหญ่นกัเรียนเป็นผูรั้บฟังตอบค าถามครู และซกัถามเร่ืองท่ียงัไม่เขา้ใจเท่านั้น 
การใชว้ิธีสอนแบบน้ีทุกจุดประสงคเ์พื่อท่ีจะสอนนกัเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เพื่อให้นกัเรียนมีความ
เขา้ใจ อย่างชัดเจนในเร่ืองท่ียงัไม่รู้และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎหรือสูตรในเวลาอนัรวดเร็ว     
ซ่ึงวธีิสอน แบบการอธิบายและแสดงเหตุผลอาจมีวธีิการต่างๆดงัน้ี 

1.1.1 การสอนโดยการยกตวัอยา่งประกอบการอธิบาย 

  1.1.2 การสอนโดยการใชส่ื้อการเรียนการสอนซ่ึงเป็นรูปธรรม 

1.1.3 การเปรียบเทียบและการเล่าเร่ือง 

1.1.4 การเขียนแผนภาพประกอบการอธิบาย 

1.1.5 การสอนโดยการบอกสูตรแลว้ยกตวัอยา่งแสดงการน าไปใช ้

ประโยชน์และขอ้จ ากดัของวิธีสอนแบบการอธิบายและแสดงผลคือช่วยประหยดัเวลาใช้
ในการอธิบายส่ิงท่ีเขา้ใจยากให้กบันกัเรียนสอนนกัเรียนได้จ  านวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกนัแต่วิธี
สอน แบบน้ีเหมาะส าหรับเน้ือหาเพียงบางตอนเท่านั้น และเป็นการสอนท่ีไม่ได้ค  านึงถึงความ
แตกต่าง ระหวา่งบุคคลของนกัเรียน นกัเรียนไม่มีโอกาสคน้ควา้ไดแ้ต่รับฟังจากค าบอกเล่าของครู
และเป็น การไม่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  1.2 วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึงการแสดงให้นกัเรียนดู ครูจะให้ความรู้แก่นกัเรียน
โดยครูจะใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรมและนกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรง วิธีสอน
แบบสาธิตน้ี วตัถุประสงค์เพื่อใช้ส่ือการเรียนการสอนแสดงให้นกัเรียนมีความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน 
เพื่อใหน้กัเรียน มองเห็นมโนมติท่ีส าคญัและน าไปสู่ขอ้สรุปไดแ้ละเพื่อใชรู้ปธรรมอธิบายนามธรรม 

ประโยชน์ของวิธีสอนแบบสาธิตน้ีคือประหยดัเวลาทั้งครูและนักเรียนเปิดโอกาสให ้
นกัเรียนไดเ้ห็นทัว่ทั้งชั้นช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะในการสังเกต และสามารถสรุปได ้อีกทั้งยงัช่วยให ้
นกัเรียนสนใจเรียนมากยิง่ข้ึน ส่วนขอ้จ ากดัของวธีิการสอนแบบสาธิตก็คือ ถา้ครูอธิบายหรือสาธิต
เร็วเกินไปก็จะท าให้นักเรียนตามไม่ทนัและไม่เขา้ใจ และถ้าส่ือการเรียนการสอนมีขนาดเล็ก
เกินไป นกัเรียนก็จะมองไม่เห็นครูควรใช้ค  าถามประกอบการสาธิตเพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดความ
เขา้ใจและควรให้เวลานกัเรียนในการคิดตามและเพื่อให้การสาธิตของครูไม่ลม้เหลว ครูควรมีการ
ทดลองสาธิตก่อนท่ีจะสอนจริง 
                1.3 วิธีสอนแบบใชค้  าถามเป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งให้ความรู้แก่ผูเ้รียนดว้ยการถามตอบ 
วธีิการ สอนแบบน้ีครูอาจจะมีวธีิการถามคือ ใชค้  าถามสอดแทรกกบัวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ ครูอาจจะใช้
ค  าถามเป็นตอน ๆ หรือถามต่อเน่ืองจนสามารถสรุปบทเรียนนั้นก็ได้วิธีสอนแบบใช้ค  าถามน้ีมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อการทบทวนเน้ือหาต่างๆอยา่งรวดเร็วช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนใจ โดยให้มีส่วน 
ร่วมในการตอบค าถาม เพื่อนกัเรียนรู้จกัฟัง แลว้ติดตามอย่างมีเหตุผล และสามารถสรุปบทเรียนได ้
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบใชค้  าถามคือใชส้ าหรับเน้ือหาท่ีไม่สามารถแสดงไดด้ว้ยรูปธรรม ท าให้
นกัเรียนไดติ้ดตามและพฒันาความคิด  ส่วนขอ้จ ากดัคือ เหมาะกบัเน้ือหาบางเร่ือง และครูจะตอ้งใช้
ค  าถามอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 2. วธีิสอนโดยเนน้กิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน ประกอบดว้ยวิธีสอน 3 วิธี ไดแ้ก่วิธีสอนแบบ 
ทดลอง วธีิสอนแบบอภิปราย วธีิสอนแบบโครงการ วธีิสอนทั้ง 3 วิธีน้ีเป็นวิธีสอนโดยการแบ่งกลุ่ม    
เนน้ท่ีกิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน โดยจะให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนนกัเรียน
ในชั้นเรียน โดยรายละเอียดของแต่ละวธีิสอนมีดงัน้ี 

 2.1 วธีิสอนแบบทดลอง เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งให้นกัเรียนไดเ้รียนโดยการกระท าหรือเรียน
โดยการสังเกตมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองและค้นหามโนมติด้วยตนเอง รู้จกัการ
ท างานเป็นกลุ่ม   ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต และรู้จกับนัทึกผล ซ่ึงวิธีสอนแบบน้ีครูมีบทบาทในการ
เตรียมอุปกรณ์ให้ค  าแนะน ากับนักเรียนในการทดลอง จดัสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับการ
ทดลองและบอกให้นกัเรียนเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการทดลอง ในขณะท่ีนกัเรียนมีบทบาทในการ 
เตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามค าสั่งของครู ศึกษาเอกสารแนะแนวทางหรือคู่มือการปฏิบติัให้ละเอียดก่อน
ลงมือทดลอง ซ่ึงไดท้  าการทดลองเป็นกลุ่มควรเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการทดลอง 

ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบทดลอง ก็คือ นกัเรียนสามารถคน้พบความจริงดว้ยตนเอง
ท า ให้เกิดความภูมิใจและสนใจเรียนคณิตศาสตร์ รู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม ได้ลงมือกระท าจริง              
ส่วนขอ้จ ากดัก็คือ วธีิสอนแบบทดลองไม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกบทเรียน ถา้แบ่งนกัเรียนหลายกลุ่ม
จะตอ้ง เตรียมอุปกรณ์จ านวนหลายชุด นกัเรียนอาจจะไม่ประสบความส าเร็จหากอุปกรณ์ท่ีเตรียม
มาไมเ่หมาะสม และถา้บทเรียนนั้นยากนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนจะไม่สามารถคน้พบความจริง 

 2.2 วิธีการสอนแบบอภิปราย เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มรวม     
พลงัคิด เพื่อพิจารณาปัญหา  ช่วยกนัหาขอ้เท็จจริงหาเหตุผลร่วมกนั วิธีสอนแบบอภิปรายจะท าให้
นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั กลา้แสดงออกตามแนวประชาธิปไตยให้นกัเรียนเป็นผูพู้ด
และผูฟั้งท่ีดี บทบาทของครูก็คือ ตอ้งรู้หลกัการอภิปราย ตอ้งศึกษาเน้ือหาท่ีจะน ามาอภิปรายอยา่ง
ถ่องแท ้โดยร่วมกนัสรุปผลการอภิปรายร่วมกนัประเมินผลการอภิปรายว่ามีขอ้บกพร่องอย่างไร 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอภิปรายคร้ังต่อไป 

2.3 วิธีสอนแบบโครงการ เป็นวิธีสอนท่ีครูให้นักเรียนท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง            
ซ่ึงนกัเรียนสนใจในโครงการนั้น ครูอาจจะตั้งหวัขอ้ให้หรือนกัเรียนเสนอข้ึนมาเอง ครูเป็นเพียงผู ้
ช่วยเหลือแนะน าเม่ือนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเท่านั้น และครูจะท าหนา้ท่ีคอยติดตามผลงาน
วา่นกัเรียนด าเนินการเป็นอยา่งไร งานกา้วหนา้หรือมีอุปสรรคหรือไม่ นอกจากน้ีครูควรตอ้งเป็นผู ้
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ประเมินผลงานนั้นดว้ย ในส่วนของนกัเรียนเม่ือเลือกหวัขอ้ตามความสนใจของตนเองแลว้จะตอ้ง
ก าหนดจุดประสงคโ์ครงการใหแ้น่นอน วางแผนงานร่วมกนั หลงัจากนั้นด าเนินงานตามโครงการท่ี
วางไวโ้ดยจะตอ้งมีประธานโครงการ เลขานุการ และต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามสมควรและทุกคนจะตอ้งมี
หนา้ท่ีเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ เม่ือจดัท าโครงการเสร็จแลว้จะตอ้งมีการประเมินโครงการวา่
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ 

ประโยชน์ของวิธีสอนแบบโครงการก็คือเน้นคุณค่าการท างานแบบประชาธิปไตยท าให ้
นักเรียนรู้จกัวางแผน ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคน้ควา้หาความรู้และท างานอย่างอิสระส่งเสริม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3. วิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบดว้ยวิธีสอน 2 วิธี ไดแ้ก่ 
วธีิสอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรม และวธีิสอนโดยใชชุ้ดการสอนรายบุคคล  

3.1 วิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมเป็นวิธีสอนท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผูส้ร้างบทเรียน และในบทเรียนจะมีค าเฉลยไวค้รูจะช่วยเหลือนกัเรียนเม่ือจ าเป็นเท่านั้น วิธีสอน 
โดยใช้บทเรียนโปรแกรมน้ี มีจุดประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จกัตนเอง มีความรับผิดชอบ และ 
ซ่ือสัตยต่์อตนเอง บทบาทของครูก็คือ เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมมาเขียนโปรแกรม ให้ขอ้เสนอแนะ
แก่นกัเรียนเม่ือนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือและเม่ือใชบ้ทเรียนโปรแกรมแลว้ครูควรประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจวา่ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือไม่ บทบาทของนกัเรียนก็คือ อ่าน
ค าช้ีแจงก่อนลงมือท าบทเรียน  เรียนตามล าดบัขั้น แลว้จึงเปิดดูค าเฉลย หากไม่เขา้ใจเน้ือหาควร 
ปรึกษาครูผูส้อนเพื่อขอค าแนะน าใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน 

ประโยชน์ของวธีิสอนแบบใชบ้ทเรียนโปรแกรม คือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง มีอิสระ
ในการเรียน ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู ฝึกความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

3.2 วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการสอนรายบุคคลเป็นชุดการสอนท่ีให ้
นกัเรียนไดเ้รียนดว้ยตนเองในชุดการสอนประกอบดว้ย บตัรค าสั่ง บตัรกิจกรรม บตัรเน้ือหา และ
แบบฝึกหดัหรือบตัรงานพร้อมเฉลย ในชุดการสอนนั้นจะมีส่ือการเรียนการสอน เพื่อนกัเรียนจะใช้
ประกอบการเรียนเร่ืองนั้นๆ วธีิสอนแบบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหา จาก
ชุดการสอนนั้นดว้ยตนเองโดยใชเ้วลาเรียนต่างกนัตามระดบัความสามารถของแต่ละบุคคล 

4. วิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียน ประกอบดว้ย 4 วิธีสอนคือ วิธีสอน
แบบแกปั้ญหา แบบวเิคราะห์ สังเคราะห์ แบบอุปนยั นิรนยั และแบบคน้พบซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1 วิธีสอนแบบแกปั้ญหา เป็นวิธีท่ีครูกระตุน้ให้นกัเรียนแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลโดย
อาศยัความคิดรวบยอด กฎเกณฑ์ ข้อสรุป ประสบการณ์ การพิจารณาและการสังเกตตลอดจน
ความรู้ ความช านาญในเร่ืองนั้น ในการพิจารณาปัญหาจะตอ้งมีขั้นตอน ครูจะตอ้งพยายามช่วย
นกัเรียนเขา้ใจปัญหานั้นอยา่งแจ่มชดัเสียก่อนวา่ โจทยบ์อกอะไร โจทยต์อ้งการอะไร เพื่อพิจารณา



 
31 

 

ปัญหานั้น ออกมาเป็นขอ้ยอ่ยดว้ยการวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้อาจตรวจยอ้นจากผลไปสู่เหตุ 
หรือจากเหตุไปสู่ผลก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสมของปัญหา 
 4.2 วิธีสอนโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ เป็นวิธีสอนท่ีครูพยายามแยกแยะปัญหา
ออกมาจาก ส่ิงท่ีไม่รู้ไปสู่ส่ิงท่ีรู้ ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดตามล าดบัขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกนั ไปทีละนอ้ย
จนสมบูรณ์ท่ีสุด มีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

4.2.1 เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึง ท่ีจะใหผู้เ้รียนเขา้ใจเหตุผลท่ีวา่ ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 

4.2.2 ตอ้งการความพร้อมดา้นการใชเ้หตุผลมากจึงจะส าเร็จ 

4.2.3 เรียกร้องความสนใจไดไ้ม่มาก 

4.2.4 ผูเ้รียนอาจหลงทางไม่สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ของแต่ละขั้นขณะท่ี
เรียนไปตามล าดบัจึงอาจไม่ไดค้วามคิดรวบยอดในขั้นสุดทา้ย 

4.2.5 เป็นวธีิสอนท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสุด 

 4.3 วิธีสอนแบบอุปนยั นิรนยั วิธีสอนแบบอุปนยัหมายถึง วิธีสอนท่ีครูยกตวัอย่าง
หลายๆ ตวัอยา่งเพื่อให้เห็นรูปแบบเม่ือนกัเรียนใชก้ารสังเกตเปรียบเทียบดูส่ิงท่ีมีลกัษณะร่วมกนัก็
จะสามารถน าไปสู่ขอ้สรุปไดแ้ละมกัจะตามดว้ยวธีิการสอนแบบนิรนยั ซ่ึงมีจุดประสงคข์องการใช ้
การสอนแบบน้ีคือ เพื่อช่วยให้คน้พบกฎเกณฑ์ท่ีส าคญัดว้ยการสังเกตดูตวัอย่าง ช่วยให้นกัเรียน 
เขา้ใจชดัเจน รู้จกัคิดและไตร่ตรองดว้ยเหตุผลและหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัครูเสมอ 
ไป ส่วนวิธีสอนแบบนิรนยัเป็นวิธีสอนท่ีตรงขา้มกบัวิธีสอนแบบอุปนยั เพราะวิธีสอนแบบอุปนยั 
เร่ิมดว้ยการยกตวัอยา่งหลายๆตวัอยา่งเพื่อสังเกตแลว้ไปสู่ขอ้สรุป ส่วนวิธีสอนแบบนิรนยันั้นเร่ิม 
จากการน าขอ้สรุปสูตร กฎ ท่ีนกัเรียนทราบอยูแ่ลว้มาใชแ้กปั้ญหาแลว้เกิดขอ้สรุปใหม่ 
 4.4 วิธีสอนแบบคน้พบน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ ประการแรกเป็นวิธีการสอนท่ี
ท าให้นักเรียนค้นพบปัญหาหรือสถานการณ์ แล้วให้นักเรียนเสาะแสวงหาวิธีแก้ปัญหาส่วน
ประการท่ีสอง เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนทราบว่าตอ้งการให้นกัเรียนคน้พบอะไรเช่น กฎ 
สูตร นิยาม นกัเรียนจะเกิดมโนมติแลว้สรุปได ้การคน้พบแบบน้ี จะคน้พบภายใตว้ิธีสอนแบบใดก็
ไดเ้ช่น การถามตอบ การอภิปราย การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสอนแบบอุปนยัและนิรนยั 
วธีิการใดก็ตามท่ีนกัเรียนสามารถสรุปหรือก าหนดนยัทัว่ไปไดก้็เรียกวา่การคน้พบ 
 
  2.9 ความหมายของผลการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ 

มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของผลการเรียนรู้ ดงัน้ี  
Wilson (1971 : 643 - 685) กล่าววา่ ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ

ทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ซ่ึงจ าแนกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทางดา้นพุทธพิสัย ตามกรอบ
แนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไว ้4 ระดบั ดงัน้ี 
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1. การคิดค านวณดา้นความรู้ความจ า (Computation) พฤติกรรมในระดบัน้ีถือว่าเป็น 
พฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุด แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

1.1 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง (Knowledge of specific Facts) เป็น 
ความสามารถท่ีจะระลึกถึงขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีนกัเรียนเคยไดรั้บจากการเรียนการสอนมาแลว้ ค าถาม 
ท่ีวดัความสามารถในระดบัน้ีจะเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงตลอดจนความรู้พื้นฐานซ่ึงนกัเรียนไดส้ั่งสมมา 
เป็นระยะเวลานานแลว้ 

1.2 ความรู้ความจ าเก่ียวกบัศพัท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็น 
ความสามารถในการระลึกหรือจ าศพัทแ์ละนิยามต่างๆ ได ้ซ่ึงค าถามท่ีวดัความสามารถในดา้นน้ีจะ 
ถามโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้แต่ไม่ตอ้งอาศยัการคิดค านวณ 

1.3 ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดค านวณ (Ability of Carry Out 
Algorithm) เป็นความสามารถในการใชข้อ้เท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการท่ีไดเ้รียนมาแลว้มา 
คิดค านวณตามล าดบัขั้นตอนท่ีเคยเรียนรู้มา ซ่ึงค าถามท่ีวดัความสามารถในดา้นน้ีจะตอ้งเป็นโจทย์
ง่าย ๆคล้ายคลึงกับตัวอย่าง นักเรียนไม่ต้องพบกับความยุ่งยาก ในการตัดสินใจเลือกใช้
กระบวนการ 

2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงพฤติกรรมระดบัความรู้ 
ความจ าเก่ียวกบัความคิดค านวณแต่ซบัซอ้นกวา่ แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ดงัน้ี 

2.1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนมติ (Knowledge of concepts) เป็นความสามารถท่ี 
ซับซ้อนกว่าความรู้ความจ าเก่ียวกับข้อเท็จจริง เพราะมโนมติเป็นนามธรรมท่ีประมวลจาก 
ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ตอ้งอาศยัการตดัสินใจในการตีความหรือยกตวัอยา่งของมโนมตินั้นโดยใชค้  าพูด 
ของตนหรือเลือกความหมายท่ีก าหนดให ้ซ่ึงเขียนในรูปใหม่หรือยกตวัอยา่งใหม่ท่ีแตกต่างไปจากท่ี
เคยเรียน 

2.2 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กฎทางคณิตศาสตร์และการสรุปอา้งอิงเป็นกรณี 
ทัว่ไป (Knowledge of Principle, Rules and Generalization) เป็นความสามารถในการน าเอา
หลักการกฎ และความเขา้ใจเก่ียวกับมโนมติ ไปสัมพนัธ์กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาถา้ค าถามนั้นเป็นค าถามเก่ียวกบัหลกัการและกฎท่ีนักเรียนเพิ่งเคยพบเป็นคร้ังแรกอาจ
จัดเป็นพฤติกรรมในระดบัการวเิคราะห์ก็ได ้
   2.3 ความเขา้ใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (Knowledge of Mathematical 
Structure) เป็นค าถามท่ีวดัเก่ียวกบัสมบติัของระบบจ านวนและโครงสร้างทางพีชคณิต 

2.4 ความสามารถในการเปล่ียนแปลงรูปแบบปัญหา จากแบบหน่ึงไปเป็นอีกแบบ
หน่ึง (Ability to Transform Problem Elements From One Mode To Another) เป็นความสามารถใน
การแปลขอ้ความท่ีก าหนดให้เป็นขอ้ความใหม่หรือภาษาใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดให้เป็นสมการ 
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ซ่ึงมีความหมายคงเดิม โดยไม่ค  านึงถึงกระบวนการแกปั้ญหา (Algorithms) 
2.5 ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 

Reasoning)เป็นความสามารถในการอ่านและเขา้ใจขอ้ความทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงแตกต่างไปจาก 
ความสามารถในการอ่านทัว่ ๆ ไป 

2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ (Ability to 
Read and Interpret a Problem) ขอ้สอบท่ีวดัความสามารถในขั้นน้ี อาจดดัแปลงมาจากขอ้สอบท่ีวดั 
ความสามารถในขั้นอ่ืนๆ โดยให้นักเรียนอ่านและตีความโจทย์ปัญหาซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของ 
ขอ้ความ ตวัเลข ขอ้มูลทางสถิติ หรือกราฟ 

3. การน าไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีนกัเรียนคุน้เคย
เพราะคล้ายกบัปัญหาท่ีนักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน หรือแบบฝึกหัดท่ีนักเรียนตอ้งเลือก
กระบวนการแกปั้ญหาและด าเนินการแกปั้ญหาไดโ้ดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 
ขั้น คือ 

3.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหาท่ีประสบอยู่ในระหวา่งเรียน 
(Ability to Solve Routine Problem) นกัเรียนตอ้งอาศยัความสามารถในระดบัความเขา้ใจและเลือก 
กระบวนการแกปั้ญหาจนไดค้  าตอบออกมา 

3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เป็น
ความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตดัสินใจ ซ่ึงในการ 
แก้ปัญหาขั้นน้ี อาจต้องใช้วิธีการคิดค านวณและจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง 
ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล 
 3.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขอ้มูล (Ability to Analyze Data) เป็น
ความสามารถในการตดัสินใจอย่างต่อเน่ืองในการหาค าตอบจากขอ้มูลท่ีก าหนดให้ ซ่ึงอาจตอ้ง
อาศยัการแยกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งออกจากขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง พิจารณาว่าอะไรคือขอ้มูลท่ีตอ้งการ
เพิ่มเติม มีปัญหาอ่ืนใดบา้งท่ีอาจเป็นตวัอยา่งในการหาค าตอบของปัญหาท่ีก าลงัประสบอยูห่รือตอ้ง 
แยกโจทยปั์ญหาออกพิจารณาเป็นส่วน ๆ มีการตดัสินใจหลายคร้ังอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนได ้
ค าตอบหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

 3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบลกัษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกนัและสมมาตร 
(Ability to Recognize Patterns Isomorphism’s and Symmetries) เป็นความสามารถท่ีตอ้งอาศยั
พฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่การระลึกถึงขอ้มูลท่ีก าหนดให้ การเปล่ียนรูปปัญหา การจดักระท า
กบัขอ้มูลและการระลึกถึงความสัมพนัธ์ นกัเรียนตอ้งส ารวจหาส่ิงท่ีคุน้เคยกนัจากขอ้มูลหรือส่ิงท่ี 
ก าหนดจากโจทยปั์ญหาใหพ้บ 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีนกัเรียนไม่เคยเห็น
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หรือไม่เคยท าแบบฝึกหดัมาก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นโจทยพ์ลิกแพลง แต่ก็อยูใ่นขอบเขตเน้ือหาท่ี
เรียนการแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ท่ีเคยเรียนมารวมกับความคิดสร้างสรรค ์
ผสมผสานกนัเพื่อแกปั้ญหา พฤติกรรมในระดบัน้ีถือว่าเป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ซ่ึงตอ้งใชส้มรรถภาพระดบัสูง แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีไม่เคยประสบมาก่อน (Ability to Solve 
Non Routine Problems) ค าถามในขั้นน้ีเป็นค าถามท่ีซับซ้อนไม่มีในแบบฝึกหดัหรือตวัอย่าง 
นักเรียนต้องอาศยัความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจมโนมติ นิยาม ตลอดจนทฤษฎี      
ต่าง ๆ ท่ีเรียนมาแลว้เป็นอยา่งดี 

4.2 ความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์ (Ability to Discover Relationship) 
เป็นความสามารถในการจดัส่วนต่าง ๆ ท่ีโจทยก์ าหนดให้ใหม่ แลว้สร้างความสัมพนัธ์ข้ึนมาใหม่ 
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาแทนการจ าความสัมพนัธ์เดิมท่ีเคยพบมาแลว้มาใชก้บัขอ้มูลใหม่เท่านั้น 

4 .3 ความสามารถในการสร้างขอ้พิสูจน์ (Ability to Construct Proofs) เป็น
ความสามารถในการสร้างภาษา เพื่อยืนยนัขอ้ความทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศยั 
นิยามสัจพจน์และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเรียนมาแลว้พิสูจน์โจทยปั์ญหาท่ีไม่เคยพบมาก่อน 

4.4 ความสามารถในการวิพากษว์ิจารณ์ขอ้พิสูจน์ (Ability to Criticize Proofs) เป็น 
ความสามารถท่ีควบคู่กบัความสามารถในการสร้างขอ้พิสูจน์ อาจเป็นพฤติกรรมท่ีมีความซบัซ้อน
นอ้ยกวา่พฤติกรรมในการสร้างขอ้พิสูจน์ พฤติกรรมในขั้นน้ีตอ้งการให้นกัเรียนสามารถตรวจสอบ 
ขอ้พิสูจน์วา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

4.5 ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกตอ้ง ใหมี้ผลใชไ้ดเ้ป็นกรณี 
ทัว่ไป (Ability to Formulate and Validate Generations) เป็นความสามารถในการคน้พบสูตรหรือ 
กระบวนการแกปั้ญหาและพิสูจน์วา่ใชเ้ป็นกรณีทัว่ไปได ้

ซ่ึง นิภา เมธธาวีชยั (2536 : 65), อารีย ์คงสวสัด์ิ (2544 : 23), อญัชนา โพธิพลากร 
(2545 : 93) และ Good (1973 : 103)   ไดก้ล่าวถึงความหมายของผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ใน
ท านองเดียวกนัวา่ เป็นความรู้ ความเขา้ใจ  ความสามารถและทกัษะท่ีไดรั้บการพฒันามาจากการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยครูอาศยัเคร่ืองมือวดัผลไดแ้ก่ แบบทดสอบหรือการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายและผลของการประเมินผลการเรียนรู้ทางด้านการเรียน มาช่วยในการศึกษาว่า
นกัเรียนมีความรู้และทกัษะมากนอ้ยเพียงใด 

จากความหมายของผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้  ความเขา้ใจ ความสามารถและทกัษะท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้ และไดรั้บการประเมินผลการเรียนรู้ทางด้านการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบ
ต่าง ๆ 
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 2.10 องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อผลการเรียนรู้ 
การท่ีผูเ้รียนจะมีผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดีหรือไม่นั้นข้ึนกบัองค์ประกอบหลาย 

ประการ ดงัท่ีมีนกัการศึกษากล่าวไว ้ดงัน้ี 
วิมล พงษป์าลิต (2541 : 49), อารีย ์คงสวสัด์ิ (2544 : 25), อญัชนา โพธิพลากร (2545 : 

95) และ Prescott (1961 : 14 - 16 อ้างถึงใน สุพรรณ ประศรี, 2536 : 58 - 59)   ได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ในท านองเดียวกนัวา่ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นั้น ประกอบด้วย คุณลักษณะของนักเรียน  คุณลักษณะของครู  และ
คุณลกัษณะของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ Maddox (1965 : 9) ไดท้  าการศึกษาพบวา่ ผลการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทางสติปัญญาและความสามารถทางสมองร้อยละ 50 - 60 
ข้ึนอยูค่วามพยายามและวิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 30 - 40 และข้ึนอยู่กบัโอกาสและ
ส่ิงแวดลอ้มร้อยละ 10 – 15 

จากองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจ ัยสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้นั้นข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนได้แก่ สติปัญญา 
อารมณ์ คุณลกัษณะของครู ไดแ้ก่ ความสามารถในการสอนและความรู้ และคุณลกัษณะของสังคม
และส่ิงแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนอยูอ่าศยั 
 2.11 สาเหตุทีท่ าให้เกดิปัญหาต่อผลการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ 

สาเหตุท่ีนกัเรียนมีผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ต ่านั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ 
ดงัท่ีนกัการศึกษากล่าวไวว้า่ ดงัน้ี 

 วชัรี บูรณสิงห์ (2526 : 435), สมควร ปานโม (2545 : 37) และ อญัชนา โพธิพลากร 
(2545 : 96) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาต่อผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในท านองเดียวกนั 
คือ การจดัการเรียนการสอน เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  สติปัญญา  ทกัษะและสุขภาพของนกัเรียน 
สภาพแวดลอ้มทางครอบครัวและวุฒิภาวะ จากสาเหตุดงักล่าวจึงตอ้งเป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะตอ้ง 
จดัหากลวธีิท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 

จากการศึกษารูปแบบวธีิสอนท่ีใชใ้นการสอนคณิตศาสตร์ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ในการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ครูมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการสอนตอ้งพฒันาเทคนิคและวิธีสอนแบบต่างๆมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัเน้ือหา 
สาระและสภาพของผูเ้รียน  ซ่ึงวิธีสอนคณิตศาสตร์มีหลากหลาย แต่ไม่มีวิธีสอนใดเหมาะสมท่ีสุด   
ท่ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกเน้ือหาสาระ เพราะแต่ละวิธีสอนมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัแตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้ง
ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของครูในการเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหาในแต่ละคร้ัง และ
ความสามารถในการใชว้ธีิสอนนั้นของตนเองดว้ยจึงจะท าใหก้ระบวนการสอนประสบความส าเร็จ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่การสอนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมนั้นมีปัจจยัหลายอยา่งท่ี
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มีผลต่อความส าเร็จในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงแต่ละปัจจยัตอ้งน ามาพิจารณาถึงความเหมาะสม
กบับริบทของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน 
 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 Ertmer & Russell (1995 : 24), Brett (2004 : 4), Rosenbaum (2005 : 1186), Jesus (2012 : 
2), Malau-Aduli (2013 : 2) และ Harman (2014 : 1) ไดใ้ห้ความหมายการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาในท านองเดียวกนัว่า เป็นการศึกษาซ่ึงคลา้ยกบั PBL แต่ใช้กรณีศึกษาหรือปัญหาใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง อนัได้แก่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในการกระตุ้นให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์และนกัเรียนตอ้งหาหลกัฐาน เอกสารมาสนบัสนุน โดยเน้น
ความร่วมมือแบบทีมมากกวา่ และยงัเนน้การสืบคน้ความรู้ท่ีมากกวา่  นอกจากน้ี Sutyak  (1998 : 53) ยงั
ไดก้วา่เพิ่มเติมอีกวา่ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้วธีิการต่อยอดความรู้ดว้ยตนเอง  พร้อมทั้งอาศยัความสามารถ
ในการเรียนรู้อยา่งอิสระและเปิดกวา้งผา่นเหตุการณ์และขอ้มูลท่ีพวกเขาสนใจเป็นพิเศษ 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
หมายถึง การท่ีครูผู ้สอนก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริงมาให้นักเรียนได้หา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได ้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะ
การคิดแกปั้ญหาและการตดัสินใจท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนั 
 3.2 วตัถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 จินตนา ยนิูพนัธ์ (2536 : 55) และ ทิศนา  แขมมณี  (2555 : 362) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์
ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในท านองเดียวกนัว่า เป็นวิธีการสอนท่ีมีวตัถุประสงค์มุ่ง
เสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์  การสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเอง  และการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงให้
ได ้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์  และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น  ช่วยให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้ง
ข้ึน ส่วน เสริมศรี  ไชยศร (2539 : 106 - 107) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหา  และเกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ข้ึน  ครูผูส้อน
จะน ากรณีมาใชใ้นเชิงอุปนยั (Inductive) หรือนิรนยั (Deductive) ก็ข้ึนอยู่กบัความมุ่งหมายของครู
เอง  ถา้ใช้ในเชิงอุปนยัก็จะเป็นท านองว่าครูยกกรณีให้ผูเ้รียนวิเคราะห์  เพื่อสรุปปัญหา  แนวคิด  
และแนวทางแกปั้ญหาเอง  แต่ถา้ในเชิงนิรนยัก็จะหมายถึง ครูอธิบายหลกัการ  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แลว้
ยกกรณีข้ึนมาประกอบเป็นตวัอยา่งชดัเจนข้ึน 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ของนกัวิชาการท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียน
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ไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาจริง  ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดแกปั้ญหา  การท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประสบการณ์  ความรู้สึก และเจตคติซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงาน 
 3.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 ทิศนา  แขมมณี (2555 : 362 - 363) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไว้
ดงัน้ี 
  1. ผูส้อนหรือผูเ้รียนน าเสนอกรณีศึกษา 
  2. ผูเ้รียนศึกษากรณีศึกษา 
  3. ผูเ้รียนอภิปรายประเด็นค าถามเพื่อหาค าตอบ 
  4. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายค าตอบ 
  5. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาและวิธีแกปั้ญหาของผูเ้รียน  และสรุป
การเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
  6. ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 Mellish  and  Brink (1990 : 84) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ไวด้งัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 นกัศึกษาศึกษาและท าความเขา้ใจ และเตรียมพร้อมท่ีจะวิเคราะห์วิจารณ์
สาระส าคญัในกรณี 
  ขั้นท่ี 2 นกัศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  ซ่ึงเป็นการใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรียนรู้ในระยะน้ี  นกัศึกษาอาจต่อตา้นขอ้คิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือของตน 
  ขั้นท่ี 3 นักศึกษาเปรียบเทียบส่ิงท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง และจากการ
วเิคราะห์ของกลุ่ม 
  ขั้นท่ี 4 นกัศึกษาจะผสมผสานความรู้ใหม่และความรู้เก่าเขา้ดว้ยกนั 
 Easton  (1992 : 12 -14)ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไวด้งัน้ี 
  1. การท าความเขา้ใจสถานการณ์ 
  2. การวนิิจฉยัขอบเขตของปัญหา 
  3. สร้างทางเลือกในวธีิการแกไ้ขปัญหา 
  4. ท  านายผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
  5. ประเมินทางเลือก 
  6. วเิคราะห์ผลออกมาชดัเจน 
  7. ส่ือสารผลลพัธ์ท่ีได ้
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 Brett (2004 : 4) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ไวด้งัน้ี 
1. ก าหนดปัญหา  สร้างกลุ่มขนาดเล็ก ในขั้นน้ีกลุ่มมีการก าหนดปัญหา และ

ตั้งสมมติฐาน 
2. วเิคราะห์ปัญหา  สมาชิกในกลุ่มพรรณนาหรือบรรยายปัญหาในภาพรวม ซ่ึงจะ

น าไปสู่การคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมและน ามาอภิปรายร่วมกนั 
3. เลือกยทุธวธีิแกปั้ญหา  ร่วมกนัระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเลือกยุทธวิธี

ท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
4. คน้ควา้ขอ้มูล  โดยคน้ควา้จากเอกสารหรือขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. การคน้พบผลลพัธ์ สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัปฏิบติัทดลอง น าไปสู่ขอ้คน้พบใหม่  
6. แลกเปล่ียนเรียนรู้  ตรวจสอบสมมติฐานจากค าตอบท่ีคน้พบและในขั้นน้ีมีการ

น าเสนอใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย 
7. น าผลลพัธ์ไปใช ้ น าผลลพัธ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกกลุ่มมาใช ้

 จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปว่า
ผูว้จิยัเลือกขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาของ Brett (2004 : 4)  เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา  โดยครูให้นักเรียนจดักลุ่มขนาดเล็ก 4-5 คน และครู
น าเสนอกรณีศึกษาท่ีเป็นปัญหาในชีวติประจ าวนั 

ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ปัญหา  โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาในภาพรวม ซ่ึง
จะน าไปสู่การคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมและน ามาอภิปรายร่วมกนั 

ขั้นท่ี 3 เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัระดมสมองเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและเลือกยทุธวธีิท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 

ขั้นท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูล  โดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร อินเทอร์เน็ต หรือ 
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีไดรั้บ 

ขั้นท่ี 5 การคน้พบผลลพัธ์ โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน ายุทธวิธีการแกปั้ญหามา
ใชใ้นการแกปั้ญหา จนไดค้  าตอบของปัญหา 

ขั้นท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้  นกัเรียนตรวจสอบค าตอบท่ีคน้พบ โดยน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีคน้พบหนา้ชั้นเรียนใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย 

ขั้นท่ี 7 น าผลลพัธ์ไปใช ้ โดยนกัเรียนกลุ่มอ่ืนสามารถน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีคน้พบ
ถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกกลุ่มไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
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4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 4.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2548 : 8) และสุวารี  คงมัน่  (2545 : 11) ได้ให้ความหมายของ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวส้อคลอ้งกบั  Polya (1957 : 4-5) และ Gagne 
(1970 : 63) คือกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความคิด การสังเกต ประสบการณ์เดิม ของแต่ละ
บุคคลท่ีมีความความเขา้ใจในเน้ือหาทางคณิตศาสตร์และน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างจากเดิม โดยอาศยัหลกัการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปและ
การใช้หลกัการนั้นประสมประสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ท่ีเรียกวา่ ความสามารถดา้น
การคิดแกปั้ญหา  ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ การคาดคะเนเหตุผล รวมทั้งทกัษะ
การเขา้ใจกบัปัญหา คิดหาทางแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได้หลายแนวทาง ทบทวนวิธีการแก้ปัญหาและ
ประเมินผลแนวทางการแกปั้ญหาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
 ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมของผูเ้รียนในการแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงอาศัยประสบการณ์เดิม ความรู้ 
ความจ า ความเขา้ใจ การคิดวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการคิดแกปั้ญหาของแต่
ละบุคคล มาสนบัสนุนในการแกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 

4.2 องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
จ าเนียร ช่วงโชติ (2521 : 13) กล่าววา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคคลนั้นข้ึนอยู่

กบัองคป์ระกอบหลกั 2 ประการ คือ  
 1. ลกัษณะของปัญหาท่ีมีผลต่อการแกปั้ญหา ไดแ้ก่  
     1.1 จ านวนทางเลือกในการแกปั้ญหา 
     1.2 การแนะน าของผูเ้สนอปัญหา 
     1.3 การเรียงล าดบัปัญหา 
     1.4 ความคลา้ยคลึงของปัญหาและค าตอบ 
 2. ลกัษณะความแตกต่างของผูแ้กปั้ญหา 
     2.1 ความสามารถทัว่ไป เช่น ความสามารถในการคิด การตดัสินใจ 
     2.2 วยั ผูใ้หญ่สามารถแกปั้ญหาไดดี้กวา่เด็ก 
     2.3 เพศ ในบางปัญหา ชายกบัหญิงจะมีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างกนั 
     2.4 แรงจูงใจ ความตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหา 
     2.5 บุคลิกภาพ ความยดืหยุน่ในการแกปั้ญหา 
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 จรรจา สุวรรณทตั (2529 : 375 - 377) กล่าวถึงองค์ประกอบต่าง ๆท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาดงัต่อไปน้ี 
 1. ระดบัสติปัญญา องค์ประกอบทางพนัธุกรรม บุคคลท่ีมีปัญญาดีจะมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 
 2. อารมณ์และแรงจูงใจของผูเ้รียน เพราะประสบการณ์ทางอารมณ์บางอยา่งอาจท าให้การ
แกปั้ญหาบางเร่ืองง่ายข้ึน เช่น ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การมีแรงจูงใจทางบวก นอกจากนั้นการ
สอนและค าแนะน าจากครูหรือผูท่ี้คอยช้ีให้เห็นแนวทางในการแกปั้ญหาอาจช่วยกระตุน้และจูงใจ
ใหบุ้คคลกระท าการแกปั้ญหาต่อไปโดยไม่ติดขดั 
 3. องคป์ระกอบทางสภาพแวดล้อม เช่น การอบรมเล้ียงดูและฝึกฝน เพราะผูมี้ปัญญาดีทุก
คนไม่ไดมี้ความสามารถเท่ากนัหมดในดา้นของการแกปั้ญหา ทั้งน้ีเพราะถูกอบรมเล้ียงดูมาแตกต่าง
กนั ในกรณีท่ีเด็กมีสติปัญญาดีและไดรั้บการอบรมเล้ียงดูมาโดยวธีิท่ีถูกตอ้ง ไดรั้บการสนบัสนุนให้
ใชเ้หตุผลและใหเ้ด็กมีโอกาสฝึกแกปั้ญหาดว้ยตนเองตั้งแต่เยาวว์ยั ช่วยใหเ้ขาไดใ้ชค้วามสามารถใน
ตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
 4. โอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ เด็กท่ีมีโอกาสหรือไดรั้บโอกาสในการใชค้วามสามารถ
ของตนในการแกปั้ญหาและตดัสินใจมาตั้งแต่เล็กๆ โดยเร่ิมจากครอบครัว จนกระทัง่เติบโตข้ึน อยู่
ในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาระดบัสูงต่อเน่ืองกนัมาโดยตลอด ก็เป็นท่ีเช่ือแน่ว่าเด็กนั้นจะ
เติบโตมีทักษะและความสามารถในการรู้คิดและลงมือกระท าต่อการแก้ปัญหาและสามารถ
ตดัสินใจเร่ืองต่างๆได ้
 5. สังคมและส่ือมวลชน เช่น การโฆษณา อาจมีผลท าให้เกิดการตดัสินใจในการแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองมาตั้งแต่เยาวว์ยั อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของสถานการณ์ปัญหาท่ีพบ ประกอบกบั
ความสอดคล้องของปัญหากับแรงจูงใจของผูแ้ก้ปัญหา และจ านวนปัญหาก็มีอิทธิพลต่อการ
แกปั้ญหาดว้ย 
 ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล (2537 : 81- 82) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
 1. ความสามารถในการท าความเขา้ใจปัญหา ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความสามารถดา้นน้ี
คือ ทกัษะการอ่านและการฟัง เพราะนักเรียนจะรับรู้ปัญหาได้จากการอ่านและการฟัง แต่ปัญหา
ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร เม่ือพบปัญหานกัเรียนจะตอ้งอ่านท าความเขา้ใจ โดยแยก
ประเด็นท่ีส าคญัของปัญหาออกมาให้ไดว้า่ ปัญหาก าหนดอะไรให้บา้ง และปัญหาตอ้งการหาอะไร 
มีขอ้มูลใดบา้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็นในการแกปั้ญหา การท าความเขา้ใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ตอ้ง
อาศยัองค์ความรู้เก่ียวกบัศพัท ์นิยาม มโนคติและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหา 
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 2. ทกัษะในการแกปั้ญหา เกิดข้ึนจากการฝึกฝนท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ เม่ือนกัเรียน
ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอ นักเรียนจะมีโอกาสได้พบปัญหาต่าง ๆ หลายรูปแบบซ่ึงอาจมี
โครงสร้างของปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนั ไดมี้ประสบการณ์ในการเลือกยุทธวิธีต่าง ๆ
เพื่อน ามาใช้ไดเ้หมาะสมกบัปัญหา เม่ือเผชิญกบัปัญหาใหม่ก็จะสามารถน าประสบการณ์เดิมมา
เทียบเคียง พิจารณาว่าปัญหาใหม่นั้นมีโครงสร้างคลา้ยกบัปัญหาท่ีตนเองคุน้เคยหรือไม่ สามารถ
แยกเป็นปัญหาย่อย ๆ ท่ีมีโครงสร้างของปัญหาท่ีคล้ายคลึงกับปัญหาท่ีเคยแก้มาแล้วหรือไม่ 
สามารถใชย้ทุธวธีิใดในการแกปั้ญหาใหม่น้ีได ้นกัเรียนท่ีมีทกัษะการแกปั้ญหาจะสามารถวางแผน
เพื่อก าหนดยทุธวธีิในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการให้เหตุผล เพราะถึงแมว้า่จะท า
ความเขา้ใจปัญหาไดอ้ย่างแจ่มชดัและวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม แต่เม่ือลงมือแกปั้ญหา
แล้วคิดค านวณไม่ถูกต้อง การแก้ปัญหานั้นก็ถือได้ว่าไม่ประสบความส าเร็จ ส าหรับปัญหาท่ี
ตอ้งการค าอธิบายให้เหตุผล นกัเรียนตอ้งอาศยัทกัษะพื้นฐานในการเขียนและพูด นกัเรียนจะตอ้งมี
ความเขา้ใจในกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความหมายของการพิสูจน์ และวิธีพิสูจน์
แบบต่าง ๆ เท่าท่ีจ  าเป็นและเพียงพอในการน าไปใชแ้กปั้ญหาในแต่ละระดบัชั้น 
 4. แรงขบั เน่ืองจากปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงนักเรียนไม่คุน้เคยและไม่
สามารถหาค าตอบไดใ้นทนัที ผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งคิดวิเคราะห์อยา่งเต็มท่ีเพื่อให้ไดค้  าตอบ นกัเรียน
จะตอ้งมีแรงขบัท่ีจะสร้างพลงัในการคิด ซ่ึงแรงขบัน้ีเกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น เจตคติ ความสนใจ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความส าเร็จ ตลอดจนความซาบซ้ึงในการแก้ปัญหา ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานในการปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนในตวันกัเรียนโดยผา่นทางกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอน 
 5. ความยืดหยุ่น ผูแ้กปั้ญหาท่ีดีจะตอ้งมีความยืดหยุ่นในการคิด คือไม่ยึดติดในรูปแบบท่ี
ตนเองคุน้เคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ความยืดหยุน่เป็นความสามารถใน
การปรับกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยบูรณาการความเข้าใจ ทกัษะและความสามารถในการ
แกปั้ญหาตลอดจนแรงขบัท่ีมีอยูเ่ช่ือมโยงเขา้กบัสถานการณ์ของปัญหาใหม่ สร้างเป็นองคค์วามรู้ท่ี
สามารถปรับใชเ้พื่อแกปั้ญหาใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุวร  กาญจนมยรู (2542 : 3-4) กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหา ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัภาษา ไดแ้ก่ ค  าและความหมายของค าต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นโจทยปั์ญหา
แต่ละขอ้มีความหมายอยา่งไร 

2. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจ เป็นขั้นตีความจากขอ้ความทั้งหมดของโจทยปั์ญหา
ออกมาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ท่ีน าไปสู่การหาค าตอบ 
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3. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัการค านวณ ขั้นน้ีนกัเรียนจะตอ้งมีทกัษะในการ บวก ลบ คูณและ
หารไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า 

4. องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการแสดงวิธีท า ครูผูส้อนตอ้งให้นกัเรียนฝึกการอ่าน ยอ่ความ
จากโจทยแ์ต่ละตอน โดยเขียนสั้น ๆ รัดกุมและมีความชดัเจน 

5. องค์ประกอบในการฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา ผูส้อนจะตอ้งเร่ิมฝึกทกัษะการแก้
โจทยปั์ญหาของนกัเรียนทุกคนจากง่ายไปยาก กล่าวคือเร่ิมฝึกทกัษะตามตวัอย่างหรือเลียนแบบ
ตวัอยา่งท่ีครูผูส้อนท าใหดู้ก่อน แลว้จึงไปฝึกทกัษะจากหนงัสือเรียนต่อไป 
 Polya (1957 : 225) ไดก้ล่าววา่ ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
มีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ 
 1. ความสามารถในการท าความเขา้ใจกบัปัญหา เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาขอ้นั้นแลว้
จะตอ้งสามารถจบัความไดว้า่โจทยปั์ญหาขอ้นั้นตอ้งการให้หาค าตอบเก่ียวกบัอะไร โจทยก์ าหนด
ขอ้มูลอะไรใหบ้า้ง ขอ้มูลท่ีก าหนดใหมี้เง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดอยา่งไรบา้ง 
 2. ความสามรถในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีก าหนดไวแ้ละประยุกตใ์ชค้วามรู้
และประสบการณ์เดิมของตนเพื่อท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 3. ความสามารถในการแปลงส่ิงท่ีก าหนดใหใ้นโจทยเ์ป็นประโยคสัญลกัษณ์ 
 4. ความสามารถในการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางในการแกโ้จทยปั์ญหา 
 5. ความสามารถในการคิดค านวณ เพื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้งของโจทยปั์ญหา นกัเรียนจะตอ้ง
มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบจ านวนและตวัเลข ตลอดจนมีทกัษะในการค านวณต่างๆ 
 6. ความสามารถในการตรวจสอบค าตอบเพื่อให้มัน่ใจว่าค าตอบท่ีค านวณได้นั้นเป็น
ค าตอบท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

Clyde (1967 : 112) กล่าวถึงองคป์ระกอบในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ดงัน้ี 
 1. วฒิุภวะและประสบการณ์จะช่วยใหน้กัเรียนแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน 
 2. ความสามารถในการอ่าน 
 3. สติปัญญา 

Heimer and Trueblood (1977 : 52) กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

1. เทคนิคการรู้ค าศพัท ์ช่วยใหน้กัเรียนมองเห็นแนวทางในการแกปั้ญหา ครูอาจช่วยฝึกฝน   
ใหน้กัเรียนมีความรู้ค าศพัทเ์พิ่มมากข้ึน โดยการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชค้  าศพัท ์

2. ทกัษะการคิดค านวณ ครูควรช่วยฝึกนกัเรียนดา้นน้ี เช่น ฝึกคิดค านวณในใจ 
3. การแยกแยะขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
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4. การหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
5. การคาดคะเนค าตอบ 
6. การเลือกใชว้ธีิจดักระท ากบัขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
7. ความสามารถในการขอ้มูลเพิ่มเติม 
8. การแปลความหมายของโจทย ์

 Baroody (1993 : 2-10) กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัของการแกปั้ญหา 3 ประการ คือ 
 1. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Factor) ประกอบดว้ยความรู้เก่ียวกบั
มโนมติและยทุธวธีิในการแกปั้ญหา 
 2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Effective Factor) เป็นแรงขบัในการแกปั้ญหาและแรงขบัน้ี
มาจากความสนใจ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความพยายามหรือความตั้งใจและความเช่ือของนกัเรียน 
 3. องคป์ระกอบดา้นการสังเคราะห์ความคิด (Metacognitive Factor) เป็นความสามารถใน
การสังเคราะห์ความคิดของตนเองในการแก้ปัญหา ซ่ึงจะสามารถตอบตนเองได้ว่าทรัพยากร
อะไรบา้งท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาและจะติดตาม ควบคุมทรัพยากรเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร 

จากแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักวิชาการ ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ ลักษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึน และระดับ
สติปัญญาของผูแ้กปั้ญหาวา่มีทกัษะในการแกปั้ญหามากนอ้ยเพียงใด 

4.3 ปัจจัยทีส่่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 Adams, Ellis and Beeson (1977 : 174 - 175 )  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลถึงความสามารถใน
การแกปั้ญหา 3 ดา้น คือ 
 1. สติปัญญา (Intelligence) การแกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งใช้การคิดระดบัสูง สติปัญญา จึงเป็น
ส่ิงส าคัญยิ่งประการหน่ึงในการแก้ปัญหา องค์ประกอบของสติปัญญาท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการแกปั้ญหา คือ องคป์ระกอบทางปริมาณ ( Quantitative Factors)  ดงันั้นนกัเรียน
บางคนอาจมีความสามารถในองค์ประกอบทางด้านภาษา (Verbal Factors) แต่อาจด้อยใน
ความสามารถท่ีไม่ใช่ภาษาหรือทางดา้นปริมาณ 
 2. การอ่าน (Reading) เป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการแกปั้ญหา เพราะการแกปั้ญหาตอ้ง
อ่านอยา่งรอบคอบ อ่านอย่างวิเคราะห์อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจวา่ควรจะท าอะไรและอย่างไร มี
นกัเรียนจ านวนมากท่ีมีความสามารถในการอ่านแต่ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้
 3. ทกัษะพื้นฐาน (Basic Skills) หลงัจากวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและตดัสินใจว่าท า
อะไรแลว้ ก็ยงัเหลือขั้นตอนการไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสม นั่นคือ นกัเรียนจะตอ้งรู้การ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น ซ่ึงก็คือ ทกัษะพื้นฐานนัน่เอง 
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 Heddens and Speer (1992 : 34-35) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคคลวา่
ข้ึนอยูก่บัหลายองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
 1. รูปแบบการรับรู้ 
 2. ความสามารถภายในตวับุคคล 
 3. เทคนิคการประมวลผลขอ้มูล 
 4. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 5. ความตอ้งการท่ีจะหาค าตอบ 
 6. ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการแกปั้ญหา 
 สถานการณ์ปัญหาก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการพฒันาความสามารถ
ในการแกปั้ญหา Krulik and Rudnick (1993 : 28) กล่าววา่ปัญหาท่ีน ามาเป็นส่ือพฒันาความสามารถ
ในการแกปั้ญหาวา่ ควรเป็นปัญหาท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ต่อไปน้ี 
 1. เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ และทา้ทายความสามารถของนกัเรียน 
 2. เป็นปัญหาท่ีตอ้งการการคิดวเิคราะห์ และทกัษะการสังเกต 
 3. เป็นปัญหาท่ีเตรียมโอกาสส าหรับการอภิปรายและมุ่งใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
 4. เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ชท้กัษะทาง
คณิตศาสตร์ 
 5. เป็นปัญหาท่ีน าไปสู่หลกัการและ/หรือ การก าหนดรูปทัว่ไปของปัญหา 
 6. เป็นปัญหาท่ีมีวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายและมีผลลพัธ์ไดห้ลายอยา่งในขณะเดียวกนั 
 การจดับรรยากาศในหอ้งเรียนก็ส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาเช่นกนั 
Gonzalez (1994 : 74) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  บรรยากาศท่ีส่งเสริมการพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาจะตอ้งเป็นบรรยากาศท่ีท าให้นกัเรียนรู้สึกสะดวกสบายในการแสดงแนวคิด ไม่เขม้งวด 
เอาจริงเอาจงัจนเกิดความตึงเครียด เพราะถา้นกัเรียนเกิดความรู้สึกกลวัในส่ิงท่ีท าผิดพลาดหรือกลวั
ถูกหวัเราะเยาะจากเพื่อน นกัเรียนจะไม่กลา้ซกัถาม ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ฉะนั้นครูจะตอ้งจดั
บรรยากาศของชั้นเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกเป็นอิสระ เป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้มีการ
ส ารวจ สืบคน้ ใหเ้หตุผลและส่ือสารกนั 
 เวลานบัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการแกปั้ญหา นกัเรียนตอ้งมีเวลา
เพียงพอในการแก้ปัญหา แต่ละคนต้องการเวลาในการแก้ปัญหาไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการแกปั้ญหา Reye , Suydum and Lindquist (1992 : 30) 
กล่าวถึงการใชเ้วลาในการแกปั้ญหาวา่ ในการแกปั้ญหาปัญหาหน่ึง นกัเรียนใช้เวลาท าความเขา้ใจ
ปัญหา ส ารวจหาแนวทางในการแกปั้ญหาและตรวจสอบค าตอบท่ีได ้โดยเฉพาะปัญหาท่ียงัไม่รู้
วิธีการแกปั้ญหา ตอ้งใช้เวลาเพิ่มข้ึนอีก ดงันั้นการให้เวลาท่ีเหมาะสมจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล
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ต่อการแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบัความคิดของ Lester (1994 : 666) กล่าวว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหาเป็นไปอย่างช้า ๆ และใช้เวลายาวนานพอ ซ่ึงนักเรียนต้องแก้ปัญหามาก ๆ จาก
สถานการณ์ท่ีไดรั้บการวางแผนไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะเป็นทั้ง
แบบจดัเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น กลุ่มยอ่ยและแบบรายบุคคล Thiessen and others (1989 : 38) กล่าววา่ 
กลุ่มใหญ่จะใชเ้พื่อแนะน าหรืออภิปรายยุทธวิธีใหม่ รายบุคคลเพื่อฝึกความช านาญกลุ่มยอ่ยจะเป็น
การรวมเอาจุดดีของกิจกรรมกลุ่มใหญ่และแบบรายบุคคล ซ่ึงกลุ่มย่อยน้ีนกัเรียนทุกคนจะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการแกปั้ญหาอย่างเต็มท่ี ไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิด ประสบความส าเร็จและมีเจตคติ
ทางบวกต่อการเรียนและยงัพบอีกวา่กลุ่มยอ่ยสามารถแกปั้ญหาไดดี้กวา่รายบุคคล 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนให้เกิดข้ึนนั้น ข้ึนอยูก่บัสติปัญญาของผูเ้รียน  ทกัษะพื้นฐานทางการคิด
แกปั้ญหาของผูเ้รียน การจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครูผูส้อน  และระยะเวลาในการแกปั้ญหา 
  4.4 การพฒันาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

สิริพร ทิพยค์ง (2536 : 165-167) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของครูในการส่งเสริมการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ควรเลือกปัญหาท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจ และเป็นปัญหาท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์ใน
เร่ืองเหล่านั้นมาใชส้อนนกัเรียน 

2. ควรทดสอบดูวา่นกัเรียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอหรือไม่ท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
ถา้มีไม่เพียงพอครูตอ้งสอนเสริมหรือทบทวนในส่ิงท่ีเคยเรียนไปแลว้ 

3. ควรใหอิ้สระแก่นกัเรียนในการใชค้วามคิดแกปั้ญหา 
4. ควรใหแ้บบฝึกหดัท่ีมีขอ้ยาก  ปานกลางและง่ายเพื่อใหน้กัเรียนทุกคนประสบ

ความส าเร็จในการแกปั้ญหา เป็นการเสริมสร้างก าลงัใจใหแ้ก่นกัเรียน 
5. ควรทดสอบดูวา่นกัเรียนเขา้ใจปัญหาในขอ้นั้นๆหรือไม่ โดยการถามวา่โจทยถ์ามอะไร 

และโจทยก์ าหนดอะไรมาให ้
6. ควรฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัหาค าตอบ โดยการประมาณก่อนท่ีจะคิดค านวณเพื่อให้ไดค้  าตอบ

ท่ีถูกตอ้ง 
7. ควรช่วยนกัเรียนคิดหาความสัมพนัธ์ของปัญหา โดยการแนะน าให้วาดภาพหรือเขียน

แผนผงัในกรณีท่ีไม่สามารถคิดแกปั้ญหาได ้
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8. ควรช่วยนักเรียนในการคิดแก้ปัญหา เช่น การถามว่าเคยแก้ปัญหาน้ีหรือปัญหาท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยขอ้น้ีมาก่อนหรือไม่ ลองแยกแยะปัญหาขอ้นั้นๆออกเป็นปัญหายอ่ยๆ 

9. ควรให้นักเรียนคิดหาวิธีการอ่ืนๆ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆรวมทั้ ง
สนับสนุนให้ตอบวิธีการคิดและท า ในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆ ตลอดจนให้ทบทวนวิธีการคิด
แกปั้ญหาแต่ละขั้นตอน 

10. ควรให้นักเรียนช่วยกนัแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อยหรือให้น าปัญหามาเองเพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดกนั 
 ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล (2538 : 66) ไดเ้สนอวิธีการสอนของครู เพื่อช่วยพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยพิจารณาตามขั้นตอนของการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอน ของโพลยา และ
น ามาเป็นแนวทางในการช่วยพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การพฒันาความสามารถในการท าความเขา้ใจปัญหา สามารถท าไดโ้ดย 
     1.1 การพฒันาทกัษะการอ่าน โดยให้นกัเรียนฝึกการอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ความใน
ปัญหาท่ีครูยกมาเป็นตวัอย่างในการสอนก่อนท่ีจะมุ่งไปท่ีวิธีท าเพื่อหาค าตอบ โดยอาจฝึกเป็น
รายบุคคลหรือฝึกเป็นกลุ่ม อภิปรายร่วมกนัถึงสาระส าคญัของโจทยปั์ญหา ความเป็นไปได้ของ
ค าตอบท่ีตอ้งการ ความพอเพียงหรือความมากเกินไปของขอ้มูลท่ีก าหนดให ้
     1.2 การใช้กลวิธีช่วยเพิ่มพูนความเขา้ใจ เช่น การเขียนภาพ เขียนแผนภาพหรือสร้าง
แบบจ าลองเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆของปัญหา จะท าให้ปัญหาเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
สามารถท าความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
     1.3 การใชปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัมาให้นกัเรียนฝึกเพื่อท าความเขา้ใจ เช่น 
การน าปัญหาท่ีก าหนดขอ้มูลใหเ้กินความจ าเป็น หรือก าหนดขอ้มูลให้ไม่เพียงพอ มาให้นกัเรียนฝึก
วิเคราะห์ข้อมูลว่า ขอ้มูลท่ีก าหนดให้ข้อมูลใดใช้ได้บ้าง หรือหาว่าข้อมูลท่ีก าหนดให้เพียงพอ
หรือไม่ 
 2. การพฒันาความสามารถในการวางแผนแกปั้ญหา สามารถท าไดโ้ดย 
     2.1 ตอ้งไม่บอกวิธีการแกปั้ญหากบันกัเรียนโดยตรง แต่ควรใชว้ิธีการกระตุน้ให้คิดดว้ย
ตนเอง เช่น การใช้ค  าถามน า โดยอาศยัข้อมูลต่างๆท่ีโจทยปั์ญหาก าหนดให้ หยุดใช้ค  าถามเม่ือ
นกัเรียนมองเห็นแนวทางในการแกปั้ญหา 
     2.2 ควรส่งเสริมให้นกัเรียนคิดออกมาดงัๆ คือ สามารถบอกให้คนอ่ืนๆทราบวา่ตนเอง
คิดอะไร การคิดออกมาดงัๆอาจอยู่ในรูปการบอก หรือเขียนแผนภาพและแบบแผนแสดงล าดบั
ขั้นตอน การคิดออกมาให้ผูอ่ื้นทราบท าให้เกิดการอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสม 
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     2.3 ควรสร้างลกัษณะนิสัยของนกัเรียนให้รู้จกัคิดวางแผนก่อนลงมือท าส่ิงใดๆเสมอ 
เพราะจะท าให้สามารถประเมินความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหานั้นๆ ควรเน้นวา่วิธีการแกปั้ญหา
นั้นส าคญักวา่ค าตอบท่ีได ้เพราะวธีิการสามารถน าไปใชไ้ดก้วา้งขวางกวา่ 
     2.4 ควรจดัหาปัญหามาใหน้กัเรียนฝึกบ่อยๆซ่ึงตอ้งเป็นปัญหาท่ีทา้ทายและน่าสนใจ 
     2.5 ควรส่งเสริมให้รู้จกัใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา แต่ละขอ้ให้มากกว่าหน่ึงวิธี เพื่อให้
นกัเรียนมีความยดืหยุน่ในการคิด และจะมีโอกาสฝึกการวางแผนมากข้ึน 
 3. การพฒันาความสามารถในการด าเนินการตามแผน ควรฝึกให้นกัเรียนลงมือแกปั้ญหา 
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไวแ้ละควรใหน้กัเรียนฝึกการตรวจสอบการวางแผนก่อนท่ีจะลงมือท าตาม
แผน โดยพิจารณาความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งของแผนท่ีวางไวแ้ละพิจารณาว่าวิธีการเหมาะสม
ถูกตอ้งกบัการแกปั้ญหานั้น ๆ หรือไม่ 
 4. การพฒันาความสามารถในการตรวจสอบผล/ค าตอบ สามารถท าไดโ้ดย 
     4.1 ควรกระตุน้ใหเ้ห็นความส าคญัของการตรวจสอบวธีิท าและค าตอบให้เคยชิน โดยครู
อาจสร้างกิจกรรมให้นกัเรียนไดฝึ้กการตรวจสอบความถูกตอ้ง หาขอ้บกพร่องจากการแสดงการ
แกปั้ญหาท่ีครูยกตวัอยา่งให ้
     4.2 ควรกระตุน้ใหรู้้จกัตีความหมายของค าตอบท่ีไดว้า่มีความหมายสอดคลอ้งกบัปัญหา
หรือไม่ 
     4.3 ควรสนบัสนุนให้ท าแบบฝึกหดั โดยใชว้ิธีการหาค าตอบไดม้ากกวา่หน่ึงวิธีเพื่อเป็น
การตรวจสอบวธีิการท่ีใชน้ั้นกบัวธีิการอ่ืนท่ีสามารถใชห้าค าตอบในปัญหานั้นไดอี้ก 
     4.4 ควรให้นกัเรียนฝึกหดัสร้างโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน เพื่อช่วยท าให้มีความ
เขา้ใจในโครงสร้างของปัญหา ท าใหส้ามารถมองเห็นแนวทางในการคิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิอ่ืน ๆ ได ้

Bitter (1990 : 43 - 44)  ไดเ้สนอวิธีการสอนของครูเพื่อช่วยพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

1. ควรเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจ และไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไปมาสอนนกัเรียน 
2. ควรแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เพื่อใหร่้วมกนัแกปั้ญหา เป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการ

ท างานร่วมกนั 
3. ควรให้นกัเรียนพิจารณาว่าโจทยก์ าหนดขอ้มูลอะไรมาให้ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการ

แกปั้ญหาและยงัตอ้งการใชข้อ้มูลอ่ืนใดบา้งในการแกปั้ญหาขอ้นั้น ๆ 
4. ควรใหน้กัเรียนพิจารณาวา่ ปัญหาถามอะไร ถา้ไม่สามารถบอกไดใ้ห้อ่านปัญหานั้นใหม่

และถา้จ าเป็นจริง ๆ ใหค้รูอธิบายความหมายของค าท่ีใชใ้นปัญหาขอ้นั้นใหน้กัเรียนทราบ 
5. การใหฝึ้กการแกปั้ญหาหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบ่ือกบัการแกปั้ญหาท่ีซ ้ าซากไม่

ทา้ทายความสามารถ 
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6. ควรใหน้กัเรียนท าการแกปั้ญหาบ่อย ๆ จนเคยชินวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียน
การสอน 

7. ควรส่งเสริมให้นกัเรียนแกปั้ญหา โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อจะไดฝึ้กทกัษะและ
ส่งเสริมให้ใช้การแก้ปัญหาหลาย ๆวิธี ในขอ้เดียวกนั เพื่อให้เห็นว่ายงัมีวิธีการอ่ืนๆ อีกท่ีจะใช้
แกปั้ญหาในขอ้นั้นได ้

8. ควรช่วยเหลือนกัเรียนในการเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมส าหรับรูปแบบเฉพาะขอ้
นั้น ๆ 

9. ควรใหน้กัเรียนพิจารณาวา่ ปัญหาในขอ้นั้นคลา้ยกบัปัญหาท่ีเคยพบมาก่อนหรือไม่ 
10. ควรให้เวลากบันกัเรียนในการลงมือแกปั้ญหา อภิปรายผลการแกปั้ญหาและวิธีการ

ด าเนินการแกปั้ญหา 
11. ควรใหน้กัเรียนฝึกการคาดคะเนค าตอบและการทดสอบค าตอบท่ีได ้
จากแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์

ของนกัวิชาการ  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ครูผูส้อนควรก าหนดปัญหาท่ีน่าสนใจ  มีความหลากหลาย  ให้
อิสระแก่นกัเรียนในการคิดหาวิธีแกปั้ญหา และส่งเสริมให้นกัเรียนใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
แกปั้ญหาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
 4.5 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร์ 

อาภา ถนดัช่าง (2534 : 23) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริมการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวว้า่ 

1. ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนใหเ้ด็กมีอิสระ กลา้คิด กลา้แสดงออกเพราะการ
คิดหรือกลา้แสดงออกเหล่าน้ีจะช่วยให้ครูรู้จกันกัเรียนดียิ่งข้ึนทั้งในแง่ของสติปัญญาและอารมณ์
หรือปมทางจิตต่างๆ ซ่ึงครูควรหาวธีิส่งเสริมและช่วยเหลืออยา่งเหมาะสมต่อไป 

2. การใหเ้ด็กคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งฉลาดนั้น จะตอ้งอาศยัส่ิงเร้าหรือการกระตุน้ท่ีดี คือมีการ
เสนอปัญหาหรือประเด็นใหคิ้ด ทา้ทาย น่าสนใจและเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ครูอาจใหค้วามรู้ในรูป
ของขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาหาทางเลือก แต่ในขั้นตดัสินใจควรให้นกัเรียนตดัสินใจดว้ย
ตนเอง แมก้ารตดัสินใจนั้นจะผดิพลาดเพื่อใหเ้ด็กรับผดิชอบตนเองและรู้จกัควบคุมตนเองต่อไป 

Driscoll (1983 : 72) กล่าววา่ครูจะตอ้งมีบทบาทในการสอนการแกปั้ญหา คือ 
 1. ครูตอ้งออกแบบปัญหาเพื่อการแกปั้ญหา 
 2. ครูตอ้งสอนปัญหาส าหรับการแกปั้ญหาโดยตรง 
 3. ครูตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 4. ครูตอ้งใหค้วามส าคญักบักิจกรรมการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
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Schoenfeld (1989 : 83 - 103) ไดส้รุปบทบาทครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวว้า่ 

1. ช่วยใหน้กัเรียนยอมรับความทา้ทายวา่ ปัญหาจะไม่ใช่ปัญหาจนกวา่เขาตอ้งการจะแกม้นั 
2. สร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนการแกปั้ญหาท่ีไม่คุน้เคยและไม่ตกอยูใ่นความกลวั 
3. ให้นกัเรียนไดท้  างานในแนวทางของตนเองเพื่อหาค าตอบ โดยครูช่วยเท่าท่ีจ  าเป็นแต่

ไม่ใช่การบอกค าตอบ 
 จากแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัวิชาการ  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ี
สนบัสนุนการคิดแกปั้ญหา ก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเหมาะสมกบักบัวยัของผูเ้รียน แต่สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา และครูควรใชค้  าถามท่ีช่วยกระตุน้ความคิดในการแกปั้ญหาของนกัเรียนอยูต่ลอด เพื่อฝึก
ใหน้กัเรียนไดคิ้ดหาวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย 

4.6 การวดัและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 แนวคิดในการวดัและประเมินผลความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจ าเป็นและส าคญัซ่ึงช้ีให้
ครูผูส้อน ผูเ้รียนไดท้ราบวา่ในแต่ละขั้นของการจดัการเรียนการสอนประสบความส าเร็จมากนอ้ย
เพียงใด ในมาตรฐานการประเมินของ NCTM มาตรฐานท่ี 5 : ระบุวา่ การประเมินความสามารถ
ของนักเรียนในการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นการจดัหาหลักฐานร่องรอยท่ีนักเรียน
สามารถ 1) สร้างปัญหา 2) ประยุกต์ใช้ยุทธวิธีท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 3) แก้ปัญหา 4) 
ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายตีความหมายของผลลัพธ์ 5) สร้างรูปทั่วไปของค าตอบ 
(NCTM,1989 : 209 อา้งถึงในปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2544 : 50) สิริพร ทิพยค์ง (2537 : 291-293 อา้งถึง
ใน อญัชุลี พนัธ์เครือบุตร, 2544 :17-18) ไดเ้สนอแนะว่า การวดัผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนควรเป็นการช้ีให้นักเรียนไดเ้ห็นพฒันาการในดา้นการเรียนของตนเอง โดยครูใช้การวดั
แบบอิงเกณฑ์ ซ่ึงเป็นการวดัท่ีแสดงให้เห็นความสามารถของนกัเรียนแต่ละคนว่ามีความสามารถ
หรือไดเ้รียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์มากนอ้ยเพียงใด โดยไม่น าความสามารถไปเปรียบเทียบกบักลุ่ม
แต่อาจมีเกณฑม์าตรฐานก าหนดอยา่งชดัเจนวา่ ตอ้งการให้นกัเรียนมีความสามารถมากนอ้ยเพียงใด 
ส่วนการประเมินผล นอกจากดูคะแนนสอบของนกัเรียนแลว้ ครูควรดูผลจากการท าแบบฝึกหดัของ
นกัเรียนระหวา่งเรียน การตอบค าถาม การร่วมกิจกรรมของนกัเรียน และการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนระหว่างเรียน การสัมภาษณ์นักเรียน ทั้ งน้ีเพราะคะแนนสอบอย่างเดียวไม่ได้บ่งช้ี
ความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ดงันั้น แนวโน้มการวดัและประเมินผลการ
เรียน ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
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 1. แบบทดสอบ ควรเนน้กระบวนการคิด การไดม้าซ่ึงค าตอบส าคญักวา่ค าตอบท่ีนกัเรียน
คิดได ้
 2. แบบทดสอบท่ีใชค้วรเป็นอตันยัท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหา 
 3. ครูควรมีการวนิิจฉยัความรู้พื้นฐานของนกัเรียนก่อนการสอนเน้ือหาใหม่ 
 การประเมินผลงานท่ีนักเรียนท า โดยครูมอบหมายโครงการเก่ียวกับคณิตศาสตร์ ให้
นกัเรียนร่วมกนัรับผิดชอบท าเป็นกลุ่ม เม่ือนกัเรียนท าโครงการเสร็จแลว้ครูควรให้นกัเรียนทุกคน
ในกลุ่มประเมินผลการท างานของตนเองและสมาชิกภายในกลุ่มโดยการให้คะแนน และครู
ประเมินผลงานท่ีนักเรียนท าด้วยแล้วน าผลการประเมินของแต่ละกลุ่มมาสรุป โดยพิจารณาจาก
คะแนนท่ีนกัเรียนประเมินตนเอง คะแนนท่ีนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มประเมินให้เพื่อนสมาชิกและ
การประเมินของครู ซ่ึงนักเรียนแต่ละคนอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากัน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัผลงานของ
ตนเอง 
 นอกจากน้ี Charles , Lester and O.Daffer (1987 : 15-61 อา้งถึงในนวลละออง                    
ปิริยะ, 2551 : 45 ) Lester and Kroll ( 1991 : 278-282 อา้งถึงใน นวลละออง ปิริยะ, 2551 : 45) ได้
เสนอแนะวธีิการประเมินในชั้นเรียนวา่สามารถประเมินไดอี้กหลายวธีิดงัน้ี 
 1. การสังเกตและสอบถามนกัเรียน ขณะท่ีนกัเรียนก าลงัท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ จะท า
ให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัทกัษะ กระบวนการคิด เจตคติและความเช่ือ ซ่ึงการสังเกตสามารถท าไดท้ั้ง
อยา่งไม่เป็นทางการ ขณะเดินดูการปฏิบติังานของนกัเรียน และการสังเกตอยา่งเป็นทางการจากการ
สัมภาษณ์ การเลือกค าถามขณะท าการสังเกตนบัเป็นส่ิงส าคญั เช่น ถามเพื่อกระตุน้ให้คิด ถามเพื่อ
ช้ีแนะ ถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ ครูควรบนัทึกการสังเกตโดยอาจบนัทึกลงใน บตัรบนัทึก 
แบบส ารวจรายการ แบบประมาณค่าหรือแบบบนัทึกการสังเกต การสังเกตเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการ
เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการคิดและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
 2. การตรวจผลงาน เป็นการพิจารณาถึงกระบวนการแกปั้ญหา โดยพิจารณาว่านักเรียน
ด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งไร ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัของผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นหลกั มีวิธีการตรวจผลงาน
นกัเรียนท่ีส าคญั 2 วิธี คือ การตรวจให้คะแนนแต่ละขั้นตอนของการแกปั้ญหา (Analytic Scoring)
เป็นการตรวจให้คะแนนโดยก าหนดระดับการให้คะแนนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
แกปั้ญหาและตรวจให้คะแนนภาพรวม (Holistic Scoring) เป็นการให้คะแนนภาพรวมของผลงาน
แก้ปัญหา ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีสัมพนัธ์ในกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา ให้ค่า
คะแนนหน่ึงส าหรับผลการแก้ปัญหาทั้งหมด ซ่ึงต่างจากการให้คะแนนในแต่ละขั้นตอนการ
แกปั้ญหา 
 3. การประเมินจากการเขียน นบัวา่เป็นส่วนส าคญัของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประเมิน
จากการเขียน สามารถพิจารณาไดจ้าก 3 ลกัษณะ คือ 
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     3.1 การเขียนรายงานผลของตนเอง ( Self-reports) เหมาะส าหรับใชป้ระเมินความรู้สึก
และความเช่ือถือเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ มากกวา่ท่ีจะวดัจากพฤติกรรมการแสดงออก ควรใชก้ารเขียน
รายงานผลของตนเองประกอบแบบประเมินแบบอ่ืนๆ 
     3.2 การเขียนรายงานในชั้นหรือการบา้น เหมาะท่ีจะใช้ประเมินความเขา้ใจในมโนมติ
ทางคณิตศาสตร์และใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับครูในการวางแผนบทเรียนต่อไป 
     3.3 การเขียนในการสอบ ส่วนใหญ่แลว้การเขียนเก่ียวกบัคณิตศาสตร์มกัจะเป็นการเขียน
การทดสอบ 
 4. ประเมินจากผลงานท่ีเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มขอ้มูลส่วนบุคคล โดยปกติแลว้แฟ้มขอ้มูล
ส่วนบุคคลจะรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากการสอบ จากการบา้นและผลงานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นจุดส าคญัท่ี
จะน ามาประเมินผลรวมสุดทา้ยใหใ้หเ้กรด 
 5. แบบสอบ โดยทัว่ไปมกัจะเน้นให้นกัเรียนหาค าตอบท่ีถูกตอ้งของปัญหา ไม่ไดเ้น้นถึง
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ดงันั้นในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียน จึงควรเนน้ท่ีจะก าหนดขอ้ค าถามท่ีมุ่งประเมินกระบวนการคิดการแกปั้ญหาดว้ย 
 จากแนวคิดการวดัและประเมินผลความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้  ผูว้จิยัสรุปไดว้า่มี  5  แบบ  ไดแ้ก่  การสังเกตและสอบถามนกัเรียน  การตรวจผลงาน  การ
ประเมินจากการเขียน  การประเมินจากผลงานท่ีเก็บรวบรวมในแฟ้มขอ้มูลส่วนบุคคล และการท า
แบบทดสอบ  ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกการวดัและประเมินผลโดยการท าแบบทดสอบ 

4.7 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 การให้คะแนนจ าเป็นตอ้งสร้างเกณฑ์หรือแนวทางในการให้คะแนน การให้คะแนน คือ 
การตอบค าถามวา่นกัเรียนท าอะไรไดส้ าเร็จ หรือมีระดบัความส าเร็จในขั้นต่าง ๆ กนั หรือมีผลงาน
เป็นอยา่งไร การใหค้ะแนนมีเกณฑด์งัน้ี 
 1. การใหค้ะแนนภาพรวม (Holistic Scoring) เป็นการให้คะแนนช้ินงานโดยดูภาพรวมของ
ช้ินงาน 
 2. การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring) เพื่อให้การมองคุณภาพหรือ
ความสามารถของนกัเรียนมีความชดัเจน จึงมีการแยกองคป์ระกอบของการให้คะแนนและอธิบาย
คุณภาพของผลงานเป็น 4 ดา้น คือ 
     2.1 ความเขา้ใจในความคิดรวบยอด ขอ้เท็จจริง เป็นการแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีความ
เขา้ใจในความคิดรวบยอด หลกัการในการแกปั้ญหา 
     2.2 การส่ือความหมาย คือ ความสามารถในการอธิบาย น าเสนอ การบรรยายเหตุผล 
แนวคิด ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดดี้ มีความคิดสร้างสรรค์ 
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     2.3 การใช้กระบวนการและยุทธวิธี สามารถเลือกใช้ยุทธวิธี กระบวนการท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     2.4 ผลส าเร็จของงาน ความถูกตอ้งแม่นย  า หรืออธิบายท่ีมาและตรวจสอบผลงาน 
 สิริพร ทิพยค์ง (2544 : 38-49) กล่าวถึง คะแนนเกณฑก์ารประเมินการแกปั้ญหา มีดงัน้ี 
 1. ความเขา้ใจปัญหา 
     0 คะแนน ส าหรับความเขา้ใจปัญหาท่ีไม่ถูกตอ้ง 
      1 คะแนน ส าหรับความเขา้ใจโจทยบ์างส่วนไม่ถูกตอ้ง 
     2 คะแนน ส าหรับความเขา้ใจปัญหาไดถู้กตอ้ง 
 2. การเลือกวธีิการแกปั้ญหา 
     0 คะแนน ส าหรับการเลือกวธีิการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง 
     1 คะแนน ส าหรับเลือกวธีิการแกปั้ญหาซ่ึงอาจจะน าไปสู่ค าตอบท่ีถูกแต่ยงัมีบางส่วนผิด 
โดยอาจเขียนประโยคคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
     2 คะแนน ส าหรับการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกตอ้ง และสามารถเขียนประโยค
คณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
 3. การใชย้ทุธวธีิการแกปั้ญหา 
     0 คะแนน ส าหรับการน ายทุธวธีิการแกปั้ญหาไปใชไ้ม่ถูกตอ้ง 
     1 คะแนน ส าหรับการน ายทุธวธีิการแกปั้ญหาบางส่วนไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 
     2 คะแนน ส าหรับการน ายทุธวธีิการแกปั้ญหาไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 
 4. การตอบ 
     0 คะแนน เม่ือไม่ไดร้ะบุค าตอบ 
     1 คะแนน ส าหรับการตอบค าถามท่ีไม่สมบูรณ์ หรือใชส้ัญลกัษณ์ผดิ 
     2 คะแนน ส าหรับการตอบค าถามไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
 5. การใหค้ะแนนในภาพรวม เป็นการมองผลผลิตการแกปั้ญหาทั้งหมด โดยก าหนดในช่วง 
0-4 คะแนน ดงัน้ี 
     0 คะแนน เม่ือกระดาษวา่งเปล่าหรือมีขอ้มูลง่ายๆ แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานการคิดค านวณ 
มีค  าตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่แสดงวธีิการหาค าตอบ 
     1 คะแนน เม่ือมีร่องรอยปรากฏว่าพบวิธีการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง และคดัลอกขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นในการแกปั้ญหาใหเ้ห็นวา่มีความเขา้ใจปัญหา มีร่องรอยการแสดงยุทธวิธีในการหาค าตอบท่ี
เหมาะสมแต่ไม่ส าเร็จ 
     2 คะแนน เม่ือแสดงยุทธวิธีการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งแต่ค านวณผิดพลาด และร่องรอย
ปรากฏว่ามีความเข้าใจปัญหา แต่ไม่แสดงการแก้ปัญหาเพียงพอท่ีจะคน้พบค าตอบได้ หรือ ใช้
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วิธีการค านวณผิดพลาดจึงไดค้  าตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง นกัเรียนพบค าตอบของปัญหายอ่ยแสดงวิธีท าได้
ถูกตอ้งแต่กระบวนการท างานไม่ถูกตอ้ง หรือไม่แสดงใหเ้ห็นกระบวนการท างาน 
     3 คะแนน เม่ือมีเคร่ืองมือท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา สามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งแต่
เขา้ใจผิดพลาดบางส่วนท าให้ค  าตอบผิดพลาดในบางส่วนท าให้ค  าตอบผิด มียุทธวิธีแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมแต่ค าตอบผดิโดยไม่ปรากฏเหตุผล หรือ มีค าตอบบางส่วนถูกตอ้ง แสดงวิธีการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้ง เลือกยทุธวธีิการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งแต่การแกปั้ญหาไม่สมบูรณ์ 
     4 คะแนน เม่ือนกัเรียนแกปั้ญหาผดิพลาดเล็กนอ้ยและความผดิพลาดนั้นไม่ส่งผลกระทบ
ต่อขอ้มูลอ่ืน ๆ นกัเรียนแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง สมบูรณ์ ไดค้  าตอบถูกตอ้ง 
 6. การใหค้ะแนนแบบประเมินค่า เป็นวิธีการประเมินผลการแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีแสดง
การคิดค านวณโดยการให้คะแนนตามอตัราส่วนของการคิดค านวณ คะแนนอยูใ่นช่วง 0-4 คะแนน 
มีหลกัเกณฑ์ คือ ถา้คิดค านวณไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ได ้4 คะแนน ถา้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์คะแนนจะ
ลดลงตามล าดบั ก่อนการให้คะแนนดว้ยวิธีการประเมินค่าจะตอ้งตั้งเกณฑ์ให้คะแนนไวก่้อนจึงจะ
ยติุธรรม แต่ถา้ครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยไม่ควรใชว้ธีิการประเมินค่า เพราะการให้คะแนนนั้นครูตอ้ง
ตอบไดว้่านกัเรียนคิดค านวณไดม้ากน้อย สมบูรณ์อยู่ในระดบัใด หากครูขาดประสบการณ์อาจท า
ใหเ้กิดการผดิพลาดไดง่้าย 
 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นเก่ียวกับเกณฑ์ในการให้คะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าเกณฑ์ในการให้คะแนนมี 2 แบบท่ีส าคญั คือการให้
คะแนนภาพรวมและการให้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ  ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์แบบแยกองคป์ระกอบ คือให้คะแนน 1 – 3 คะแนน 
ในประเด็นการก าหนดปัญหาจากโจทย ์ การเลือกยทุธวธีิแกปั้ญหา  การแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา 
และการสรุปค าตอบ   
 
5. ยุทธวธีิแก้ปัญหา 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 : 11-36) กล่าวว่า ในการ
แก้ปัญหาหน่ึง ๆ  นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานท่ีเพียงพอและเข้าใจกระบวนการ
แกปั้ญหาดีแลว้  การเลือกยทุธวธีิแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ท่ีช่วยในการแกปัญหา  ถา้นกัเรียนมีความคุน้เคยกบัยุทธวิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและหลายก
หลายแลว้  นกัเรียนสามารถเลือกยุทธวิธีเหล่านั้นมาใช้ไดท้นัที  ยุทธวิธีแกปั้ญหาท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัและสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดดี้ ท่ีพบบ่อยในคณิตศาสตร์มี 11  ยทุธวธีิ ดงัน้ี 
 1. การค้นหาแบบรูป  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาความสัมพนัธ์ของข้อมูลท่ีมี
ลกัษณะเป็นระบบหรือเป็นแบบรูปในสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ แลว้คาดเดาค าตอบ  ซ่ึงค าตอบท่ีได้
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จะยอมรับวา่เป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง เม่ือผา่นการตรวจสอบยืนยนั  ยุทธวิธีน้ีมกัจะใชใ้นการแกปั้ญหา
ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองจ านวนและเรขาคณิต  การฝึกฝนการคน้หาแบบรูปในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ า จะ
ช่วยนักเรียนในการพฒันาความรู้สึกเชิงจ านวนและทกัษะการส่ือสาร  ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีช่วยให้
นกัเรียนสามารุประมาณและคาดคะเนจ านวนท่ีพิจารณาโดยยงัไม่ตอ้งคิดค านวณก่อน  ตลอดจน
สามารถสะทอ้นความรู้คามเขา้ใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดของตนได ้
 2. การสร้างตาราง  เป็นการจดัระบบขอ้มูลใส่ในตาราง  ตารางท่ีสร้างข้ึนจะช่วยในการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ อนัจะน าไปสู่การคน้พบแบบรูปหรือขอ้ช้ีแนะอ่ืน ๆ ตลอดจนช่วยให้ไม่
หลงลืมหรือสับสนในกรณีใดกรณีหน่ึง  เม่ือตอ้งแสดงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดของปัญหา 
 3. การเขียนภาพหรือแผนภาพ  เป็นการอธิบายสถานการณ์และแสดงความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลต่าง ๆ ของปัญหาด้วยภาพหรือแผนภาพ  ซ่ึงการเขียนภาพหรือแผนภาพจะช่วยให้เขา้ใจ
ปัญหาไดง่้ายข้ึน  และบางคร้ังก็สามารถหาค าตอบของปัญหาไดโ้ดยตรงจากภาพหรือแผนภาพนั้น 
 4. การแจงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด เป็นการจดัระบบขอ้มูล  โดยแยกเป็นกรณี ๆท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมด ในการแจงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด  นกัเรียนอาจขจดักรณีท่ีไม่ใช่ออกก่อน แลว้ค่อยคน้หา
ระบบหรือแบบรูปของกรณีท่ีเหลืออยู่  ซ่ึงถา้ไม่มีระบบในการแจงกรณีท่ีเหมาะสม  ยุทธวิธีน้ีก็จะ
ไม่มีประสิทธิภาพ  ยุทธวิธีน้ีจะใชไ้ดดี้ถา้ปัญหานั้นมีจ านวนกรณีท่ีเป็นไปไดแ้น่นอน  ซ่ึงบางคร้ัง
เราอาจใชก้ารคน้หาแบบรูปและการสร้างตารางมาช่วยในการแจงกรณีดว้ยก็ได ้
 5. การคาดเดาและตรวจสอบ  เป็นการพิจารณาขอ้มูลและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีปัญหาก าหนด
ผสมผสานกบัประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างขอ้ความคาดการณ์  แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้ความคาดการณ์นั้น  ถา้การคาดเดาไม่ถูกตอ้งก็คาดเดาใหม่โดยอาศยัประโยชน์จากความ
ถูกตอ้งของการคาดเดาในคร้ังแรก ๆ เป็นกรอบในการคาดเดาค าตอบของปัญหาคร้ังต่อไป  นกัเรียน
ควรคาดเดาอยา่งมีเหตุผลและมีทิศทาง  เพื่อใหส่ิ้งท่ีคาดเดานั้นเขา้ใกลค้  าตอบท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
 6. การเขียนสมการ  เป็นการแสดงสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีก าหนดของปัญหาในรูปของสมการ  
ซ่ึงบางคร้ังอาจเป็นอสมการก็ไดใ้นการแกส้มการนกัเรียนตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อหาวา่  
ขอ้มูลและเง่ือนไขท่ีก าหนดมามีอะไรบา้ง  และส่ิงท่ีตอ้งการหาคืออะไร  หลงัจากนั้นก าหนดตวั
แปรแทนส่ิงท่ีตอ้งการหาหรือแทนส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีก าหนดมาให้  แลว้เขียนสมการหรือ
อสมการแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเหล่านั้น  ในการหาค าตอบของสมการ  มกัใชส้มบติัของการ
เท่ากนัมาช่วยในการแกสมการ  ซ่ึงได้แก่  สมบติัสมมาตร  สมบติัถ่ายทอด  สมบติัการบวกและ
สมบติัการคูณ  และเม่ือใชส้มบติัของการเท่ากนัมาช่วยแลว้  ตอ้งมีการตรวจค าตอบของสมการตาม
เง่ือนไขของปัญหา  ถา้เป็นไปตามเง่ือนไขของปัญหาถือวา่ค าตอบท่ีไดเ้ป็นค าตอบทุกถูกตอ้งของ
ปัญหาน้ี  ยทุธวธีิน้ีมกัใชบ้่อยในปัญหาทางพีชคณิต 
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 7. การคิดแบบยอ้นกลบั  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพิจารณาจากผลยอ้นไปสู่เหตุ  โดยเร่ิม
จากขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นตอนสุดทา้ย  แลว้คิดยอ้นขั้นตอนกลบัมาสู่ขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นตอนเร่ิมตน้  การ
คิดแบบยอ้นกลบัใชไ้ดดี้กบัปัญหาท่ีตอ้งการอธิบายถึงขั้นตอนการไดม้าซ่ึงค าตอบ 
 8. การเปล่ียนมุมมอง  เป็นการเปล่ียนการคิดหรือมุมมองให้แตกต่างไปจากท่ีคุน้เคยหรือท่ี
ตอ้งท าตามขั้นตอนทีละขั้น  ทั้งน้ีเพื่อใหแ้กปั้ญหาไดง่้ายข้ึน  ยทุธวิธีน้ีมกัใชใ้นกรณีท่ีแกปั้ญหาดว้ย
ยทุธวธีิอ่ืนไมไดผ้ล ส่ิงส าคญัของยทุธวธีิน้ีก็คือ  การเปล่ียนมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 9. การแบ่งเป็นปัญหาย่อย  เป็นการแบ่งปัญหาใหญ่หรือปัญหาท่ีมีความซับซ้อนหลาย
ขั้นตอนออกเป็นปัญหาย่อยหรือเป็นส่วน ๆ ซ่ึงในการแบ่งเป็นปัญหาย่อยนั้น  นักเรียนอาจลด
จ านวนของข้อมูลลงหรือเปล่ียนข้อมูลให้อยู่ในรูปท่ีคุน้เคยและไม่ซับซ้อน หรือเปล่ียนให้เป็น
ปัญหาท่ีคุน้เคยหรือเคยแกปั้ญหามาก่อนหนา้น้ี 
 10. การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์  เป็นการอธิบายขอ้ความหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัญหานั้นว่าเป็นจริง  โดยใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์มาช่วยในการแกปั้ญหา  บางปัญหาเราใชก้าร
ใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร์ร่วมกบัการคาดเดาและตรวจสอบ หรืการเขียนภาพและแผนภาพ จนท า
ให้บางคร้ังเราไม่สามารถแยกการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ออกจากยุทธวิธีอ่ืนไดอ้ย่างเด่นชัด  
ยทุธวธีิน้ีมกัใชบ้่อยในปัญหาทางเรขาคณิตและพีชคณิต 
 11. การให้เหตุผลทางออ้ม  เป็นการแสดงหรืออธิบายขอ้ความหรือขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัญหานั้นว่าเป็นจริง  โดยการสมมติว่าขอ้ความท่ีตอ้งการแสดงนั้นเป็นเท็จ  แล้วหาข้อขดัแยง้
ยุทธวิธีน้ีมกัใช้กับการแก้ปัญหาท่ียากแก่การแก้ปัญหาโดยตรง และง่ายท่ีจะหาข้อขดัแยง้เม่ือ
ก าหนดใหข้อ้ความท่ีจะแสดงเป็นเทจ็ 
 จากยุทธวิธีแกปั้ญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่ายุทธวิธีแกปั้ญหาท่ีจะน ามาใช้ใน
การพฒันาการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษานั้น ไดแ้ก่ การสร้างตาราง   
การเขียนภาพหรือแผนภาพ  การแจงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด  การเขียนสมการ  การเปล่ียนมุมมอง 
และการแบ่งเป็นปัญหายอ่ย  
 
6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 6.1 งานวจัิยในประเทศ 

กองสิน อ่อนวาด (2550 : 70) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผลการวิจยัพบว่า 
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใชก้ารเรียนแบบ
ร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
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 จนัทรา  ศิลปะรายะ (2551 : 165) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการปฏิบติัการพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านไร่สีสุก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อ านาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า 1) การพฒันาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังจากใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีครอบคลุมเน้ือหาคณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวแลว้ นกัเรียนจ านวนร้อยละ 76.92  ของนกัเรียนทั้งหมด (จ านวน 20 คน) 
มีทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 65 ข้ึนไป  2) กระบวนการในการพฒันาทกัษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และใช้ขั้นตอนในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสังเคราะห์มาจากหลกัความ
พอเพียงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนได้แก่ ขั้นท่ี 1 ปรับความรู้พื้นฐานก่อน
แกปั้ญหา ขั้นท่ี 2 พึ่งพาอาศยักนั ขั้นท่ี 3 แบ่งปันความรู้ ขั้นท่ี 4 สู่การพึ่งพาตนเอง ในแต่ละขั้นตอน
นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การแก้ปัญหาของโพลยา ไดแ้ก่ 1) ท าความเขา้ใจปัญหา 2) วางแผนแกปั้ญหา 3) ด าเนินการตาม
แผน 4) ตรวจสอบ เป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีท าให้นกัเรียนไดใ้ช้ทั้งกระบวนการเรียนรู้การ
แก้ปัญหาตามกระบวนการของโพลยาและได้ใช้ทั้งกระบวนการของคุณธรรมตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนจึงเกิดการบูรณาการประสบการณ์และกฎเกณฑ์ท่ีได้จากการสร้าง
แนวคิดอยา่งมีความหมาย มีโอกาสคิดอยา่งมีอิสระไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี รวมถึง
การแสดงความกา้วหนา้และความสามารถในการแกปั้ญหา ช่วยให้นกัเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัและเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553 : 158) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การสอน
รูปแบบ PCSSC Model มีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนประกอบดว้ย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ 
ขั้นน าสู่กรณีศึกษา ขั้นสรรคห์าวิธีแกไ้ข ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบสานสร้างความรู้ใหม่
ท าใหน้กัศึกษาวชิาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนโดยภาพรวมในระดบัมาก  ทั้งน้ีด้านประโยชน์และความพึงพอใจท่ีได้รับมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 
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ภทัรา ยางเด่ียว (2553 : 92 ) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การสร้างบทเรียนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท่ีเรียนโดยกระบวนการกรณีศึกษา ในวิชาการถ่ายภาพส าหรับบณัฑิตศึกษา  ซ่ึงใช้กรณีศึกษา 5 
ขั้นตอน คือ 1) การมองภาพรวมของปัญหาท่ีเหมาะสม 2) เร่ิมต้นท างานแก้ปัญหาจากส่ิงท่ีรู้           
3) พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ พร้อม ๆ กนัในทนัที 4) สร้างค าตอบชัว่คราว และ 5) พิจารณาถึง
ค าตอบ  ผลการวจิยัพบวา่  ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เกษศิริ การะเกษ (2553 : 170 ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหา วิชาวิทยาศาสตร์
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาป่ีท่ี 6 ซ่ึงใช้กรณีศึกษา 5 ขั้นตอนคือ 1) การมองภาพรวมของ
ปัญหาท่ีเหมาะสม 2) เร่ิมตน้ท างานแกปั้ญหาจากส่ิงท่ีรู้ 3) พิจารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ พร้อม ๆ กนั
ในทนัที 4) สร้างค าตอบชัว่คราว และ 5) พิจารณาถึงส่ิงท่ีตามมา  ผลการวิจยัพบวา่ ผลการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

วิไล โพธ์ิช่ืน (2555 : 133) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์ของของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการวิจยั
พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี 2) ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยนกัเรียนเห็นดว้ยมากใน
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมา คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
Fuschetti  (2002 : 4509) ไดส้ ารวจกระบวนการแกปั้ญหาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

และผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา  กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูง  โดยแกปั้ญหาคณิตศาสตร์แบบให้อธิบาย
ด้วยวาจา  ใช้แบบทดสอบให้นักเรียนท าและสัมภาษณ์ไปพร้อม ๆ กนั  ท าการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยสอนยุทธวิธีการแก้ปัญหาเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนพร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมในการแกปั้ญหาของนกัเรียนในดา้นการอ่าน วิเคราะห์ ประมวลค า  
การตีความ  การค านวณและการพิสูจน์  พิจารณารูปแบบของกระบวนการแกปั้ญหาท่ีมี 1 ขั้นตอน 
และ 2 ขั้นตอน  ตลอดจนคน้หา แนวคิดท่ีเกิดข้ึนต่อปัญหาหลาย ๆ รูปแบบใชเ้วลา 10 สัปดาห์  และ
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น าแบบทดสอบชุดเดิมวดัพร้อมสัมภาษณ์อีกคร้ัง  ผลการวิจยัปรากฏวา่ 1) นกัเรียนทั้งหมดมีปัญหา
ในการวิเคราะห์  การค านวณและการแปลความหมาย 2) กระบวนการท่ีนักเรียนไม่ไดใ้ช้ในการ
สัมภาษณ์คร้ังแรก  แต่น ามาใชใ้นการสัมภาษณ์คร้ังท่ี 2 3) การแกปั้ญหาท่ีมีขั้นตอนเดียวมีความยาก
ในดา้นการวเิคราะห์ การค านวณ  และการตรวจค าตอบ  4) โจทยปั์ญหาท่ีมีขั้นตอนเดียวท่ีง่ายท่ีสุด
คือ เส้นรอบรูป  เร่ืองท่ียากท่ีสุดคือ เร่ืองท่ีเก่ียวกับการเปรียบเทียบในการเลือกซ้ือของ และ 5) 
โจทยปั์ญหาท่ีมีสองขั้นตอนท่ีง่ายท่ีสุดคือ เร่ืองเก่ียวกบัการวดัเชิงเส้น  เร่ืองท่ียากท่ีสุดคือ การคิด
ราคาสินคา้ท่ีมีการลดราคา 
 Hays (2008 : 283 ) ไดท้  าการศึกษาการใช้กรณีศึกษา (Case – Based  Learning) เป็น
รูปแบบการสอนเพื่อการออกแบบสู่การน าไปใช้ โดยเฉพาะการสอนในสาขาวิชาทางการแพทย ์ 
รูปแบบดงักล่าว จะช่วยใหน้กัเรียนเช่ือมโยงความคิดของตนเองสร้างเป็นภาพอนาคตเพื่อสนองการ
เรียนรู้แบบมีผูส้อนเป็นผูช้ี้น าและการเรียนโดยเน้นการปฏิบติัเป็นหลกั กล่าวโดยสรุปกรณีศึกษา 
ค่อนขา้งคลา้ยกบั PBL แต่อาจจะมีรายละเอียดบางส่วนต่างกนัในช่วงสรุป  กรณีศึกษาจะเนน้การ
แสดงบทบาทและการแกปั้ญหาของผูเ้รียน โดยเน้นความร่วมมือแบบทีมมากกว่า และยงัเนน้การ
สืบคน้ความรู้ท่ีมากกวา่ 
 Manouchehri  and  Almohalwas  (2008 : 242-247) ไดศึ้กษาการตั้งสมมติฐานในการเพิ่ม
ศกัยภาพสู่การเตรียมพร้อมทั้งดา้นวิธีสอนและตวัผูส้อนโดยใช ้Case – Based Task  ในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์  โดยใชก้ารวางแผนร่วมเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป  เป็นการเติมเต็มความรู้เดิมผา่นความรู้ความ
เขา้ใจใหม่ในขณะเรียน  ทั้งน้ีผูส้อนตอ้งใหค้วามส าคญัต่อความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิธีสอนพอ ๆ 
กบัทกัษะการส่ือสารและแกปั้ญหาของนกัเรียน  จากขอ้สรุปยงัช่วยให้เราเขา้ใจการใชว้ิธีอภิปรายท่ี
นกัเรียนตอ้งหาขอ้สรุปหรือขอ้สนับสนุนก่อน กล่าวคือ  นักเรียนตอ้งรู้ความหมายและเขา้ใจว่า
คณิตศาสตร์คืออะไรหรือวธีิการท่ีผูส้อนเลือกใชว้า่ควรใชเ้คร่ืองมืออะไร  สอนอยา่งไร เพื่อน าไปสู่
การพฒันาความรู้ให้ผูเ้รียน  ดงันั้นการใช้ Task  (ช้ินงานท่ีให้ผูเ้รียนท าตามท่ีไดรั้บมอบหมาย) ให้
ประสบผลส าเร็จครูผูส้อนจึงตอ้งก าหนดวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีหลากหลายทางคณิตศาสตร์และเพิ่มวิธี
เรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายโดยเน้นวิธีให้ผูเ้รียนส่ือสารความคิดของตนเองกับนักเรียนคนอ่ืน  
อาจจะกล่าวไดว้า่ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อการใชว้ิธีดงักล่าวเพื่อให้เพิ่มความน่าสนใจในการ
เรียนรู้ทั้งระดบัโครงสร้างและสาระวชิา ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ความรู้ในการเรียนและเพื่อให้เกิดการสร้าง
แนวคิดใหม่จากส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนมาก่อนหนา้น้ี 
 Stark , Kopp , and Fischer (2011 : 103) ไดศึ้กษาการใช้กรณีศึกษา (Case – Based  
Learning) ในการท างานแบบหลากชนิดแบบ Domain เชิงซ้อน  กรณีศึกษาการปฏิบติัหนา้ท่ีในทาง
การแพทย์ในระดับนักศึกษาปริญญาตรี  หากเราน า WBL มาใช้ร่วมในชั้นเรียนด้วยการยก
กรณีศึกษาท่ีมีความซับซ้อนท่ีมีองค์ประกอบ คือประสิทธิผลของการยกตวัอย่างและรูปแบบของ
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พฤติกรรมสะทอ้นกลบัมาใช้ในทกัษะการวินิจฉัยสภาพการณ์ของการยกตวัอย่างท่ีสามารถน าไป
สืบคน้ความความสัมพนัธ์ในการใช ้Domain 2 ค่า ในทางการแพทย ์คือ arterial hypertension และ
hyperthyroidism  โดยในการศึกษา Domain ทั้งสองตวัดงักล่าว จะท าให้ประสิทธิผลของการ
ยกตวัอยา่งและรูปแบบพฤติกรรมสะทอ้นกลบัแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากการศึกษาท่ี 1 พบวา่ค่า
ความผิดพลาดของการยกตวัอย่างซ่ึงถูกน ามาใชร่้วมกนักบัพฤติกรรมสะทอ้นกลบัท่ีไดพ้ฒันาแลว้
เพื่อท่ีจะสามารถยกตวัอย่างไดท่ี้มีความซับซ้อนมากข้ึน และระดบัการใช้ความรู้ท่ีสูงข้ึนก็จะมีค่า
ความผิดพลาดในการใช้ตวัอย่างท่ีมากข้ึนดว้ย เช่นการใช้ศพัท์เฉพาะและเง่ือนไขเร่ืองความรู้ ใน
การศึกษาท่ี 2 พบวา่เม่ือท าการเปล่ียน Domain โดยให้มีความซบัซ้อนสูงข้ึน โดยควบคุมปัจจยัเร่ือง
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนของนกัศึกษาพบวา่ การปรับปรุงพฤติกรรมสะทอ้นกลบัจะมีมากข้ึน 
โดยเฉพาะศกัยภาพในการเรียนรู้จะพฒันาข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะความเขา้ใจเร่ืองแนวคิด
ส าคญัเชิงลึกซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็น 

Chen and Others (2013 : 129) ไดศึ้กษาการใชก้รณีศึกษาในการศึกษาทางการแพทยแ์ผน
โบราณมุมมองเชิงระบบสัมพนัธ์ กรณีศึกษาถูกน ามาใชใ้นวงการศึกษาแพทยแ์ผนโบราณมาอยา่ง
ชา้นาน ในขณะท่ีการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยัช้ินน้ีพบวา่ การออกแบบทางการศึกษา เน้ือหา 
และการประเมินผลท่ีมีความหลากหลายตามแต่ละบุคคล จะใชก้ารตรวจสอบความถูกตอ้งของดา้น
ความรู้ โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในแบบทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงได้ผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงพอใจ
ระหว่างกลุ่มนกัเรียนท่ีใช้กรณีศึกษาและกลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มควบคุม โดยมีเพียงนกัเรียนสอง
กลุ่มท่ีแสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักเรียนท่ีใช้กรณีศึกษาได้ผลดีพอ ๆ กบักลุ่มเด็กท่ีใช้วิธีการดั้ งเดิม 
ดงันั้น วธีิกรณีศึกษาจึงถูกน ามาพิจารณาเพื่อใชพ้ฒันาเจตคติของผูเ้รียนให้ดีข้ึน ดงันั้นวิธีดงักล่าวจึง
เป็นวธีิท่ีจะพฒันาการวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นทกัษะและความสามารถทางการเรียนรู้ในตวันกัศึกษา
ให้เกิดข้ึนในลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรืออาจใช้เป็นนวัตกรรม หรือการคิดแบบมี
วจิารณญาณและเป็นการพฒันาการเรียนระดบัคลินิกของนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 Ching (2014 : 124) ไดศึ้กษาเร่ืองความส าคญัของการใช้บทบาทสมมติท่ีมีต่อคุณภาพของ
การตอบสนองกลบัของผูส้อน และการรับรู้ของผูเ้รียนในกิจกรรมกรณีศึกษา ดว้ยการออกเสียงใน
บทเรียนออนไลน์ พบวา่ ไดผ้ลสะทอ้นท่ีเตม็ประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนเม่ือน าบทบาทสมมติมาใช ้และ
ไดผ้ลสะทอ้นกลบัท่ีสัมพนัธ์กบัการก าหนดปัญหาของครูผูส้อนในระดบัท่ีสูง โดย 60% ของผูเ้รียน
ท่ีใชว้ธีิบทบาทสมมติโดยใหพ้วกเขาแสดงและจดัหาการตอบสนองกลบัอยา่งมีนยัส าคญั การใชว้ิธี
กระตุน้ท่ีมีความหลากหลายจะช่วยให้ผูเ้รียนเคน้ศกัยภาพในการตดัสินใจและมีการตอบสนองต่อ
ผูส้อนเพิ่มสูงข้ึน และ 90% ของผูเ้รียนจะมีการตอบสนองกลบักบัผูส้อนอย่างมีนยัส าคญั ทั้งน้ี
งานวิจยัดงักล่าวไดมี้การอภิปรายถึงความส าคญัในการออกแบบการสอนในวงการศึกษาและช่วย
ก าหนดทิศทางของการศึกษาท่ีใชบ้ทบาทสมมติร่วมเพื่อใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของผูส้อนต่อไป 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาทั้งหมด  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา ครูผูส้อนตอ้งรู้ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์  ลกัษณะท่ี
ส าคญัของคณิตศาสตร์  เพื่อท่ีจะไดน้ าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนเขา้ใจไดต้รงกนั  
โดยในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตอ้งมีการน าหลกัจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร์ เขา้
ไปใชร่้วมในการจดัการเรียนการสอนดว้ย  ครูตอ้งมีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ท่ีมีความหลากหลาย น่าสนใจ และสร้างทศันคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ให้กบัผูเ้รียน และมีการปรับ
การเรียนการสอนให้เหมาะกบับริบทของโรงเรียน  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นวิธีการ
สอนท่ีเนน้การน าสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริง หรืออาจเป็นสถานการณ์ท่ีก าหนดข้ึนมา
ท่ีน่าสนใจก็ได ้ โดยครูผูส้อนเป็นผูก้  าหนดหรือให้ตวัผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดก็ได ้ แลว้ให้ผูเ้รียนศึกษา
คน้ควา้วิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหานั้น  ซ่ึงเม่ือน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษามาจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได ้ โดยความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ก็ข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหลายดา้น  ไดแ้ก่ สติปัญญาของผูเ้รียน  ทกัษะพื้นฐานทางการคิดแกปั้ญหาของผูเ้รียน  การจดั
บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผูส้อน  รวมถึงวธีิการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนและระยะเวลา
ในการแก้ปัญหาด้วย  ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ควรมีการสร้างเกณฑ์หรือแนวทางการให้คะแนนอย่างชัดเจน เพื่อจะได้มองเห็น
คุณภาพในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนเป็นรายดา้น  ซ่ึงครูผูส้อนก็ตอ้งให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการ
เลือกยุทธวิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมให้แกผู้เ้รียนอยา่งเขา้ใจ  เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยยุทธวิธีแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์สถาบนัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไดก้  าหนดไว ้11  ยทุธวิธีแกปั้ญหา  แต่ในการจดัการเรียนการสอนเร่ือง อตัราส่วนและ
ร้อยละ  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมในแก้ปัญหาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การสร้างตาราง   การเขียน
ภาพหรือแผนภาพ  การแจงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด  การเขียนสมการ  การเปล่ียนมุมมอง และการ
แบ่งเป็นปัญหายอ่ย   นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษางานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงพบวา่การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วจิารณญาณ การคิดแกปั้ญหา ความสามารถทางการเรียนรู้ในลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการ
ท างานเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ี
เหมาะจะน ามาใชใ้นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  เป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบแผนการวิจยั   
Pre - Experimental Research แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลงั โดยใชแ้บบแผนการทดลอง
แบบ  One - Group Pretest - Posttest Design  โดยมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ไดด้ าเนินการ
ตามล าดบัขั้นตอนการวจิยัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 3 ห้องเรียน  

รวม 120  คน ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยโรงเรียนมีนโยบายในการจดัชั้นเรียนโดยให้แต่ละห้องเรียนมีนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน
เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกนั  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 40  คน  
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยการ
สุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวธีิการจบัสลาก 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา  
 ตวัแปรตน้ (Dependent Variable) ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)ไดแ้ก่ 

1. ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

   3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
กรณีศึกษา 
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เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 

 เน้ือหาท่ีน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้คือเน้ือหาเร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ วิชา
คณิตศาสตร์  รายวิชา  ค22101 ท่ีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระท่ี 1 จ  านวนและการด าเนินการ ซ่ึงประกอบดว้ยเร่ือง
อตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
สัปดาห์ละ 3  ชัว่โมง  เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 ชัว่โมง 
 
แบบแผนการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบแผนการวิจยั Pre - Experimental Research 
แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลงั โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ  One - Group Pretest - 
Posttest Design  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 144)  

 
สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 
 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
    T1 คือ การทดสอบก่อนเรียน 

   X คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
       T2 คือ การทดสอบหลงัเรียน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  เน้ือหาประกอบดว้ยเร่ือง  อตัราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ และการแก้
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ  จ านวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ๆ ละ  3 ชัว่โมง รวม 12  
ชัว่โมง  สัปดาห์ละ 3 คาบ  รวม  4  สัปดาห์ 
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 2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ
 3. แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา 
 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช ้     
กรณีศึกษา  จ านวน  4  แผนการจดัการเรียนรู้   มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี  
 1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
ค าอธิบายรายวิชา  มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั และเน้ือหาสาระวิชาคณิตศาสตร์  หนังสือและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา 
 1.2 วิเคราะห์  เลือกและก าหนดเน้ือหาเพื่อน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้การ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา  ขั้นท่ี 3 เลือกยุทธวิธี
แกปั้ญหา  ขั้นท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูล  ขั้นท่ี 5 การคน้พบผลลพัธ์  ขั้นท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้  และขั้นท่ี 7 
น าผลลพัธ์ไปใช ้  
ตารางท่ี 2  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 

เร่ือง มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
จ านวน

ชัว่โมงสอน  

1 อตัราส่วน 

ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จ านวนและการใชจ้ านวนในชีวติจริง ม.2/4 ใช้
ความรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน  สดัส่วนและร้อยละ
ในการแกโ้จทยปั์ญหา 

3 

2 สดัส่วน 

ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จ านวนและการใชจ้ านวนในชีวติจริง ม.2/4 ใช้
ความรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน  สดัส่วนและร้อยละ
ในการแกโ้จทยปั์ญหา 

3 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ (ต่อ) 
แผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ี 
เร่ือง มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 

จ านวน
ชัว่โมงสอน  

3 ร้อยละ 

ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จ านวนและการใชจ้ านวนในชีวติจริง ม.2/4 ใช้
ความรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน  สดัส่วนและร้อยละ
ในการแกโ้จทยปั์ญหา 

3 

4 
การแกโ้จทยปั์ญหา
เก่ียวกบัอตัราส่วน

และร้อยละ 

ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จ านวนและการใชจ้ านวนในชีวติจริง ม.2/4 ใช้
ความรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน  สดัส่วนและร้อยละ
ในการแกโ้จทยปั์ญหา 

3 

รวม 12 

 
 1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน คือ           
1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน  2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน จ านวน  1 คน         
3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน  1 คนและ 4) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล 
จ านวน  2  คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) ความถูกตอ้งของภาษาท่ี
ใช้และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index 
of item Objective Congruence : IOC) ทั้งน้ีก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตั้งแต่  ≥ 0.50 ข้ึนไป ถือวา่
สอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 177) โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
1.00 
 โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินผล ดงัน้ี 

+1  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
-1  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 แล้วน าคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item  Objective  Congruence : IOC) จากสูตร IOC = 
  

 
 

IOC     หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ∑R     หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N        หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปหาค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  ส าหรับใน
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชต้ามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80 (ชยัยงค ์ พรหมวงศ์, 2540 : 101 – 102) 
โดยน าไปหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน  40  คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple  Random  Sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม และ
ทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ ระหว่างวนัท่ี 14 
ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559  น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบระหว่างเรียนมาค านวณหา
ประสิทธิภาพไดค้่า E1 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมาค านวณหาประสิทธิภาพได้
ค่า E2  โดยมีการค านวณหาค่าสถิติดงัน้ี   

80  ตวัแรก (E1)  คือ คะแนนท่ีไดจ้ากการท าใบงานระหว่างการจดัการเรียนรู้ ได้
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  80  ตวัแรก (E2)  คือ คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ได้
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

เม่ือหาค่าประสิทธิภาพไดแ้ลว้น ามาเทียบเกณฑ ์ ดงัต่อไปน้ี 
สูงกวา่เกณฑ์  เม่ือประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวมี้ค่าเกิน  

2.5% 
เท่ากบัเกณฑ์  เม่ือประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  เท่ากบัเกณฑ์หรือสูงกว่า

ท่ีตั้งไวมี้ค่าไม่เกิน  2.5% 
ต ่ากวา่เกณฑ์  เม่ือประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  ต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ แต่ไม่

ต ่ากวา่เกณฑ ์ 2.5%  ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพรับได ้
 ซ่ึงจากการหาค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การค านวณหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา แบบ
ภาคสนาม (Filed Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 

การทดสอบ จ านวน (คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ประสิทธิภาพ 
กระบวนการ  (E1) 40 48 39.43 82.14 82.14 
ผลลพัธ์ (E2) 40 30 25.13 83.75 83.75 

 

1.7  น าผลท่ีได้จากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกตอ้ง  ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง ดงัน้ี 
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ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 

ค าอธิบายรายวชิา มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  และเน้ือหาวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วเิคราะห์  เลือกและก าหนดเน้ือหาเพ่ือน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ 

โดยใชก้รณีศึกษา 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาความสอดคลอ้งระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (IOC ) 

ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปหาประสิทธิภาพ E1 / E2  แบบภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

น าผลท่ีไดจ้ากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไ้ข  เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกตอ้ง  ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง 

 

  1. ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัเวลา 
  2. ปรับแกใ้บงานโดยเพิ่มพื้นท่ีในการแสดงวิธีท าแต่ละขั้นตอน เน่ืองจากให้พื้นท่ี

นอ้ยเกินไป 
  3. ปรับจ านวนแบบฝึกทักษะในใบงานให้น้อยลด เช่น จาก 5 ข้อ เป็น 2 ข้อ 

เน่ืองจากนกัเรียนท าไม่ทนัเวลา 
สรุปขั้นตอนในการสร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ดงัแผนภูมิท่ี  2 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 4 

ขั้นท่ี 5 

ขั้นท่ี 6 

ขั้นท่ี 7 
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 2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 1 ฉบบั จ านวน 60 ขอ้ 
และคดัเลือกให้เหลือ 30 ขอ้ เพื่อน าไปใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  มีขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพเคร่ืองมือดงัน้ี 

 2.1 ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และศึกษา
ทฤษฎีหลกัการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั 
 2.2 วิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัและจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ท่ีจะน าไป
สร้างเป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และก าหนดตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ   ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  ตารางความสัมพนัธ์ตวัช้ีวดักบัระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

ตวัช้ีวดัชั้นปี 

ระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

กา
รจ
 า 

กา
รเข

า้ใ
จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รว
เิคร

าะ
ห์ 

รว
ม 

1. บอกความหมายของอตัราส่วนและน าไปใชใ้นการแกโ้จทย์

ปัญหาได ้
1  1  2 

2. บอกหลกัและวธีิการหาอตัราส่วนท่ีเท่ากนัได ้ 1    1 

3. สามารถตรวจสอบการเท่ากนัของอตัราส่วนได ้  1   1 

4. หาอตัราส่วนต่อเน่ืองของจ านวนหลาย ๆ จ านวนได ้   1  1 

5. หาสดัส่วนจากอตัราส่วนสองจ านวนได ้   1  1 

6. หาค่าของตวัแปรในสดัส่วนและตรวจสอบค าตอบได ้  1 2  3 

7. แกโ้จทยปั์ญหาและตรวจสอบค าตอบเก่ียวกบัสดัส่วนได ้  1 2  3 

8. เขียนอตัราส่วนใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละได ้  1   1 

9. เขียนร้อยละใหอ้ยูรู่ปอตัราส่วนได ้  1   1 

10. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัราคาขาย ราคาซ้ือ ก าไร และขาดทุนได ้   2 2 4 

11. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลดราคาสินคา้และการซ้ือเงินผอ่นได ้   2 2 4 

12. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้   2 2 4 

13. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัดอกเบ้ียคงตน้และดอกเบ้ียทบตน้ได ้   2 2 4 

รวม 2 5 15 8 30 
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2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 60  ขอ้  เพื่อคดัเลือกน าไปใชจ้ริง  30  ขอ้  ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนคือตอบถูกได ้1 คะแนนและตอบผดิได ้0 คะแนน 

2.4 เสนอแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ น ามาให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาคณิตศาสตร์  2) ด้านวิธีสอน 3) ด้านการสอน
คณิตศาสตร์ และ 4) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  ตรวจสอบและน ามาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC ) ของเคร่ืองมือ  ถา้คะแนนดชันีความ
สอดคลอ้งมีค่า  0.50  ข้ึนไป  แสดงวา่แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละนั้น
ใช้ได ้ มีความเหมาะสมสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์ ซ่ึงได้ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 
0.80 - 1.00     

2.5 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน  40  คน   

2.6 น าผลการทดลองมาวเิคราะห์รายขอ้เพื่อหาคุณภาพตรวจสอบค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบปรนยัคือสัดส่วนจ านวนผูต้อบขอ้สอบถูกในแต่ละขอ้ต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมดโดย
ใชเ้กณฑ์ความยากง่ายระหวา่ง 0.20 - 0.80 ซ่ึงไดค้่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.40 – 0.70 ตรวจสอบ
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบปรนยัคือการตรวจสอบวา่ขอ้สอบสามารถจ าแนกนกัเรียนเก่งและ
นกัเรียนอ่อนไดดี้เพียงใด  โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป  เพื่อคดัเลือกขอ้สอบ
จ านวน  30  ขอ้  จากขอ้สอบทั้งหมด 60  ขอ้ ซ่ึงไดค้่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80 

2.7 ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) คือการตรวจสอบผลการวดัท่ีสม ่าเสมอและ
คงท่ีโดยผูว้จิยัเลือกแบบทดสอบแบบปรนยัท่ีผา่นเกณฑ์มาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดย
วิธีการของคูเดอร์ - ริชาร์ดสันจากสูตร KR-20  โดยใชเ้กณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.75  เป็นตน้ไป 
ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.91   

2.8  ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
2.9 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 
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ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  
 และศึกษาทฤษฎีหลกัการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั 

 

วเิคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัใหค้รอบคลุมสาระคณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ เพ่ือก าหนดขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 

และตวัช้ีวดั 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 

น าแบบทดสอบมาใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  ดา้นวธีิสอน และดา้น

การวดัและประเมินผลตรวจสอบและน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC )ของเคร่ืองมือ 

แบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

น าผลการทดลองมาวเิคราะห์รายขอ้เพ่ือหาคุณภาพตรวจสอบค่าความยากง่ายตรวจสอบค่า

อ านาจจ าแนกตรวจสอบความเช่ือมัน่ 

ปรับปรุงแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 

สรุปขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ดงัแผนภูมิท่ี 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิท่ี 3  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 

 

 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 4 

ขั้นท่ี 5 

ขั้นท่ี 6 

ขั้นท่ี 7 

ขั้นท่ี 8 



 
70 

 

 3. การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ในการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

กรณีศึกษา  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยมีขอบเขตเน้ือหา เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  

เป็นแบบทดสอบอตันยั  โดยครูก าหนดสถานการณ์ปัญหามาให ้ 4  ขอ้  ขอ้ละ 12  คะแนน  รวม  48 

คะแนน  โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

  3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบอตันยัจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

3.2 วิเคราะห์  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีที 2 ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 

ท่ีจะน ามาสร้างเป็นแบบทดสอบ  

3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็น

แบบทดสอบอตันยั  โดยการก าหนดสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ  จ  านวน  8  ขอ้  เพื่อคดัเลือกมาเป็น

เคร่ืองมือวจิยั 4 ขอ้  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  เกณฑใ์หค้ะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3  คะแนน 2  คะแนน 1 คะแนน 
1. การก าหนดปัญหา 

จากโจทย ์ 

วเิคราะห์โจทยแ์ละก าหนด

ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น ชดัเจน 

วเิคราะห์โจทย ์และก าหนด

ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่

ไม่ครบถว้น 

วเิคราะห์โจทยแ์ละ

ก าหนดปัญหาไม่ค่อย

ชดัเจน  

2. การเลือกยทุธวธีิ

แกปั้ญหา 

เลือกวธีิในการแกปั้ญหาได้

อยา่งเหมาะสมกบัปัญหาท่ี

เลือกมากกวา่ 1 วธีิ 

เลือกวธีิในการแกปั้ญหาได้

อยา่งเหมาะสมกบัปัญหาท่ี

เลือกเพียง 1 วธีิ 

เลือกวธีิในการแกปั้ญหา

ไดไ้ม่ค่อยเหมาะสมกบั

ปัญหาท่ีเลือก 

3. การแสดงขั้นตอน

การแกปั้ญหา 

แสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งละเอียด ถูกตอ้ง 

สมบูรณ์ 

แสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา

ได ้ถูกตอ้ง แต่มีขา้มบาง

ขั้นตอน 

แสดงขั้นตอนการ

แกปั้ญหาไม่ละเอียด 

และไม่ครบถว้น 

4. การสรุปค าตอบ สรุปค าตอบสมบูรณ์และ

สามารถตรวจสอบค าตอบ

ไดถู้กตอ้ง 

สรุปค าตอบสมบูรณ์แต่ไม่

ตรวจสอบค าตอบ 

สรุปค าตอบไม่สมบูรณ์

และไม่ตรวจสอบ

ค าตอบ 
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 โดยมีเกณฑค์่าเฉล่ียระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  ดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 เกณฑค์่าเฉล่ียระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์   

  
  3.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาปรับปรุงแกไ้ขค าถามท่ีใช้
ในแบบทดสอบ 

3.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  จ  านวน 8 ขอ้  

ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) ภาษาท่ีใช้  และดา้นการวดัและประเมิน เพื่อน าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruence : IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป  ซ่ึงไดค้่าค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

3.6 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีแกไ้ขแลว้ไป

ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  จ านวน 40 คน ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

3.7 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดบั  แบบ Rubric  Scores    

ซ่ึงมีรายการประเมิน 4 ประเด็น คือ การก าหนดปัญหา จากโจทย์  การเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา        

การแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา  และการสรุปค าตอบ 

3.8 น าผลการทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์

รายขอ้ การวเิคราะห์แบบทดสอบอตันยัเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ คือ การหาค่าความยากง่าย  

และค่าอ านาจจ าแนก  โดยค านวณจากสูตรของ Whitney  and  Sabers  (1970) เกณฑ์ในการ

พิจารณาเก่ียวกบัคุณภาพของแบบทดสอบอตันยั คือ  ขอ้สอบท่ีมีคุณภาพจะมีค่าความยากง่าย (p) 

ระหวา่ง 0.20 – 0.80  ซ่ึงไดค้่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.39 – 0.58  และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 

0.20  ข้ึนไป ซ่ึงไดค้่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.31 – 0.49 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์   

2.50 – 3.00 ดี 
1.50 – 2.49 พอใช ้
1.00 – 1.49 ปรับปรุง 
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3.9 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีคดัเลือก

จ านวน 4 ขอ้  ไปตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 183) มีค่าความเช่ือมัน่

เท่ากบั 0.96 

3.10 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  โดยน าไปใช้กบักลุ่ม

ตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  จงัหวดันครปฐม  

จ านวน  40  คน  โดยประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจดัการ

เรียนรู้ 

สรุปขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ดงัแผนภูมิท่ี 4 
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ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบอตันยัจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

วเิคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีที 2 ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  

น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์รายขอ้ เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของ

แบบทดสอบอตันยั 

สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
เป็นแบบทดสอบอตันยั   

น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

และวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC) 

น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไปทดลองใชก้บั

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 40 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

น าแบบทดสอบมาตรวจสอบหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา ( - Coefficient) ตามวธีิของคอนบาค (Cronbach) 

น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2/1  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  จ านวน 40 คน 

น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี  4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 4 

ขั้นท่ี 7 

ขั้นท่ี 6 

ขั้นท่ี 5 

ขั้นท่ี 8 

ขั้นท่ี 9 
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 4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  ในการจดัการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1  ประเมินความคิดเห็นระหวา่งเรียน โดยประเมินเม่ือเรียนเสร็จส้ินทีละแผนการ
จดัการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นหรือปัญหาท่ีพบในระหว่างเรียนแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ ลงในกระดาษแผน่เล็กท่ีครูจดัเตรียมไวใ้ห้ 
 ส่วนท่ี 2 ประเมินความคิดเห็นหลงัเรียน มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
 1) ศึกษารูปแบบและวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา 
 2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 2  ตอน  ดงัน้ี      

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน เร่ืองอตัราส่วน

และร้อยละ  ท่ีนกัเรียนมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  ซ่ึงถามในประเด็น  1) ดา้นการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 5  ขอ้  2) ดา้นส่ือการเรียนรู้  จ  านวน 5  ขอ้  3) ดา้นการวดัและ

ประเมินผล จ านวน 5  ขอ้  และ 4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ จ  านวน 5  ขอ้ รวมทั้งหมด  

20  ขอ้  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบัคือ  มากท่ีสุด  

มาก  ปานกลาง น้อย  และน้อยท่ีสุด  ของลิเคอร์ท  (Likert’s Five  Rating  Scales) (มาเรียม            

นิลพนัธ์ุ, 2555 : 196) โดยก าหนดเกณฑร์ะดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  ดงัตารางท่ี 7   

ตารางท่ี 7 เกณฑร์ะดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้   
คะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 เห็นดว้ยมาก 
3 เห็นดว้ยปานกลาง 
2 เห็นดว้ยนอ้ย 
1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

  ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปล

ความหมายค่าความคิดเห็นโดยไดจ้ากแนวคิดของ Best  (1986 : 195) ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  เกณฑก์ารแปลความหมายค่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้   

ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น 
4.50 - 5.00   คะแนน เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  คะแนน เห็นดว้ยมาก 
2.50 – 3.49  คะแนน เห็นดว้ยปานกลาง 
1.50 – 2.49  คะแนน เห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.49  คะแนน เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  
 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด  (Open Ended  Form) เก่ียวกบัความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง  จ  านวน 1  ขอ้  ให้
นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น  ใชว้ดัหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
 4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความให้สอดคลอ้งกบัแบบสอบถาม โดยปรับปรุง
ลกัษณะขอ้ค าถามใหแ้ยกเป็นรายดา้นใหช้ดัเจน 
 4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแล้วผูใ้ห้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  คือ         
1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาคณิตศาสตร์  2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน 3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์  และ 4) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
แลว้น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective 
Congruence : IOC ) ของเคร่ืองมือ โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่ 0.50  ข้ึน
ไป  แสดงวา่แบบสอบถามความคิดเห็นนั้นใชไ้ด ้ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
 4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
 ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัแผนภูมิท่ี  5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
76 

 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามก าหนดค่าความคิดเห็น 5 ระดบั   

แบบสอบถามความคิดเห็นเสนอใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  คือ 
 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาคณิตศาสตร์  2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวธีิสอน  3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน
คณิตศาสตร์ และ 4) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมิน  ผลตรวจสอบและน ามาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (IOC) 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน   
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  5  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 การด าเนินการทดลองในการวจัิย 

ในการด าเนินการทดลอง  ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
  1.  ขั้นก่อนการทดลอง    เป็นขั้นท่ีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง  ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 1.1 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  1) แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา  2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและ
ร้อยละ  3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และ 4)แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

 1.2 ผูว้จิยัทบทวนเก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
 1.3 ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ก่อนเรียน
(pretest) ฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบหลงัเรียน 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 4 

ขั้นท่ี 5 
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 2.  ขั้นทดลอง  ผูว้ิจยัด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างไว ้และใช้เคร่ืองมือ
ในการวจิยัท่ีเตรียมไว ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 เวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 4  สัปดาห์ ๆ ละ 3  วนั รวม  12  ชัว่โมง 
  2.2 การจดัช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวนั จดัการเรียนการสอนตามเวลาของการเรียน
การสอนในวชิาคณิตศาสตร์ตามแผนการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
  2.3 เน้ือหาท่ีใช้ทดลองสอนคือ เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค22101 เร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.4 ด าเนินการสอน โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนเอง มีแผนการจดัการเรียนรู้ 1- 4 มี
ขั้นตอนการสอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา  โดยครูให้นักเรียนจดักลุ่มขนาดเล็ก 4-5 คน และครู
น าเสนอกรณีศึกษาท่ีเป็นปัญหาในชีวติประจ าวนั 

ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ปัญหา  โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาในภาพรวม ซ่ึง
จะน าไปสู่การคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมและน ามาอภิปรายร่วมกนั 

ขั้นท่ี 3 เลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัระดมสมองเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและเลือกยทุธวธีิท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 

ขั้นท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูล  โดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือเรียน อินเทอร์เน็ต หรือ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีไดรั้บ 

ขั้นท่ี 5 การคน้พบผลลพัธ์ โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน ายุทธวิธีการแกปั้ญหามา
ใชใ้นการแกปั้ญหา จนไดค้  าตอบของปัญหา 

ขั้นท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้  นกัเรียนตรวจสอบค าตอบท่ีคน้พบ โดยน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีคน้พบหนา้ชั้นเรียนใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย 

ขั้นท่ี 7 น าผลลพัธ์ไปใช ้ โดยนกัเรียนกลุ่มอ่ืนสามารถน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีคน้พบ
ถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกกลุ่มไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
 3.  ขั้นหลงัการทดลอง  ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละ  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest ) ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อน
เรียน ประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ระหวา่งเรียน  และให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติ 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
  1.1.1 หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (E1/E2) โดยใชเ้กณฑ ์ 80/80 

 1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
โดยด าเนินการดงัน้ี 

  1.2.1 ตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบโดยการหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

  1.2.2 ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20 – 0.80 
  1.2.3 ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่  0.20  ข้ึนไป 
  1.2.4 ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบปรนัย โดยใช้สูตร KR-20 

(Kuder Richardson-20) 
1.3 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยด าเนินการดงัน้ี 
  1.3.1 ตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
  1.3.2 ตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(-Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
 1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  ดว้ยการตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence : IOC)  

2.  การทดสอบสมมติฐาน 
2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ         

ใชค้่าสถิติดงัน้ี 
2.1.1  ค่าเฉล่ีย ( x ) 
2.1.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2.1.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  วิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
Dependent  
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2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
 2.2.1 ค่าเฉล่ีย ( x ) 

2.2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

กรณีศึกษา  ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลและประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

 2.3.1 ขอ้มูลจากส่วนท่ี 1 ให้เขียนแสดงความคิดเห็นและปัญหาท่ีพบหลงัเรียน
เสร็จทีละแผนการจดัการเรียนรู้ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
       2.3.2 ขอ้มูลจากส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอนท่ี 1  แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ชนิด  5  ระดบั ใชค้่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

2.3.3 ขอ้มูลจากส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอนท่ี 2  แบบสอบถาม
ปลายเปิด  (Open  End) ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

 
สรุปวธีิด าเนินการวจัิย 
 การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ด าเนินการวจิยัดงัตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 9  วธีิด าเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ในวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละ  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา 

- จัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ 
- ประเมินผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลงั
เรียน 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 
โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยั
ศิลปากร จ านวน  
40  คน 

-แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
-วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ค่าเฉล่ีย  ( x ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.)  และการ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
Dependent 

2. เพื่อศึกษาความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา 

- ตรวจสอบ
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ระหวา่ง
เรียน 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 
โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยั
ศิลปากร จ านวน  
40  คน 

-แบบประเมินความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์   
-วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ค่าเฉล่ีย ( x )  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



 
80 

 

ตารางท่ี 9  วธีิด าเนินการวจิยั (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้
กรณีศึกษา 

- น าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้โดยใช ้
กรณีศึกษาหลงัเรียน 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 
โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยั
ศิลปากร จ านวน  
40  คน 

-แบบสอบถามความคิดเห็น
ส่วนท่ี 1 แบบปลายเปิด 
- วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
วเิคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) 
-แบบสอบถามความคิดเห็น
ส่วนท่ี 2 แบบ Rating  Scale 
5 ระดบั 
-วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการ
ด าเนินการวจิยัตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

ตอนท่ี 2 ผลศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

ตอนท่ี 3 ผลศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่2 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

การผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ผูว้ิจยัน าแผนการจดัการ
เรียนรู้ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 40 
คน  โดยผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
อตัราส่วนและร้อยละ ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  จ านวน 4 แผน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบ
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ คะแนนเตม็ 30 คะแนน ไดผ้ลดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี  10  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน

นกัเรียน (n) 
คะแนนเตม็ X  S.D. t P 

คะแนนก่อนเรียน 40 30 12.30 3.73 
-25.998* .000 

คะแนนหลงัเรียน 40 30 25.45 3.52 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางท่ี 10  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา พบวา่ ผลการเรียนรู้
ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  ของนกัเรียน
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา  ( X = 25.45 , S.D. = 3.52) สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา           
( X = 12.30 , S.D. = 3.73) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 2 คือ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

และจากการศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ผลการเรียนรู้ทั้ง 4 เร่ืองยอ่ย ไดแ้ก่ อตัราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ และการ
แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ มีรายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี 6 
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แผนภูมิท่ี 6 กราฟแสดงผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 6 พบวา่ โดยภาพรวมผลการเรียนรู้หลงัเรียนทุกเร่ืองอยูใ่นระดบัสูง คือมีผล
การเรียนรู้มากกวา่ร้อยละ 80 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียน เม่ือพิจารณาตามเร่ืองโดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ เร่ืองสัดส่วนมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือเร่ืองอตัราส่วน เร่ือง
ร้อยละ  และเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละมีคะแนนต ่าสุด 
 นอกจากน้ีจากการท่ีครูผูส้อนสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา  ทั้ง 7  ขั้นตอน ตลอดทั้ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา  พบว่า ในชั่วโมงแรกเม่ือครูลองให้นักเรียนช่วยคิดและเสนอ
สถานการณ์ปัญหาท่ีเคยพบเห็นในชีวติประจ าวนั นกัเรียนส่วนใหญ่จะคิดไม่ค่อยออก ครูตอ้งเป็นผู ้
เสนอสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจ าวนัเป็นตวัอยา่งก่อน  แต่พอชัว่โมงต่อ ๆ ไป นกัเรียนจะช่วย
เสนอสถานการณ์ปัญหาในชีวติประจ าวนัไดม้ากข้ึน 
 ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา  พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะเลือกจบักลุ่มกนัเอง ครูตอ้งแนะน า
การจดักลุ่มท่ีถูกตอ้งเหมาะสมใหน้กัเรียนจบักลุ่มใหม่  ในการเรียนวนัแรก ๆ นกัเรียนบางคนยงัไม่
ค่อยใหค้วามร่วมมือเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่ค่อยไดท้  างานเป็นกลุ่ม  นกัเรียนบางคนขาดความเช่ือมัน่
ในตนเอง ไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน และนกัเรียนบางกลุ่มยงัแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบไม่เป็น 
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นกัเรียนท่ีเก่งจะเป็นผูด้  าเนินการทุกเร่ือง  ท าให้นกัเรียนท่ีไม่เก่งขาดโอกาสในการท างานร่วมกบั
เพื่อน ๆ ในกลุ่ม ไม่ค่อยมีบทบาทในการท างานกลุ่ม ท างานเสร็จล่าชา้  แต่หลงัจากไดเ้รียนรู้ร่วมกนั
มากข้ึนในวนัต่อ ๆ มา นกัเรียนเร่ิมเขา้ใจและมีความคุน้เคยกบัเพื่อนในกลุ่ม เร่ิมกลา้แสดงออกมา
ข้ึน  สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกนัมากข้ึน เม่ือคนใดคนหน่ึงไม่เขา้ใจ สมาชิกท่ีเขา้ใจก็จะช่วยอธิบายให้
เพื่อนในกลุ่มเขา้ใจดว้ย เพราะภาษาท่ีนกัเรียนใชส่ื้อสารมีความเขา้ใจกนัไดดี้ เน่ืองจากวยัของผูเ้รียน
เป็นวยัเดียวกนั ส่งผลใหน้กัเรียนทุกคนช่วยกนัท าใบงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จ 
 ขั้นท่ี 3 เลือกยทุธวิธีแกปั้ญหา พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถเลือกยุทธวิธีแกปั้ญหาของ 
สถาบนัการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11  ยุทธวิธีในการแกปั้ญหาตามท่ีครูสอนไดอ้ย่าง
เหมาะสม ซ่ึงยทุธวธีิการแกปั้ญหาท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นการแจงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดและการสร้าง
ตาราง แต่ถา้นกัเรียนกลุ่มใดไม่ค่อยมัน่ใจก็จะน ามาปรึกษาครูก่อนน าไปใชแ้กปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูล  พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถเล่นอินเทอร์เน็ต
ได้ จึงได้ใช้โทรศพัท์มือถือหาขอ้มูลหรือศึกษาตวัอย่างการคิดแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีครูก าหนดได ้ 
 ขั้นท่ี 5 การคน้พบผลลพัธ์ พบว่า นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะช่วยกนัหาขอ้มูลจากมือถือ
แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาร่วมกนัคิดวิเคราะห์เพื่อหาผลลพัธ์หรือค าตอบจากสถานการณ์ปัญหาท่ีครู
ก าหนดในใบงาน 
 ขั้นท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้  พบว่า นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตวัแทนออกมาน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาของกลุ่มตนเอง จะไม่ออกมาทั้งกลุ่ม  นกัเรียนกลุ่มท่ีนัง่ฟังก็มีการช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มท่ี
ออกมาน าเสนอในกรณีท่ีเพื่อนเขียนผิด ก็บอกให้แกไ้ข มีความเป็นเองในห้องเรียนและเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน 
 ขั้นท่ี 7 น าผลลัพธ์ไปใช้  พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มก็ช่วยครูเสนอแนะการน าวิธีการ
แกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยช่วยกนัคิดและส่งตวัแทนออกมาเขียนน าเสนอ
บนกระดาน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนคร้ืนเครง นกัเรียนมีอิสระในการคิดและการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนในหอ้งเรียนไปดว้ย 
 
ตอนที่ 2 ผลศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  เป็นแบบทดสอบอตันยั 
โยก าหนดสถานการณ์ปัญหา จ านวน 4 ขอ้ ขอ้ละ 12 คะแนน รายละเอียดดงัตารางท่ี 11  
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ตารางท่ี 11 ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่ง
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

ขั้นตอนการคิด
แกปั้ญหา 

คะแนน
เตม็ อตั

รา
ส่ว
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สดั
ส่ว

น 

ร้อ
ยล
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รแ
กโ้
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ยป์ั
ญห

า
เกี่ย

วก
บัอ

ตัร
าส่
วน

แล
ะ

ร้อ
ยล
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ค่าเฉล่ีย 
รวม 

ระดบั
ความสามารถ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. การก าหนด
ปัญหาจากโจทย ์ 

3 2.52 0.28 2.58 0.73 2.49 0.48 2.58 0.50 2.54 0.49 ดี 

2. การเลือกยทุธวิธี
แกปั้ญหา 

3 2.37 0.53 2.45 0.38 2.60 0.67 2.60 0.60 2.51 0.55 ดี 

3. การแสดงขั้นตอน
การแกปั้ญหา 

3 2.37 0.53 2.49 0.48 2.54 0.67 2.52 0.51 2.48 0.55 พอใช ้

4. การสรุปค าตอบ 3 2.50 0.71 2.49 0.47 2.52 0.63 2.58 0.50 2.52 0.58 ดี 
ค่าเฉล่ียรวม 2.51 0.54 ดี 

 
 จากตารางท่ี 11 การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 2.51, S.D. = 0.54)  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 2 คือ นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 ระหวา่งท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาอยูใ่นระดบัดี 
 เม่ือพิจารณาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ เป็น
รายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถระหวา่งการจดัการเรียนรู้เรียงจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 คือ การก าหนดปัญหาจากโจทย ์( X = 2.54, S.D. = 0.49)  ล าดบัท่ี 2 คือ การสรุป
ค าตอบ ( X = 2.52, S.D. = 0.58)  ล าดบัท่ี 3 คือ การเลือกยุทธวิธีแกปั้ญหา ( X = 2.51, S.D. = 0.55)  
และล าดบัท่ี 4 คือ การแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา ( X = 2.48, S.D. = 0.55)  ดงัแผนภูมิท่ี 7  
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แผนภูมิท่ี 7 กราฟแสดงความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 
เป็นรายดา้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 7 สามารถพิจารณาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ทั้ง 4 แผนการจดัการ
เรียนรู้ ไดด้งัน้ี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง อตัราส่วน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการก าหนดปัญหาจากโจทยสู์งสุด ( X = 2.52)  รองลงมาคือการสรุปค าตอบ         
( X = 2.50)  และความสามารถดา้นการเลือกยุทธวิธีแกปั้ญหาและการแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา
ต ่าสุด ( X = 2.37)   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เ ร่ือง สัดส่วน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการก าหนดปัญหาจากโจทยสู์งสุด ( X = 2.58)  รองลงมาคือการแสดงขั้นตอน
การแกปั้ญหาและการสรุปค าตอบ ( X = 2.49)   และความสามารถดา้นการเลือกยุทธวิธีแกปั้ญหา
ต ่าสุด ( X = 2.45)   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เ ร่ือง ร้อยละ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการเลือกยทุธวิธีแกปั้ญหาสูงสุด ( X = 2.60)   รองลงมาคือการแสดงขั้นตอนการ
แกปั้ญหา ( X = 2.54)   การสรุปค าตอบ ( X = 2.52)   และความสามารถดา้นการก าหนดปัญหาจาก
โจทยต์ ่าสุด ( X = 2.49)   
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ในแต่ละด้าน 

การก าหนดปัญหาจากโจทย์ 

การเลอืกยทุธวิธีแก้ปัญหา 

การแสดงขัน้ตอนการแก้ปัญหา 

การสรุปค าตอบ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การแก้โจทยปั์ญหาเก่ียวกับอตัราส่วนและร้อยละ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหาสูงสุด                  
( X = 2.60)  รองลงมาคือการก าหนดปัญหาจากโจทยแ์ละการสรุปค าตอบ ( X = 2.58)   และ
ความสามารถดา้นการแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหาต ่าสุด  ( X = 2.52)     
ตอนที่ 3  ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กรณศึีกษาหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
กรณีศึกษา  ในรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ประเมินความคิดเห็นระหว่างเรียน โดยประเมินเม่ือเรียนเสร็จส้ินทีละแผนการ

จดัการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นหรือปัญหาท่ีพบในระหว่างเรียนแต่ละ

แผนการจดัการเรียนรู้ ลงในกระดาษแผ่นเล็กท่ีครูจดัเตรียมไวใ้ห้ ผูว้ิจยัไดท้  าการจดัการเรียนรู้

ทั้งหมด 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นหลงัการจดัการเรียนรู้ในแต่ละ

แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 1 ดงัน้ี นกัเรียน

ส่วนใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ได้

ท  างานเป็นกลุ่มร่วมกบัเพื่อน ปรึกษากนัไดใ้นระหวา่งเรียน และสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตจากมือถือ

ได ้ส่วนนกัเรียนบางคนมีความคิดเห็นวา่ ไม่ค่อยชอบการจดัการเรียนรู้แบบน้ี เพราะไม่ชอบท างาน

เป็นกลุ่ม เน่ืองจากการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าชา้ในการส่งงาน ดงัท่ีนกัเรียนไดก้ล่าวว่า 

“ไดท้  างานเป็นกลุ่ม ปรึกษากนัได ้สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตจากมือถือได”้ และ “ไม่ค่อยชอบท างาน

เป็นกลุ่ม ตอ้งรอเพื่อน ท าใหส่้งงานชา้” 

ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ดงัน้ี  นกัเรียน

ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นแนวทางการสอนท่ีแตกต่างจากท่ีเคยเรียนมา ได้ท างาน

ร่วมกบัเพื่อน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  มีอิสระในการเรียนมากข้ึน แต่มีนกัเรียนบางคนมีความ

คิดเห็นวา่เป็นวธีิการสอนท่ีตอ้งท าใบงานมาก เหน่ือยกวา่เรียนปกติ แต่ก็ไดค้วามรู้มากกวา่เดิม ดงัท่ี

นกัเรียนไดก้ล่าววา่ “ไดท้  างานเป็นกลุ่มร่วมกบัเพื่อน ๆ ปรึกษากนัได ้ไดแ้สดงความคิดเห็น ไม่ตอ้ง

ท างานคนเดียวเหมือนท่ีเคยเรียนมา  ไม่ค่อยไดเ้รียนแบบน้ีในวิชาคณิตศาสตร์” และ “เรียนแบบน้ี

ตอ้งท าใบงานเยอะจงั เหน่ือยกวา่เรียนแบบเดิม แต่ก็ไดค้วามรู้ดีนะ” 
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ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ดงัน้ี นกัเรียน

ส่วนใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าชอบการจดัการเรียนรู้แบบน้ีไดป้รึกษากบัเพื่อนคนท่ีเก่งกว่า มี

ความสนิทกบัเพื่อนมากข้ึน เรียนเขา้ใจมากกวา่เดิม แต่มีนกัเรียนบางคนมีความคิดเห็นวา่ ตอ้งท าใบ

งานมาก และเหน่ือยลา้  ดงัท่ีนกัเรียนไดก้ล่าวว่า “ไดท้  างานกบัคนเก่ง สนิทกบัเพื่อนมากข้ึน ไม่

เขา้ใจเพื่อนก็สอน ท าใหเ้รียนเขา้ใจมากกวา่เดิม ” และ “งานเยอะ เหน่ือยจงั” 

ความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ดงัน้ี นกัเรียน

ส่วนใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ไดท้  างานเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื่อน ท าให้เขา้ใจ

เน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน อยากใหน้ าไปสอนในเร่ืองอ่ืนบา้ง ดงัท่ีนกัเรียนไดก้ล่าววา่ “ไดท้  างานเป็นกลุ่ม 

ไม่เขา้ใจเพื่อนก็สอน ท าใหเ้รียนเขา้ใจมากกวา่เดิม  คะแนนก็ดีข้ึน อยากใหเ้อาวิธีการสอนแบบน้ีไป

สอนเร่ืองอ่ืนดว้ย ” 

 ส่วนท่ี 2 ประเมินความคิดเห็นหลังเรียน  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ในดา้น
ต่าง ๆ คือ 1) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  2) ดา้นส่ือการเรียนรู้  3) ดา้นการวดัและประเมินผล 
และ 4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  20  ขอ้ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) ชนิด 5 ระดบั คือความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  และนอ้ย
ท่ีสุด  รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

 
X  S.D. 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบัท่ี 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ครบถว้น
ตามขั้นตอน 

4.33 0.53 เห็นดว้ยมาก 2 

2. ในระหวา่งการจดักิจกรรมนกัเรียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยีในการสืบ
คน้หาขอ้มูล 

4.25 0.40 เห็นดว้ยมาก 3 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

4.58 0.46 เห็นดว้ยมาก 1 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและ
ระหวา่งกลุ่ม  ท าใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีหลากหลาย 

4.15 0.43 เห็นดว้ยมาก 4 

5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.13 0.44 เห็นดว้ยมาก 5 
เฉล่ีย 4.29 0.45 เห็นดว้ยมาก 1 
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ตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
(ต่อ) 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

 
X  S.D. 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบัท่ี 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีความชดัเจนและเขา้ใจได ้ 4.18 0.50 เห็นดว้ยมาก 3 
2. ตวัอยา่งสถานการณ์น่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ใน
ชีวติประจ าวนัง่าย 

4.40 0.40 เห็นดว้ยมาก 1 

3. ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาส่งเสริมการคิดและการแกปั้ญหา 4.35 0.58 เห็นดว้ยมาก 2 
4. สถานการณ์ปัญหาสามารถคิดแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย 4.15 0.43 เห็นดว้ยมาก 4 
5. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนมีความครบถว้น 
เพียงพอกบันกัเรียน 

4.13 0.43 เห็นดว้ยมาก 5 

เฉล่ีย 4.24 0.47 เห็นดว้ยมาก 4 
ด้านการวดัและประเมนิผล 
1. สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 4.28 0.55 เห็นดว้ยมาก 3 
2. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 4.13 0.40 เห็นดว้ยมาก 5 
3. มีความยติุธรรม 4.25 0.44 เห็นดว้ยมาก 4 
4. การประเมินมีความโปร่งใส  ชดัเจน 4.33 0.53 เห็นดว้ยมาก 2 
5. ประเมินผลทั้งระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 4.40 0.42 เห็นดว้ยมาก 1 

เฉล่ีย 4.28 0.47 เห็นดว้ยมาก 2 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 
1. ท าใหน้กัเรียนมีวนิยัและใฝ่เรียนรู้ในการท างานจนส าเร็จ 4.18 0.50 เห็นดว้ยมาก 5 
2. ท าใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะในการท างานเป็นกลุ่ม 4.20 0.46 เห็นดว้ยมาก 4 
3. ท าใหน้กัเรียนน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั
ไดจ้ริง 

4.33 0.53 เห็นดว้ยมาก 1 

4. ท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 4.25 0.51 เห็นดว้ยมาก 3 
5. ท าให้นกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนและครูในระหวา่งเรียน
มากยิง่ข้ึน 

4.28 0.51 เห็นดว้ยมาก 2 

เฉล่ีย 4.25 0.50 เห็นดว้ยมาก 3 
ภาพรวม 4.27 0.47 เห็นดว้ยมาก 

 
 จากตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษา  พบว่า โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา      
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อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ( X = 4.27 , S.D. = 0.47 )  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น  โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  ล าดบัท่ี 1 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.29 , S.D. = 
0.45)  ล าดบัท่ี 2 ดา้นการวดัและประเมินผล ( X = 4.28 , S.D. = 0.47) ล าดบัท่ี 3 ดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการเรียนรู้ ( X = 4.25 , S.D. = 0.50)  และล าดบัท่ี4 ดา้นส่ือการเรียนรู้ ( X = 4.24 , S.D. = 
0.47)  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 ล าดบัท่ี 1 จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.45)  และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการ
คิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ( X = 4.58, S.D. = 0.46)  2) กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้
กรณีศึกษา  ครบถว้นตามขั้นตอน ( X =4.33, S.D. = 0.53)  3) ในระหวา่งการจดักิจกรรมนกัเรียนได้
ใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้หาขอ้มูล ( X = 4.25 , S.D. = 0.40)  4) กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม  ท าให้เกิดมุมมองความคิดท่ีหลากหลาย ( X =4.15, 
S.D. = 0.43) และ 5) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ( X =4.13, S.D. = 
0.44) 
 ล าดบัท่ี 2 จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนดา้นการวดัและประเมินผล  พบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) ประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและหลงั
เรียน ( X = 4.40, S.D. = 0.42)  2) การประเมินมีความโปร่งใส  ชดัเจน ( X = 4.33, S.D. = 0.53)       
3) สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ( X = 4.28, S.D. = 0.55)  4) มีความยุติธรรม ( X =4.25, 
S.D. = 0.44) และ 5) นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ( X =4.13, S.D. = 0.40) 
 ล าดบัท่ี 3 จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 
พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ( X = 4.25 , S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) ท าให้นกัเรียนน าความรู้ไปใชใ้น
การแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัไดจ้ริง ( X = 4.33, S.D. = 0.53)  2)ท าใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั
เพื่อนและครูในระหวา่งเรียนมากยิ่งข้ึน ( X = 4.28, S.D. = 0.51)  3) ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะ
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ ( X = 4.25, S.D. = 0.51)  4) ท าให้นกัเรียนมีจิตสาธารณะในการ
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ท างานเป็นกลุ่ม ( X =4.20, S.D. = 0.46) และ 5) ท าให้นกัเรียนมีวินยัและใฝ่เรียนรู้ในการท างานจน
ส าเร็จ ( X =4.18, S.D. = 0.50) 
 ล าดบัท่ี 4 จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนดา้นส่ือการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก      
( X = 4.24 , S.D. = 0.47)  และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 1) ตวัอย่างสถานการณ์น่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัง่าย ( X = 4.40, S.D. = 0.40)  2)ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาส่งเสริม
การคิดและการแกปั้ญหา ( X = 4.35, S.D. = 0.58)  3) ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีความ
ชดัเจนและเขา้ใจได้ ( X = 4.18, S.D. = 0.50)  4) สถานการณ์ปัญหาสามารถคิดแก้ปัญหาได้
หลากหลาย ( X =4.15, S.D. = 0.43) และ 5) ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนมีความ
ครบถว้น เพียงพอกบันกัเรียน ( X =4.13, S.D. = 0.43) 
 ตอนท่ี 2 ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา     
ท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นการประเมินทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนชอบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
เน่ืองจากเป็นวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่ ได้ท  างานเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
เพื่อน ดงัท่ีนกัเรียนไดก้ล่าววา่ “รู้สึกดีกบัการสอนแบบน้ี เพราะรู้สึกวา่เพื่อนมีน ้าใจคอยช่วยเหลือกนั”  
และ “ครูมีวธีิการสอนท่ีแตกต่างจากเดิม มีความสุขในการเรียนมากข้ึน” 
 ดา้นส่ือการเรียนรู้   พบว่า นกัเรียนชอบการสอนท่ีสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือได ้
เพราะสะดวกในการใช้งาน ดังท่ีนักเรียนได้กล่าวว่า “สามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลได้ 
สะดวกดีจงั ชอบมาก” 
 ด้านการวดัและประเมินผล พบว่า นักเรียนมีความพอใจในการวดัและประเมินผลทั้ ง
ระหว่างเรียนและหลงัเรียน ดงัท่ีนกัเรียนไดก้ล่าวว่า “มีการเก็บคะแนนทั้งระหว่างเรียนและหลงั
เรียน” และ “ขอ้สอบออกตรงกบัเน้ือหาท่ีสอน ท าใหท้  าขอ้สอบได”้ 
 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  พบว่า นกัเรียนคิดว่าไดป้ระโยชน์อย่างมากในการ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ดงัท่ีนกัเรียนไดก้ล่าววา่ “น าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได”้ 
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

  การวจิยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  เป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบแผนการวิจัย        
Pre - Experimental Research แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลงั โดยใชแ้บบแผนการทดลอง
แบบ  One - Group Pretest - Posttest Design  มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา หลงัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา  ซ่ึงตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 40 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objectives Congruence: IOC) 
จากผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ท่ากบั 1.00  2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  
เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objectives Congruence: IOC) 
จากผูเ้ช่ียวชาญอยูร่ะหวา่ง0.80 –1.00  มีค่าเฉล่ียความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.40 – 0.70 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหวา่ง 0.20 – 0.80 และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร KR-20 มีค่าเท่ากบั 0.91              
3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index 
of Item Objectives Congruence: IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ท่ากบั 1.00  มีค่าเฉล่ียความยากง่าย (p) อยู่
ระหวา่ง 0.39 – 0.58  ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.31 – 0.49 และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) มีค่าเท่ากบั 0.96 และ 4)แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
(Index of Item Objectives Congruence: IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ท่ากบั 1.00   ด าเนินการทดลอง
ระหว่างวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558 ถึง 19 กุมภาพนัธ์ 2559 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที (t - test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) 
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สรุปผลการวจัิย 
 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  มีผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจยัขอ้ท่ี 2 ซ่ึงระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด คือ 1) การก าหนดปัญหาจาก
โจทย ์ 2) การสรุปค าตอบ  3) การเลือกยุทธวิธีแกปั้ญหา และ 4) การแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา  
ตามล าดบั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด คือ 1) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
2) ดา้นการวดัและประเมินผล  3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  และ 4) ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
ตามล าดบั  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
 

อภิปรายผล 
 

 ผลการวจิยั การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  สามารถน ามาสู่การอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้หรือแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสภาพจริงดว้ย
ตนเอง หรือท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มกบัเพื่อน จึงเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้
ฝึกการคิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ โดยครูผูส้อนเป็นผูค้อยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย  ซ่ึงสอดคล้องกับทักษะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
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ของ Ertmer & Russell (1995 : 24), Sutyak  (1998 : 53), Brett (2004 : 4), Rosenbaum (2005 : 
1186), Jesus (2012 : 2), Malau-Aduli (2013 : 2) และ Harman (2014 : 1) ไดก้ล่าวในท านอง
เดียวกนัว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  การท่ีครูผูส้อนก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็น
สถานการณ์จริงมาให้นกัเรียนได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได ้
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหาและการตดัสินใจท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนั และ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  ยงัมีวตัถุประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ จินตนา   ยูนิพนัธ์ 
(2536 : 55), เสริมศรี  ไชยศร (2539 : 106 - 107) และทิศนา  แขมมณี  (2555 : 362) ท่ีกล่าวใน
ท านองเดียวกนัวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  มีวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบั
สถานการณ์ปัญหาจริง  ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดแกปั้ญหา  การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประสบการณ์  ความรู้สึก และเจตคติซ่ึงกนัและกันกบัเพื่อนร่วมงาน 
นอกจากน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชกรณีศึกษา  ของนกัวิชาการหลายคน อาทิ 
Mellish  and  Brink (1990 : 84), Easton  (1992 : 12 -14), Brett (2004 : 4)  และทิศนา  แขมมณี 
(2555 : 362 - 363)  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาของ Brett ซ่ึง
ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคญั 7 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา โดยครูให้นักเรียนจดักลุ่ม
ขนาดเล็ก 4-5 คน และครูน าเสนอกรณีศึกษาท่ีเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนั  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา  
โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมและ
น ามาอภิปรายร่วมกนั  ขั้นท่ี 3 เลือกยุทธวิธีแกปั้ญหา  สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัระดมสมองเพื่อ
วเิคราะห์ปัญหาและเลือกยุทธวิธีท่ีเหมาะสมกบัปัญหา  ขั้นท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูล โดยการศึกษาคน้ควา้
จากหนงัสือ เอกสาร อินเทอร์เน็ต หรือ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีไดรั้บ  ขั้นท่ี 5 การ
คน้พบผลลพัธ์ โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน ายุทธวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหา จนได้
ค  าตอบของปัญหา  ขั้นท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้  นกัเรียนตรวจสอบค าตอบท่ีคน้พบ โดยน าเสนอ
วิธีการแกปั้ญหาท่ีคน้พบหนา้ชั้นเรียนให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย  และขั้นท่ี 7 น าผลลพัธ์ไปใช ้ 
โดยนกัเรียนกลุ่มอ่ืนสามารถน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีคน้พบถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุก
กลุ่มไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีครอบคลุมขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของ
นกัวิชาการคนอ่ืนด้วย และเป็นขั้นตอนท่ีมีกระบวนการท่ีสามารถส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในชีวิตจริงได ้โดยผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  ทั้ง 7 ขั้นตอน ของ Brett ไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) แบบภาคสนาม 
(Filed Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 2/2 ท่ีไม่ใช่นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง พบว่า แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.14 / 83.75 สูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงจากการข้อมูลท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีส่งผลให้ผลการเรียนรู้วิชา
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คณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2. จากผลการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่วชิาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีครูผูส้อนสามารถก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างชัดเจน และตามธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเน้นให้ผูเ้รียน
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ไดค้  าตอบของโจทยท่ี์ก าหนดให้  โดยผูเ้รียนตอ้งแกปั้ญหาโดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์  ทกัษะพื้นฐานทางการคิดแก้ปัญหา การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อน  และระยะเวลาในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมดว้ย  โดยครูผูส้อนจะตอ้งสอนทั้งความรู้และ
เสนอสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีผูเ้รียนสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการ
เรียนรู้ และเลือกวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระท่ีสอน  ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดของนกัวชิาการหลายคน อาทิ สิริพร ทิพยค์ง (2536 : 165-167), ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล (2538 : 66) 
และ Bitter (1990 : 43 - 44)  ท่ีกล่าวท านองเดียวกนัวา่ ครูผูส้อนควรก าหนดปัญหาท่ีน่าสนใจ  มี
ความหลากหลาย  ใหอิ้สระแก่นกัเรียนในการคิดหาวธีิแกปั้ญหา และส่งเสริมใหน้กัเรียนใชว้ิธีการท่ี
หลากหลายในการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา  ซ่ึงจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
จดัว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกวิธีการหน่ึง  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ภทัรา ยางเด่ียว (2553 : 92 ) ไดท้  าการ
วจิยัเร่ือง การสร้างบทเรียนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเรียนโดยกระบวนการกรณีศึกษา ในวิชาการ
ถ่ายภาพส าหรับบณัฑิตศึกษา ผลการวิจยัพบวา่  ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาการ
เรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
เกษศิริ การะเกษ (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
แบบเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหา วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาป่ีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาการเรียนรู้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ 
Fuschetti  (2002 : บทคดัยอ่) ไดส้ ารวจกระบวนการแกปั้ญหาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาและผล
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แกปั้ญหาของนกัเรียนโดยใชยุ้ทธวิธีการแกปั้ญหา  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูง  โดยแกปั้ญหาคณิตศาสตร์แบบให้อธิบายดว้ยวาจา  
ใชแ้บบทดสอบให้นกัเรียนท าและสัมภาษณ์ไปพร้อม ๆ กนั  ท าการจดักิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียน
เป็นรายบุคคล  โดยสอนยุทธวิธีการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนพร้อมทั้ง
ศึกษาพฤติกรรมในการแกปั้ญหาของนกัเรียนในดา้นการอ่าน วิเคราะห์ ประมวลค า  การตีความ  การ
ค านวณและการพิสูจน์  พิจารณารูปแบบของกระบวนการแกปั้ญหาท่ีมี 1 ขั้นตอน และ 2 ขั้นตอน  
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ตลอดจนคน้หา แนวคิดท่ีเกิดข้ึนต่อปัญหาหลาย ๆ รูปแบบใชเ้วลา 10 สัปดาห์  และน าแบบทดสอบ
ชุดเดิมวดัพร้อมสัมภาษณ์อีกคร้ัง  ผลการวิจยัปรากฏวา่ 1) นกัเรียนทั้งหมดมีปัญหาในการวิเคราะห์  
การค านวณและการแปลความหมาย 2) กระบวนการท่ีนกัเรียนไม่ไดใ้ช้ในการสัมภาษณ์คร้ังแรก  
แต่น ามาใช้ในการสัมภาษณ์คร้ังท่ี 2 3) การแก้ปัญหาท่ีมีขั้นตอนเดียวมีความยากในด้านการ
วเิคราะห์ การค านวณ  และการตรวจค าตอบ  4) โจทยปั์ญหาท่ีมีขั้นตอนเดียวท่ีง่ายท่ีสุดคือ เส้นรอบ
รูป  เร่ืองท่ียากท่ีสุดคือ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปรียบเทียบในการเลือกซ้ือของ และ 5) โจทยปั์ญหาท่ีมี
สองขั้นตอนท่ีง่ายท่ีสุดคือ เร่ืองเก่ียวกบัการวดัเชิงเส้น  เร่ืองท่ียากท่ีสุดคือ การคิดราคาสินคา้ท่ีมีการ
ลดราคา 

แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  ในขั้นตอนการแสดง
ขั้นตอนการแกปั้ญหา  อยู่ในระดบัพอใช้  อาจเป็นเพราะความรู้พื้นฐานท่ีจะน ามาใช้ในการแสดง
ขั้นตอนการแกปั้ญหาอาจไม่เพียงพอ  ท าให้ขั้นตอนการแสดงการแกปั้ญหาไม่สมบูรณ์ ครบถว้น  
ดงันั้นครูผูส้อนอาจจะตอ้งมีการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
เพิ่ม  เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กท าแบบทดสอบให้มากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มทกัษะหรือความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ใหมี้ความช านาญมากยิง่ข้ึน 

3. จากผลการวิจยั พบวา่  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยมาก ในส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นระหว่างเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนการจดัการ
เรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ เป็นวิธีการสอนท่ีดี แปลกใหม่ ไดท้  างานเป็นกลุ่ม
ร่วมกบัเพื่อน ไดแ้สดงความคิดเห็น  มีอิสระในการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ต
ในมือถือสืบคน้หาขอ้มูลในการเรียนรู้ได้ เรียนเขา้ใจมากกวา่เดิม  ส่งผลให้คะแนนสอบดีข้ึนดว้ย  
อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  มีขั้นตอนหลากหลาย ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 ก าหนด
ปัญหา  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา  ขั้นท่ี 3 เลือกยุทธวิธีแกปั้ญหา  ขั้นท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูล  ขั้นท่ี 5 การ
คน้พบผลลพัธ์  ขั้นท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้  และขั้นท่ี 7 น าผลลพัธ์ไปใช ้ ซ่ึงเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัเพื่อน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตลอด
การเรียนรู้ สืบคน้หาขอ้มูลจากเทคโนโลยี และสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีครูก าหนดได ้
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 6) ท่ีกล่าวถึงสมรรถนะส าคญั
ของผู ้เรียนไวว้่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี  1) ความสามารถในการส่ือสาร  2) ความสามารถใน
การคิด  3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา   4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และ                       
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5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  แต่ก็มีนกัเรียนบางคนท่ีไม่ค่อยชอบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
กรณีศึกษา  เพราะตอ้งท างานเป็นกลุ่ม และมีใบงานให้ฝึกท าค่อนขา้งมากกว่าปกติ ครูผูส้อนก็ได้
ช้ีแจงเหตุผลและให้เพื่อนท่ีเก่งกว่าคอยช่วยเหลือ ซ่ึงในแผนการจดัการเรียนรู้หลงั ๆ นกัเรียนก็มี
การปรับตวัไดดี้ข้ึน ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้ด าเนินไปดว้ยดี 

ในส่วนท่ี 2  ตอนท่ี 1 ประเมินความคิดเห็นหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา      
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 1)ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  2) ดา้นการวดัและประเมินผล  3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  และ      
4) ดา้นส่ือการเรียนรู้  และความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีนกัเรียนไดเ้ขียนแสดงความคิดเห็น พบวา่ นกัเรียน
อยากใหมี้การน าวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอีกทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะนกัเรียนเห็นวา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เน้นให้ผูเ้รียนคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้จริง ระหว่างเรียนมี
อิสระในการท างาน ไดท้  างานร่วมกบัเพื่อน มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถน าเทคโนโลยีเขา้
มามีส่วนร่วมในการเรียนได ้เพื่อคน้ควา้หาขอ้มูลในระหวา่งเรียน  ครูผูส้อนก าหนดประเด็นปัญหา
หรือสถานการณ์ปัญหาไดน่้าสนใจ เก่ียวขอ้งกบัในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน  ส่งผลให้ผูเ้รียนส่วน
ใหญ่มีความสุข สนุกกบัการเรียนมากยิง่ข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของนกัศึกษาวชิาชีพครู ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์
การสอนรูปแบบ PCSSC Model  มีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนประกอบด้วย                  
ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นน าสู่กรณีศึกษา  ขั้นสรรหาวิธีแกไ้ข  ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นสืบ
สานสร้างความรู้ใหม่  ท าให้นกัศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูง
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนโดยภาพรวมในระดบัมาก ทั้งน้ีดา้นประโยชน์และความพึงพอใจท่ี
ไดรั้บมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  และตอนท่ี 2 นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ ตอ้งการให้น าวิธีการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนดว้ย เพราะ
เป็นวิธีการสอนท่ีแตกต่างจากเดิม มีความสุขในการเรียนมากข้ึน ไดท้  างานร่วมกบัเพื่อน เพื่อนมี
น ้ าใจ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลได้ มีการเก็บคะแนนทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน  
ขอ้สอบออกตรงกบัเน้ือหาท่ีสอน ท าให้ท าขอ้สอบได ้และสามารถน าวิธีการสอนน้ีไปใชแ้กปั้ญหา
ในชีวิตประจ าวนัได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน ของแบบสอบถามความ
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คิดเห็น ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นส่ือการเรียนรู้   ดา้นการวดัและประเมินผล และ
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้   

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้

และการศึกษาคร้ังต่อไป  ซ่ึงประกอบดว้ย  ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้และขอ้เสนอแนะส าหรับ
การวจิยัคร้ังต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา และความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  ดงันั้น ควรมีการน าการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ไปศึกษาวิจยักับหน่วยการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น เร่ืองพื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร  เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เป็นตน้  และโรงเรียนควรมีการน าวิธีการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาไปเผยแพร่ให้กบัครูผูส้อนให้มีความรู้ความเขา้ใจ  สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นตน้  
เพื่อประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้
กรณีศึกษา หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดงันั้น 
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนใช้วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในการจดัการเรียนรู้  
เพราะเป็นวิธีการสอนท่ีสามารถน ามาพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 3. จากผลการวิจยั พบวา่  ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ในขั้นตอนการแสดงขั้นตอนการ
แกปั้ญหา  อยูใ่นระดบัพอใช ้ดงันั้น ครูผูส้อนควรเนน้ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัในขั้นตอนน้ีมาก
ยิ่งข้ึน โดยครูผู ้สอนต้องก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีหลากหลายจากง่ายไปยาก เพื่อค่อย ๆ 
พฒันาการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ภายใตก้ารให้ค  าแนะน าจากครูผูส้อนท่ี
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจยักบัตวัแปรตามอ่ืน ๆ ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  เช่น  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียน  
 2. ควรน าวิธีการสอนใหม่ ๆ มาใชส้อน เพื่อเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาได ้ หรืออาจศึกษาตวัแปรตน้อ่ืน ๆ ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เช่น การ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative  Learning  Strategies) และห้องเรียนกลบัดา้น 
(Flipped Classroom) เป็นตน้  หรือน านวตักรรมอ่ืน ๆ  เช่น  แบบฝึกทกัษะ ชุดกิจกรรม  เขา้มาร่วม
กบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาดว้ย 
 3. ควรน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ไปท าการวิจยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน เช่น การเปรียบเทียบนกัเรียนท่ีเรียนพิเศษมาแลว้กบันกัเรียนท่ี
ยงัไม่ไดเ้รียนพิเศษ เพื่อดูพฒันาการและผลของการน าการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา มาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 
 4. ควรท าการประเมินระหวา่งเรียนเม่ือน าการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษามาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน เพื่อศึกษาตวัแปรแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน เช่น นกัเรียนท่ีผ่านการเรียนพิเศษมาก่อน  ภาวะสุขภาพระหว่างเรียน  หรือเสียงรบกวน
ระหวา่งเรียน   
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ตารางท่ี  13  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  
       ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

R IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
- มาตรฐานการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
2.  สาระส าคญั 
- สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
3. ตัวช้ีวดั 
- ตวัช้ีวดัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
- จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
- จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
5. สาระการเรียนรู้ 
- สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระส าคญัและมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

- กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
- กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาสอดคลอ้งกบัการวดั
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
- ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. การวดัและประเมินผล 
- การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
- การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
- การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  14  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

ตวัช้ีวดั ข้อ ประเภท 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

R IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 
1. บอกความหมายของอตัราส่วน 
ร้อยละ และน าไปใชใ้นการแกโ้จทย์
ปัญหาได ้

1 การจ า +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
2 การจ า +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
3 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
4 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2. บอกหลกัและวิธีการหาอตัราส่วน
ท่ีเท่ากนัได ้

5 การจ า +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
6 การจ า +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. สามารถตรวจสอบการเท่ากนัของ
อตัราส่วนได ้

7 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
8 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. หาอตัราส่วนต่อเน่ืองของจ านวน
หลาย ๆ จ านวนได ้

9 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
10 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
11 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
12 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. หาสดัส่วนจากอตัราส่วนสอง
จ านวนได ้

13 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
14 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. หาค่าของตวัแปรในสดัส่วนและ
ตรวจสอบค าตอบได ้

15 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
16 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
17 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
18 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
19 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
20 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
21 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
22 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7. แกโ้จทยปั์ญหาและตรวจสอบ
ค าตอบเก่ียวกบัสดัส่วนได ้

23 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
24 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
25 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
26 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
27 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
28 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. เขียนอตัราส่วนใหอ้ยูใ่นรูป 
ร้อยละได ้

29 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
30 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. เขียนร้อยละใหอ้ยูรู่ปอตัราส่วน
ได ้

31 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
32 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัราคาขาย 
ราคาซ้ือ ก าไร ขาดทุน และการ
ค านวณเก่ียวกบัร้อยละได ้

33 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
34 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
35 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
36 การเขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
37 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
38 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  14  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั ข้อ ประเภท 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

R IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 
10. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัราคาขาย 
ราคาซ้ือ ก าไร ขาดทุน และการ
ค านวณเก่ียวกบัร้อยละได ้

39 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
40 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
41 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
42 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
43 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
44 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

11. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการลด
ราคาสินคา้และดอกเบ้ียได ้

45 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
46 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
47 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
48 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
49 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
50 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
51 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
52 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ภาษีมูลค่าเพิม่ท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

53 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
54 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
55 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
56 การน าไปใช ้ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
57 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
58 การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
59 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
60 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  15  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
       วดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ 

ข้อที่ p r สรุปผล ข้อที่ p r สรุปผล 

1 0.70 0.40 เลือกใช ้ 31 0.80 0.40 ตดัทิ้ง 
2 0.70 0.60 ตดัทิ้ง 32 0.55 0.30 เลือกใช ้
3 1.00 0.00 ตดัทิ้ง 33 1.00 0.00 ตดัทิ้ง 
4 0.65 0.50 เลือกใช ้ 34 0.90 0.20 ตดัทิ้ง 
5 0.60 0.80 เลือกใช ้ 35 0.60 0.80 เลือกใช ้
6 0.70 0.00 ตดัทิ้ง 36 0.45 0.50 เลือกใช ้
7 0.95 0.10 ตดัทิ้ง 37 0.80 0.20 ตดัทิ้ง 
8 0.70 0.60 เลือกใช ้ 38 0.75 0.30 เลือกใช ้
9 0.85 0.30 ตดัทิ้ง 39 0.80 0.40 ตดัทิ้ง 
10 0.65 0.70 เลือกใช ้ 40 0.50 0.60 เลือกใช ้
11 0.90 0.20 ตดัทิง้ 41 0.60 0.60 เลือกใช ้
12 0.60 0.20 เลือกใช ้ 42 0.90 0.20 ตดัทิ้ง 
13 0.65 0.70 เลือกใช ้ 43 0.90 0.20 ตดัทิ้ง 
14 0.90 0.20 ตดัทิ้ง 44 0.40 0.20 เลือกใช ้
15 0.70 0.60 เลือกใช ้ 45 0.55 0.70 เลือกใช ้
16 1.00 0.00 ตดัทิ้ง 46 0.55 0.70 เลือกใช ้
17 0.80 0.40 ตดัทิ้ง 47 1.00 0.00 ตดัทิ้ง 
18 0.80 0.40 เลือกใช ้ 48 0.85 0.30 ตดัทิ้ง 
19 0.75 0.30 ตดัทิ้ง 49 0.70 0.60 ตดัทิ้ง 
20 0.55 0.30 เลือกใช ้ 50 0.55 0.90 เลือกใช ้
21 0.65 -0.10 ตดัทิ้ง 51 0.85 0.10 ตดัทิ้ง 
22 0.65 0.70 เลือกใช ้ 52 0.50 0.40 เลือกใช ้
23 0.80 0.40 ตดัทิ้ง 53 0.55 0.90 ตดัทิ้ง 
24 0.75 0.50 เลือกใช ้ 54 0.50 0.60 เลือกใช ้
25 0.65 0.70 เลือกใช ้ 55 0.50 0.40 เลือกใช ้
26 0.60 0.60 เลือกใช ้ 56 0.80 0.40 ตดัทิ้ง 
27 0.75 0.30 ตดัทิ้ง 57 0.65 0.70 เลือกใช ้
28 0.85 0.10 ตดัทิ้ง 58 0.35 0.10 ตดัทิ้ง 
29 0.85 0.30 ตดัทิ้ง 59 0.35 0.10 ตดัทิ้ง 
30 0.70 0.60 เลือกใช ้ 60 0.60 0.80 เลือกใช ้

 

 จากการน าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  สรุปคุณภาพของแบบทดสอบไดด้งัน้ี 
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ขอ้สอบท่ีดี ควรเก็บไว ้ ไดแ้ก่ 
1. ขอ้สอบค่อนขา้งง่าย  อ านาจจ าแนกดี  มี  22  ขอ้  ไดแ้ก่ขอ้ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 24, 

25, 26, 27, 30, 35, 38, 41, 49, 57, 60 
2. ขอ้สอบยากง่ายปานกลาง  อ านาจจ าแนกดี  มี  12 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 20, 32, 36, 40, 44, 45, 46, 50, 52, 

53, 54, 55 
3. ขอ้สอบค่อนขา้งยาก  อ านาจจ าแนกดี    ไม่มี 

ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพตรงตามตวัช้ีวดัท่ีหลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้ จ านวน  30  ขอ้  ไดแ้ก่   
ขอ้ 1,4,5,8,10,12,13,15,18,20,22,24,25,26,30,32,35,36,38,40,41,44,45,46,50,52,54,55,57,60 

 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 ค่าความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.91  คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  43.10 
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ตารางท่ี  16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
        เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

R IOC ความสอดคล้อง 
1 2 3 4 5 

ปัญหาท่ี 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
ปัญหาท่ี 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
ปัญหาท่ี 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
ปัญหาท่ี 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
ปัญหาท่ี 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
ปัญหาท่ี 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
ปัญหาท่ี 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
ปัญหาท่ี 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตารางท่ี 17  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง   

      คณิตศาสตร์  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
ข้อที ่ p r สรุปผล 

1 0.44 0.38 ตดัท้ิง 
2 0.48 0.36 เลือกใช ้
3 0.49 0.43 เลือกใช ้
4 0.58 0.39 ตดัท้ิง 
5 0.39 0.49 ตดัท้ิง 
6 0.53 0.44 เลือกใช ้
7 0.54 0.31 เลือกใช ้
8 0.52 0.46 ตดัท้ิง 

 
ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ จ านวน  4  ขอ้  ไดแ้ก่   ขอ้ 2, 3, 6, 7 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ 
      เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

R IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Case – Based 
Learning ครบถว้นตามขั้นตอน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ในระหว่างการจดักิจกรรมนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีใน
การสืบคน้หาขอ้มูล 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ทั้งภายในกลุ่ม
และระหวา่งกลุ่ม  ท  าให้เกิดมุมมองความคิดท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีความชดัเจนและ
เขา้ใจได ้

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ตวัอยา่งสถานการณ์น่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวนัง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาส่งเสริมการคิดและการ
แกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. สถานการณ์ปัญหาสามารถคิดแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
5. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความ
ครบถว้น เพียงพอกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการวดัและประเมินผล 
1. สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
2. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
3. มีความยติุธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
4. การประเมินมีความโปร่งใส  ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
5. ประเมินผลทั้งระหวา่งเรียนและหลงัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ท าให้นกัเรียนมีวินยัและใฝ่เรียนรู้ในการท างานจนส าเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
2. ท าให้นกัเรียนมีจิตสาธารณะในการท างานเป็นกลุ่ม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
3. ท าให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
5. ท  าให้นกัเรียนไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและครูในระหว่าง
เรียนมากยิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี   19  ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Field  Tryout) 
     กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 

นกัเรียน 
คะแนนก่อนเรียน 

 30 คะแนน 

คะแนนระหวา่งเรียน 
รวม  48 คะแนน 

คะแนนหลงัเรียน 
30 คะแนน 

แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 
12 คะแนน 12 คะแนน 12 คะแนน 12 คะแนน 

1 10 8 9 10 12 39 23 
2 16 9 11 12 10 42 26 
3 12 10 8 11 11 40 28 
4 8 8 9 8 9 34 20 
5 9 8 8 11 8 35 19 
6 7 6 9 9 10 34 23 
7 17 11 10 12 10 43 30 
8 10 7 9 8 9 33 22 
9 15 10 12 11 10 43 30 
10 12 9 10 11 8 38 25 
11 10 8 10 9 10 37 25 
12 14 11 9 11 12 43 28 
13 13 10 11 12 12 45 29 
14 6 9 10 10 9 38 25 
15 16 8 10 9 10 37 23 
16 9 7 8 11 10 36 26 
17 9 10 8 10 10 38 24 
18 12 9 11 10 12 42 27 
19 11 10 10 10 9 39 26 
20 14 7 9 10 10 36 24 
21 12 8 10 9 10 37 25 
22 16 9 11 10 11 41 28 
23 10 8 10 8 12 38 25 
24 8 9 7 8 9 33 18 
25 17 10 11 11 12 44 28 
26 14 9 10 11 10 40 26 
27 18 10 11 12 11 44 30 
28 9 9 10 11 9 39 26 
29 8 9 10 10 12 41 26 
30 12 10 11 12 11 44 28 
31 9 9 8 10 12 39 23 
32 10 8 11 12 10 41 26 
33 12 10 9 10 12 41 27 
34 12 10 11 9 10 40 25 
35 8 7 10 10 9 36 19 
36 17 10 11 12 10 43 28 
37 13 8 11 10 12 41 24 
38 16 10 10 12 10 42 27 
39 13 8 11 10 9 38 18 
40 12 10 10 12 11 43 25 

               E1 = 82.14   E2 = 83.75  
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ตารางท่ี   20  คะแนนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
        โดยใชก้รณีศึกษา  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 

นกัเรียน คะแนนก่อนเรียน  30 คะแนน คะแนนหลงัเรียน 30 คะแนน ค่าความแตกต่าง 
1 7 17 10 
2 14 26 12 
3 12 26 14 
4 10 25 15 
5 15 28 13 
6 7 20 13 
7 14 30 16 
8 10 22 12 
9 17 30 13 
10 11 24 13 
11 11 25 14 
12 20 30 10 
13 15 29 14 
14 12 25 13 
15 12 23 11 
16 7 26 19 
17 11 24 13 
18 9 28 19 
19 13 24 11 
20 10 25 15 
21 12 25 13 
22 16 28 12 
23 10 25 15 
24 8 17 9 
25 18 30 12 
26 12 26 14 
27 13 29 16 
28 9 27 18 
29 8 24 16 
30 15 28 13 
31 9 23 14 
32 16 28 12 
33 12 25 13 
34 12 28 16 
35 9 19 10 
36 11 26 15 
37 15 27 12 
38 25 30 5 
39 15 18 3 
40 10 28 18 
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ตารางท่ี   21  คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ   
       ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 

นกัเรียน 
อตัราส่วน 
(12 คะแนน) 

สดัส่วน 
(12 คะแนน) 

ร้อยละ 
(12 คะแนน) 

การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั
อตัราส่วนและร้อยละ 

(12 คะแนน) 
1 8 9 10 9 

2 10 11 11 10 
3 10 8 10 11 
4 10 9 8 9 
5 9 8 11 8 
6 10 10 9 9 

7 11 12 12 10 
8 10 9 9 11 
9 10 11 11 12 
10 9 10 11 11 
11 10 10 9 10 
12 11 9 11 12 
13 10 11 10 11 
14 9 10 9 11 
15 10 10 12 10 
16 9 8 9 10 
17 10 8 10 11 

18 9 11 9 12 
19 10 9 10 9 
20 9 9 12 10 
21 8 9 9 10 
22 11 11 12 11 

23 10 10 9 9 
24 9 8 10 9 
25 10 11 12 12 
26 10 10 11 10 
27 10 11 10 10 

28 11 9 9 11 
29 10 19 10 10 
30 10 9 11 11 

31 9 8 9 11 
32 10 11 12 10 
33 9 9 10 10 
34 10 11 11 12 
35 8 10 8 9 

36 12 11 10 10 
37 10 10 9 10 
38 10 12 12 12 
39 8 9 10 8 

40 11 10 10 10 
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ภาคผนวก  ค 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
    ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
เร่ือง ร้อยละ              ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ    จ านวน 3 คาบ 
รหัสวชิา ค 22102 รายวชิาคณิตศาสตร์                        ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 

............................................................................................................................................................. 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  : จ านวนและการด าเนินการ  
     มาตรฐาน ค 1.1 : เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้ านวนในชีวิตจริง 
 สาระท่ี 6 : ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ตวัช้ีวดั  
  ค 1.1 ม. 2/4 ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละในการแกโ้จทยปั์ญหา 
  ค 6.1  ม. 2/1 ใชวิ้ธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
  ค 6.1  ม. 2/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ค 6.1  ม. 2/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ค 6.1  ม. 2/4 ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการ
น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 
  ค 6.1  ม. 2/5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลกัการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
  ค 6.1  ม. 2/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สาระส าคัญ 
 ร้อยละ คือ การเปรียบเทียบจ านวน 2 จ านวน โดยคิดจ านวนหน่ึงเทียบกบัจ านวนเตม็ 100  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 
 1. บอกความหมายของร้อยละได ้ 
 2. เขียนอตัราส่วนใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละได ้  
 3. เขียนร้อยละใหอ้ยูใ่นรูปอตัราส่วนได ้
 4. ค านวณเก่ียวกบัโจทยร้์อยละได ้
 5. น าความรู้เก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละไปใชใ้นการแกปั้ญหาโจทยต์ามท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 6. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้ 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ 
 1. การแกปั้ญหา 
 2. การใหเ้หตุผล 
 3. การส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอ 
 4. การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 2. มีวินยั 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 5. มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
ภาระงาน 
 1. การท าแบบฝึกหดัในใบงาน 
 2. การท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
การวดัและประเมนิผล 
 วธีิวดัและประเมนิผล 
 1. การตรวจใบงานและกิจกรรม 
 2. สงัเกตคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
 3. สงัเกตสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 4. สงัเกตพฤติกรรมการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 5. การท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
 1. แบบประเมินใบงานกิจกรรม 
 2. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
 3. แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 5. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
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กจิกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 
น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าฉลากแสดงส่วนประกอบโดยประมาณ ท่ีอยู่ดา้นหลงัซองขนม กล่องนม ซองกาแฟ ฯลฯ      
ท่ีสามารถหาได ้ซ่ึงจะแสดงส่วนประกอบต่างๆเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์โดยครูเตรียมมาใหค้รบทุกกลุ่ม
แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มพิจารณาวา่ 

 1. ส่วนประกอบท่ีแจกแจงทั้งหมดนั้นรวมกนัไดก่ี้เปอร์เซ็นต ์
 2. ใหน้กัเรียนช่วยกนัหาวา่ส่วนประกอบแต่ละชนิดมีน ้าหนกัก่ีกรัมหรือก่ีมิลลิลิตร 

3. ครูน าตวัอยา่งใหม่ 1 ช้ินท่ีเตรียมไวเ้พ่ือใหน้กัเรียนทั้งหอ้งศึกษาพร้อมกนั เช่น 

 
ครูถามนกัเรียนวา่ ส่วนประกอบท่ีแจกแจงทั้งหมดนั้นรวมกนัไดก่ี้เปอร์เซ็นต ์

 
นมกล่องน้ีมีปริมาตร 230 มิลลิลิตร 

 นมถัว่เหลือง  มิลลิลิตร 

 งาด า  มิลลิลิตร 

 น ้าตาล  มิลลิลิตร 

 แคลเซียม  มิลลิลิตร 

 วิตามินรวม  มิลลิลิตร 

 รวมทั้งหมด  
 
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา 

1. ครูจึงใหน้กัเรียนสงัเกตวา่เร่ืองร้อยละหรือเปอร์เซ็นตมี์อยู่รอบ ๆ ตวัเราในชีวิตประจ าวนัและให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปสังเกตว่าในชีวิตประจ าวนัมีส่ิงของหรือผลิตภณัฑใ์ดท่ีมีเปอร์เซ็นตเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง
พร้อมทั้งเตรียมน าเสนอในชัว่โมงท่ี 3 
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2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมต่อไปวา่ในชีวิตประจ าวนัเรามีความเก่ียวขอ้งกบัร้อยละหรือเปอร์เซ็นตอ์ยู่
เสมอ เช่น การซ้ือขาย ก าไร ขาดทุน การลดหรือเพ่ิมราคาสินคา้ท่ีเป็นเปอร์เซ็นต ์การคิดภาษีมลูค่าเพ่ิม 
การคิดดอกเบ้ียเงินฝาก เงินกู ้ฯลฯ  

พิจารณาขอ้ความ นาย ก ขายสินคา้ไดก้ าไร 20% มีความหมายวา่ 
ถา้นาย ก ลงทุนซ้ือสินคา้มา 100 บาท เขาจะขายสินคา้ในราคา 120 บาทและไดก้ าไร 20 บาท 

จะเห็นวา่อตัราส่วนของ ก าไร ต่อ ทุน คือ  หรือ   

ดงันั้นเราสามารถเขียนร้อยละ20 หรือ 20%ในรูปอตัราส่วนไดเ้ป็น  หรือ  

นิยาม ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
    ร้อยละ คือ การเปรียบเทียบจ านวน 2 จ านวน โดยคิดจ านวนหน่ึงเทียบกบัจ านวนเตม็ 100  
    เช่น นาย ก. สอบไดค้ะแนนร้อยละ 70 หมายความวา่ คะแนนสอบเตม็ 100 คะแนน นาย ก.จะได้

คะแนน 70 คะแนนและสามารถเขียนไดอี้กรูปหน่ึงเป็น 70% 
การเขียนอตัราส่วนในรูปร้อยละท าไดโ้ดยการท าใหส่้วนของอตัราส่วนนั้นๆเป็น100 แลว้ตวัเศษท่ี

ไดจ้ะเป็นค่าของร้อยละท่ีเราตอ้งการ เช่น 
 

 

 

 

 

หรือ  

Ex.1 จงท าจ านวนต่อไปน้ีใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ 

            1)  

2)  

3)  

4)  
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    ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน-ร้อยละ 

    1.  

    2. ค าวา่ของ คือ การคณู( ) เช่น  

        เช่น จงหาค่าของ  
           จะไดเ้ป็น  

 

        เช่น  
              จะไดเ้ป็น 
 

 

เช่น 125% ของ 80% ของ 2 มีค่าเท่าใด 

 จะไดเ้ป็น  

เช่น 396 เป็น 110% ของ 120% ของจ านวนใด 

 สมมติให ้396 เป็น 110% ของ 120% ของ  

 ดงันั้น  

เช่น 20% ของ 1200 เป็นร้อยละเท่าใดของ 60 

 สมมติให ้20% ของ 1200 เป็นร้อยละ ของ 60 จะไดว้า่  

  

เช่น 9 เป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์อง 45 

 ให ้9 เป็น เปอร์เซ็นตข์อง 45 จะไดว้า่  

 ดงันั้น  

เช่น 8 เป็น 25% ของจ านวนใด 

 ให ้8 เป็น 25% ของ จะไดว้า่ ดงันั้น  

 
ช่ัวโมงที่  2 

แจกใบงานท่ี 5 และใบงานท่ี 6 ซ่ึงใบงานครูเป็นผูก้  าหนดปัญหาไว ้โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัท าใบ 
งานตามกลุ่มท่ีไดแ้บ่งไวโ้ดยคละความสามารถ  กลุ่มละ 5 คนโดยเป็นนกัเรียนท่ีเรียน เก่ง : กลาง : อ่อน  
= 1 : 3 : 1  โดยใบงานจะมีกรณีตวัอยา่งสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัหรือโจทยปั์ญหา โดยกลุ่มส่งตวัแทน
นกัเรียนออกมารับใบงานหลงัจากนั้นใหส้มาชิกในกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบงานเป็นส่วน ๆ  
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ขั้นที่ 2 วเิคราะห์ปัญหา 
ใหน้กัเรียนทุกคนในกลุ่มช่วยกนัวิเคราะห์ปัญหา ในประเดน็ต่อไปน้ี  

1. ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการใหเ้ราแกปั้ญหานั้นคืออะไร  
2. โจทยก์ าหนดส่ิงใดมาให้บา้ง ขอ้มูลท่ีโจทยก์ าหนดมาให้นั้นเพียงพอส าหรับการหาค าตอบ

หรือไม่  
3. ความรู้พ้ืนฐานท่ีควรมีท่ีจะช่วยใหแ้กปั้ญหาน้ีไดมี้อะไรบา้ง 
4.  มีวิธีการใดบา้งท่ีจะน าไปสู่การหาผลลพัธ์ของค าตอบ 

ซ่ึงนกัเรียนอาจมีขอ้เสนออ่ืนๆดว้ยกไ็ด ้ 
 
ขั้นที่ 3 เลอืกยุทธวธีิแก้ปัญหา 

นกัเรียนทุกคนในกลุ่ม ช่วยกนั เสนอแนวทางในการแกปั้ญหาและพิจารณาว่า วิธีการของเพ่ือน
คนใดเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใช้เพ่ือแกปั้ญหา พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการพิจารณาโดยเขียน
บรรยายขั้นตอนวิธีการแกปั้ญหานั้นอย่างละเอียด ซ่ึงครูแนะน านักเรียนว่ายุทธวิธีการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ประกอบดว้ย 

1. การคน้หาแบบรูป 
2. การสร้างตาราง 
3.การเขียนภาพหรือแผนภาพ 
4. การแจงกรณีท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด 
5. การคาดเดาและตรวจสอบ 
6. การท างานแบบยอ้นกลบั 
7. การเขียนสมการ 
8. การเปล่ียนมุมมอง 
9. การแบ่งเป็นปัญหายอ่ย 
10. การใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร์ 
11. การใหเ้หตุผลทางออ้ม 

ซ่ึงนกัเรียนอาจใชย้ทุธวิธีมากกวา่ 1 ยทุธวิธีในการหาค าตอบได ้
 
ขั้นที่ 4 ค้นคว้าข้อมูล 

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มลูท่ีมีความจ าเป็นจากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงในหอ้งเรียนจะมี
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนไวค้น้หาขอ้มูล 1 เคร่ือง โดยให้ผลดักนัมาใช้กลุ่มละ 5 นาที  
(ส่วนใหญ่ประมาณ 3 คนถึง 4 คน จากทั้งกลุ่ม 5 คน (60-80%) นักเรียนในกลุ่มจะมีโทรศพัท์มือถือท่ี
สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได)้อาจเป็นในดา้นของยทุธวิธีในการแกปั้ญหา คน้หาโจทยท่ี์คลา้ยในใบงาน
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เพ่ือเปรียบเทียบยทุธวิธีแกปั้ญหาว่ามีความคลา้ยคลึงหรือแตกต่างอย่างไร หรือคน้หาว่าปัญหาท่ีไดรั้บนั้น
มีวิธีแกท่ี้หลากหลายหรือไม่ 
 
ขั้นที่ 5 การค้นพบผลลพัธ์ 

หลงัจากสืบคน้ขอ้มูลไดม้ากเพียงพอ สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัแกปั้ญหาท่ีไดรั้บมอบหมาย จนได้
ผลลพัธ์ท่ีเป็นค าตอบของกลุ่มตนเอง ท้ายชั่วโมงเก็บรวบรวมใบงานของนักเรียนทุกกลุ่มเพ่ือไม่ให้
นกัเรียนน ากลบัไปแกไ้ขเพ่ิมเติมไดอี้ก และใหน้กัเรียนเตรียมตวัน าเสนอหนา้ชั้นเรียนในชัว่โมงถดัไป  
 
ช่ัวโมงที่ 3 
 ทบทวนความรู้เดิมจากชัว่โมงท่ี 1 และ ชัว่โมงท่ี 2 
ขั้นที่ 6 แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ประกอบดว้ย 
 1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอจากการไปสังเกตว่าในชีวิตประจ าวนัมีส่ิงของ
หรือผลิตภณัฑใ์ดท่ีมีเปอร์เซ็นตเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งใหน้ าเสนอเพียง 1 ช้ินท่ีน่าสนใจ 
 2. น าเสนอวิธีการแกปั้ญหาและตรวจสอบผลลพัธ์ในส่วนของใบงาน ถึงวิธีการในการแกปั้ญหา
จนไดม้าซ่ึงค าตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบค าตอบท่ีไดว้่ามีความถูกตอ้งหรือไม่ ครูให้เวลาในการน าเสนอ
กลุ่มละ 4-5 นาที ในขั้นตอนน้ีครูจะตอ้งตรวจสอบวิธีการและค าตอบของนกัเรียนแต่ละกลุ่มเพ่ือน ามา
อธิบายและใหข้อ้เสนอแนะ 
 
ขั้นที่ 7 น าผลลพัธ์ไปใช้ 

หลงัจากนกัเรียนทุกกลุ่มอภิปรายปัญหาเก่ียวกบัประเดน็การเลือกใชย้ทุธวิธีในการแกปั้ญหาแลว้ 
1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมรวมถึงผลลพัธ์ท่ีได้

นั้นเราจะน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งไรบา้งและปัญหาของกลุ่มสามารถน าความรู้ท่ีไดแ้กปั้ญหาไดห้รือไม่ 
อยา่งไร (อาจสรุปเป็นรายขอ้หรือสร้างเป็นแผนภาพ) 
 2. ครูวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยพิจารณาจากการท าใบงาน การท างานร่วมกนั
ภายในกลุ่ม การอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัการแกปั้ญหาในใบงานและท่ีกลุ่มไดก้ าหนดข้ึน การท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
กจิกรรมเสนอแนะ 
  แสดงบทบาทสมมติโดยให้นกัเรียนเตรียมสินคา้เพ่ือน ามาขาย พร้อมทั้งติดป้ายราคา มีการลด
ราคาสินคา้ โดยน าสินคา้จริงๆ ท าป้ายลดราคาและใหผู้ซ้ื้อฝึกคิดค านวณราคาสินคา้หลงัจากลดราคาแลว้
ท าใหเ้กิดความสนุกสนานและสร้างสรรค ์
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบงานท่ี 3.1 การเปล่ียนอตัราส่วนในรูปร้อยละและการเปล่ียนร้อยละในรูปอตัราส่วน 
 2. ใบงานท่ี 3.2 การค านวณเก่ียวกบัร้อยละ 
 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม. 2 สสวท. 
แหล่งการเรียนรู้เพิม่เตมิ  
  1. หนงัสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์ 
 2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพ่ือน ญาติ ผูรู้้ดา้นคณิตศาสตร์ 
 3. อินเตอร์เน็ต ขอ้มูลในการศึกษาเร่ือง ร้อยละ 
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เกณฑใ์หค้ะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3  คะแนน 2  คะแนน 1 คะแนน 
1. การก าหนดปัญหา 

จากโจทย ์ 

วิเคราะหโ์จทยแ์ละ

ก าหนดปัญหาไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 

วิเคราะห์โจทย ์และ

ก าหนดปัญหาไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

วิเคราะห์โจทยแ์ละ

ก าหนดปัญหาไม่ค่อย

ชดัเจน  

2. การเลือกยทุธวิธี

แกปั้ญหา 

เลือกวิธีในการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

ปัญหาท่ีเลือกมากกวา่ 1 

วิธี 

เลือกวิธีในการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

ปัญหาท่ีเลือกเพียง 1 วิธี 

เลือกวิธีในการ

แกปั้ญหาไดไ้ม่ค่อย

เหมาะสมกบัปัญหาท่ี

เลือก 

3. การแสดงขั้นตอน

การแกปั้ญหา 

แสดงขั้นตอนการ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งละเอียด 

ถกูตอ้ง สมบูรณ์ 

แสดงขั้นตอนการ

แกปั้ญหาได ้ถกูตอ้ง แต่มี

ขา้มบางขั้นตอน 

แสดงขั้นตอนการ

แกปั้ญหาไม่ละเอียด 

และไม่ครบถว้น 

4. การสรุปค าตอบ สรุปค าตอบสมบูรณ์และ

สามารถตรวจสอบค าตอบ

ไดถ้กูตอ้ง 

สรุปค าตอบสมบูรณ์แต่

ไม่ตรวจสอบค าตอบ 

สรุปค าตอบไม่

สมบูรณ์และไม่

ตรวจสอบค าตอบ 

 
เกณฑค่์าเฉล่ียระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์   

2.50 – 3.00 ดี 
1.50 – 2.49 พอใช ้
1.00 – 1.49 ปรับปรุง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ทีม่ีต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

*********************************** 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ มาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating  Scale)  5  ระดบั  ดงัน้ี 
     ระดบั  5  หมายความวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัขอ้ความท่ีก าหนดให้ 
  ระดบั 4  หมายความวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมากกบัขอ้ความท่ีก าหนดให้ 
  ระดบั 3  หมายความวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยปานกลางกบัขอ้ความท่ีก าหนดให้ 
  ระดบั 2  หมายความวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ยกบัขอ้ความท่ีก าหนดให้ 
  ระดบั 1  หมายความวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้ความท่ีก าหนดให้ 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น  4  ตอน  คือ 1) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  2) ดา้นส่ือการเรียนรู้  3) ดา้นการวดัและประเมินผล  และ 4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนรู้ 
 3. ใหน้กัเรียนขีดเคร่ืองหมาย       ตามความคิดเห็นของตนเองและกรอกขอ้มูลท่ีเป็นจริง             
เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
 4. ค  าตอบของนักเรียนจะไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน  ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ความลบั 
 
 
 

ขอบใจนกัเรียนทุกคนท่ีช่วยตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในคร้ังน้ี 
 
 
 
 
 

      นายวภิู   มูลวงค ์
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้      
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
ครบถว้นตามขั้นตอน 

     

2. ในระหวา่งการจดักิจกรรมนกัเรียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยีใน
การสืบคน้หาขอ้มูล 

     

3. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

     

4. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายในกลุ่ม
และระหวา่งกลุ่ม  ท าใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีหลากหลาย 

     

5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

     

ด้านส่ือการเรียนรู้      
1. ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีความชดัเจนและ
เขา้ใจได ้

     

2. ตวัอยา่งสถานการณ์น่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์
ในชีวติประจ าวนัง่าย 

     

3. ประเด็นของสถานการณ์ปัญหาส่งเสริมการคิดและการ
แกปั้ญหา 

     

4. สถานการณ์ปัญหาสามารถคิดแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย      
5. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความ
ครบถว้น เพียงพอกบันกัเรียน 

     

ด้านการวดัและประเมินผล      
1. สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้      
2. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน      
3. มีความยติุธรรม      
4. การประเมินมีความโปร่งใส  ชดัเจน      
5. ประเมินผลทั้งระหวา่งเรียนและหลงัเรียน      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้      
1. ท าใหน้กัเรียนมีวินยัและใฝ่เรียนรู้ในการท างานจน
ส าเร็จ 

     

2. ท าใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะในการท างานเป็นกลุ่ม      
3. ท าให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนัไดจ้ริง 

     

4. ท าให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

     

5. ท าให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูใน
ระหวา่งเรียนมากยิง่ข้ึน 
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