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The  purposes  of  this  research  were  to  1) Compare  mathematics  problem  solving 
ability  of  third  grade  students  before  and  after  providing  authentic  learning.  2) Study  
students’ opinions  toward  authentic  learning.  The  research  sample  consisted  of  15  students  
of  the  third grade  during  the  second  semester  of  academic  year  2016  of  Banklongbangkok  
School.  They  were  selected  by  using  Cluster  random  sampling.  The  research  design  was  
one  group  pretest – posttest  design.  The  research  instruments  included  Authentic Learning  
lesson  plans,  Mathematics  problem  solving  ability  test,  and  Questionnaire  on  opinions 
toward  the  authentic  learning.  The  data  were  analyzed  by  mean,  standard deviation,  
dependent  t – test,  and  content analysis. 

The  results  were  as  follows :   
1. The  mathematics  problem  solving ability  of  third  grade  students  after  using  

authentic  learning  were  higher  than  before the  instruction  were    statistically  significant  at  
the .01  level.   

2. The student’s  opinions  toward  the  authentic  learning  of  third  grade  students  
overall  were  at  a  high  agreement  level.   
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บทที ่1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืนจะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุน
ของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ  
โดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้เขม้แข็ง  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21  
และการเสริมสร้างปัจจยัแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบนั  ระบบ  
โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง  สามารถเป็นภูมิคุ ้มกนัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 39) ซ่ึงส่วนส าคญั
ท่ีจะช่วยพฒันาคนให้มีศกัยภาพดังกล่าวก็คือ  การให้การศึกษา  สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.2552 – 2559  ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคนอย่างรอบดา้น
และสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา  โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี  เก่ง  มีความสุข  มี
ความรู้เชิงวชิาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ  ใฝ่เรียนรู้  แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  มี
สุขภาพทั้งกายและใจท่ีสมบูรณ์  สามารถประกอบอาชีพร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  ตามแนว
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลกัของการพฒันาประเทศ  โดยก าหนด
นโยบายและกรอบการด าเนินงาน  ในดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบั
และประเภทการศึกษา  ใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความสามารถ  มีสมรรถนะทั้งดา้นการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  คิดริเร่ิม  สร้างสรรค ์      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต  มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 17 – 18)   
 การจดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียนจึงเป็นเร่ืองส าคญั  ดงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  ซ่ึงเป็นกรอบของการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะใน
หมวด 4  วา่ดว้ยแนวทางการจดัการศึกษาตามมาตรา  22  และมาตรา 24  ไดร้ะบุไวว้า่การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู ้เรียนมี
ความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
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และเต็มตามศกัยภาพ  และมาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้ให้จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม   
ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช ้     
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้
ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  
ส่ือการเรียน  และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้พร้อมกนัจาก    
ส่ือการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  และจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  
มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา  ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนั
พฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 8 – 9)   
 เพื่อให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนสัมพนัธ์กบัสภาพปัจจุบนั  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี  
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้ นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวตัน์  โดยให้ความส าคญัต่อความสามารถ
ทางดา้นการคิดของผูเ้รียนมาก  จึงไดก้ าหนดความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะส าคญัหน่ึงท่ี
ตอ้งพฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใชก้ระบวนการคิดในการพฒันาตนเองและกระบวนการเรียน  
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนหาวิธีและกระบวนการคิด  
เพื่อใหมี้ องคค์วามรู้และหลกัการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  แลว้น าความรู้และหลกัการไปพฒันาและ
แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง  และยงัมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย ์        
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ  ช่วยใหค้าดการณ์  วางแผน  ตดัสินใจ  แกปั้ญหา  และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ทางดา้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  
ช่ ว ยพัฒนา คุณภ าพ ชี วิ ต ให้ ดี ข้ึ น   แ ล ะส าม า รถอยู่ ร่ ว มกับ ผู ้ อ่ื น ได้อ ย่ า ง มี ค ว าม สุ ข 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551 : 56)  จากความส าคญัของคณิตศาสตร์ดังกล่าว  ท าให้หลกัสูตร        
ทุกหลกัสูตรทุกชาติทุกภาษาจึงเน้นคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ไดจ้ดัให้คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงท่ีสถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญั
และใชเ้ป็นหลกัส าหรับการจดัการเรียนรู้  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในหลกัการ
และโครงสร้างของคณิตศาสตร์  มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีเจตคติท่ีดีต่อ
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คณิตศาสตร์  ตระหนกัในคุณค่าของคณิตศาสตร์  และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพฒันา
คุณภาพชีวิต  ตลอดจนน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และ      
เป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  โดยการก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนไวด้งัน้ี  เม่ือ
ผูเ้รียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  สามารถใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้  ทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ย่างเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ  ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2551 : 4)   
 เม่ือพิจารณาดา้นคุณภาพของผูเ้รียนแลว้พบว่าเป้าหมายท่ีส าคญัคือ  การมุ่งให้ผูเ้รียน
รู้จกัใช้วิธีคิดและมีทกัษะในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  ดงันั้นในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องเน้นให้ผูเ้รียนพฒันาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  โดยเน้นให้ผูเ้รียนฝึกฝนการแกปั้ญหา เพื่อท่ีจะให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ในการแกปั้ญหา  สั่งสมประสบการณ์ท่ีดีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาตามระดบัความสามารถแต่ละคน  
การแก้ปัญหาเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์  (Lester, 1977 : 12)  ทั้งน้ีเพราะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาศกัยภาพในการคิดวิเคราะห์  และเป็นเคร่ืองช่วยประยุกตศ์กัยภาพ
เหล่านั้นไปสู่สถานการณ์ใหม่  การแกปั้ญหาช่วยให้ผูเ้รียนรู้ขอ้เท็จจริง  ทกัษะ  ความคิดรวบยอด  
และหลกัการต่าง ๆ โดยแสดงการประยุกต์ใช้ในคณิตศาสตร์เองและสัมพนัธ์กบัสาขาอ่ืน ๆ (Bell, 
1978 : 331)  การแกปั้ญหาจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งรู้และเขา้ใจ  สามารถคิด
เป็นและแก้ปัญหาได้  เพื่อจะน ากระบวนการน้ีไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัต่อไป  
เพราะการท่ีไดฝึ้กแกปั้ญหาจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด  มีระเบียบขั้นตอนในการคิด  รู้จกัคิดอย่างมี
เหตุผลและรู้จักตัดสินใจอย่างฉลาด  การแก้ปัญหาเป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์เดิมกบัความรู้ความเขา้ใจและการด าเนินการโดยใชข้อ้มูลท่ีก าหนดให้  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้ง
ท าความเขา้ใจปัญหาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยู่  เพื่อวางแผนในการแกปั้ญหาและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งตลอดจนความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
 อาจกล่าวได้ว่า  จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มุ่งให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทางความคิดให้เป็น
ระบบมีเหตุผลมากข้ึน  เพราะส่ิงเหล่านั้นมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั
เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ดงันั้นทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาจากโจทยค์ณิตศาสตร์       
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จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นมาก  และถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัในการเรียนคณิตศาสตร์  เพราะช่วย
ฝึกกระบวนการคิด  ให้ผูเ้รียนคิดและแกปั้ญหาเป็น  โดยสามารถเช่ือมโยงสาระความรู้และทกัษะ 
ในการแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน  ท าให้ผู ้เ รียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนัได ้ ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเสมือนสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กหดั  การ
คิดแก้ปัญหา  มีข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการคิดแก้ปัญหาและมีค าตอบท่ี
ถูกตอ้งแน่นอนชดัเจนตรวจสอบได ้ แต่ปัญหาทัว่ ๆ ไปท่ีพบในชีวิตประจ าวนัมกัมีขอ้มูลมากมาย 
ซ่ึงอาจจะจ าเป็นหรือไม่จ  าเป็นส าหรับการคิดแกปั้ญหาในเร่ืองนั้น ๆ และค าตอบท่ีไดอ้าจจะมีหลาย
ค าตอบไม่แน่นอน  ท าให้ยากแก่การตรวจสอบในเร่ืองนั้น ๆ การให้ผูเ้รียนฝึกคิดกระบวนการ      
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ย่อมมีส่วนช่วยส่งเสริมล าดับขั้ นในการคิดแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวนั  เพราะล าดับขั้นตอนในการคิดแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มีลักษณะคล้ายกับ
ขั้นตอนการแกปั้ญหาทัว่ ๆ ไป จึงท าให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกฝนไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาท่ีพบในชีวติจริงได ้
 การท่ีผูเ้รียนจะสามารถท ากระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาไดดี้นั้น  นอกจากผูเ้รียนจะตอ้ง
มีความรู้  ความเข้าใจในขั้นตอนของกระบวนการแก้โจทย์แล้ว  กระบวนการทางความคิดท่ีมี
ประสิทธิภาพก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดี  การ
แกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบหลายด้าน  ประการแรก  คือ  ทกัษะทางสติปัญญา 
ไดแ้ก่  ความรู้ในกฎหลกัการและมีความคิดรวบยอดเพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา  ประการท่ีสอง  
คือ  การจดัระบบทางภาษา  ไดแ้ก่  ความพยายามท าความเขา้ใจปัญหาและน าไปสู่การแกปั้ญหาได ้
และประการท่ีสาม  คือ  กระบวนการคิด  เป็นการเลือกใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีทกัษะในการ
ตดัสินใจวา่วธีิการใดเหมาะสมในการแกปั้ญหานั้น  จะใชเ้ม่ือใดและอยา่งไรจึงจะท าใหแ้กปั้ญหาได้
ดีท่ีสุด  กระบวนการคิดแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมให้รู้จกัคิดอย่างมีเหตุผล  มี
ขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน  เป็นส่ิงท่ีช่วยให้การแกโ้จทยปั์ญหามีระบบระเบียบเป็นขั้นตอนและ
ด าเนินไปอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  ซ่ึงเป็นแนวทางส่งผลให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหา
ไดด้ว้ย (ศรัญญา  มณีไตรรัตน์เลิศ, 2553 : 4 – 5) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ทัว่ประเทศ  ผลจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติพื้นฐาน (O – NET)  ด าเนินการสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.)  วิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2556 – 2558  พบว่านักเรียนได้
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 40.56 , 36.54  และ  34.50  ตามล าดบั  ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ียระดบัจงัหวดัและ
ระดบัประเทศ  ส่วนผลจากการทดสอบระดบัชาติ (National Test : NT)  ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ด าเนินการสอบโดยส านกัทดสอบทางการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในดา้น
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ความสามารถดา้นค านวณ (Numeracy)  พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  
ในปีการศึกษา 2556  นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 44.24  แยกเป็นระดบัคุณภาพตามเกณฑ์พบวา่
นกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมาก (ร้อยละ 45.45)  ระดบัปรับปรุง (ร้อยละ 27.27)  ระดบัพอใช ้
(ร้อยละ 18.18)  และระดบัดี (ร้อยละ 9.09)  ตามล าดบั  ในปีการศึกษา 2557  นักเรียนไดค้ะแนน
เฉล่ียร้อยละ 47.43  แยกเป็นระดบัคุณภาพตามเกณฑ์พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ
80.00)  และระดบัปรับปรุง (ร้อยละ 20.00)  และในปีการศึกษา 2558  นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 
39.12  แยกเป็นระดบัคุณภาพตามเกณฑ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 53.85)  
ระดบัดี (ร้อยละ 38.46)  และระดบัพอใช ้(ร้อยละ 7.69)  ตามล าดบั  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความสามารถดา้นค านวณ (Numeracy) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 ปีการศึกษา 2556 – 2558 

ปีการศึกษา ระดบั 
คะแนนเฉล่ีย 

ร้อยละ 
ร้อยละนกัเรียนแยกตามระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

2556 
สพฐ. 36.70     

โรงเรียน 44.24 27.27 18.18 9.09 45.45 

2557 
สพฐ. 42.20     

โรงเรียน 47.43 20.00 0.00 80.00 0.00 

2558 
สพฐ. 39.12     

โรงเรียน 40.71 7.69 38.46 53.85 0.00 
 

ท่ีมา : ส านกัทดสอบทางการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 – 2558  

  จากผลการประเมินความสามารถด้านค านวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนบา้นคลองบางกก  ปีการศึกษา 2556 – 2558  เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียร้อยละแลว้  มีคะแนน
เฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีควรได้รับการ
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งเร่งด่วน (ส านกัทดสอบทางการศึกษา, 2558 : ออนไลน์)   
 เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุพบว่า  นักเรียนไม่สามารถท าความเขา้ใจโจทย ์ ไม่สามารถ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้  ขาดทักษะการคิดค านวณท่ีเป็นระบบ  ขาดทักษะการสร้างข้อสรุป
ความคิดดว้ยตนเอง  จึงท าให้ไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาได้  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหานั้น  ตอ้งใชท้กัษะการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจโจทย ์ ตีความโจทย ์ และทกัษะการคิดค านวณ
อย่างเป็นระบบ  ดงัผลการวิจยัของประนอม  พรมเกตุ (2550 : 4)  พบว่าการแก้โจทยปั์ญหาทาง



6 
 

 

คณิตศาสตร์  นกัเรียนมกัจะพบปัญหาเก่ียวกบัการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา  ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นอยา่งมาก  นกัเรียนจึงตอ้งอ่านโจทย ์ เขา้ใจโจทย ์ และตอ้งทราบวา่โจทยต์อ้งการ
ให้ตอบอย่างไร  เพื่อน าไปสู่แนวทางในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหานั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
วจิยัของปานทอง  กุลนาถศิริ (2549 : 8)  พบวา่นกัเรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาและคิดอยา่ง
มีระบบได ้ การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหานบัว่าเป็นเร่ืองยาก
ส าหรับครูผูส้อน  นกัเรียนส่วนใหญ่จะพฒันาไดดี้ในทกัษะการคิดค านวณ  แต่เม่ือพบโจทยปั์ญหา
จะมีปัญหาในเร่ืองของการตีความจากการอ่านโจทย์  การท าความเข้าใจโจทย์  ส่งผลต่อการ
วเิคราะห์โจทยปั์ญหา  รวมทั้งการวจิยัของวีระศกัด์ิ  เลิศโสภา (2544 : 1) ท่ีพบวา่การแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์นั้นเป็นทักษะขั้นสูง  นักเรียนต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนทักษะทาง
คณิตศาสตร์หลายอยา่ง  และโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นประโยคภาษาและ
ตวัเลข  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมมาก  ไม่มีเคร่ืองหมายบวก  ลบ  คูณ  หาร  นักเรียนตอ้งอ่าน
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ให้เขา้ใจวา่จะตอ้งท าโดยวิธีใด  และจากการศึกษาผลการวิจยัและแนวคิด
ของนกัการศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า  ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 57)  ไดก้ล่าวถึง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไม่
ประสบผลส าเร็จว่าส่วนหน่ึงเกิดจากตวัครู  คือ  ครูไม่เปล่ียนพฤติกรรมในการสอน  ยงัยึดตวัครู
เป็นศูนยก์ลางการเรียน  และครูไม่สามารถจดักิจกรรมการเรียนให้บรรลุจุดประสงคใ์นการพฒันา
ทกัษะทั้ง 3 ด้าน  คือ  ด้านพุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัย  และดา้นทกัษะพิสัย  ตลอดจนไม่ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  กล่าวไดว้า่  การเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวข้ึนอยูก่บั
ครูเป็นส าคัญ  และครูต้องเข้าใจหลักสูตรเป็นอย่างดี  ต้องรู้วิธีการท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นกัเรียน  บูรณาการเน้ือหาและวิธีสอนไดอ้ย่างเหมาะสม  และในการวดัและประเมินผล  ซ่ึงเป็น
กระบวนการหน่ึงของการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้ครูไดท้ราบขอ้บกพร่อง  หรือส่ิงท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ข  การรับรู้ขอ้บกพร่องของครูและการเรียนรู้ของนกัเรียนนับว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูกบัคะแนนพฤติกรรมการเรียน  ซ่ึงท าให้นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงหรือต ่าดว้ย  ดงันั้นในการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูควรตระหนกัและเนน้ความส าคญัในการกระตุน้ส่งเสริมและพฒันา
พฤติกรรมในการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม  เพื่อให้นกัเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนท่ีดียิ่งข้ึน  ก็อาจท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนเปล่ียนไปดว้ย   
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 สภาพปัญหาท่ีปรากฏในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  อาจตอ้งหาวธีิการอนัหลากหลายมา
แก้ไข  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก  
และมีความน่าสนใจว่าอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาดังกล่าว  ซ่ึงแนวคิดน้ีน าเสนอโดย Newmann  
ผูอ้  านวยการศูนยก์ารจดัระบบและปฏิรูปโรงเรียน (Center on Organization and Restructuring of 
School : CORS)  และคณะ  พฒันาข้ึนจากการศึกษาวิจยัระหวา่งปี ค.ศ.1990 – 1995  ผลการวิจยั
พบว่า  ภาระงานของผูเ้รียนส่วนใหญ่มีระดับความเป็นสภาพจริงต ่า  และภาระงานของผูเ้รียน      
ไม่แสดงให้เห็นหลกัฐานการสร้างความรู้  เช่น  ทกัษะการคิดวิเคราะห์  หรือไม่ไดใ้ชว้ิธีการต่าง ๆ 
ในการหาความรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานทางวิชาการ  Newmann ไดเ้สนอแนะว่า  การท่ีจะปรับปรุงการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนนั้นจะตอ้งเนน้ไปท่ีองคป์ระกอบ 4 ประการ  คือ  การเรียนรู้ของผูเ้รียน  การเรียนรู้
ตามสภาพจริงมีความสามารถในการจดัระบบของโรงเรียนและการสนับสนุนจากภายนอก  การ
เรียนรู้ตามสภาพจริงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจ  อภิปรายและสร้างความรู้อย่างมีความหมายและ
สัมพนัธ์กบับริบทท่ีเป็นปัญหาในชีวิตจริงอนัเก่ียวขอ้งเป็นท่ีสนใจของผูเ้รียน  เช่น  การเรียนรู้จะมี
งานตามสภาพจริงเป็นศูนย์กลาง  ในกระบวนการเรียนรู้จะต้องมีการสนับสนุนช่วยเหลือ 
(Scaffolding) ของครู  ผู ้เ รียนจะได้รับการกระตุ้นให้สืบสอบหาความรู้และมีโอกาสแสดง
ความสามารถ  เป็นต้น  การเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นไม่ได้เป็นเพียงการสะสมรวบรวมข้อมูล
ธรรมดา  แต่ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะก าหนดขอบเขตและคน้หาขอ้มูลท่ีจ  าเป็น  หลงัจากนั้นจะท า
ความเขา้ใจขอ้มูลท่ีไดม้า  เพื่อน าไปประยกุตใ์ชห้รือเพื่อสังเคราะห์ให้เป็นความรู้ใหม่เพื่อแกปั้ญหา
ต่อไป  ผูเ้รียนจะตอ้งไตร่ตรองในส่ิงท่ีไดก้ระท าไปแลว้  เพื่อประเมินประสิทธิภาพการแกปั้ญหา
ของตนเองดว้ย (Newmann, 2001) 
 แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นมีรากฐานมาจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism)  ว่าการเรียนรู้จะไม่สามารถเกิดข้ึนจากการบอกความรู้โดยตรงจากผูส้อน  หรือ
เกิดจากการไดรั้บขอ้เท็จจริง  หรือการฝึกทกัษะอย่างง่าย ๆ แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูเ้รียน
เป็นผูส้ร้างหรือปฏิบัติโดยใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่เป็นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
(Meaningful Learning)  ท่ีเกิดจากการปฏิบติัในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริง  และอยูบ่นพื้นฐานความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยใชค้วามรู้ความคิดระดบัสูงและผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้หรือ
สร้างความหมายจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (ทรงศรี  ตุ่นทอง, 2545 : 3)  เพราะถา้ผูเ้รียนไดเ้รียนใน
ส่ิงท่ีตนสนใจ  และส่ิงท่ีเรียนมีความหมายต่อการด ารงชีวิตหรือน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง  ผูเ้รียน
จะเขา้ใจและจดจ าส่ิงนั้นได้อย่างแม่นย  าและเก็บไวใ้นหน่วยความจ าระยะยาว (Long – term 
Memory)  ซ่ึงนกัเรียนจะดึงมาใชเ้ม่ือไรก็ไดห้รือสามารถระลึกถึงไดเ้ม่ือจ าเป็นตอ้งใช ้
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 จากรากฐานของทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ (Constructivism)  ดงักล่าวขา้งตน้  ท าให้
เกิดแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ว่า  เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้
เหตุการณ์และบุคคลจากโลกท่ีเป็นจริงเป็นส่วนส าคญัของการเรียนรู้  เนน้ประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงและสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณ์สังคม  เนน้ให้ผูเ้รียนมีการสร้าง
ความรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีแท้จริง  เ ช่ือมโยงการเรียนเขา้กบัโลกส่วนตวัของนักเรียน  และให้
ความส าคญักบัการเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมภายนอกโรงเรียน  การเรียนรู้ตามสภาพจริงมีบทบาท
ส าคญัต่อการศึกษามาก  เน่ืองจากการน าผูเ้รียนเขา้ไปสู่บริบทจริงช่วยส่งเสริมค่านิยมท่ีแทจ้ริง  ท า
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของนกัเรียน  และท าใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่เป็นเจา้ของของการเรียนรู้  ซ่ึงการเรียนรู้
แบบน้ีช่วยส่งเสริมคุณภาพของการเรียนการสอนและพฒันาความส าเร็จของนักเรียน  ดังท่ี          
Patton (2001 : 2)  ไดย้กตวัอยา่งท่ีช้ีให้เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ตามสภาพจริงวา่  ครูมกัจะ
ประสบปัญหาต่าง ๆ ในการเขา้ไปสอนในห้องเรียน  เน่ืองจากขาดการอบรมในเร่ืองการจดัการกบั
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนจริง ๆ อยา่งพอเพียง  แต่การเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นการเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนและครูไดเ้รียนรู้และฝึกทกัษะการจดัการห้องเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  นอกจากน้ี  การเรียนรู้
ตามสภาพจริง  ยงัเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากคิด  อยากทดลองปฏิบติัดว้ยการ
ก าหนดปัญหาท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน  และเป็นปัญหาท่ีตรงกบัสภาพชีวิตจริงของผูเ้รียน  
ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิดแทนการท างานตามค าสั่งของครู  เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของ
ผูเ้รียน  และเน้นให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ดว้ยการคิดงานเอง  แล้วน าไปทดลองปฏิบติัเพื่อสรุป
ความรู้หรือสรุปความคิดรวบยอดดว้ยตนเอง  ท าให้เกิดความมุ่งมัน่อยากท างานนั้นให้ส าเร็จ  เพื่อ
จะไดเ้ห็นผลแห่งความคิดและการปฏิบติัของตนเอง (บูรชยั  ศิริมหาสาคร, 2541 : 130)  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั  Gordon (1998)  กล่าววา่  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  นกัเรียนตอ้งแกปั้ญหาได้
อยา่งคล่องแคล่ว  สถานการณ์ในการเรียนรู้ตามสภาพจริงตอ้งมีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  มีทกัษะใน
การจดัการแหล่งต่าง ๆ ท่ีจะตดัสินใจเก่ียวกบัการแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ท่ีเป็นผลจากการคิดของ
ตนเองท่ีมีคุณภาพ  ความรู้  ทกัษะ  และทศันคติจากบริบทของการท างานจริง  ซ่ึงทกัษะชีวิตจริง  เช่น  
การตดัสินใจและการแกปั้ญหาสามารถเช่ือมโยงงานของผูเ้รียนกบัประสบการณ์ในชีวิตจริงได ้
 นอกจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะตอ้งไดรั้บการเปล่ียนให้ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น  
แกปั้ญหาเป็นแลว้  การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัก็เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง  
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานจากหลกัฐานร่องรอยและการปฏิบติังานของผูเ้รียน  ท่ีได้
จากการรวบรวมผลงานหรือบนัทึกเก่ียวกับการเรียนรู้  ผลการประเมินจะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  ท่ีผูส้อนสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล  โดยมุ่งเนน้การติดตามความกา้วหนา้  และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นชีวิตจริงของ
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ผูเ้รียน  นอกจากน้ีผลจากการประเมินยงัช่วยให้ผูเ้รียนได้ทราบขอ้สนเทศเก่ียวกบัตนเอง  ว่ามี
ความสามารถท าอะไรไดบ้า้ง  ท าไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีขอ้ควรแกไ้ขอยา่งไร  การประเมินตาม
สภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือใชว้ิธีการประเมินท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยตอ้ง
ประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : 
182) 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาใช้ในการสอนเพื่อ
พฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ  ซ่ึงน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “ การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ”  ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัน้ี 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ Gordon (1998)  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
ซ่ึงไดเ้สนอไว ้ 3  ระดบั  ดงัน้ี  1) การจดักิจกรรมแกปั้ญหาทา้ทายความสามารถวิชาการ (Academic 
Challenges)  ไดแ้ก่  การน าเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการสอนมาปรับเปล่ียนให้อยู่ในรูปของปัญหา  แลว้
ให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหา  ไดร่้วมมือกนัหาทางแกไ้ข  แสวงหาขอ้มูล  น าขอ้มูลทางวิชาการมาใช้ใน
การตดัสินใจ  ตดัสินใจลงมือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  และประเมินดว้ยมาตรฐานคุณภาพใน
ชีวิตจริง  2) การจดักิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์จ าลอง  (Scenario Challenges)  ไดแ้ก่  การ
น าเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการสอนมาจดัท าเป็นสถานการณ์จ าลองท่ีสะทอ้นความเป็นจริง  ชีวิตจริง  
แลว้ให้ผูเ้รียนสวมบทบาทใดบทบาทหน่ึงและลงไปเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น  ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาและใช้ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเขา้ใจสภาพการณ์จริงและชีวิตจริง  
และ 3) การจดักิจกรรมเผชิญปัญหาตามสภาพจริง  (Real – life Problem)  ไดแ้ก่  การน าผูเ้รียนไป
เผชิญปัญหาจริงและร่วมกนัศึกษาเรียนรู้เพื่อท่ีจะแกปั้ญหานั้น  ตดัสินใจกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เพื่อแกปั้ญหานั้นและไดรั้บผลจากการกระท านั้น ๆ 
 นอกจากน้ี  Newmann, Secada  and Wehlage (1995 : 29 – 42) ไดเ้สนอมาตรฐานของ
การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงไว ้5 ประการ  ดงัต่อไปน้ี  1)  ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการคิดขั้นสูง (High - 
Order Thinking)  กิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งการให้ผูเ้รียนรายงานผลการคน้ควา้ในรูปแบบท่ีสร้างสรรค ์ 
ผูเ้รียนตั้งค  าถามและพิจารณาหาแนวทางการน าขอ้มูลไปประยุกตใ์ชเ้ป็นการเรียนการสอนท่ีท าให้
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ผูเ้รียนไดจ้ดักระท ากบัขอ้มูลและความคิดโดยการสังเคราะห์  สรุปอา้งอิง  อธิบาย  ตั้งสมมติฐาน
หรือไดข้อ้สรุปท่ีเป็นความหมายใหม่  2) ผูเ้รียนไดค้วามรู้ท่ีลึกซ้ึง (Depth of Knowledge)  กิจกรรม
การเรียนการสอนหรือภาระงานท่ีท าคาดหวงัให้ผูเ้รียนสร้างค าอธิบายเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ จบัประเด็น
ของเร่ืองอยา่งเป็นระบบและเช่ือมโยงกนั  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นนั้น ๆ หรือเน้ือหาในการศึกษาอย่างลึกซ้ึงในดา้นความเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์  และ
การสร้างความเขา้ใจท่ีค่อนขา้งซับซ้อน  3) การเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กบัโลกแห่งความเป็นจริง 
(Connectedness to the World Beyond the Classroom)  ผูเ้รียนสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งปัญหา
ของส่วนรวมหรือประสบการณ์ส่วนตวั  4) กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)  ผูเ้รียนไดรั้บการ
คาดหวงัใหแ้สดงการมีปฏิสัมพนัธ์ระดบัสูง  โดยการร่วมงานของเพื่อนร่วมงาน  แลกเปล่ียนความคิด
ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ผูเ้รียนไดส้นทนาอภิปรายแลกเปล่ียนกบัครูหรือเพื่อนเก่ียวกบัเน้ือหาวิชา
ในแนวทางท่ีท าให้เกิดการปรับปรุง  และแลกเปล่ียนความเขา้ใจในแนวคิดหรือประเด็นนั้น ๆ  5)  
การส่งเสริมสนับสนุนจากสังคม  เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน (Social Support for Student 
Achievement)  การสนับสนุนทางสังคมจะสูง  เม่ือครูตั้ งความคาดหวงัต่อผู ้เรียนทั้ งหมดใน
ระดบัสูง  ความคาดหวงัประกอบดว้ยการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ  และการยอมรับจากสมาชิก
ในหอ้งเรียน 
 กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ศกัด์ิสิน  ช่องดารากุล 
(2553 : 29 – 33)  ไดเ้สนอแนวทางในการน าไปใชใ้นสถานศึกษาไวด้งัน้ี 
 1.  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสมดุลและมีความสุข 
 2.  กระบวนการเรียนท่ีจะเรียนรู้ดว้ยการคิด  มี  5  ขั้นตอนดงัน้ี 1) การคิดเชิงระบบดว้ย
การหยดุคิด  2) การคิดวิเคราะห์ดว้ยการคน้หาสาเหตุ  3) การคิดแกปั้ญหาดว้ยการแสวงหาทางเลือก  
4) การคิดเพื่อการปฏิบติัตามทางเลือกท่ีเลือกไว ้ และ 5) การคิดอยา่งมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 3.  การเรียนรู้ท่ีจ  าท าและอยูร่่วมกนั 
 4.  การเรียนรู้ท่ีเนน้บุคลิกภาพส่วนตวัท่ีไดพ้ฒันาดีข้ึน 
 5.  การเรียนรู้ท่ีเห็นคุณค่าของตนเองและเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น 
 6.  การเรียนรู้ท่ีจะแสวงหาวธีิการเรียน 
 นอกจากน้ี  ชอบ  ลีชอ (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินตามสภาพจริงตามกรอบทฤษฎี Constructivist  ไวว้า่  การเรียนรู้เป็นผลของการผลิตหรือ
การสร้างสรรค์ทางปัญญา  ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสร้างความต่อเน่ืองระหว่างข้อมูล
สารสนเทศใหม่กับความรู้เดิม  โดยผ่านภาระงานหรือกิจกรรมในบริบทท่ีผู ้เ รียนจะเห็น
ความสัมพนัธ์ของงานท่ีท ากบัชีวิตในสังคม  จะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดหากลงมือสร้างความหมายหรือ
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ความเขา้ใจด้วยตนเอง  เน้นความส าคญัของการปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุหรือปรากฏการณ์  โดยการ
สังเกต  การตีความ  หรือการกระท า  โดยจะตอ้งจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนให้ทา้ทาย
ส่งเสริมกระบวนการคิดของผูเ้รียน  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางการวดัผลและการประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงของกรมวิชาการ (2542 : 84 – 85)  ไดก้ล่าววา่การประเมินตามสภาพจริง
เป็นทางเลือกใหม่ในการประเมินผลการเรียนทางหน่ึง  โดยลดบทบาทการประเมินด้วยขอ้สอบ
มาตรฐาน  และพฒันาระบบการประเมินในชั้นเรียนให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางและปฏิบติัจริง  ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบความรู้ เป็นผูผ้ลิตผลงาน การประเมินผลแนวใหม่น้ี
เป็นการประเมินผลท่ียึดการปฏิบติัเป็นส าคญั  และสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน  เนน้พฒันาการท่ี
ปรากฏใหเ้ห็น  ผูเ้ก่ียวขอ้งในการประเมินมีหลายฝ่าย  เทคนิคท่ีจะใชใ้นการวดัและประเมินผลตาม
แนวทางปฏิบติัจริงมี 2 ลักษณะ  คือ  ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  และด้วยแบบวดั
ความสามารถจริง (Authentic Test)  โดยก าหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนน  แนวทางท่ีนิยมใช้ตาม
แนวการประเมินตามสภาพจริง  คือ  การใช้แบบวดัวดัความสามารถจริง  ซ่ึงลกัษณะขอ้สอบจะเป็น
ขอ้ค าถามท่ีเป็นปัญหาให้ผูเ้รียนคิดและเขียนตอบเอง  โดยปัญหาจะตอ้งมีความหมายต่อนกัเรียน  มี
ความส าคญัเพียงพอ  และเลียนแบบสภาพจริงในชีวติของผูเ้รียนท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั   

ซ่ึง  ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช (2540 : 2)  กล่าวว่า  การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการ
ประเมินทกัษะการคิด  และสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพปัจจุบนัของผูเ้รียน  ส่ิงท่ีผูเ้รียนปฏิบติัไดจ้ริง  
การประเมินผลตามสภาพจริงกระท าไดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์  ทั้งท่ีบา้น  โรงเรียน  และ
ชุมชน  การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ โดยใชก้ารตดัสินใจของมนุษยใ์นการให้คะแนน  สอดคลอ้งกบั
สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540 : 85)  กล่าววา่  การประเมินผลตามสภาพจริงท าให้ผูเ้รียนบรรลุถึง
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  โดยท่ีวธีิการประเมินผลตามสภาพจริงจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล  และมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  ซ่ึงช่วยพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ย่างต่อเน่ือง  กระบวนการท่ีใช้ในการประเมินผลตามสภาพจริงอาจใช้การ
สังเกต  การบนัทึก  และการรวบรวมข้อมูลจากผลงานและวิธีการท่ีผูเ้รียนท า  นอกจากน้ีสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2543 : 294)  ยงักล่าววา่การประเมินผลตามสภาพจริง
ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง  เช่ือมัน่ในตนเอง  และสามารถพฒันาตนเองได ้
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547)  ได้เสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงว่าเป็นรูปแบบท่ีจดักระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั  
เน้นการพฒันาผูเ้รียนในลักษณะองค์รวม  นั่นคือ  พัฒนาผูเ้รียนทั้ งในด้านความรู้  ความคิด  
คุณลกัษณะท่ีดีในการเรียนรู้  การท างานหรือการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน  และการคิดสร้างสรรค์งาน  
มีขั้นตอนการด าเนินการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
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 1.  ขั้นทบทวนความรู้พื้นฐาน  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมหรือจดัสถานการณ์ให้
ผูเ้รียนได้ตรวจสอบความรู้พื้นฐานหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาก่อน  
เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือเพื่อท่ีจะให้เกิดการเช่ือมโยง
เน้ือหาหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนกบัเน้ือหาหรือความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ใหม่  การประเมินในขั้นตอนน้ี  คือ  การประเมินความรู้พื้นฐานและการประเมิน
ความพร้อมของผูเ้รียนว่ามีความพร้อมในดา้นเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดพื้นฐาน  หรือมีความ
พร้อมดา้นจิตใจท่ีจะเรียนเน้ือหาใหม่หรือความคิดรวบยอดใหม่หรือยงั   
 2.  ขั้นฝึกกระบวนการคิด  เป็นขั้นตอนท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ในเน้ือหาหรือความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ใหม่  ซ่ึงไดก้  าหนดเป็น 3 กระบวนการ  คือ 1)  การสร้างความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์  2) การฝึกทกัษะการคิดค านวณ  3) การฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  การประเมิน
ในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย  การประเมินการแสดงออกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Performance)  การ
ประเมินกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด (Process)  การประเมินผลผลิต  
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน (Product)   
 3.  ขั้นสรุปและน าไปประยุกตใ์ช ้  เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนฝึกให้ผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้ใน
เน้ือหา (ยอ่ย) ท่ีไดเ้รียนรู้  และน าความรู้ท่ีไดไ้ปคิดสร้างสรรคง์านดว้ยตนเอง  เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งหวงั
ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Assessment)  การประเมินในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย  
การประเมินกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด (Process)  การประเมินผล
ผลิต  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน (Product)  การประเมินช้ินงานของผูเ้รียน 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นกัเรียน
ได้ตรวจสอบความรู้พื้นฐานหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาก่อน  เพื่อท่ีจะ
เตรียมความพร้อมนกัเรียนในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือเพื่อท่ีจะให้เกิดความเช่ือมโยงเน้ือหาหรือ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนกับเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ใหม่  การประเมินผลในขั้นน้ีคือ  การสังเกตการตอบค าถามของนกัเรียน 
  ขั้นท่ี 2  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมเพื่อสร้างหรือ
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการน าเสนอปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวติจริง  และมีลกัษณะท่ีทา้ทาย  กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความรู้สึกอยากแกปั้ญหา  ให้
นกัเรียนมีการท าความเขา้ใจปัญหา อธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้ เช่น  โจทยก์ าหนดอะไร  
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โจทยต์อ้งการให้หาอะไร  การประเมินผลในขั้นน้ีคือ  การสังเกตการตอบค าถามของนกัเรียนและ
การปฏิบติักิจกรรม   
   ขั้นท่ี 3  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดั
กิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นกัเรียนไดร่้วมกนัปฏิบติัเป็นกลุ่ม  ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้  
แสดงความคิดเห็นเพื่อท าความเขา้ใจปัญหา  มีการวางแผนแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดย
ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและประเมินนกัเรียนระหวา่งปฏิบติักิจกรรม  การประเมินผลในขั้นน้ี
คือ  การสังเกตการตอบค าถามของนกัเรียนและกระบวนการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  
  ขั้นท่ี 4  น าเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนเสนอผลการปฏิบติักิจกรรมใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  ครูอาจมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  และเน้นการเช่ือมโยงความรู้หรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั
ไปสู่บริบทจริงของเน้ือหาสาระนั้น  การประเมินผลในขั้นน้ีคือ  การอภิปรายและการน าเสนอของ
นกัเรียน  
  ขั้นท่ี 5  สรุปและประเมินผล  เป็นขั้นตอนท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ี
ไดรั้บหรือความคิดรวบยอด  ประเมินผลผลงานของแต่ละกลุ่ม  และให้นกัเรียนแต่ละคนน าความรู้
ท่ีไดม้าแก้ปัญหาดว้ยตนเอง  โดยการท าใบงานและแบบฝึกหัด  การประเมินผลในขั้นน้ีคือ  การ
สังเกตการตอบค าถามของนกัเรียนและการประเมินช้ินงานของนกัเรียน   
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543: 191-195) ไดเ้สนอกลยุทธ์
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี  การจดัการเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาไดน้ั้น  
ผูส้อนตอ้งให้โอกาสนกัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองโดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ
ทา้ทายให้อยากคิด  เร่ิมดว้ยปัญหาท่ีเหมาะกบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน  โดยอาจเร่ิมดว้ยปัญหา
ท่ีนกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาแลว้มาประยุกตก่์อน  จากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือปัญหาท่ี
แตกต่างจากท่ีเคยพบมา  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถสูงผูส้อนควรเพิ่มปัญหาท่ียาก  ซ่ึงตอ้งใช้
ความรู้ท่ีซบัซ้อนให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ย  การจดัการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี  
ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมให้นกัเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยก าหนดประเด็นค าถามน าให้คิด
และหาค าตอบเป็นล าดบัเร่ือยไปจนนกัเรียนหาค าตอบได ้ หลงัจากนั้นจึงค่อย ๆ ลดประเด็นค าถาม
ลงไปจนสุดท้าย  เม่ือเห็นว่านักเรียนมีทกัษะในการแก้ปัญหาเพียงพอแล้วก็ไม่จ  าเป็นต้องให้
ประเด็นค าถามช้ีน าก็ได ้ ในการจดัให้นกัเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาตามล าดบัขั้นตอนนั้น  เม่ือ
นกัเรียนเขา้ใจกระบวนการแลว้  การพฒันาให้มีทกัษะผูส้อนควรเนน้ฝึกการวิเคราะห์แนวคิดอยา่ง
หลากหลายในขั้นวางแผนแก้ปัญหาให้มากเพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัและยากส าหรับ
นักเรียน  จากการศึกษาคน้ควา้ข้างต้น  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นจ าเป็นต้องให้
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นกัเรียนรู้จกัขั้นตอนการแกปั้ญหา  เลือกวิธีการแกปั้ญหาให้เหมาะสมกบัปัญหาและในการสอน
ของครูนั้นจะตอ้งมีการกระตุน้ให้นักเรียนได้รู้จกัคิดอยู่เสมอ  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ภายใตก้ลยทุธ์ในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
 จากแนวคิด  ทฤษฎีต่าง ๆ และการสังเคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง
เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ขา้งตน้  ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัแสดงในภาพท่ี 1        
 

      
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
ค าถามในการวจัิย 
 1.  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
อยูใ่นระดบัใด 
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  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 

สมมติฐานของการวจัิย 
 ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

ขอบเขตของการวจัิย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
      1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายลาดใหญ่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 135 คน  จากโรงเรียน 10 โรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  
โรงเรียนวดัธรรมาวุธาราม โรงเรียนวดัลาดเป้ง  โรงเรียนวดันอ้ยแสงจนัทร์  โรงเรียนวดัสวนแกว้  
โรงเรียนบา้นเขตเมือง โรงเรียนวดับางประจนัต์  โรงเรียนบา้นตะวนัจาก  โรงเรียนบา้นลาดใหญ่  
และโรงเรียนบา้นลาดใหญ่สามคัคี   
  1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนบา้นคลองบางกก  ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 15 คน  โดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)   
 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables)  คือ  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  2.2  ตวัแปรตาม (dependent  Variables)  ไดแ้ก่ 
   2.2.1  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
   2.2.2  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 3.  ขอบเขตของเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รายวิชา            
ค 13101  คณิตศาสตร์  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เป็นเน้ือหา
ท่ีระบุไวใ้น สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ และสาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ประกอบดว้ยมาตรฐานกรเรียนรู้ดงัน้ี     
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  มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 
   ค 1.2 ป.3/1  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัไม่เกิน
หน่ึงแสนและศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
   ค 1.2 ป.3/2  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหา
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย์  พร้อมทั้ งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและสร้างโจทยไ์ด ้
  มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
   ค 6.1 ป.3/1 ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
   ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ค 6.1 ป.3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ค 6.1 ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   ค 6.1 ป.3/5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
   ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 4.  ระยะเวลาในการทดลอง 
  ผูว้จิยัไดก้  าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  
สัปดาห์ละ 5 วนั  วนัละ 1 ชัว่โมง  รวม 16 ชัว่โมง  ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 1 ชัว่โมง  และ
ทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 1 ชัว่โมง  รวมระยะเวลาทั้งหมด 18 ชัว่โมง   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  หมายถึง  กระบวนการจดัการเรียนการสอน  ท่ีให้
ความส าคญักบัการใช้สถานการณ์จริงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดรวบยอด  โดยนกัเรียนมี
การเผชิญกบัสถานการณ์จริงท่ีหลากหลายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั  นกัเรียนมีการเรียนรู้ท่ีเนน้
การเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กบัชีวิตจริง  รวมทั้งนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาศึกษาท าความ
เขา้ใจขอ้มูลความรู้  มีการร่วมกนัคิดร่วมกนัวางแผน  มีการร่วมกนัตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  
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แลกเปล่ียนความรู้และสะทอ้นความคิด  ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา  
ขั้นท่ี 2  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  ขั้นท่ี 3  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ขั้น
ท่ี 4  น าเสนอผลงาน  และขั้นท่ี 5  สรุปและประเมินผล  ตลอดจนมีการประเมินตามสภาพจริงอยา่ง
สม ่าเสมอ   
 2.  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  หมายถึง  คะแนนของนกัเรียนท่ี
ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  ในเร่ืองการบวก 
ลบ คูณ หารระคน  แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก  จ านวน 20 ขอ้  และแบบอตันยัจ านวน 2 ขอ้  ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 
 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียน  หมายถึง  ระดบัความรู้สึกและขอ้คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดบั  ใน
ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การร่วมกิจกรรม  จ  านวน 10 ขอ้  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
 4.   นกัเรียน  หมายถึง  ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2559  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  อ าเภอเมืองฯ  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
สูงข้ึน  หลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 2.  ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 3.  เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงส าหรับครูผูส้อนคณิตศาสตร์  เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน  ในเน้ือหาอ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสาร  
แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยก าหนดสาระส าคญัเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบา้นคลองบางกก  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         
 2.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ประกอบดว้ย  ความหมายของ
การเรียนรู้ตามสภาพจริง  ตวับ่งช้ีการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  มาตรฐานการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง  หลกัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ขอ้ควร
ค านึงในการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 3.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการประเมินตามสภาพจริง  ประกอบดว้ย  ความส าคญัของ
การประเมินตามสภาพจริง  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง  หลกัการประเมินตามสภาพ
จริง  ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง  วิธีการและเคร่ืองมือการประเมินตามสภาพจริง  และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินตามสภาพจริง 
 4.   แนวคิดทฤษฎีท่ี เ ก่ียวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ประกอบด้วย  ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์  ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์     
ความหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  องค์ประกอบท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551  
และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบางกก  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 4 – 7)  ไดร้ะบุหลกัการ  จุดหมาย  และสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนไวด้งัน้ี 
 หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
  1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
  2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
  3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลาและ
การจดัการเรียนรู้ 
  5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตาม
อธัยาศยั  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

 จุดหมาย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มี
ความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมาย  เพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 
  1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยั  
และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา   
การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวติ 
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  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลงักาย 
  4. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถี
ชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม  และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ  ดงัน้ี 
  1. ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มี
วฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเอง
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิด
สังเคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ  ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรม  และข้อมูล
สารสนเทศ  เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน  
และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหา
และความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม  และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช ้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม 
ในดา้นการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้งเหมาะสม และมี
คุณธรรม 

 สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 1)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์
อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ  โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนทุกคนดงัน้ี 
   จ านวนและการด าเนินการ : ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน  ระบบ
จ านวนจริง  สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง  การด าเนินการของจ านวน  อตัราส่วน  ร้อยละ  การแกปั้ญหา
เก่ียวกบัจ านวน  และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 
   การวดั : ความยาว  ระยะทาง  น ้ าหนัก  พื้นท่ี  ปริมาตรและความจุ  เงินและ
เวลา  หน่วยวดัระบบต่าง ๆ  การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  การแก้ปัญหา
เก่ียวกบัการวดั  และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
   เรขาคณิต : รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ  สองมิติ  และ
สามมิติ  การนึกภาพ  แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต 
(geometric transformation)  ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation)  การสะทอ้น (reflection)  และการ
หมุน (rotation) 
   พีชคณิต : แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  ฟังก์ชนั  เซตและการด าเนินการ
ของเซต  การให้เหตุผล  นิพจน์  สมการ  ระบบสมการ  อสมการ  กราฟ  ล าดบัเลขคณิต  ล าดบั
เรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น : การก าหนดประเด็น  การเขียนข้อ
ค าถาม  การก าหนดวิธีการศึกษา  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การจดัระบบขอ้มูล  การน าเสนอขอ้มูล  
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ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล  การส ารวจความคิดเห็น 
ความน่าจะเป็น  การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ  และ
ช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ :  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การ
เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ และความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   
  สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ   
  มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวน
ในชีวติจริง 
  มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผล ท่ี เ กิด ข้ึนจากการด า เ นินการของจ านวนและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ  และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 
  มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
  มาตรฐาน ค 1.4 เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้
  สาระที ่2  การวดั 
  มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการว ัด วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั 
  มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
  สาระที ่3  เรขาคณติ 
  มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
  มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial 
reasoning)  และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
  สาระที ่4  พชีคณติ 
  มาตรฐาน ค 4.1 เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
  มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(mathematical  model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้
แกปั้ญหา   
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  สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
  มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจ
และแกปั้ญหา 
  สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
  มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล   การส่ือสาร  การ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ  
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 คุณภาพนักเรียน 
  จบช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

   มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึง
แสนและศูนย ์ และการด าเนินการของจ านวน  สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก  การลบ  การคูณ 
และการหาร  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว  ระยะทาง  น ้ าหนัก  ปริมาตร  ความจุ 
เวลาและเงิน  สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชแ้กปั้ญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม  รูปวงรี 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  รวมทั้งจุด  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  เส้นตรงและมุม 
   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป  และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้
   รวบรวมขอ้มูล  และจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบ
เห็นในชีวติประจ าวนั  และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้
   ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบางกก  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 ค าอธิบายรายวชิา  
 รายวิชา  ค 13101 คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 200 ชัว่โมง   
 ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  และฝึกทกัษะการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 
 จ านวนนับ 1 ถึง 100,000  การอ่านและการเขียนตวัหนงัสือ  ตวัเลขแทนจ านวนช่ือหลกั  
ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวน  การใชเ้คร่ืองหมาย  = 
≠ < >  การเขียนล าดบัจ านวน  การนบัเพิ่มทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  และทีละ 50  การนบัลดทีละ 3 
ทีละ 25  และทีละ 50  จ  านวนคู่  จ  านวนค่ี 
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และโจทย์ปัญหา  การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน  
100,000  การลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 100,000  การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินส่ี
หลกั  การคูณจ านวนท่ีมีสองหลักกับจ านวนเกินสองหลกั  การหารท่ีมีตวัตั้ งไม่เกินส่ีหลกัและ
ตวัหารหน่ึง  การบวก ลบ คูณ หารระคน  โจทยปั์ญหา 
 การวัดความยาว   การวดัความยาว  ความสูง  และระยะทาง  ท่ีมีหน่วยเป็นเมตร  
เซนติเมตรและมิลลิเมตร  การเลือกใชเ้คร่ืองวดัและหน่วยการวดัความยาว  ความสูง  หรือระยะทาง
ท่ีเป็นมาตรฐาน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการวดัความยาว  การเปรียบเทียบความยาว  ความสูง 
หรือระยะทาง  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  โจทย์ปัญหาการบวกการลบ 
เก่ียวกบัความยาว  ความสูง  หรือระยะทาง 
 การช่ัง  การชั่งเป็นกิโลกรัม  กรัม  และขีด  การเลือกใช้เคร่ืองชั่ง  และหน่วยชัง่ท่ีมี
มาตรฐาน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการชัง่  การเปรียบเทียบน ้ าหนกั  การคาดคะเนน ้ าหนกัเป็น
กิโลกรัม  กรัม  และขีด  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบเก่ียวกบัน ้าหนกั 
 การตวง  การตวงเป็นลิตร  มิลลิลิตร  ถว้ยตวง  และชอ้นตวง  การเปรียบเทียบความจุ 
การคาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบเก่ียวกบัปริมาตรของส่ิงท่ีตวงหรือ
ความจุของภาชนะ  
 เงิน  การบอกจ านวนเงิน  การเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด  และการอ่านบนัทึกรายรับ
รายจ่าย  โจทยปั์ญหาการบวกและการลบเก่ียวกบัเงิน 
 เวลา  การบอกเวลา  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด  และการอ่าน  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
หน่วยเวลา  บนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีระบุเวลา โจทยปั์ญหาการบวกและการลบ
เก่ียวกบัเวลา 
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 รูปเรขาคณติและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณติ  รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูป
ห้าเหล่ียม  รูปหกเหล่ียม .....  การจ าแนกรูปเรขาคณิต  รูปท่ีมีแกนสมมาตร  รูปเรขาคณิตสามมิติ 
การจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  จุด  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  เส้นตรง  และมุม  แบบรูป
ของรูปเรขาคณิต  และรูปอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของรูปร่าง  หรือขนาด  หรือสี  สองลกัษณะ 
 สถิติและความน่าจะเป็นเบือ้งต้น  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ส่ิงแวดลอ้มท่ี
พบเห็นในชีวิตประจ าวนั  การจ าแนก  จัดประเภท  น าเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  
แผนภูมิแท่ง  และอภิปราย 
 โดยใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีในการ
แกปั้ญหา  ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  รู้จกัใช้วิธีท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา  ให้
เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกตอ้งและชัดเจน  สามารถ
เช่ือมโยงความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถท างาน
อยา่งเป็นระบบระเบียบ  ความรอบคอบ  มีวจิารณญาณ  และความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 รหสัตวัช้ีวดั ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2 
     ค 1.2 ป.3/1, ป.3/2 
     ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
     ค 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
     ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
     ค 3.2 ป.3/1, ป.3/2 
     ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2 
     ค 5.1 ป.3/1, ป.3/2   
     ค 6.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
     รวมทั้งหมด  28  ตวัช้ีวดั 

 โครงสร้างรายวชิา 
 รายวชิา  ค 13101 คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เวลาเรียน 200 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 2  โครงสร้างรายวชิา ค 13101 คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วย 
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

1 จ านวนนบั 
ไม่เกิน  
100,000 

ค 1.1 ป.3/1       
         ป.3/2 
ค 4.1 ป.3/1 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3       
         ป.3/4 
         ป.3/5  
         ป.3/6 

-  จ านวนนับไม่เกิน 100,000  เป็นจ านวนนับ      
ท่ีไม่เกินห้าหลกั  ซ่ึงสามารถเขียนตวัเลขฮินดู
อารบิก  ตัว เลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จ านวนได ้  
-  เลขโดดท่ีอยูใ่นหลกัต่างกนัจะมีค่าต่างกนั   
-  การเขียนตวัเลขในรูปกระจายเป็นการแสดง
จ านวนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลกั 
-  จ านวนสองจ านวนท่ีมีหลายหลกั เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกันอาจมีค่าเท่ากัน หรือจ านวน
หน่ึงมากกว่าอีกจ านวนหน่ึงหรือ จ านวนหน่ึง
นอ้ยกวา่อีกจ านวนหน่ึง   
-  การเรียงล าดบัจ านวนท าไดโ้ดยเปรียบเทียบ
จ านวนทีละคู่ แลว้เรียงล าดบัจ านวนจากน้อย
ไปมาก หรือจากมากไปนอ้ย 
-  แบบรูปของจ านวนนบั เป็นชุดของจ านวนท่ี
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
-  กรณีแบบรูปของจ านวนนับท่ีเ พ่ิมทีละ 3  
เพ่ิมทีละ 4  เพ่ิมทีละ 25  และเพ่ิมทีละ 50  จะ
เป็นชุดของจ านวนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัโดยการ
นบัเพ่ิมทีละ 3  เพ่ิมทีละ 4  เพ่ิมทีละ 25  และ
เพ่ิมทีละ 50  
-  กรณีแบบรูปของจ านวนนับท่ีลดลงทีละ 3 
ลดลงทีละ 4  ลดลงทีละ 5  ลดลงทีละ 25  และ
ลดลงทีละ50  จะเป็นชุดของจ านวนท่ีมี
ความสัมพันธ์กันโดยการนับลดลงทีละ 3  
ลดลงทีละ 4  ลดลงทีละ 5  ลดลงทีละ 25  และ
ลดลงทีละ 50   
-  แบบรูปของรูปเรขาคณิตเป็นการเรียงล าดบั
ความสมัพนัธ์ของรูปเรขาคณิต 

22 
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หน่วย 
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

-  แบบรูปซ ้ าเป็นการแสดงความสัมพนัธ์ ของ
จ านวนท่ีมีการเรียงล าดบัเป็นชุด ๆ  โดยแต่ละ
ชุดจะมีการเรียงล าดบัท่ีเหมือนกนั   
-  นักเ รียนสามารถน าความรู้ น้ีไปใช้เ ป็น
พ้ืนฐานในการเรียนคณิตศาสตร์และใชใ้นชีวิต 
ประจ าวนั 

2 การบวกและ
การลบจ านวน
นบัท่ีมีผลลพัธ์ 
และตวัตั้งไม่
เกิน 100,000 

ค 1.2 ป.3/1  
          ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3  
         ป.3/4 
         ป.3/5  
         ป.3/6  

-  การบวกจ านวนท่ีมีหลายหลกั  ผลบวกหาได้
จากการน าจ านวนท่ีอยูใ่นหลกัเดียวกนับวกกนั 
เม่ือผลบวกในหลกัใดได้เป็นสองหลัก ให้ทด
จ านวนในหลกัสิบ ไปรวมกบัผลบวกในหลกั
ถดัไปทางซา้ยมือ   
-  จ านวนสองจ านวนท่ีน ามาบวกกัน สามารถ
สลบัท่ีกนัได ้โดยท่ีผลบวกยงัคงเดิม  
-  การบวกจ านวนสามจ านวน อาจหาผลบวก
ของสองจ านวนแรกก่อน  แลว้บวกกบัจ านวน
ท่ีสาม หรือบวกทีละสามจ านวนก็ได ้
-  การลบจ านวนสองจ านวน เป็นการหักออก             
จากจ านวนหน่ึงแลว้หาจ านวนท่ีเหลือ  
-  การลบจ านวนท่ีมีหลายหลกั ท าได้โดยลบ
เลขโดดในหลกัเดียวกนัเม่ือเลขโดดในหลกัใด
ของตวัตั้งน้อยกว่าตวัลบให้กระจายตวัตั้งจาก
หลกัท่ีอยูถ่ดัไปทางซา้ยมือมารวมกบัตวัตั้งเดิม
แลว้จึงลบกนั  
-  การบวกและการลบมีความสัมพนัธ์กนัโดย
ผลลบของจ านวนสองจ านวนใด ๆ เม่ือรวมกบั
ตวัลบจะมีค่าเท่ากบัตวัตั้ง 
-  การหาผลลพัธ์ของโจทยก์ารบวกลบระคน 
จะตอ้งหาผลลพัธ์ในวงเลบ็ก่อน   
-  การบวกลบจ านวนหลาย ๆ จ านวน  ตอ้งหา
ผลลพัธ์ในวงเล็บก่อน  แลว้จึงน าไปบวกหรือ
ลบกบัจ านวนอ่ืน 

28 
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หน่วย 
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

-  กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหามี 4 ขั้นตอน  คือ 
ท าความเขา้ใจโจทย ์ วางแผน  ลงมือท า  และ
ตรวจสอบ  ใชใ้นการแก้โจทยปั์ญหาการบวก
และการลบได ้
-  การสร้างโจทยปั์ญหาเก่ียวกับการบวกและ
การลบ  ตอ้งสร้างให้มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะหา
ค าตอบ  และส่ิงท่ีถามตอ้งมีความชดัเจน  
-  นักเรียนสามารถน าความรู้น้ีไปใช้แกโ้จทย์
ปัญหาในชีวติประจ าวนัได ้

3 แผนภูมิภาพ
และแผนภูมิ
แท่ง 

ค 5.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3  
         ป.3/4, 
         ป.3/5  
         ป.3/6 

-  ขอ้มูลเป็นขอ้เทจ็จริงของส่ิงท่ีสนใจ  ซ่ึงได้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล  อาจเป็นทั้ง
ขอ้ความและตวัเลข 
-  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  อาจใชว้ธีิสงัเกต
สอบถาม  สมัภาษณ์  ทดลอง  หรือรวบรวมจาก
ทะเบียนก็ได ้
-  การน าเสนอขอ้มูล  อาจใชต้ารางซ่ึงเป็นการ
จดักลุ่มหรือหมวดหมู่ของขอ้มูล  ท าใหอ่้าน
ขอ้มูลไดง่้ายข้ึน  ชดัเจนและรวดเร็ว  
-  แผนภูมิรูปภาพ  เป็นการใชรู้ปภาพแสดง
จ านวนหรือปริมาณของส่ิงต่าง ๆ โดยรูปภาพท่ี
แทนส่ิงเดียวกนัตอ้งเป็นรูปภาพท่ีเหมือนกนั
และมีขนาดเท่ากนั 
-  แผนภูมิแท่งเป็นการใชรู้ปส่ีเหล่ียมมุมฉาก
แสดงจ านวนหรือปริมาณของส่ิงต่าง ๆ โดยให้
ความสูงหรือความยาวของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก
แต่ละรูป แสดงจ านวนแต่ละรายการรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉากทุกรูปตอ้งมีความกวา้งเท่ากนั
และเร่ิมตน้จากระดบัเดียวกนัท่ีศูนย ์

10 

4 การวดัความ
ยาว 

ค 2.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
ค 2.2  ป.3/1 

-  เมตร  เซนติเมตร  และมิลลิเมตร  เป็นหน่วย         
การวดัความยาวมาตรฐาน  
-  การเลือกเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความยาว  และ

10 
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หน่วย 
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3     
         ป.3/4 
         ป.3/5      
         ป.3/6 

หน่วยการวดัความยาวท่ีเหมาะสม  จะใหว้ดั
ความยาวของส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
-  การเปรียบเทียบความยาว  ถา้หน่วยต่างกนั
ตอ้งเปล่ียนหน่วยใหเ้ป็นหน่วยเดียวกนัก่อน
เปรียบเทียบหน่วยการวดัความยาว   
-  กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหามี 4 ขั้นตอน คือ 
ท าความเขา้ใจโจทย ์ วางแผน  ลงมือท า  และ
ตรวจสอบ  ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาการวดั
ความยาว 
-  นกัเรียนสามารถน าความรู้น้ีไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

5 เวลา ค 2.1 ป.3/4  
         ป.3/5 
ค 2.2 ป.3/1    
         ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3   
         ป.3/4 
         ป.3/5     
         ป.3/6 

-  นาฬิกาท่ีบอกเวลาโดยใชเ้ขม็ เขม็สั้นบอก
เวลาเป็นชัว่โมง   เขม็ยาวบอกเวลาเป็นนาที 
-  ตวัเลข บนหนา้ปัดนาฬิกาใชอ่้านเวลาทั้ง
กลางวนัและกลางคืน  
-  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด  ตวัเลขท่ีอยูห่นา้
จุดบอกเวลาเป็นนาฬิกา  ตวัเลขท่ีอยูห่ลงัจุด
บอกเวลาเป็นนาที  
-  หน่วยเวลา  นาที  ชัว่โมง  วนั  สปัดาห์  เดือน
และปี  มีความสมัพนัธ์กนั 

12 

6 การชัง่ การตวง  ค 2.1 ป.3/2  
         ป.3/3 
         ป.3/5 
ค 2.2  ป.3/1 
ค 6.1 ป.3/1      
          ป.3/2 
          ป.3/3  
          ป.3/4 
          ป.3/5    
          ป.3/6 

-  กิโลกรัม  กรัม  และขีด   เป็นหน่วยการชัง่
มาตรฐาน 
-  เคร่ืองชัง่มีหลายชนิด  ตอ้งเลือกเคร่ืองชัง่
หน่วยการชัง่ท่ีเหมาะสม และชัง่ไดถู้กวธีิ จึงจะ
ไดผ้ลการชัง่ ท่ีถูกตอ้ง 
-  การชัง่มีความสมัพนัธ์กนั  สามารถเปล่ียน
หน่วยกนัได ้ 
-  ลิตรและมิลลิลิตรเป็นหน่วยท่ีใชบ้อกปริมาณ 
ของของเหลว หรือเป็นหน่วยท่ีใชบ้อกปริมาตร  
-  เคร่ืองมือส าหรับการตวงมีหลายชนิด   

14 
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หน่วย 
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

ในการตวงตอ้งเลือกเคร่ืองตวง  หน่วยการตวง 
ใหเ้หมาะสม และตวงใหถู้กวธีิ จึงจะไดผ้ลตวง          
ท่ีถูกตอ้ง 
-  การตวงมีความสมัพนัธ์กนั  สามารถเปล่ียน
หน่วยกนัได ้ 
-  การเปรียบเทียบน ้ าหนกั  ปริมาตรและความจุ
ถา้หน่วยต่างกนัตอ้งเปล่ียนหน่วยใหเ้ป็นหน่วย
เดียวกนัก่อนการเปรียบเทียบ 
-  กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหามี 4 ขั้นตอน  คือ  
ท าความเขา้ใจโจทย ์ วางแผน  ลงมือท า  และ
ตรวจสอบ  ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาการชัง่
และการตวงได ้
-  นกัเรียนสามารถน าความรู้น้ีไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

7 การคูณ ค 1.2 ป.3/1  
          ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3  
         ป.3/4 
         ป.3/5  
         ป.3/6 

-  การบวกจ านวนท่ีเท่ากันหลาย ๆ จ านวนอาจ
แสดงไดด้ว้ยการคูณ 
-  จ านวนสองจ านวน  จ านวนใดคูณกบัศูนยห์รือ
ศูนยคู์ณกบัจ านวนใด  ผลคูณจะเป็นศูนย ์ 
-  จ านวนใด ๆ คูณกับหน่ึงผลคูณจะเท่ากับ
จ านวนนั้น  
-  การคูณจ านวนหน่ึงหลักกับจ านวนไม่เกินส่ี
หลักท าได้โดยการคูณทีละหลัก  เร่ิมจากหลัก
หน่วยแลว้จึงคูณหลกัถดัไปทางซา้ยมือตามล าดบั 
เม่ือผลคูณในหลกัใดเป็นจ านวนสองหลกั  ให้ทด
ไปอีกหน่ึงหลกัทางซา้ยมือ 
 -  การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก  
ให้น าเลขโดดในแต่ละหลกัของตวัคูณไปคูณเลข
โดดในแต่ละหลักของตัวตั้ ง  แล้วน าผลคูณท่ี
ไดม้าบวกกนั  
-  กระบวนการแก้โจทย์ปัญหามี 4 ขั้นตอน  คือ 
ท าความเข้าใจโจทย์  วางแผน  ลงมือท า  และ

28 
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หน่วย 
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

ตรวจสอบ  ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาการคูณได ้
-  นักเรียนสามารถน าความรู้ น้ีไปใช้ในการ
แกปั้ญหาการคูณจ านวนต่าง ๆ ในชีวิต ประจ าวนั
ได ้

8 การหาร ค 1.2 ป.3/1  
          ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3  
         ป.3/4 
         ป.3/5  
         ป.3/6 

-  การหาร  เป็นการลบออกคร้ังละเท่า  ๆ กนั  
-  ความสัมพันธ์ของตัวตั้ ง  ตัวหาร  ผลหาร 
และเศษของการหาร  คือ  ตวัตั้ง เท่ากบัตวัหาร
คูณกบัผลหารแลว้บวกดว้ยเศษของการหาร  
-  การหารใดมีเศษของการหารเป็นศูนย ์เรียกวา่  
การหารลงตวั 
-  การหารใดมีเศษของการหารมากกว่าศูนย ์
เรียกวา่  การหารไม่ลงตวั  
-  กระบวนการแก้โจทย์ปัญหามี 4 ขั้นตอน  คือ 
ท าความเข้าใจโจทย์  วางแผน  ลงมือท า   และ
ตรวจสอบ   ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาการหารได ้
-  นักเรียนสามารถน าความรู้ น้ีไปใช้ในการ
แก้ ปัญหาการหารจ านวนต่ าง   ๆ ในชีวิ ต 
ประจ าวนัได ้

28 

9 เงินและการ
บนัทึกรายรับ
รายจ่าย 
 

ค 2.1 ป.3/6 
ค 2.2 ป.3/1  
         ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3  
         ป.3/4 
         ป.3/5  
         ป.3/6 

-  การเขียนจ านวนเงินโดยใชจุ้ด  ตวัเลขท่ีอยู่
หนา้จุดบอกจ านวนเงินเป็นบาท ตวัเลขท่ีอยู่
หลงัจุดบอกจ านวนเงินเป็นสตางค ์
-  กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหามี 4 ขั้นตอน  คือ 
ท าความเขา้ใจโจทย ์ วางแผน  ลงมือท า  และ
ตรวจสอบ  ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั
เงินได ้
-  การเขียนบนัทึกรายรับรายจ่ายจะช่วยให้
ตรวจสอบความสมดุลของรายรับรายจ่ายใน
ชีวติประจ าวนัได ้  

10 

10 รูปเรขาคณิต ค 3.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
ค 3.2 ป.3/1  

-  รูปเรขาคณิตสองมิติ   เป็นรูปเรขาคณิตท่ีเป็น 
รูปแบน  ไม่มีความหนาหรือความลึก  
-  รูปเรขา คณิตสามมิติ  เป็นรูปเรขาคณิตท่ีมี

10 
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หน่วย 
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

         ป.3/2 
ค 4.1 ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3  
         ป.3/4 
         ป.3/5  
         ป.3/6 

ความกวา้ง  ความยาว  และความลึกหรือความ
สูงและมีรูปเรขาคณิตสองมิติเป็นส่วนประกอบ  
-  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบ
ของรูปช่วยให้เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติได้
ถูกตอ้งและรวดเร็วข้ึน 
-  รอยท่ีเกิดจากการน ารูปมาพบัคร่ึงแลว้ท าให้
แต่ละขา้งของรอยพบัทบักนัสนิทเรียกรอยพบั
น้ีวา่แกนสมมาตร 

11 จุด  เสน้ตรง  
รังสี  ส่วนของ
เสน้ตรง  มุม 

ค 3.1 ป.3/3 
ค 6.1 ป.3/1,  
        ป.3/2, 
        ป.3/3,  
        ป.3/4, 
        ป.3/5,  
        ป.3/6 
 

-  จุด ใชแ้สดงต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ เขียนแทน
ดว้ยสญัลกัษณ์  (.) 
-  เส้นตรง   มีลักษณะตรง  ไ ม่มี จุดปลาย  
สามารถต่อไปไดไ้ม่ส้ินสุด 
-  รังสี  มีลกัษณะตรง  มีจุดปลายหน่ึงจุด  และ
อีกขา้งต่อออกไปไดไ้ม่ส้ินสุด 
-  ส่วนของเส้นตรง  มีลกัษณะตรง  มีจุดปลาย
ทั้งสองขา้ง ไม่สามารถต่อออกไปอีกได ้
- จุดตดั  เป็นจุดท่ีเกิดจากเส้นตรง  รังสี  หรือ
ส่วนของเสน้ตรงสองเสน้  ตดักนัหรือพบกนั  
-  มุม  เกิดจากรังสีสองเส้นท่ีมีจุดปลายร่วมกนั  
^  เป็นสญัลกัษณ์แทนมุม  
-  นักเรียนสามารถน าความรู้น้ีเป็นพ้ืนฐานใน
การ เ รี ยนคณิตศาสต ร์ต่ อไป   และใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

8 

12 การบวก ลบ 
คูณ หารระคน 

ค 1.2 ป.3/1  
         ป.3/2 
ค 6.1 ป.3/1  
         ป.3/2 
         ป.3/3  
         ป.3/4 
         ป.3/5  
         ป.3/6 

-  การหาค าตอบของโจทยก์ารบวก ลบ คูณ 
หารระคน ใหห้าผลลพัธ์ของจ านวนท่ีอยูใ่น
วงเลบ็ก่อน แลว้จึงน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าบวก ลบ 
คูณ หรือหารกบัจ านวนท่ีเหลือ  
-  การแกโ้จทยปั์ญหา  ตอ้งท าความเขา้ใจและ
วเิคราะห์โจทย ์ถึงส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให ้ ส่ิงท่ี
โจทยถ์าม  จากนั้นวางแผนแกปั้ญหาโจทย ์

18 



33 

 

หน่วย 
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 198 

ประเมนิผลภาคเรียนที ่1 1 

ประเมนิผลภาคเรียนที ่2 1 

รวมเวลา 200 

 
 จากตารางท่ี 2  โครงสร้างรายวิชา  ค 13101 คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผูว้ิจยั
ไดจ้ดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  ในหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 12  เร่ืองการบวก ลบ คูณ การระคน  เวลา 18 ชัว่โมง  
 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงในปี 
คศ. 1990  นกัการศึกษาในสหรัฐอเมริกาต่างตระหนกัวา่นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีผา่นมาไม่
สามารถพฒันาคุณภาพของการเรียนการสอนหรือแมแ้ต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนได ้ จึงมี
การปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน  โดยมุ่งเป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
ตามสภาพจริง  กล่าวคือ  เป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีมีความหมายส าหรับผูเ้รียน  โดยไดก้ าหนดขอ้บ่งช้ีของ
ผลสัมฤทธ์ิตามสภาพจริง (Authentic  Achievement)  คือ  ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ท่ีมีความหมาย  
ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชว้ิธีการสืบสอบในเน้ือหาวิชา  เพื่อสร้างความหมายและผูเ้รียนจะตอ้งมีเป้าหมายใน
การท างานท่ีแสดงถึงสมรรถนะท่ีมีคุณค่าหรือมีความหมายท่ีบ่งบอกในความส าเร็จของการเรียน  
(Newmann, 1995) 
 
ความหมายของการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้ตามสภาพจริงไวด้งัน้ี 
 ราเชน  มีศรี  (2544 : 38)  ไดใ้ห้ความหมายการเรียนรู้ตามสภาพจริงไวว้า่  การเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีจริง ๆ ท่ีผูเ้รียนรู้และพบเห็นในชีวิตประจ าวนัในสภาพท่ีเป็นจริง  หรือ
เรียนรู้จากการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเพื่อกระตุน้ให้เกิดกระบวนการคิด (Thinking 
Processes)  และพฤติกรรมในตวัผูเ้รียน 
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 สมนึก  นนธิจนัทร์ (2544 : 6 – 7)  ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงวา่  การ
เรียนการสอนตามแนวคิดเดิม  แยกการสอน  การเรียน  และการวดัผลประเมินผลออกจากกนั  แต่
ปัจจุบนัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้น  ทั้งการสอน  การเรียน  และการวดัผลประเมินผลจะ
รวมกนัเป็นเกลียวเชือกผูกติดเป็นกระบวนการเดียวกนั  เกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั  ด าเนินไปพร้อมกนั
และส้ินสุดโดยพร้อมกนั 
 โกวิท  ประวาลพฤกษ ์(2545 : 31)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ตามสภาพจริง  โดยเรียกว่า
การเรียนรู้แท้ (Authentic Learning)  ซ่ึงผูเ้รียนจะเป็นผูคิ้ด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  
ตดัสินใจไดเ้อง  มีกระบวนการท่ีใชเ้ป็นยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็นระบบ  ผูเ้รียนเป็นผูอ้ธิบาย  
น าเสนอได้อย่างมีหลักวิชาด้วยการเรียบเรียงด้วยตนเอง  อธิบายได้อย่างครอบคลุมชัดเจน  มี
กระบวนการท่ีดี  มีความคิดรวบยอดและหลกัการของวิชาท่ีเรียนรู้  รวมทั้งผูเ้รียนสามารถน าไปใช้
ปฏิบติัในชีวิตจริงได้  น าเอาความรู้ต่าง ๆ ไปพฒันาคุณภาพชีวิต  คุณภาพงาน  คุณภาพสังคม  
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเป็นปกติวสิัยจนเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2554 : 9)  กล่าวไวว้า่การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นแนวคิด
ในการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์และการเรียนไวด้ว้ยกนัหรือเป็นการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ี
เรียนกบัโลกแห่งความเป็นจริง  โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ท่ีมีความหมาย  ผูเ้รียนไดใ้ชว้ิธี
สืบสอบ  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการเป็น
ยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีเป้าหมายท่ีแสดงความส าเร็จของการท างาน  และ
ผูเ้รียนสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชป้ฏิบติัในชีวติจริงได ้
 ทิศนา  แขมมณี (2555 : 136)  ไดส้รุปว่าการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นการ
ด าเนินการช่วยเหลือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยการให้ผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญสภาพการณ์จริง ปัญหา
จริง  ในบริบทจริงและร่วมกนัศึกษาเรียนรู้  แสวงหาความรู้  ขอ้มูล  และวิธีการต่าง ๆ  เพื่อท่ีจะ
แกปั้ญหานั้น  และไดรั้บผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงจึงเป็นกระบวนการพฒันาผูเ้รียน  โดยกระบวนการผสมผสานระหวา่งการเรียน  การ
สอนกับการวดัและประเมินผล  และกระบวนการแล้วผูอ้ยู่ในกระบวนการจะรู้ในสัมฤทธ์ิผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นดว้ยตนเอง 
 Newmann (2001 : 4)  ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ตามสภาพจริงว่า  เป็นการผสมผสาน
ระหวา่งกิจกรรมและการมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงครูใชใ้นการสอนและการประเมินผูเ้รียน  เพื่อให้ผูเ้รียนได้
คิด  ไดพ้ฒันาความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  และสามารถประยุกตใ์ชก้ารเรียนรู้ทางวิชาการกบัปัญหาท่ีส าคญั
และอยูใ่นโลกท่ีเป็นจริงได ้
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 Patton (2001 : 2)  กล่าวว่าการเรียนการสอนตามสภาพจริง  เป็นการเรียนการสอนท่ี
ผูเ้รียนสร้างความหมายจากประสบการณ์ของตนเอง  และเป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริงและมี
คุณค่าต่อตนเอง  ซ่ึงนอกเหนือไปจากสภาพภายในโรงเรียน  ภายใต้กระบวนการสืบสวนทาง
วชิาการ 
 จากการศึกษาค้นควา้ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การเรียนรู้ตามสภาพจริง  หมายถึง  
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  ท่ีให้ความส าคญักบัการใชส้ถานการณ์จริงเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างความคิดรวบยอด  โดยนกัเรียนมีการเผชิญกบัสถานการณ์จริงท่ีหลากหลายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนั  นกัเรียนมีการเรียนรู้ท่ีเน้นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กบัชีวิตจริง  รวมทั้งนกัเรียนมี
ประสบการณ์ในการแสวงหาศึกษาท าความเขา้ใจขอ้มูลความรู้  มีการร่วมกนัคิดร่วมกนัวางแผน  มี
การร่วมกนัตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  แลกเปล่ียนความรู้และสะทอ้นความคิด 
  
ตัวบ่งช้ีการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 การพิจารณาวา่เป็นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงหรือไม่นั้น  ทิศนา  แขมมณี (2555 : 
137)  ไดใ้หข้อ้สรุปเก่ียวกบัตวับ่งช้ีการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงไวด้งัน้ี 
  1. ผูส้อนมีการน าผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์จริง  ปัญหาจริงในบริบทจริง  และ/
หรือผูส้อนมีการจดักิจกรรมในห้องเรียนท่ีจ าลองหรือสะทอ้นความเป็นจริงให้ผูเ้รียนได้ร่วมคิด
แกปั้ญหา  หรือเขา้ไปสวมบทบาทในสถานการณ์นั้น 
  2. ผูเ้รียนมีการร่วมกนัคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา  แสวงหาความรู้  ขอ้มูลและวิธีการ
ต่าง ๆ จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย  โดยในกิจกรรมการเรียนรู้ผูเ้รียนจะไดศึ้กษา  ท าความเขา้ใจ  
วเิคราะห์ความรู้และขอ้มูล  แลว้น าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา 
  3. ผูเ้รียนมีการตดัสินใจกระท า  โดยในการเรียนผูเ้รียนจะมีโอกาสไดต้ดัสินใจใน
การท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั 
  4. ผูเ้รียนได้รับผลการตัดสินใจและการกระท าของตนจากสังคม  ตามเกณฑ์
มาตรฐานในชีวติจริง 
  5. ผูเ้รียนมีการอภิปราย  แลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ  สะทอ้นความคิดเก่ียวกบั
การเรียนรู้ของตน 
  6. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลท่ีรอบด้าน  โดยผูส้อนมีการวดัประเมินผล
ผูเ้รียน  ทั้งในดา้นความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ 
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มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 Newmann (1995)  ได้ท าการวิจัยท่ีศูนย์การวิจยัทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน  พบวา่  ผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จไดเ้ม่ือใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหาและทดสอบส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเรียน  ซ่ึงต่อมาเขาได้สร้างมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงไว ้5 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
  1. การสอนคิดขั้นสูง  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  จะต้องเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดจ้ดักระท าขอ้มูลและใช้ความคิดในการสังเคราะห์  การสรุปนยัทัว่ไป  การอธิบาย  และ
การสรุปรวม  เพื่อสร้างความเขา้ใจและความหมายใหม่ ๆ ส าหรับผูเ้รียน 
  2. การสอนแก่นของความรู้  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  จะตอ้งให้ผูเ้รียน
เขา้ถึงแก่นความคิดของเน้ือหาวิชา  ใชค้วามรู้ท่ีมากกวา่ความรู้พื้นฐาน  โดยตอ้งมีการส ารวจความ
เช่ือมโยง  ดูความสัมพนัธ์  เพื่อสร้างความเขา้ใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีความซบัซอ้น 
  3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  จะตอ้งให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ในเน้ือหาวิชากบัผูส้อนและกบักลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนัเพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ความคิด  ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในประเด็นส าคญัต่าง ๆ มากข้ึนและชดัเจน 
  4. การเช่ือมโยงสู่โลกภายนอก  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  จะตอ้งเช่ือมโยง
ความรู้ในเน้ือหาวิชาสู่ปัญหาสาธารณะ  หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในโลกแห่งความเป็น
จริง  เพื่อสามารถน าความรู้ท่ีเรียนรู้ในชั้นเรียนไปอธิบายปัญหาต่าง ๆ นอกชั้นเรียนหรือโลกแห่ง
ความจริงได ้
  5. การสนับสนุนทางสังคม  การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  จะต้องสร้าง
บรรยากาศท่ีส่งผลดีแก่การเรียนรู้  ได้แก่  การสร้างการยอมรับ  นับถือซ่ึงกันและกัน (mutual 
respect)  ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนหรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  โดยผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนท่ีมี
ระดบัความสามารถหรือทกัษะทางการเรียนดอ้ยกว่าผูอ่ื้นเกิดความรู้สึกท่ีดี  ท่ีจะตอ้งสร้างคุณค่า
ของตนเอง  โดยเพิ่มความพยายามให้มากข้ึน  ผูส้อนตอ้งคาดหวงัว่าผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้
ความรู้และทกัษะท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัได ้ ดงันั้นปฏิกิริยาของผูส้อนต่อผูเ้รียนจึงควรจะ
แสดงออกมาในวถีิทางท่ีเป็นมิตร  และมีการเสริมแรงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้บรรลุมาตรฐานนั้น  ผูส้อนตอ้งจดัการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิดขั้นสูง  โดยสอนให้ถึงแก่นของความรู้ท่ีมีความซับซ้อน  โดยในการเรียนนั้น
ผูเ้รียนจะไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อน ๆ  และผูส้อน  มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและ
กนั  และเป็นการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัโลกภายนอก  เช่ือมโยงกบัสภาพปัญหาในสังคมจริง  และเม่ือ
เรียนแลว้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นโลกแห่งความเป็นจริงได ้ 
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อย่างไรก็ตามต่อมาไดมี้แนวคิดเพิ่มเติมว่าเราสามารถจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียนได ้ 
หากสามารถจดัให้กระบวนการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคญั ๆ ท่ีคล้ายคลึงเช่นเดียวกบัท่ีเกิดใน
สภาพจริง  ซ่ึง Gordon (1998 : 390 – 393)  ไดว้เิคราะห์หาองคป์ระกอบดงักล่าวไวด้งัน้ี 
  1. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง  บุคคลมกัเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ อยูเ่สมอ  เล็กบา้ง  
ใหญ่บา้ง  และจะตอ้งคิดตดัสินใจ  และลงมือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ในการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงจึงตอ้งมีปัญหา  การคิด  การตดัสินใจ  การกระท า  และผลของการคิดการตดัสินใจ 
  2. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เม่ือมีปัญหาท่ีต้องตัดสินใจแก้ไข  บุคคลจะ
แสวงหาทางแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนมีอยูห่รือหามาได ้ บุคคลจะมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูท่ี้ช่วยตนในทางใดทางหน่ึง  จะใชท้รัพยากรรอบตวั  เช่น  หนงัสือพิมพ ์ โทรศพัท ์ ฯลฯ  เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญหา  ตามสภาพจริงไม่มีการเรียนรู้เกิดข้ึนจากการท่ีนัง่เรียนกนัเป็นแถว
เหมือนสภาพในหอ้งเรียน 
  3. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง  บุคคลใช้ความรู้  ทกัษะ  และเกิดความรู้สึกหรือ
พฒันาเจตคติไปพร้อม ๆ กนั  ตามสภาพจริง  บุคคลจะด าเนินการจดัการเม่ือเกิดปัญหาใด ๆ  บุคคล
จะต้องคิด  ตดัสินใจ  โดยใช้ความรู้ท่ีมีและแสวงหาข้อมูลท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจมาใช้  และ
ตดัสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีตนเห็นว่าดีท่ีสุด  เหมาะสมท่ีสุดกบัสถานการณ์  ซ่ึงการ
ตดัสินใจกระท าการนั้น ๆ จะส่งผลให้เกิดความรู้  ทกัษะและเจตคติอ่ืน ๆ ตามมาดว้ย  ดงันั้นการ
พฒันาความรู้  ทกัษะและเจตคติต่าง ๆ ตามสภาพจริง  จึงเป็นการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในบริบทตาม
สภาพจริง ๆ นั้น 
  4. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง  บุคคลจะเลือกรับรู้และเรียนรู้เฉพาะส่ิงท่ีมี
ความหมายกบัตนเองซ่ึงมกัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั  เช่น  ทกัษะการเขา้ใจผูอ่ื้น  การ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  การแกปั้ญหา  การตดัสินใจ 
  5. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ส่ิงทั้งหลายจะเช่ือมโยงกนั  ความรู้  ทกัษะ  และ
เจตคติท่ีเรียนรู้ในบริบทหน่ึง  จะถ่ายโยงไปใช้ในบริบทอ่ืน ๆ และจะไดรั้บการปรับเปล่ียนและ
พฒันาไปเร่ือย ๆ 
  6. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เม่ือบุคคลกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  บุคคลมกัจะไดรั้บ
ขอ้มูลยอ้นกลบัวา่ส่ิงท่ีตนท านั้นดีหรือไม่ดี  เหมาะหรือไม่เหมาะ  จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง    
 
หลกัการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 Newmann (1995 : 8)  ไดเ้สนอหลกัการของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงไว ้ 3  
ประการ  คือ 
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  1. นกัเรียนสร้างความหมายและความรู้ (Construction of Knowledge)  หมายถึง  
การท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้  ได้จดัระบบ  ตีความและวิเคราะห์ขอ้มูลแทนการท าซ ้ าหรือลอกเลียนตวั
ความรู้จากหนังสือหรือจากการจดบันทึกในห้องเรียน  ผูเ้รียนไม่ได้ใช้เพียงแค่กระบวนการ  
รวบรวมข้อเท็จจริงเท่านั้ น  แต่ต้องใช้กระบวนการต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความสามารถ
เหมือนกบัท่ีบุคคลในหลาย ๆ สาขาอาชีพตอ้งใช้ในการสร้างหรือการผลิตความรู้ความสามารถท่ี
เกิดข้ึนเหล่าน้ีจะแสดงออกมาในรูปของการเขียนและการพูด  การอภิปรายการสร้างและซ่อม
ส่ิงของท่ีไดผ้ลผลิตออกมา  เช่น  เฟอร์นิเจอร์  อาคาร  วดิีโอ  และในดา้นการแสดงความสามารถต่อ
ผูช้มหรือผูฟั้ง  เช่น  ดนตรี  กีฬา  การแสดง 
  ดงันั้นจุดเน้นของการสร้างความรู้ในการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นอยู่บน
พื้นฐานของแนวคิด Constructivist ในเร่ืองการสร้างความหมายของบุคคลโดยการเช่ือมโยงความรู้
เดิมกบัขอ้มูลใหม่เพียงแต่แนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงยงัขยายเพิ่มเติมไปมากกว่าการ
น าเอาความรู้และลอกเลียนความรู้ท่ีสร้างโดยตนเองหรือคนอ่ืน  การสร้างความรู้ตามสภาพจริง
เก่ียวขอ้งกบัการน าไปใชก้ารจดักระท า  การตีความ  หรือการวิเคราะห์ความรู้เดิมเพื่อแกปั้ญหาท่ีไม่
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการท าซ ้ าจากความรู้เดิม 
  2. นกัเรียนใช้การสืบสอบทางวิชาการ (Disciplined Inquiry)  หมายถึง  การท่ี
ผูเ้รียนสร้างความหมายดว้ยตนเอง  โดยการน าความรู้ท่ีมีอยู่ในหลาย ๆ สาขามาพฒันาเป็นความ
เขา้ใจท่ีลึกซ้ึงมากกวา่การรู้เพียงผิวเผิน  โดยแสดงออกในรูปแบบการส่ือสารท่ีผ่านการกลัน่กรอง  
เช่น  การเขียนบทความ  การอภิปรายในหัวขอ้ต่าง ๆ แทนการท าเคร่ืองหมายลงในช่องว่าง  หรือ
การเติมค าลงในช่องวา่งในแบบทดสอบทัว่ไป 
  การสืบสอบทางวิชาการเป็นการตั้งค  าถามเพื่อให้นักเรียนได้พฒันาความรู้อย่าง
ลึกซ้ึงและใชก้ระบวนการในการสืบสอบหาความรู้  ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั  คือ 
   2.1 การอยู่บนฐานของความรู้เดิม  ความส าเร็จตามสภาพจริงตอ้งสร้างข้ึนมา
บนความรู้เดิมท่ีสะสมมา  เช่น  ขอ้มูล  ค  าศพัท์  ความคิดรวบยอด  ทฤษฎี  ระเบียบปฏิบติัส าหรับ
การกระท าและการสืบสอบ 
   2.2 ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนให้
มีความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงต่อส่ิงท่ีเรียน  หรือปัญหามากกวา่การศึกษาหาความรู้พียงผิวเผิน  ความเขา้ใจท่ี
ลึกซ้ึงไม่ใช่การศึกษาหัวขอ้อยา่งกวา้ง ๆ แต่เป็นการท าความเขา้ใจต่อประเด็นท่ีซบัซ้อนอยา่งเป็น
รูปธรรม  ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดศึ้กษา  ทดสอบและสร้างความสัมพนัธ์ของความรู้แต่ละส่วนท่ี
จะใหค้วามกระจ่างเก่ียวกบัปัญหาหรือประเด็นได ้
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   2.3 การติดต่อส่ือสารท่ีซับซ้อน  เ ป็นลักษณะของการติดต่อส่ือสารท่ี
นกัวทิยาศาสตร์  ศิลปิน  นกัเขียนบทความ  นกัออกแบบ  วิศวกร  และผูใ้หญ่ท่ีประสบความส าเร็จ
อ่ืน ๆ จะตอ้งใช้เป็นรูปแบบท่ีซับซ้อนของการติดต่อส่ือสารทั้งการท างานและการแสดงขอ้สรุป  
ภาษาท่ีใช ้(ค าศพัท ์ สัญลกัษณ์  และอุปกรณ์โสต)  ประกอบไปดว้ย  คุณภาพ  ความนุ่มนวล  ความ
ประณีตในรายละเอียด  และความต่อเน่ืองประสานกนัเพื่อขยายค าอธิบายและขอ้พิจารณา  ซ่ึงจะ
ตรงกันข้ามกับการติดต่อส่ือสารในโรงเรียนท่ีต้องการเพียงแค่ค  าตอบสั้ น ๆ เช่น  ถูกหรือผิด  
ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  การเติมค าในช่องวา่ง  หรือประโยคสั้น ๆ 
  3.  การใช้คุณค่านอกเหนือจากห้องเรียน (Value beyond School)  หมายถึง  
นักเรียนมีเป้าหมายในการท างานโดยมีค่านิยมหรือความหมายท่ีนอกเหนือไปจากความส าเร็จ
ภายในโรงเรียน  ผูเ้รียนสร้างงานหรือแกปั้ญหาท่ีมีความหมายในโลกแห่งความเป็นจริง  หรือมีการ
เช่ือมโยงระหว่างความรู้ในโรงเรียนกับปัญหาชุมชนหรือประสบการณ์ส่วนตวั  การให้คุณค่า
นอกเหนือจากโรงเรียนถือเอาประโยชน์เป็นหลกั  ซ่ึงต่างจากการใช้เอกสารเพื่อวดัความสามารถ
ของผูเ้รียน 
 นอกจากน้ีทิศนา  แขมมณี (2555 :133 – 134)  ไดส้รุปวา่  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงนั้นควรเป็นการเรียนท่ีไม่แยกออกจากบริบท (Context)  เป็นการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตาม
สภาพและบริบทจริง  ไม่ดึงเอาเร่ืองนั้นออกจากบริบทท่ีเป็นอยู่  และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะหลกัการ
การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ไวด้งัน้ี 
  1. การเรียนรู้โดยค านึงถึงบริบทแวดล้อม  ซ่ึงการเรียนรู้เร่ืองใดก็ตามย่อมมี
ความสัมพนัธ์กบับริบทของเร่ืองนั้น ๆ  ดงันั้นการเรียนรู้โดยค านึงถึงบริบทแวดลอ้มเป็นการเรียนรู้
ท่ีสัมพนัธ์กบัความเป็นจริง  ผูเ้รียนจึงสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
  2. การเรียนรู้จากสภาพจริง  ปัญหาจริงในโลกแห่งความเป็นจริง  ซ่ึงเป็นสภาพ
ปัญหาท่ีทุกคนจะตอ้งเผชิญ  ดงันั้นการให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบัสภาพการณ์จริง  ปัญหาจริง  จึงเป็น
โอกาสท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความจริง 
  3. การเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  การเรียนรู้ความเป็นจริง  จากของจริง  เป็นการ
เรียนรู้ท่ีมีความหมายส าหรับผูเ้รียน  เพราะสามารถน าไปใชไ้ด ้ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน  เป็นส่ิงท่ี
ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้  อยากเรียนรู้ 
  4. การให้ผู ้เรียนเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  การให้ผู ้เรียนเผชิญปัญหาและ
แกปั้ญหาจะเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติมากยิง่ข้ึน 
 Gordon (1998)  ได้เสนอกรอบในการออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงในทุก
สถานการณ์  คือ  วงจรประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Cycle ELC)  รูปแบบน้ี
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เสนอแนวทางท่ีท าใหกิ้จกรรมเล็ก ๆ มีความเป็นสภาพจริงมากข้ึน  และท าให้เกิดการเนน้ปัญหาใน
สภาพจริงมากข้ึน  หวัใจของรูปแบบน้ีคือ  ส่ิงท่ีเรียกวา่  ส่ิงท่ีทา้ทาย (Challenges)  หรือปัญหาท่ีตอ้ง
แกไ้ข (Problem to Solve)  ท่ีเกิดจากผลลพัธ์ท่ีครูตอ้งการหรือส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนกระท าและ
เปล่ียนแปลงตามท่ีตอ้งการ  (ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ)  โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ระดบั  ท่ีค่อย ๆ 
เป็นสภาพจริง  มีความซบัซอ้นมากข้ึนเร่ือย ๆ ดงัน้ี 
  1) การจดักิจกรรมแกปั้ญหาทา้ทายความสามารถวิชาการ (Academic Challenges)  
ไดแ้ก่  การน าเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการสอนมาปรับเปล่ียนให้อยูใ่นรูปของปัญหา  แลว้ให้ผูเ้รียนเผชิญ
ปัญหา  ได้ร่วมมือกนัหาทางแก้ไข  แสวงหาขอ้มูล  น าขอ้มูลทางวิชาการมาใช้ในการตดัสินใจ  
ตดัสินใจลงมือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  และประเมินดว้ยมาตรฐานคุณภาพในชีวติจริง   
  2) การจดักิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์จ าลอง  (Scenario Challenges)  ไดแ้ก่  
การน าเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการสอนมาจดัท าเป็นสถานการณ์จ าลองท่ีสะทอ้นความเป็นจริง  ชีวิตจริง  
แลว้ให้ผูเ้รียนสวมบทบาทใดบทบาทหน่ึงและลงไปเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น  ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาและใชค้วามรู้และทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเขา้ใจสภาพการณ์จริงและชีวิตจริง   
  3) การจดักิจกรรมเผชิญปัญหาตามสภาพจริง  (Real – life Problem)  ไดแ้ก่  การน า
ผูเ้รียนไปเผชิญปัญหาจริงและร่วมกนัศึกษาเรียนรู้เพื่อท่ีจะแกปั้ญหานั้น  ตดัสินใจกระท าการอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเพื่อแกปั้ญหานั้นและไดรั้บผลจากการกระท านั้น ๆ 
 ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ผูส้อนจึงควรมีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากคิด  
อยากทดลอง  อยากปฏิบติั  จากบริบทท่ีเป็นจริงหรือเสมือนจริง  โดยให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความหมาย  
ความรู้จากการจดัระบบ  การตีความ  และการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง  แทนการท าซ ้ าหรือ
ลอกเลียนผูอ่ื้น  โดยการใชก้ารสืบสอบทางวชิาการท่ีหลากหลายสาขาและกวา้งขวาง  เพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงมากกวา่การมีความรู้เพียงผิวเผิน  แลว้ให้ผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีเขาไดม้าถ่ายทอด
ในรูปแบบต่าง ๆ  และสุดท้ายผูเ้รียนต้องได้ใช้องค์ความรู้ท่ีได้ไปสร้างงานหรือแก้ปัญหาท่ีมี
ความหมายต่อชีวติเขาในโลกแห่งความเป็นจริง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547)  ได้เสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงว่าเป็นรูปแบบท่ีจดักระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั  
เน้นการพฒันาผูเ้รียนในลักษณะองค์รวม  นั่นคือ  พัฒนาผูเ้รียนทั้ งในด้านความรู้  ความคิด  
คุณลกัษณะท่ีดีในการเรียนรู้  การท างานหรือการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน  และการคิดสร้างสรรค์งาน  
มีขั้นตอนการด าเนินการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
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  1. ขั้นทบทวนความรู้พื้นฐาน  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมหรือจดัสถานการณ์ให้
ผูเ้รียนได้ตรวจสอบความรู้พื้นฐานหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาก่อน  
เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือเพื่อท่ีจะให้เกิดการเช่ือมโยง
เน้ือหาหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนกบัเน้ือหาหรือความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ใหม่  การประเมินในขั้นตอนน้ี  คือ  การประเมินความรู้พื้นฐานและการประเมิน
ความพร้อมของผูเ้รียนว่ามีความพร้อมในดา้นเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดพื้นฐาน  หรือมีความ
พร้อมดา้นจิตใจท่ีจะเรียนเน้ือหาใหม่หรือความคิดรวบยอดใหม่หรือยงั  ถา้ยงัไม่พร้อมก็ตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหไ้ดก่้อนท่ีจะผา่นไปเรียนเน้ือหาใหม่ 
  2. ขั้นฝึกกระบวนการคิด  เป็นขั้นตอนท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ในเน้ือหาหรือ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ใหม่  ซ่ึงไดก้ าหนดเป็น 3 กระบวนการ  คือ  
   2.1 การสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  เป็นกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีครูผูส้อนควรจะตอ้งด าเนินการในช่วงแรก  เพื่อท่ีจะให้นกัเรียนไดมี้ความคิดรวบยอดใน
เร่ืองนั้นเป็นเบ้ืองตน้  ลกัษณะกิจกรรมจะประกอบดว้ย  การสังเกต  การจ าแนกความแตกต่าง  การ
หาลกัษณะร่วม  การระบุความคิดรวบยอด  และการทดสอบหรือการน าไปใช ้
   2.2 การฝึกทกัษะการคิดค านวณ  เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีจดั
ด าเนินการต่อจากกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เป็นกระบวนการฝึกการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ (Operate)  ซ่ึงอาจจะเป็นคาบในการสอนเดียวกนั  หรืออาจจะเป็นคาบในการสอน
ต่อไป  ขั้นตอนส าคญัในกระบวนการน้ีก็คือ 
    2.2.1  ขั้นสรุปหลกัการหรือวธีิคิด 
    2.2.2  ขั้นเสนอวธีิคิดตามหลกัการท่ีก าหนด 
    2.2.3  ขั้นคิดค านวณหาค าตอบ 
   2.3  การฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีอาจจะ
จดัด าเนินการต่อจากกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  หรือการฝึกทกัษะการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ (Operate)  ซ่ึงอาจจะเป็นคาบในการสอนเดียวกนั  หรืออาจจะเป็นคาบการสอนต่อไป  
ขั้นตอนส าคญัในกระบวนการน้ีก็คือ 
    2.3.1  ขั้นวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
    2.3.2  ขั้นคิดหาทางเลือกหรือวางแผน 
    2.3.3  ขั้นคิดค านวณหาค าตอบ 
    2.3.4  ขั้นตรวจสอบค าตอบ 
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  3. ขั้นสรุปและน าไปประยุกตใ์ช้  เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนฝึกให้ผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้
ในเน้ือหา (ย่อย) ท่ีได้เรียนรู้  และน าความรู้ท่ีไดไ้ปคิดสร้างสรรค์งานดว้ยตนเอง  เป็นขั้นตอนท่ี
มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Assessment)  การประเมินในขั้นตอนน้ี
ประกอบดว้ย  การประเมินกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด (Process)  
การประเมินผลผลิต  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน (Product)  การประเมินช้ินงานของผูเ้รียน 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจะด าเนินควบคู่กนัไป  กล่าวคือ 
  1. ขั้นทบทวนความรู้พื้นฐาน  การประเมินในขั้นตอนน้ี  คือ  การประเมินความรู้
พื้นฐานและการประเมินความพร้อมของผูเ้รียนวา่มีความพร้อมในดา้นเน้ือหาหรือความคิดรวบยอด
พื้นฐาน  หรือมีความพร้อมดา้นจิตใจท่ีจะเรียนเน้ือหาใหม่หรือความคิดรวบยอดใหม่หรือยงั  ถา้ยงั
ไม่พร้อมก็ตอ้งจดัการแกไ้ขใหไ้ดก่้อนท่ีจะผา่นไปเรียนเน้ือหาใหม่ 
  2. ขั้นฝึกกระบวนการคิด  การประเมินในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย  การประเมิน
การแสดงออกในการเ รียนรู้ของผู ้เ รียน (Performance)   การประเมินกระบวนการเรียนรู้  
กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด (Process)  การประเมินผลผลิต  ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
(Product)   
  3. ขั้นสรุปและการน าไปประยกุตใ์ช ้ การประเมินในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย  การ
ประเมินกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด (Process)  การประเมินผลผลิต  
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน (Product)  การประเมินช้ินงานของผูเ้รียน 
 
ข้อควรค านึงในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 Newmann (1995)  ไดน้ าเสนอขอ้ควรค านึงในการน าแนวคิดการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงไปใชใ้หมี้ประสิทธิภาพ  ไวด้งัน้ี 
  1. ผูส้อนตอ้งคุน้เคยกบัการยอมรับและการใช้ความรู้เดิมของผูเ้รียน  ซ่ึงการดูด
ซึมขอ้มูลใหม่ของผูเ้รียนข้ึนอยูก่บัวา่ขอ้มูลนั้นช่วยใหอ้ธิบายหรือขยายประสบการณ์เดิมของตนเอง
อยา่งมีความหมายไดม้ากเพียงใด 
  2. ผูส้อนตอ้งตระหนกัว่าผูเ้รียนเป็นนกัคิดท่ีซับซ้อนท่ีพยายามสร้างความหมาย
ของโลก  ผูส้อนจะตอ้งเน้นในการสร้างโอกาสส าหรับการคิดระดบัสูงและความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง
มากกวา่การเรียนรู้แบบธรรมดาและการไดค้วามรู้กวา้ง ๆ อยา่งเพียงผวิเผนิ 
  3. ให้โอกาสผูเ้รียนในการส่ือสารผลงานกับผูอ่ื้น  โดยในการจดัการเรียนการ
สอน  ผูส้อนตอ้งใหโ้อกาสท่ีหลากหลายส าหรับผูเ้รียนในการใชก้ารสนทนา  การเขียนและรูปแบบ
อ่ืน ๆ ของกระบวนการขอ้มูลข่าวสาร 
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  4.  ผูส้อนตอ้งปรับบทบาทตนเอง  โดยแทนท่ีผูส้อนจะท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลข่าวสาร
หรือขอ้เท็จจริง  ผูส้อนจะตอ้งปรับตนเองให้เป็นผูอ้  านวยความสะดวก  ผูแ้นะน า  หรือผูนิ้เทศท่ี
กระตุน้ใหผู้เ้รียนท างานในการเรียนรู้ 
  5. สร้างความร่วมมือในการเรียน  โดยผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามพยายามในการสร้าง
ความเขา้ใจ  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งร่วมมือ  เช่ือใจและตั้งความหวงั
ส าหรับความส าเร็จของตนเองในระดบัสูง 
 โดยสรุปแลว้  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ภายใตป้ระสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยในการสอนผูส้อน
จะต้องปรับตนเองให้เป็นผูอ้  านวยความสะดวก  ผูแ้นะน าหรือผูนิ้เทศท่ีกระตุ้นให้ผูเ้รียนใช้
กระบวนการในการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของผูส้อนและผูเ้รียน  และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  โดย
ผูส้อนจะต้องพยายามดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนออกมาให้เช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีสืบค้นเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้ได้  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  หลงัจากนั้นจึงให้โอกาสท่ีหลากหลาย
ส าหรับผูเ้รียน  ในการน าเสนอขอ้มูลหรือแสดงผลงานของเขาซ่ึงจะเป็นองค์ความรู้ท่ีคงทนและ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได ้ และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นกัเรียน
ได้ตรวจสอบความรู้พื้นฐานหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาก่อน  เพื่อท่ีจะ
เตรียมความพร้อมนกัเรียนในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือเพื่อท่ีจะให้เกิดความเช่ือมโยงเน้ือหาหรือ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนกับเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ใหม่ 
  ขั้นท่ี 2  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมเพื่อสร้างหรือ
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการน าเสนอปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวติจริง  และมีลกัษณะท่ีทา้ทาย  กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความรู้สึกอยากแกปั้ญหา  ให้
นกัเรียนมีการท าความเขา้ใจปัญหา อธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได้  เช่น  โจทยก์ าหนด
อะไร  โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร    
  ขั้นท่ี 3  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดั
กิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นกัเรียนไดร่้วมกนัปฏิบติัเป็นกลุ่ม  ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้  
แสดงความคิดเห็นเพื่อท าความเขา้ใจปัญหา  มีการวางแผนแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดย
ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและประเมินนกัเรียนระหวา่งปฏิบติักิจกรรม  
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  ขั้นท่ี 4  น าเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนเสนอผลการปฏิบติักิจกรรมใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  ครูอาจมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  และเน้นการเช่ือมโยงความรู้หรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั
ไปสู่บริบทจริงของเน้ือหาสาระนั้น  
  ขั้นท่ี 5  สรุปและประเมินผล  เป็นขั้นตอนท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ี
ไดรั้บหรือความคิดรวบยอด  ประเมินผลผลงานของแต่ละกลุ่ม  และให้นกัเรียนแต่ละคนน าความรู้
ท่ีไดม้าแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  โดยการท าใบงานและแบบฝึกหดั   
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 อนันตนิจ  โพธ์ิถาวร (2547 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในโลกจริงท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรู้ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ผลการวิจยัพบว่า  1) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้นท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ คือ  สูงกวา่ร้อยละ 50  2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ี
เรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  และ 3) นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  คือ  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นสัมพนัธ์ไมตรี  
ดา้นการสนบัสนุนจากครู  ดา้นเป้าหมายการท างาน  ดา้นความเป็นระเบียบในชั้นเรียน  ดา้นการ
ช้ีแจงกฎระเบียบ  และดา้นความพึงพอใจในการท างาน 
 สุนทรีย ์ สมมะโน  (2553 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามสภาพจริงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  1)  นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบ
ปกติ  ท่ีระดบันยัส าคญั .05  และ 2)  นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ  ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 ไพโรจน์  น่วมนุ่ม  (2554 : บทคดัย่อ)  ได้ออกแบบการจดัการเรียนการสอนเร่ือง
ฟังก์ชนั  เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจท่ีคงทน  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยใช้วิธีการ
ออกแบบยอ้นกลบักบัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ผลการทดลองสรุปไดด้งัน้ี  1) ด้านความ
เขา้ใจเร่ืองฟังกช์นัพบวา่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร้อยละ 70 ข้ึนไป  มีความเขา้ใจเร่ืองฟังก์ชนั
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แต่ละดา้นผา่นเกณฑ ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.10  2) ดา้นความคงทนของความ
เขา้ใจเร่ืองฟังก์ชันพบว่า  ภายหลงัการทดลอง 3 สัปดาห์  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความ
คงทนของความเขา้ใจเร่ืองฟังก์ชนัแต่ละดา้นกล่าวคือ  ผลจากการท าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจ
เร่ืองฟังก์ชนัแต่ละดา้นหลงัการทดลอง  เปรียบเทียบผลจากการท าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจเร่ือง
ฟังก์ชันแต่ละด้านหลงัทดลอง 3 สัปดาห์  ไม่แตกต่างกนั  และ 3)  ส าหรับพฒันาการของความ
เขา้ใจเร่ืองฟังกช์นัพบวา่  นกัเรียนมีพฒันาการของความเขา้ใจเร่ืองฟังก์ชนัทั้ง 3 ดา้นดีข้ึน อยา่งเป็น
ล าดบั    
 Morse  (1997 : 150)  ไดท้  าการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัระดบัการลงมือกระท าและ
การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นกิจกรรมตามสภาพจริงและการประเมินตามสภาพจริง  ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา Pacific Northwest Middle School  ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นนกัศึกษาฝึกสอนอยู ่ และได้
สร้างกิจกรรมตามสภาพจริงข้ึนมา 2 หน่วย  พร้อมทั้งการประเมินผลด้วย  ผูว้ิจยัใช้พฤติกรรม  
ผลผลิต  ความสามารถ  และขอ้มูลยอ้นกลบัของผูเ้รียนมาวิเคราะห์ความเป็นสภาพท่ีแทจ้ริงของ
หน่วยการเรียน  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่  หน่วยการเรียนไดก้ระตุน้และเพิ่มศกัยภาพให้แก่ผูเ้รียนและ
ประสบการณ์ท่ีไดช่้วยใหผู้ว้จิยักลายเป็นครูท่ีดีข้ึน 
 Drugo (1998 : 299)  งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัต่อเน่ืองจากงานวิจยัในเร่ืองการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงในโรงเรียนของ Newmann ซ่ึงเป็นงานท่ีคู่ขนานกบังานของ English (1998)  
ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมโดยผูท่ี้ไดรั้บการอบรมเพื่อเก็บขอ้มูลส าหรับงานวิจยัน้ีโดยเฉพาะจ านวน 4 
คน  และยงัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกการสัมภาษณ์นกัเรียนและครูจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ซ่ึงผลการวิจยัสนบัสนุนการมีอยู่ของมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามสภาพจริง  และสนบัสนุน
ว่า  ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน ามาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามสภาพจริงไปใช้ในการประเมิน  
การน าการเรียนการสอนตามสภาพจริงไปใชไ้ดจ้ริงในโรงเรียน  
 English  (1998 : 249)  ไดศึ้กษาการใชก้ารเรียนการสอนตามสภาพจริงในโรงเรียนของ
รัฐ 2 แห่ง  ซ่ึงเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมงานของ Newmann (1995)  ในการศึกษาการปฏิรูปโรงเรียน  
ค าถามในการวิจยัคือ  ภายใตข้อบเขตอะไรบา้งท่ีมาตรฐานของการเรียนการสอนตามสภาพจริงจะ
สามารถน าไปใชไ้ดใ้นโรงเรียนสาธารณะทั้ง 2 แห่งนั้น  ซ่ึงโรงเรียนทั้งสองแห่งมีจ านวนประชากร
แตกต่างกนั  มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีชัว่โมงการเรียนการสอนมากกว่า 50 นาทีต่อคร้ัง  และ
แทบจะไม่ปรากฏร่องรอยของการศึกษาตามแนวทางเดิม  มีความอิสระในการบริหารจดัการตนเอง  
และเนน้การเรียนรู้แบบใชชุ้มชนเป็นฐาน  ผลการศึกษาพบวา่  มีการเรียนการสอนตามสภาพจริงคง
อยู ่ แมว้า่จะมีจ านวนประชากรต่างกนั  และคงอยูใ่นช่วงเวลาท่ียาวนานของการศึกษา 
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 Hamer  (2000 : 25 – 30)  ไดศึ้กษาเร่ืองผลการจดักิจกรรมในชั้นเรียน  โดยใช้การ
ประยุกตใ์ช้เทคนิคการสอนโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์  ผลการวิจยัพบว่า  การน าเอาเทคนิค
การสอนโดยใชก้ารเรียนรู้จากประสบการณ์มาใชใ้นชั้นเรียน  ช่วยส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม  และ
ยงัส่งเสริมการคิดแกปั้ญหา  ช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  และท าให้การท างาน
ร่วมกนัมีประสิทธิภาพ 
 Newmann and Wehlage  (2001 : 4)  ไดพ้ฒันาการสอนโดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีการคิดเพื่อ
พฒันาความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ทางวิชาการกบัปัญหาท่ีเป็นจริง  พบว่า
การเรียนการสอนตามสภาพจริงไดเ้พิ่มผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในทุกภูมิหลงัทางสังคมอยา่งเท่าเทียม
กนั 
 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการประเมินตามสภาพจริง 
 
ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงนบัว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูส้อนจะตอ้งศึกษาให้เขา้ใจ
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนในแก่นของความรู้ท่ี
ลึกซ้ึงมากกว่าความรู้ท่ีเป็นพื้นฐาน  และใช้การคิดขั้นสูงในการแสวงหาความรู้  การปฏิบติังาน  
และการแกปั้ญหาในสภาพจริงหรือเสมือนจริง  ดงันั้นการประเมินตามสภาพจริงจึงตอ้งมีวิธีการ
และเคร่ืองมือในการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 เม่ือพิจารณาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ใน
มาตรา  26  ท่ีไดก้  าหนดใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนดูพิจารณาพฒันาการของผูเ้รียน  ความ
ประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั  และรูปแบบการจดัการศึกษา  แต่
การประเมินผูเ้รียนยงัไม่สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดขา้งตน้นกั  ปัญหาประการหน่ึงของการจดัการ
เรียนรู้ในปัจจุบนัคือ  ผูส้อนมกัแยกการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผลออกจากกนั  ซ่ึงแท้
ท่ีจริงแล้วการเรียนการสอนและการวดัและการประเมินผลควรด าเนินการไปด้วยกนัและเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง  ใหเ้กิดข้ึนในเวลาเดียวกนั  รวมทั้งปัญหาท่ีผูส้อนมกัใชแ้บบทดสอบแบบปรนยัวดัผล
เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่แบบทดสอบมีขอ้จ ากดัหลายประการในการใชป้ระเมินผูเ้รียน 
เน่ืองจากแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมาเป็นแบบทดสอบปรนยัวดัเพียงความรู้ความจ าเป็นส่วนใหญ่ท่ี
ไม่ควบคุมพฤติกรรมทุกดา้นของผูเ้รียน  และยงัไม่สามารถลดกระบวนการคิดท่ีซบัซ้อนหรือการ
คิดระดบัสูง  การแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ  เช่น  การพูด  การเขียน  การปฏิบติั 
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การสร้างสรรค ์ และทกัษะทางสังคมของผูเ้รียนได ้ ผลการประเมินผูเ้รียนจึงไม่สามารถให้ภาพท่ี
ครอบคลุมความสามารถทุกดา้นไดอ้ยา่งชดัเจน (สมนึก นนธิจนัทร์, 2544 : 73) 
 ดงันั้นการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซ่ึงเป็นการประเมิน
ผู ้เ รียนท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความน่าเช่ือถือ  ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิท่ีประเมินจะสอดคล้องกับ
ความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนมากท่ีสุด 
 
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายการประเมินตามสภาพจริง ไวด้งัน้ี 
 กรมวิชาการ (2539 : 20)  ได้ให้ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงว่า  เป็น
กระบวนการสังเกต  การบนัทึก  และรวบรวมขอ้มูลจากงาน  และวิธีการท่ีผูเ้รียนท า ซ่ึงไม่เน้น
เฉพาะทักษะพื้นฐานแตกประเด็นการประเมินทักษะท่ีซับซ้อนในการท างานของผู ้เ รียน 
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ในการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบติัในสภาพจริง 
 ส. วาสนา ประวาลพฤกษ ์(2539 : 50) ให้ความหมายการประเมินตามสภาพจริงวา่เป็น
การวดัโดยเน้นให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้แนวคิดในวิชาต่างๆท่ีเรียนเพื่อน ามาแกปั้ญหาโดยใช้ทกัษะ
การคิดท่ีซบัซอ้นมากกวา่ท่ีจะถามความสามารถขั้นตน้หรือความสามารถเยอะๆเป็นการบอกผูเ้รียน
โดยรวมทั้งดา้นความคิดเห็นอคติและการกระท าไปพร้อมพร้อมกนั 

ชยัฤทธ์ิ  ศิลาเดช (2540 : 2)  กล่าววา่  การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการประเมิน
ทกัษะการคิด  และสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัจจุบนัของผูเ้รียน  ส่ิงท่ีผูเ้รียนปฏิบติัได้จริง  การ
ประเมินผลตามสภาพจริงกระท าไดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์  ทั้งท่ีบา้น  โรงเรียน  และชุมชน  
การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ โดยใชก้ารตดัสินใจของมนุษยใ์นการใหค้ะแนน 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 4 – 5)  ให้ความหมายการ
ประเมินตามสภาพจริงว่า  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีแท้จริงของผูเ้รียนท่ีอยู่บนพื้นฐานของ
เหตุการณ์จริงในชีวิตจริงโดยยึดการปฏิบติัเป็นส าคญั มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน เน้น
พฒันาการท่ีปรากฏให้เห็นทั้งในและนอกห้องเรียน  มีผูเ้ก่ียวขอ้งในการประเมินหลายฝ่าย และ
เกิดข้ึนไดใ้นทุกบริบทเท่าท่ีจะเป็นไปไดแ้ละเป็นการประเมินท่ีมีลกัษณะแบบไม่เป็นทางการ 

สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540 : 85)  กล่าววา่  การประเมินผลตามสภาพจริงท าให้
ผูเ้รียนบรรลุถึงความตอ้งการของแต่ละบุคคล  โดยท่ีวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงจะเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล  และมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  ซ่ึง
ช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  กระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินผลตามสภาพจริง
อาจใชก้ารสังเกต  การบนัทึก  และการรวบรวมขอ้มูลจากผลงานและวธีิการท่ีผูเ้รียนท า   
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 อุทุมพร  จามรมาน (2540 : 2 – 4)  ไดก้ล่าววา่  การประเมินตามสภาพจริงหมายถึง  
การวดัและประเมินผลกระบวนการท างานของสมองและจิตใจของผูเ้รียนอยา่งตรงไปตรงมาตามส่ิง
ท่ีเขาท า  โดยพยายามตอบค าถามว่า  เขาท าอย่างไร (How)  และท าไมจึงท าอย่างนั้น (Why)  เป็น
การวดัและประเมินผลโดยการปฏิบติัจริง  เพื่อใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีความหมายและเหมือนชีวิต
จริง   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : 1)  ไดใ้ห้ความหมายว่าการ
ประเมินตามสภาพจริง  หมายถึง  การประเมินท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปฏิบติังานท่ีเหมือนการ
ปฏิบติังานในชีวิตจริง  มีเวลาเพียงพอส าหรับการวางแผน  การลงมือท างาน  จนได้งานท่ีเสร็จ
สมบูรณ์  มีโอกาสการประเมินผลการท างานด้วยตนเอง  และมีการปรึกษาร่วมกับผูเ้รียน  การ
ประเมินลักษณะเช่นน้ี  จึงจ าเป็นต้องใช้การประเมินท่ีหลากหลาย  มีการตดัสินโอยใช้เกณฑ ์
(Criteria)  หรือมาตรฐาน (Standard) เดียวกบัท่ีใชป้ฏิบติังานในชีวติจริง 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่า  การประเมินตามสภาพจริงเป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย  เน้นการประเมินตามความสามารถของ
ผูเ้รียนท่ีไดป้ฏิบติัจริง  ซ่ึงจะเป็นกระบวนการสังเกต  การบนัทึก  การรวบรวมขอ้มูลจากผลงาน  
จากกระบวนการท างาน  การแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง  
 
หลกัการประเมินตามสภาพจริง 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัการและแนวทางในการประเมินตามสภาพจริง 
ไวด้งัน้ี 
 ชอบ  ลีชอ (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนการสอนและการประเมินตาม
สภาพจริงตามกรอบทฤษฎี Constructivist  ไวว้า่  การเรียนรู้เป็นผลของการผลิตหรือการสร้างสรรค์
ทางปัญญา  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการสร้างความต่อเน่ืองระหว่างขอ้มูลสารสนเทศใหม่กับ
ความรู้เดิม  โดยผา่นภาระงานหรือกิจกรรมในบริบทท่ีผูเ้รียนจะเห็นความสัมพนัธ์ของงานท่ีท ากบั
ชีวิตในสังคม  จะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดหากลงมือสร้างความหมายหรือความ เข้าใจด้วยตนเอง  เน้น
ความส าคญัของการปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุหรือปรากฏการณ์  โดยการสังเกต  การตีความ  หรือการ
กระท า  โดยจะตอ้งจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนให้ทา้ทายส่งเสริมกระบวนการคิดของ
ผูเ้รียน   

กรมวิชาการ (2542 : 84 – 85)  ไดก้ล่าวถึงแนวทางการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงไวด้งัน้ี  การประเมินตามสภาพจริงเป็นทางเลือกใหม่ในการประเมินผลการเรียนทางหน่ึง  
โดยลดบทบาทการประเมินด้วยขอ้สอบมาตรฐาน  และพฒันาระบบการประเมินในชั้นเรียนให้
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สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและปฏิบติัจริง  ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบความรู้ 
เป็นผูผ้ลิตผลงาน การประเมินผลแนวใหม่น้ีเป็นการประเมินผลท่ียึดการปฏิบติัเป็นส าคญั  และ
สัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน  เน้นพฒันาการท่ีปรากฏให้เห็น  ผูเ้ก่ียวขอ้งในการประเมินมีหลาย
ฝ่าย  เทคนิคท่ีจะใชใ้นการวดัและประเมินผลตามแนวทางปฏิบติัจริงมี 2 ลกัษณะ  คือ  ประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  และด้วยแบบวดัความสามารถจริง (Authentic Test)  โดยก าหนด
กฎเกณฑก์ารใหค้ะแนน  แนวทางท่ีนิยมใชต้ามแนวการประเมินตามสภาพจริง  คือ  การใชแ้บบวดั
วดัความสามารถจริง  ซ่ึงลกัษณะขอ้สอบจะเป็นขอ้ค าถามท่ีเป็นปัญหาให้ผูเ้รียนคิดและเขียนตอบเอง  
โดยปัญหาจะตอ้งมีความหมายต่อนกัเรียน  มีความส าคญัเพียงพอ  และเลียนแบบสภาพจริงในชีวิต
ของผูเ้รียนท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั   
 จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การประเมินตามสภาพจริงผูส้อนตอ้ง
อาศยัขอ้มูลการประเมินจากการปฏิบติัภาระงานท่ีมีความหมายและสอดคลอ้งกบัสภาพจริงผูส้อน
ตอ้งมีความยืดหยุ่นในการประเมินสูงโดยการให้โอกาสแก่ผูเ้รียนได้แสดงศกัยภาพของตนเอง
ออกมาอยา่งหลากหลายและเป็นท่ีเสียก่อนเราจึงประเมินผูเ้รียนใหค้รอบคลุมทุกดา้นทั้งแรงจูงใจแต่
ปกติและปฏิกิริยาทางจิตพิสัยซ่ึงอาจจะตอ้งพิจารณาจากตวัอย่างผลงานแฟ้มสะสมงานและการ
ปฏิบติัจริง 
 
ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริงไวด้งัน้ี 
 พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์  และพเยาว ์  ยินดีสุข (2548 : 128)  กล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของ      
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงดงัน้ี 

  1. เป็นการประเมินท่ีกระท าไปพร้อม ๆ กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงสามารถท าไดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์ทั้งท่ีโรงเรียน  บา้น  และชุมชน 
  2. เป็นการประเมินท่ีเนน้พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนท่ีแสดงออกมาจริง ๆ 
  3. เนน้การพฒันาผูเ้รียนอยา่งเด่นชดั 
  4. เนน้การประเมินตนเองของผูเ้รียน 
  5. เน้นคุณภาพของผลงานท่ีผู ้เรียนสร้างข้ึน  ซ่ึงเป็นการบูรณาการความรู้
ความสามารถหลาย ๆ ดา้นของผูเ้รียน 
  6. เนน้การวดัความสามารถระดบัสูง 
  7. เนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งผูเ้รียน  ครู  ผูป้กครอง 
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 สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์ (2545 : 27)  กล่าวถึงลกัษณะการประเมินตามสภาพจริงวา่เป็น
การประเมินผลท่ีผูป้ระเมินพยายามจะสะทอ้นให้เห็นถึงการปฏิบติัของผูถู้กประเมินโดยตรงซ่ึงมี
ลกัษณะดงัน้ี 
  1. เป็นการประเมินท่ีไม่เนน้ทกัษะ  แต่จะเนน้การประเมินการคิดระดบัสูง ในการ
ท างาน  ความร่วมมือในการแกปั้ญหา  และการประเมินตนเอง  ความพยายามในการร่วมมือ  ซ่ึงจะ
คลา้ยกบัโลกของงานจริง 
  2. เป็นการวดัและสนบัสนุนผลสัมฤทธ์ิท่ีมีความหมาย  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ใน
การประเมินการท างาน  และการประเมินความกา้วหนา้การปฏิบติังาน 
  3. เป็นการสะทอ้นให้เห็นการสังเกต  สภาพการท างานของบุคคล  และส่ิงท่ี
บุคคลไดป้ฏิบติัจริง 
 รัชนีกร  กล่ินหอมหวน (2552 : 32 – 33)  กล่าวถึงลกัษณะการประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงดงัน้ี 

  1. เน้นทกัษะการคิดท่ีสลบัซับซ้อนและแสดงออกมาอย่างชัดเจน  ได้แสดง
ความรู้สึกและประเมินผลงานของตนเองและผลงานของเพื่อน 
  2. เป็นการเรียนรู้ท่ีต้องบูรณาการความรู้ของตนเองเพื่อสร้างสรรค์งานและ
ส่งเสริมจุดเด่นของนกัเรียนอยา่งเด่นชดั 
  3. อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
ชีวติประจ าวนั  มีคุณค่าและมีความหมายต่อตวันกัเรียน  นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้
  4. มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีต่อเน่ือง  กระท าไดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์ 
ทั้งท่ีบา้น  โรงเรียน  และชุมชน 
  5. มีผูป้ระเมินจากหลายฝ่าย  ทั้งจากครู  ผูป้กครอง บุคคลในชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิ 
ผูเ้ช่ียวชาญ  และนกัเรียน 
  6. ใชเ้คร่ืองมือในการประเมินอยา่งหลากหลาย  เช่น  แบบบนัทึกประจ าวนั  การ
สังเกต  การสัมภาษณ์  การท าโครงงาน  แฟ้มผลงาน  
 ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริงสรุปไดด้งัน้ี 
  1. เป็นวิธีการประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมและทกัษะท่ี
จ าเป็นของนกัเรียนในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงแห่งโลกปัจจุบนั 
  2. เป็นวิธีการประเมินท่ีเน้นงานท่ีนัก เรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติงาน
กระบวนการเรียนรู้ผลผลิตและแฟ้มสะสมงาน 
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   3. เป็นการประเมินการปฏิบติังานในสภาพจริงเช่นนกัเรียนเรียนการเขียนก็ตอ้ง
เขียนใหผู้อ่้านจึงเป็นผูอ่้านมิใช่เรียนการเขียนแลว้วดัผูเ้รียนดว้ยการใชแ้บบทดสอบวดัการสะกดค า
หรือตอบค าถามเก่ียวกบัหลกัการเขียนหรือถา้ให้นกัเรียนเรียนวิทยาศาสตร์โดยตรงให้นกัเรียนท า
การทดลองทางวทิยาศาสตร์ท างานวจิยัหรือท าโครงงาน 
  4. การท่ีจะท าใหผู้เ้รียนบรรลุถึงความตอ้งการของแต่ละบุคคลนั้นวิธีการประเมิน
ตามสภาพจริงจะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองดว้ยการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลท าให้เขารู้จกัการวาง
แผนการเรียนรู้ตามความตอ้งการของตนเองซ่ึงน าไปสู่การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนวิธีเรียน และ
วางเกณฑก์ารประเมิน 
   5. การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงตอ้งค านึงถึงเสมอว่าหลกัสูตร
การเรียนการสอนและการประเมินผลจะตอ้งไปดว้ยกนัไม่ใช่การประเมินออกไปต่างหาก 
  6. เป็นการประเมินท่ีใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลายวิธีตลอดช่วง
ระยะเวลาหน่ึงเพื่อจะตรวจสอบคุณภาพงานของนกัเรียน  ดงันั้นการประเมินจึงตอ้งอาศยัหลกัการ
ท่ีวา่นกัเรียนตอ้งมีการลงมือกระท าอยูป่ฏิบติัหรือแสดงออกเพื่อแสดงถึงความเขา้ใจและแสดงออก
ถึงทกัษะจากการเรียนรู้  ตลอดจนการแสดงถึงกระบวนการดูวิธีการท่ีนกัเรียนใช้ซ่ึงการประเมิน
ตามสภาพจริงซ่ึงครอบคลุมถึงการน าเสนอปากเปล่า  การโตว้าที  การจดัแสดงนิทรรศการ  รวมถึง
การรวบรวมผลงานของนกัเรียน  แบบบนัทึกภาพแสดงการปฏิบติั  การแสดงกิจกรรมในโอกาส
ต่าง ๆ  งานสร้างและงานประดิษฐ์  โครงงาน  นอกจากน้ียงัรวมถึงการสังเกตของครูและแบบ
ส ารวจการปฏิบติังาน  และพฤติกรรมของนกัเรียน  ตลอดถึงการปฏิบติังานกลุ่ม 
  7. การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงจะใชเ้คร่ืองมือหลากหลายใน
การวดัการปฏิบติัวนัต่อวนัของการเรียนวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนแทนการใช้แบบทดสอบเป็น
เคร่ืองมือวดัอย่างเดียว  เทคนิคการประเมินมกันิยมท าโดยการรวบรวมงานภาคปฏิบติัท่ีได้จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีสัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนัเนน้พฤติกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นตอ้งท าในบริบทของความจริงในชีวิตประจ าวนั ซ่ึง
เป็นพฤติกรรมจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
   8. การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงไม่เนน้ประเมินผลเฉพาะทกัษะ
พื้นฐานแต่ให้ผูเ้รียนผลิตหรือท าบางอย่างท่ีเนน้ทกัษะการคิดท่ีซับซ้อนการพิจารณาไตร่ตรองการ
ท างานและการแกปั้ญหา 
  9. เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินต้องเป็นเกณฑ์ประเมินแก่นแท้ของการปฏิบัติ
มากกวา่เป็นเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งข้ึนจากผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะเป็นเกณฑ์ท่ีเปิดเผยและรับรู้กนัอยูใ่น
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โลกของความเป็นจริงของทั้งตวัผูเ้รียนเองและผูอ่ื้น การให้นกัเรียนรู้ว่าตนเองตอ้งท าภารกิจอะไร
และมีเกณฑ์อย่างไร  การเปิดเผยเกณฑ์การประเมินไม่ใช่เป็นการคดโกงถ้าภารกิจนั้นเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการปฏิบติัจริง 
   10. การประเมินตนเอง  การประเมินตนเองมีความส าคญัมากต่อการปฏิบติัภารกิจ
จริงเพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาความสามารถในการท างานของตนโดยเทียบกับมาตรฐานทั่วไป
เคร่ืองวดัความกา้วหน้าของตนเองปรับปรุงหรือเปล่ียนทิศทางการท างานเป็นการท างานท่ีตนเอง
เป็นผูช้ี้น าตนเอง ปรับปรุงจากแรงจูงใจของตนเอง  
  11. การน าเสนอผลงานเป็นคุณลกัษณะประการหน่ึงของการประเมินผลการเรียน
การสอนตามสภาพจริงโดยใหน้กัเรียนไดเ้สนอผลงานต่อสาธารณชน การน าเสนอดว้ยปากเปล่าซ่ึง
เป็นกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีอยา่งรากลึก เน่ืองจากนกัเรียนไดส้ะทอ้นความรู้สึกของตนวา่รู้
อะไรและน าเสนอ เพื่อให้ผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจได้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้แน่ใจว่านักเรียนได้เรียนรู้ใน
หวัขอ้นั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง  
เป็นการประเมินท่ีเนน้การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสถานการณ์ในชีวิต
จริง  เน้นการปฏิบติัเป็นส าคญั  และต้อมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน  เน้นการพฒันาท่ี
ปรากฏใหเ้ห็น  ใชผู้เ้ก่ียวขอ้งในการประเมินหลายฝ่าย 
 
วธีิการและเคร่ืองมือการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงมีวธีิการและ เคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลายซ่ึงน าเสนอเป็น
ตวัอยา่งเคร่ืองมือในการประเมินดงัน้ี  (สุภางค ์ จนัทวานิช, 2540)  
  1. การสังเกตเป็นวิธีการท่ีจะท าได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานท่ีผูส้อนอาจ
ก าหนดเคร่ืองมือและเกณฑ์ในการสังเกตหรืออาจไม่มีเคร่ืองมือในการสังเกตก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ประเด็นท่ีตอ้งการประเมินผูเ้รียนวา่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการสังเกตระดบัความสามารถ
หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากน้อยเพียงใดและวิธีการสังเกตสามารถใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ทั้ง
ในดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นทกัษะกระบวนการแจง้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนเช่นสังเกตในสถานท่ีท่ีนกัเรียนไดล้งไปศึกษาสภาพแหล่งน ้ าในชุมชนหรือสถานการณ์
จ าลองต่าง ๆ 
  2. การสัมภาษณ์เน่ืองจากพฤติกรรมบางอยา่งอาจสังเกตไดไ้ม่ชดัเจนถูกตอ้งตรง
ต่อความเป็นจริงผูส้อนจึงอาจใช้การสัมภาษณ์ช่วยเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมการสัมภาษณ์น้ีเป็นวิธีการ
ประเมินโดยตั้งค  าถามอยา่งง่ายๆไม่ซบัซ้อนเกินไปสามารถสัมภาษณ์ผูเ้รียนแต่ละคนไดท้ั้งรูปแบบ
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ท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนิยมใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ความเขา้ใจในระดบัท่ีสูง
กวา่ความรู้ความจ า แนะน าความรู้สึกในคลิปท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือทศันคติค่านิยมท่ีผูเ้รียน
ยึดถือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมทางการเห็นคุณค่าในเร่ืองต่างๆเช่นครูให้นกัเรียนลงไปศึกษาการเลือก
ซ้ือสินคา้ของประชาชนเป็นกลุ่มหลงัจากท่ีศึกษาแลว้ครูจึงสัมภาษณ์นักเรียนเป็นกลุ่มทั้งในดา้น
ความรู้ความคิดเจตคติของผูเ้รียนต่อการศึกษาในทกัษะกระบวนการในการศึกษา 
  3. แบบสอบถามเป็นการวดัผลท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสอบถามซ่ึงท าให้
ประหยดัเวลาในการซกัถามโดยค าตอบท่ีไดรั้บควรอยูใ่นขอบเขตของเร่ืองท่ีผูเ้รียนศึกษาเช่นการให้
ผูเ้รียนลงไปศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน 
   4. บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัผูเ้รียนทั้ง
ในดา้นความรู้ความคิดความสามารถพิเศษความถนดัความสนใจและการแสดงออกของพฤติกรรม
ลกัษณะต่างๆทั้งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเรียนรู้และ
แนวทางพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเชิญให้นกัเรียนลงไปศึกษาวฒันธรรม
ไทยในชุมชนแล้วให้นักเรียนหรือครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกลุ่มต่างๆว่าใช้
กระบวนการในการศึกษาไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
  5. แบบทดสอบวดัความสามารถท่ีเป็นจริงเป็นวิธีการสร้างขอ้สอบโดยใชค้  าถาม
ท่ีเก่ียวกบัการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆหรือการสร้างความรู้ใหม่กบัความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เดิมหรือจากสถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดข้ึนให้คล้ายคลึงกับสถานการณ์จริงหรือ
เลียนแบบสภาพจริงเป็นต้นเช่นสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย
ก าหนดสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ผูเ้รียนได้คิดและตอบประวติัทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนตามสถานการณ์ท่ีก าหนดใหน้ั้น 
   6. การรายงานตนเองเป็นวธีิการประเมินดว้ยการใหผู้เ้รียนเขียนบรรยายความรู้สึก
หรือพูดแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรงเพื่อประเมินความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจและความ
ตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงจะช่วยให้ผูส้อนเขา้ใจผูเ้รียนแต่ละคนมากยิ่งข้ึนและสามารถประเมินผลการ
เรียนรู้ดา้นความรู้ความเขา้ใจทกัษะกระบวนการรวมทั้งเจตคติต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดดี้ยิ่งข้ึน
เช่นให้นักเรียนบรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีได้ลงไปใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติในสถานการณ์จริงวา่มีความรู้สึกต่อการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและรู้อีกอยา่งไร
ต่อบุคคลเหล่านั้น 
  7. การสร้างจินตภาพเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นหรือ
ปฏิกิริยาออกมาเพื่อให้ไดข้อ้มูลว่าขณะนั้นผูเ้รียนมีความรู้สึกนึกคิดกบัเร่ืองท่ีเรียนเป็นอย่างไรซ่ึง
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อาจตั้งค  าถามให้นกัเรียนสร้างจินตนาการโดยการต่อขอ้ความในประโยคต่อไปให้สมบูรณ์เช่นถา้
ผมเป็นนกัวทิยาศาสตร์ผมจะ 
   8. การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเป็นการจดัเก็บตวัอยา่งผลงานท่ีมีการรวบรวมไวอ้ยา่ง
เป็นระบบและกระท าอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงชั้นของหลกัสูตรหรือโปรแกรมการเรียนเพื่อใช้เป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูเ้รียนในด้านความรู้ความเข้าใจและทกัษะต่างๆท่ี
ผูเ้รียนพฒันาได้ส าเร็จรวมทั้งความถนัดความสนใจความพยายามแรงจูงใจและความก้าวหน้า
ทางการเรียนท่ีสามารถน ามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนแต่ละคนให้มีความ
น่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนเช่นให้นกัเรียนศึกษาประวติับุคคลส าคญัในชุมชนแลว้ให้นกัเรียนท าเป็นแฟ้ม
สะสมผลงานประวติัของบุคคลเหล่านั้น 
 เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลสะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนผลการประเมิน
อาจไดม้าจากแหล่งขอ้มูลและวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  (กรมวชิาการ, 2539) 
  1. การประเมินผลกลุ่ม (Group Assessment) ความสามารถท่ีจะท างานในฐานะ
สมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่มถือเป็นทักษะส าคัญในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็น
ศูนยก์ลาง  การท ากิจกรรมตอ้งเนน้ย  ้าการท างานเป็นกลุ่มท่ีมีการจดัการดา้นความพร้อมท่ีมีคุณภาพ
และมีการประเมินผลท่ีละเอียดรอบคอบ การท างานกลุ่มของผูเ้รียนจะมีคุณภาพสูงสุดรวมทั้งมี
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินเม่ือมีการปฏิบติัดงัน้ี 
   1) จดับรรยากาศให้เหมาะสม ช่วยให้ผูเ้รียนทราบและเขา้ใจว่าการท างาน
กลุ่มจะใหผ้ลดีแก่ผูเ้รียนอยา่งไร  ผลงานกลุ่มจะประเมินดว้ยวธีิใด 
   2) จดัใหผู้เ้รียนทราบวา่ งานของกลุ่มจะประเมินเม่ือใดล่วงหนา้เพื่อผูเ้รียนจะ
ไดไ้ม่กดดนัและวติกกงัวลวา่ผูส้อนจะประเมินเม่ือใด 
   3) การก าหนดคะแนนไม่ควรมากเกินไป เพราะหลักการต้องการจะ
พฒันาการท างานร่วมกนั 
   4) แจ้งเกณฑ์การประเมินให้ผูเ้รียนได้ทราบ และบอกเกณฑ์บางส่วนให ้
พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนเพิ่มเติมเกณฑข์องตนเองได ้จึงค่อยตดัสินใจวา่แต่ละเกณฑจ์ะใหค้ะแนนอยา่งไร 
   5) จดัเวลาให้ผูเ้รียนไดมี้การส ารวจว่าคุม้ค่าแก่การเรียนรู้หรือไม่ เป็นการให้
ผูเ้รียนไดว้เิคราะห์ผลส าเร็จของตนเอง มีเวลาแยกแยะวา่ยงัมีจุดใดท่ีสามารถท าไดดี้ยิง่ข้ึนอีก 
   6) ผูส้อนตอ้งมัน่ใจและกระจ่างชัดเจนว่า ส่ิงท่ีประเมินผล คือ ผลผลิตจาก
งานของกลุ่มหรือประเมินกระบวนการท างาน กระบวนการและผลผลิตเป็นคนละเร่ืองกนั และ
จ าเป็นต้องมีแนวทางการประเมินท่ีแตกต่างกัน ในการท ากิจกรรมกลุ่ม บางกิจกรรมใช้การ
ประเมินผลผลิต แต่บางกิจกรรมอาจใชเ้พื่อการประเมินผลกระบวนการปฏิบติัเท่านั้น 
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   7) ตอ้งระวงัอนัตรายจากการประเมินงานกลุ่มเป็นรายบุคคล เพราะจะน าไปสู่
ความรู้สึกเจบ็ช ้าน ้าใจและการโตแ้ยง้อยา่งรุนแรงได ้ตอ้งมีการแจง้เกณฑ์ล่วงหนา้ มีการอภิปราย มี
ขอ้ตกลงตั้งแต่แรกเร่ิมลงมือปฏิบติักิจกรรม การประเมินผลบุคคลควรจะท าต่อเม่ือ ผูเ้รียนทั้งกลุ่ม
ไดรั้บการพฒันาความมัน่ใจและความเช่ือถือ 
   8) พิจารณาการจดักลุ่ม จะให้ผูเ้รียนจดักลุ่มเองหรือไม่หรือจะใช้การสุ่มจดั
ผูเ้รียนเขา้กลุ่มเพื่อความเหมาะสมในการคละ ความสามารถของผูเ้รียนในกลุ่ม หรือผูส้อนจดัผูเ้รียน
ใหส้มดุลเพื่อคละประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและทกัษะของผูเ้รียน วิธีน้ีมีประโยชน์เพื่อจดั
กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งมีคุณภาพแต่ตอ้งการทกัษะการประสานงานท่ีสูงมาก 
  2. การประเมินตนเอง (Self – Assessment) ในการเสนอผลงาน ผูส้อนควรฝึกให้
ผูเ้รียนมีการประเมินตนเองทั้งด้านความคิด และด้านความรู้สึก โดยให้ผูเ้รียนได้พูดถึงงานของ
ตนเอง มีขั้นตอนกระบวนการท าอยา่งไร มีจุดบกพร่อง จุดดีตรงไหน ผูเ้รียนไดค้วามรู้อะไรบา้งและ
ผูเ้รียนมีความรู้สึกอย่างไรต่องานท่ีท า ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้เพื่อนไดมี้การวิพากษ์วิจารณ์
งานของผูเ้รียนอนัจะน าไปสู่ความภาคภูมิใจ 
  3. การเขียนรายงาน (Self – Report ) เป็นการให้ผูเ้รียนเขียนรายงานเก่ียวกบั
พฤติกรรมของตนเอง เหมือนการสัมภาษณ์เพียงแต่ไม่มีคนคอยตั้งค  าถามเท่านั้นเอง 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  การประเมินตามสภาพจริงนั้นมีวิธีการ
ท่ีหลากหลายผูส้อนควรเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการหา  วิธีการท่ีหลากหลาย
ประกอบในการเก็บขอ้มูลอาทิเช่น การสังเกต  การสัมภาษณ์  การใชแ้บบสอบถามการบนัทึกจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  การใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถท่ีเป็นจริง  การรายงานตนเอง  การสร้างจินตภาพ  
การใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพื่อให้สามารถประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งรอบคอบและครอบคลุมศกัยภาพท่ี
แทจ้ริงของผูเ้รียน 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมินตามสภาพจริง 
 ณัฐธยาน์  สงคราม  (2547 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้กิจกรรมประกอบเทคนิคการ
ประเมินจากสภาพจริง  ผลการทดลองพบว่า 1)  ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนกลุ่มท่ีใชกิ้จกรรมประกอบเทคนิคการประเมินจากสภาพจริง  มีพฒันาการสูงข้ึนจากระยะท่ี 
1  ถึงระยะท่ี 4  ซ่ึงพิจารณาจากผลของการท าใบกิจกรรมและแฟ้มสะสมงาน  2)  นกัเรียนกลุ่มท่ีใช้
กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินจากสภาพจริง  มีความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
สูงกว่านกัเรียนกลุ่มท่ีใช้กิจกรรมตามแนวคู่มือครู  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ 3)  
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นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์สูงข้ึน  หลงัใช้กิจกรรมประกอบเทคนิคการ
ประเมินผลจากสภาพจริง  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  จากผลการทดลองทั้ง  3  ขอ้  
ยนืยนัไดว้า่กิจกรรมประกอบเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง  สามารถพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ได ้
 วรพล  คงแกว้  (2549 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความสนใจคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้กิจกรรม
คณิตศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้ประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ใน  4  ขั้นตอน  คือ  การเขา้ใจปัญหา  การวางแผน
แกปั้ญหา  การด าเนินการตามแผน  การตรวจสอบ  และวดัความสนใจคณิตศาสตร์  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้ประกอบการ
ประเมินผลตามสภาพ  ผลการทดลองพบว่า 1)  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์สูงข้ึน  หลงัใชกิ้จกรรมคณิตศาสตร์ท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ประกอบการประเมินผล
จากสภาพจริง  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ 2) นักเรียนมีความสนใจคณิตศาสตร์
หลงัจากเรียนโดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้ประกอบการประเมินผลตาม
สภาพจริงสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  ภิชาติ  หงษว์ชิา  (2552 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการบูรณาการการวดัผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนบา้นก้านเหลือง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 2  จากการศึกษาสภาพการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองพบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการจดัการเรียนรู้และวิธีประเมินผล  การวิจยัน้ีมีความ
มุ่งหมาย  4  ประการคือ  1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซ่ึงบูรณา
การการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  3)  เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองระหวา่งก่อน
และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และ  4)  เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซ่ึง
บูรณาการการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง  ผลการวิจยัพบว่า  ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซ่ึงบูรณาการการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  มีค่าเท่ากับ  
78.59/74.06  สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้70/70  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการ
บวกลบจ านวนนบัท่ีมีผลลบและตวัตั้งไม่เกิน 100  เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  นอกจากน้ีนกัเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01   
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 รัชนีกร  กล่ินหอมหวล  (2552 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองแนวทางการประเมินตาม
สภาพจริงในรายวชิาคณิตศาสตร์  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนกนัตวรรณ  มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1)  ศึกษาแนวทางการประเมินตามสภาพจริง  และ  2)  ศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  ในดา้น
ความรู้  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  โดยใช้การประเมินตาม
สภาพจริง  ในเน้ือหาเร่ืองรูปส่ีเหล่ียม  การวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงแนวทางการ
ประเมินตามสภาพจริงมีขั้นตอนดงัน้ี  1)  ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  2)  ก าหนดขอบเขตการ
ประเมิน  3)  ก าหนดผูป้ระเมิน  4)  เลือกวิธีการและเคร่ืองมือประเมิน  5)  ก าหนดเวลาและสถานท่ี
ท่ีจะประเมิน  6)  ก าหนดการวิเคราะห์ผลและการจดัการขอ้มูล  7)  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  8)  
น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชพ้ร้อมทั้งท าการประเมินตามแผนการจดัการเรียนรู้  และ  9)  น าผล
การประเมินไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนกัเรียน  เม่ือน าแนวทางการ
ประเมินตามสภาพจริงไปใชแ้ลว้พบวา่  นกัเรียนท่ีถูกประเมินดว้ยวิธีการประเมินตามสภาพจริงใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีพฒันาการด้านความรู้  กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคดี์ข้ึน 
 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 
 การแกปั้ญหาท่ีดีมกัรวมถึงก่ีวิเคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบัค าตอบและวิธีการท่ีใช้ว่า
ถูกตอ้ง  เหมาะสม  หรือมีประสิทธิภาพเพียงใด  และควรขยายไปถึงปัญหาเดียวกนัในสถานการณ์
อ่ืน ๆ  รวมทั้งให้โอกาสผูเ้รียนในการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาใหม่บนฐานของปัญหาเก่า  
นอกจากน้ีการแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงควรมุ่งเนน้การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนั (Real Life 
Problem)  ซ่ึงมกัจะแจกต่างจากปัญหาท่ีเป็นตวัอยา่งในหอ้งเรียน  ผูเ้รียนท่ีแกปั้ญหาในห้องเรียนได้
ส าเร็จ  อาจแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนัไม่ได ้ ผลส าเร็จของการแกปั้ญหาส่วนหน่ึงจึง
ข้ึนอยูก่บัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดและระดบัประสิทธิภาพของการแกปั้ญหา  การแกปั้ญหา
ท่ีผูแ้กปั้ญหาสามารถหาค าตอบไดแ้ละสามารถสร้างกฎทัว่ไป (General Rule)  เก่ียวกบัค าตอบหรือ
เฉลย  ตลอดจนสามารถขยายความค าตอบหรือวิธีการไปยงัสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนกวา่ได ้ ยอ่มเป็น
การแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่การแกปั้ญหาท่ีไดเ้พียงค าตอบ  แต่ไม่สามารถขยายความจาก
ค าตอบนั้นได้  (อมัพร  มา้คนอง, 2548 : 35 – 36)  ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์จึงควรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงจะส่งผลให้
ผูเ้รียนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล  มีขั้นตอน  และรู้จกัการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ความหมายของปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงส่วนใหญ่มี
ประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกนัไวด้งัน้ี 
 ยุพิน  พิพิธกุล (2541 : 82)  ได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไวว้่า  เป็น
ปัญหาท่ีผูเ้รียนจะตอ้งคน้หาความจริงท่ีอาศยันิยาม  ทฤษฎีบทต่าง ๆ ท่ีจะถูกน ามาใช้  หรือสรุปส่ิง
ใหม่ท่ีนักเรียนยงัไม่เคยเรียนมาก่อน  หรือปัญหาเก่ียวกบัวิธีการ  การพิสูจน์ทฤษฎีบท  ปัญหาท่ี
เก่ียวกบัเน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยักระบวนการทางคณิตศาสตร์เขา้มาแกปั้ญหา 
 ดวงเดือน  อ่อนน่วม (2542 : 129)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  โจทยปั์ญหาเป็นสภาพของ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบกบัจ านวนและตวัเลข  และขอ้ความท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา  นกัเรียน
จะตอ้งตดัสินใจเองวา่จะใชว้ธีิอะไรในทางคณิตศาสตร์มาแกปั้ญหาน้ี  พร้อมทั้งเสนอแนะวา่ครูควร
จดัโจทยปั์ญหาเหล่าน้ีไวห้ลายระดบัความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ของนกัเรียนแต่ละคน
เพื่อไม่ใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ  หรือขาดแรงจูงใจในการคิดแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นข้ึน 
 ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล (2544 : 16)  ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า  เป็น
สถานการณ์หรือค าถามท่ีต้องการค าตอบ  ซ่ึงบุคคลตอ้งใช้สาระความรู้และประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์มาก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการหาค าตอบ  บุคคลผูคิ้ดหาค าตอบไม่คุน้เคยกบั
สถานการณ์นั้นมาก่อน  และไม่สามารถหาค าตอบไดท้นัทีทนัใด  สถานการณ์หรือค าถามขอ้ใดจะ
เป็นปัญหาหรือไม่ข้ึนอยูก่บับุคคลผูคิ้ดหาค าตอบ  บางสถานการณ์หน่ึงอาจเป็นปัญหาส าหรับบุคคล
หน่ึง  แต่อาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับบุคคลอีกคนหน่ึงก็ได ้
 Anderson  and  Pingry (1973 : 228)  ไดใ้ห้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้
ว่า  เป็นสถานการณ์หรือค าถามท่ีตอ้งการหาข้อสรุปหรือค าตอบ  ซ่ึงผูแ้ก้ปัญหาจะท าได้ต้องมี
กระบวนการท่ีเหมาะสมโดยใชค้วามรู้  ประสบการณ์  การวางแผนและการตดัสินใจประกอบกนัไป 
 Adams (1977 : 176)  ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี  ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  หมายถึง  ปัญหาท่ีเป็นภาษา (Word Problem)  ปัญหาท่ีเป็นเร่ืองราว (Story Problem)
และปัญหาท่ีเป็นค าพูด (Verbal Problem)  นั่นคือโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีบรรยายด้วยถ้อยค า  
ขอ้ความและตวัเลข  โดยตอ้งการค าตอบในเชิงปริมาณหรือตวัเลข  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งคน้ควา้วา่จะตอ้ง
ใชว้ธีิใดในการแกปั้ญหา 
 จากการศึกษาค้นควา้ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึน  ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที  ต้องใช้ความรู้  
ประสบการณ์หลาย ๆ อยา่งประมวลเขา้ดว้ยกนั  ค  าตอบท่ีไดอ้าจอยู่ในรูปเชิงปริมาณหรือจ านวน
หรือค าอธิบายใหเ้หตุผล 



59 

 

ประเภทของปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งประเภทปัญหาทางคณิตศาสตร์  ออกเป็นประเภทต่าง ๆ   
โดยภาพรวมมีความคลา้ยคลึงกนัดงัน้ี 
 Charles and Lester (1985 : 6 – 10)  ไดจ้  าแนกประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
  1. ปัญหาท่ีใช้ฝึก (Drill Exercise)  เป็นปัญหาส าหรับการคิดค านวณเบ้ืองตน้ท่ี
ตอ้งอาศยัความรวดเร็วและแม่นย  าในการหาค าตอบ 
  2. ปัญหาอยา่งง่ายหรือปัญหาชั้นเดียว (Simple Translation Problem)  เป็นปัญหาท่ี
ใชก้นัทัว่ ๆ ไป  พบไดใ้นหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์  มุ่งใหมี้ความเขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดค านวณ 
  3. ปัญหาเชิงซ้อนหรือปัญหาหลายชั้น (Complex Translation Problem)  คลา้ยกบั
ปัญหาอย่างง่าย  แต่เพิ่มขั้นตอนหรือกระบวนการคิด  ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลพบว่า  
นกัเรียนจะมีปัญหาหรือประสบความยุง่ยากในการท าโจทยปั์ญหาลกัษณะน้ีค่อนขา้งมาก 
  4. ปัญหาประยุกต์ (Applied Problem)  เป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกหรือ
ส่งเสริมให้นักเรียนน าปัญหาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  จดัว่าเป็น
ปัญหาท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าปัญหาในขอ้ 2  และขอ้ 3  ปัญหาในลกัษณะน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั
ทกัษะคณิตศาสตร์หลายอย่าง  นักเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการวางแผน  เก็บและรวบรวม
ขอ้มูล  จะเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง  ใช้วิธีการอยา่งไรและจะตอ้งประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่าง ๆ  การฝึกใหน้กัเรียนไดแ้กปั้ญหาในลกัษณะน้ีจะช่วยส่งเสริมเจตคติหรือความซาบซ้ึงต่อคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ไดม้าก 
  5. ปัญหาเชิงกระบวนการ (Process Problem)  เป็นปัญหาท่ีฝึกให้นกัเรียนคิดคน้  
หรือสร้างวิธีการคิดท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการแกปั้ญหาไดเ้ร็วยิ่งข้ึน  ปัญหาในลกัษณะน้ี
นกัเรียนจะไม่เคยรู้เทคนิคหรือวธีิการคิดดงักล่าวมาก่อนเลย  การฝึกแกปั้ญหาในลกัษณะน้ีเป็นเร่ือง
ยากส าหรับนกัเรียน 
  6. ปัญหาเชิงปริศนา (Puzzle Problem)  เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริศนาต่าง ๆ ซ่ึง
ไม่จ  าเป็นจะต้องเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร์เสมอไป  และไม่จ  าเป็นต้องใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึง
เท่านั้ น  และเม่ือพบวิธีการแก้ปัญหาอย่างหน่ึงอย่างใดแล้วก็ไม่จ  าเป็นต้องสามารถน าไปใช้
แกปั้ญหาอ่ืนไดด้ว้ย 
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 Polya (1985 : 123 – 127)  ไดแ้บ่งปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
  1. ปัญหาท่ีคน้พบ (Problem to Find)  เป็นปัญหาท่ีให้คน้พบส่ิงท่ีตอ้งการ  ซ่ึงอาจ
เป็นปัญหาในเชิงทฤษฎีหรือปัญหาในเชิงปฏิบติั  อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม  ส่วนส าคญัของ
ปัญหาแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ  ส่ิงท่ีตอ้งการหา  ขอ้มูลท่ีก าหนดให ้ และเง่ือนไข 
  2. ปัญหาให้พิสูจน์ (Problem to Prove)  เป็นปัญหาท่ีได้แสดงออกอย่าง
สมเหตุสมผลวา่ขอ้ความท่ีก าหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ  ส่วนส าคญัของปัญหาแบ่งเป็น 2 ส่วน  
คือ  สมมติฐานหรือส่ิงท่ีก าหนดใหแ้ละผลสรุปหรือส่ิงท่ีจะตอ้งพิสูจน์ 
 Bitter, Hatfield and Edwards (1989 : 37)  แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 
ลกัษณะ  คือ 
  1.  ปัญหาปลายเปิด (open – ended)  เป็นปัญหาท่ีมีจ านวนค าตอบท่ีเป็นไปไดห้ลาย
ค าตอบ  ปัญหาลกัษณะน้ีจะมองวา่กระบวนการแกปั้ญหาเป็นส่ิงส าคญัมากกวา่ค าตอบ 
  2.  ปัญหาให้คน้พบ (discovery)  เป็นปัญหาท่ีจะไดค้  าตอบในขั้นสุดทา้ยของการ
แกปั้ญหา  เป็นปัญหาท่ีมีวธีิแกไ้ดห้ลากหลายวธีิ 
  3.  ปัญหาท่ีก าหนดแนวทางในการคน้พบ (guided  discovery)  เป็นปัญหาท่ีมี
ลกัษณะร่วมของปัญหา  มีค าช้ีแนะ (clues)  และค าช้ีแจงในการแกปั้ญหา  ซ่ึงนกัเรียนอาจไม่ตอ้ง
คน้หาหรือตอ้งกงัวลในการหาค าตอบ 
 Reys, Suydam and Linquist (1995 – 29)  ไดแ้บ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 
ประเภท  คือ 
  1. ปัญหาธรรมดา (Routine Problem)  เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้การ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์  เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนนกั  ผูแ้กปั้ญหามีความคุน้เคยใน
โครงสร้างและวธีิแกปั้ญหา 
  2. ปัญหาแปลกใหม่ (Non Routine Problem)  เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อน
ในการแกปั้ญหา  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งประมวลความสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั  เพื่อน ามาใชใ้นการ
แกปั้ญหา 
 นอกจากน้ี   ปรีชา  เนาวเ์ย็นผล (2537 : 53)  ได้จ  าแนกปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
เกณฑท่ี์แตกต่างกนัดงัน้ี 
  1. พิจารณาจากจุดประสงคข์องปัญหา  สามารถแบ่งได ้2 ประเภท  คือ 
   1.1 ปัญหาใหค้น้พบ  เป็นปัญหาใหค้น้หาค าตอบอาจอยูใ่นรูปปริมาณ  จ านวน  
หรือใหห้าวธีิการ  ค าอธิบายใหเ้หตุผล 
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   1.2 ปัญหาให้พิสูจน์  เป็นปัญหาท่ีให้แสดงการให้เหตุผลว่าข้อความท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นจริงหรือเป็นเทจ็ 
  2. พิจารณาจากความซบัซอ้นของปัญหา  สามารถแบ่งได ้2 ประเภท  คือ 
   2.1 ปัญหาธรรมดา  เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน  ผู ้แก้ปัญหามี
ความคุน้เคยในโครงสร้างและวธีิแกปั้ญหา 
   2.2 ปัญหาไม่ธรรมดา  เป็นปัญหาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน  ผูแ้ก้ปัญหาต้อง
ประมวลความรู้ความสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั  เพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์แบ่ง
ได ้2 ลกัษณะใหญ่  คือ  พิจารณาจากจุดประสงคจ์ะแบ่งเป็น 1) ปัญหาให้คน้พบ  2) ปัญหาให้พิสูจน์  
หากพิจารณาความซบัซอ้นของปัญหาจะแบ่งเป็น 1) ปัญหาธรรมดา  2) ปัญหาไม่ธรรมดา 
 
ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 ณฐัธยาน์  สงคราม (2547 : 4)  กล่าววา่  การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  หมายถึง  การแสดง 
แนวคิดในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  ซ่ึงอาศยักระบวนการทางสมอง  ประสบการณ์  ความรู้ท่ีได้
ศึกษามา  ความพยายามท่ีไดต้ดัสินใจวา่จะใช้วิธีการใดในการแกปั้ญหา  วดัจากความสามารถใน                    
4 ดา้น  ดงัน้ี 
  1. ความสามารถในการแกปั้ญหา  หมายถึง  การแปลความหมายปัญหา  พิจารณา 
ปัญหาว่าตอ้งการอะไร  ปัญหาก าหนดอะไรให้บา้ง  สาระความรู้ใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง  ค  าตอบของ
ปัญหาจะอยูใ่นรูปแบบใด  การท าความเขา้ใจปัญหาอาจใชว้ิธีการต่าง ๆ  เช่น  การเขียนรูป  การเขียน
แผนภาพ  การเขียนสาระดว้ยถอ้ยค าของตนเอง 
  2. ความสามารถในการวางแผน  หมายถึง  การพิจารณาวา่จะแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ใด จะแกปั้ญหาอยา่งไร 
  3. ความสามารถในการด าเนินการตามแผน  หมายถึง  การลงมือปฏิบติัตามแผนท่ี  
วางไวโ้ดยเร่ิมตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน  การแสดงเหตุผลในการคิดแล้วลงมือปฏิบติั
จนกระทัง่หาค าตอบได ้
  4. ความสามารถในการตรวจสอบผล  หมายถึง  การมองยอ้นกลบัท่ีขั้นตอนต่าง ๆ 
ท่ีผา่นมา  ซ่ึงวดัไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
 Gagne (1970 : 63)  อธิบายวา่  กระบวนการแกปั้ญหาเป็นรูปแบบของการเรียนรู้อยา่ง
หน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไป  และการ
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ใช้หลกัการนั้นผสมผสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ท่ีเรียกว่า  ความสามารถดา้นการคิด
แกปั้ญหา  การเรียนรู้ประเภทน้ีตอ้งอาศยัหลกัการเรียนรู้มโนมติโดยสามารถมองเห็นลกัษณะร่วมกนั
ของส่ิงเร้าทั้งหมด   
 Good (1973 : 439)  ให้ความหมายของการแก้ปัญหาว่า  เป็นกระบวนการท่ีใช้เพื่อ
คน้หาหรือท าให้เกิดความสัมพนัธ์ใหม่ ๆ จากส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราก าลงัสังเกตหรือรับรู้  กระบวนการ
ดังกล่าวประกอบด้วยการตั้งสมมติฐานโดยใช้ความคิดและความเข้าใจทั้งอย่างง่ายหรืออย่าง
ซบัซอ้น  เพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้น  กระบวนการดงักล่าวถา้กระท าอยา่งเป็นระบบก็เรียกวา่ การ
วจิยั 
 Krulik and Rudnick (1993 : 6)  ไดใ้ห้ความหมายของการแกปั้ญหาวา่  การแกปั้ญหา
เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดใ้ชค้วามรู้  ทกัษะ  และความเขา้ใจ  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน
ความตอ้งการของสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคยมาก่อน  กระบวนการน้ีเร่ิมตน้ด้วยการเผชิญหน้ากับ
ปัญหา  และส้ินสุดเม่ือบรรลุถึงค าตอบและค าตอบนั้นได้รับการพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับ
เง่ือนไขของปัญหา  และสามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NCTM (2000 : 52) กล่าววา่  การ 
แกปั้ญหา  คือ  ช้ินงานท่ีท าโดยยงัไม่รู้วิธีการท่ีไดม้าซ่ึงค าตอบในทนัที  ในการหาค าตอบนกัเรียน
จะตอ้งใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีมีอยูเ่หล่านั้นเพื่อน าไปสู่กระบวนการแกปั้ญหา  นกัเรียนจะตอ้ง 
ฝึกฝนบ่อย ๆ เพื่อท่ีจะพฒันาและท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ  การแกปั้ญหาไม่ไดมี้เป้าหมายในการหา
ค าตอบเพียงอยา่งเดียวแต่ข้ึนอยู่กบัวิธีการของการกระท าให้ไดม้าของค าตอบ  นกัเรียนจะตอ้งหา 
โอกาสฝึกฝนอยูเ่ป็นประจ า  รวมทั้งไดแ้กปั้ญหาท่ีซบัซ้อนข้ึนและให้มีการสะทอ้นแนวคิดในการ
แกปั้ญหานั้นออกมาดว้ย 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  
การแสดงพฤติกรรมของผูเ้รียนในการแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์  ซ่ึงอาศยัประสบการณ์เดิม 
ความรู้  ความจ า  ความเข้าใจ  การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการคิด
แก้ปัญหาของแต่ละบุคคล  มาสนับสนุนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีต้องเผชิญให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ให้ไดผ้ลดีนั้น  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งใชป้ระสบการณ์มีอยูแ่ละ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงนกัการ
ศึกษาไดเ้สนอขั้นตอนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
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 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 191 – 192) ได้สรุป
ขั้นตอนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
  ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา  ผูส้อนตอ้งสร้าง
พื้นฐานใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงมีอยู ่4 ขั้นตอนก่อน  แลว้จึงฝึกทกัษะ 
ในการแกปั้ญหา  ในกระบวนการแกปั้ญหาก็ตอ้งอาศยัทกัษะอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย  ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา  ตอ้งอาศยัทกัษะท่ีส าคญัและ
จ าเป็นอีกหลายประการ  เช่น  ทกัษะการอ่านโจทยปั์ญหา  ทกัษะการแปลความหมายทางภาษาซ่ึง
ผูเ้รียนควรแยกแยะได้ว่าโจทยก์ าหนดอะไรให้บา้ง  และโจทยต์อ้งการให้หาอะไร  หรือพิสูจน์
ขอ้ความได ้
  ขั้นท่ี 2  ขั้นวางแผนการแกปั้ญหา  เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด  ตอ้งอาศยัทกัษะใน 
การน าความรู้  หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเรียนรู้มาแลว้  ทกัษะในการเลือกใช้ยุทธวิธีท่ีเหมาะสม  เช่น 
เลือกใชก้ารเขียนรูปหรือแผนภาพ  ตาราง  การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพนัธ์  เป็นตน้  ในบาง
ปัญหาอาจใชท้กัษะในการประมาณค่า  คาดการณ์หรือคาดคะเนค าตอบประกอบดว้ย  ผูส้อนจะตอ้ง
หาวธีิฝึกวเิคราะห์แนวคิดในขั้นน้ีใหม้าก 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา  ต้องอาศัยทักษะในการคิดค านวณหรือการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์  ทกัษะในการพิสูจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 
  ขั้นท่ี 4  ขั้นตรวจสอบหรือมองยอ้นกลับ  ต้องอาศยัทกัษะในการค านวณ  การ
ประมาณค าตอบ  การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีหาไดโ้ดยอาศยัความรู้สึกเชิงจ านวน (Number Sense) 
หรือความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense)  ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ี 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือปัญหา 
 Polya (1957 : 16 – 17)  ไดก้  าหนดขั้นตอนการแกปั้ญหาไว ้4 ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นท่ี 1  ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา (Understand the Problem)  เป็นขั้นตอนแรกของ
การแก้ปัญหา  โดยให้ท าความเขา้ใจค า  วลี  ประโยค  สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในปัญหา  พิจารณาว่า
ปัญหาตอ้งการอะไร  ปัญหาก าหนดอะไรให้บา้ง  มีสาระความรู้ใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง  ค  าตอบของ
ปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใด  การท าความเขา้ใจปัญหาอาจใชว้ิธีการต่าง ๆ  เช่น  การเขียนรูป  เขียน
แผนภูมิ การเขียนสาระปัญหาดว้ยถอ้ยค าของตนเอง 
  ขั้นท่ี 2  ขั้นวางแผนแกปั้ญหา (Devise a Plan)  เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณา
วา่จะแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใด  จะแกปั้ญหาอยา่งไร  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการคน้หาความเช่ือมโยง
ระหวา่งขอ้มูลท่ีก าหนดใหก้บัส่ิงท่ีตอ้งการหา  ในการวางแผนอาจใชก้ารลองผิดลองถูก  การคน้หา
รูปแบบท่ีคลา้ยกบัท่ีเคยท ามา  ขั้นตอนน้ีผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลกบั
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ส่ิงท่ีตอ้งการใหค้น้หา  ผสมผสานกบัประสบการณ์เดิมในการแกปั้ญหา  แลว้ก าหนดวิธีการในการ
แกปั้ญหา 
  ขั้นท่ี 3  ขั้นด าเนินการตามแผน (Carry Out the Plan)  เป็นขั้นตอนการด าเนินการ
ตามวิธีการท่ีเลือกไว ้ จนกระทัง่หาค าตอบได้  หรือคน้พบวิธีการแก้ปัญหาใหม่  ในขั้นตอนน้ีผู ้
แกปั้ญหาตอ้งใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยูป่ระมวลเขา้ดว้ยกนั  โดยให้เหตุผลและขอ้สรุปท่ี
เป็นของตนเอง  ถา้แก้ปัญหาไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้ ตอ้งคน้หาสาเหตุและใช้ประโยชน์จาก
ความผดิพลาดคร้ังแรกในการแกปั้ญหาคร้ังใหม่ จนส าเร็จลุล่วง  
  ขั้นท่ี 4  ขั้นตรวจสอบ (Look Back)  เป็นขั้นตอนท่ีผูแ้กปั้ญหาตอ้งมองยอ้นกลบัไป
ท่ี ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งของค าตอบและวิธีการแกปั้ญหา  ซ่ึงในการ
ตรวจสอบอาจท าใหเ้กิดความคิดท่ีจะดดัแปลงวธีิการแกปั้ญหาให้ง่าย  สั้นและชดัเจนยิ่งข้ึน  หรืออาจ
พบวธีิการแกปั้ญหาอ่ืนอีก 
 Gick (1986 : 101)  ไดเ้สนอกระบวนการแกปั้ญหาไว ้4 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
  1. การสร้างตวัแทนของปัญหา  โดยการสร้างสัญลกัษณ์  วาดรูป  ท าตารางหรือ
แผนผงั  เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
  2. การคิดวิธีการแก้ปัญหา  เป็นการรวบรวมวิธีการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  
เพื่อน าไปสู่ค าตอบ  รวมไปถึงการวางแผนและจดัล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
  3. การด าเนินการแกปั้ญหา  เป็นการปฏิบติัตามแผนและขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
  4. การประเมินผลการด าเนินการแกปั้ญหา  วา่มุ่งไปสู่ค าตอบหรือเป้าหมายท่ีวางไว้
หรือไม่  ถา้ไม่อาจทบทวนวิธีการคิดตั้งแต่ตน้ใหม่  ว่าผิดพลาดหรือบกพร่องในจุดใด  เพื่อจะได้
ปรับปรุงกระบวนการแกปั้ญหาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 การเช่ือมโยงปัญหาและน าเสนอปัญหา  เป็นขั้นตอนท่ีเช่ือมโยงความรู้เก่า 
หรือสร้างความรู้ใหม่มาใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหา 
  ขั้นท่ี 2  ท าความเขา้ใจกบัปัญหา  สามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้
เช่น  โจทยก์ าหนดอะไรใหบ้า้ง  และโจทยต์อ้งการใหห้าอะไร   
  ขั้นท่ี 3 วางแผนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อาจมาจากความรู้/
ประสบการณ์เดิม สังเคราะห์ขอ้มูล  สร้างทางเลือกหรือก าหนดแนวทางการแกปั้ญหา  อาจมีการ
สร้างส่ือ  วาดภาพประกอบหรือจดัการกบัสาระความรู้ใหม่ 
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  ขั้นท่ี 4 การด าเนินการแกปั้ญหา  เป็นการปฏิบติัตามแผนและขั้นตอนท่ีก าหนดไว้
  ขั้นท่ี 5 สรุปผลการแก้ปัญหาและความรู้ท่ีได้จากการคิดแก้ปัญหา  ความคิด/
วธีิการท่ีแปลกใหม่  สร้างมโนทศัน์  ค  าอธิบายของสถานการณ์ปัญหาดว้ยตนเอง  ประมวลความรู้ท่ี 
ไดว้า่มีความสอดคลอ้งเหมาะสมส าหรับการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงใด  และสรุปค าตอบ 
   
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 Carole Greens and Others (1972 : 67)  ไดก้ล่าวถึงวิธีการในการแกปั้ญหาวา่อาจจะใช้
กลวธีิหลาย ๆ อยา่ง  จึงจะแกปั้ญหาได ้ กลวธีิต่าง ๆ มีดงัน้ี 
  1. วิธีการคาดคะเนหรือเดาค าตอบไวล่้วงหน้า  เพื่อจะไดห้าส่ิงท่ีตอ้งการอา้งถึง
ต่อไป 
  2. การท าให้เป็นอย่างง่าย  เป็นการท าโจทยใ์ห้เป็นกรณีท่ีง่าย ๆ เท่าท่ีจะท าได ้ 
แลว้คน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์  เพื่อขยายไปเป็นโจทยท่ี์ซบัซอ้นต่อไป 
  3. การทดลองเพื่อแกปั้ญหา  เช่น  การโยนลูกเต๋า  การสร้างรูป  การวดั  ค  านวณ  
คอยสังเกตผลดูวา่จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  หรือการทดลองเพื่อเก็บขอ้มูล 
  4. การสร้างแผนภาพ  ช่วยท าให้ปัญหาเป็นรูปธรรมท่ีเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงท าให้
มองเห็นแนวทางในการคิด  ช่วยในการหาค าตอบได ้
  5. การท าตารางเก็บขอ้มูลจากโจทยปั์ญหา  การท าตารางจะช่วยให้มองเห็นขอ้ท่ี 
เหมือนกนัหรือแตกต่างกนั  เห็นรูปแบบไดช้ดัเจน  อนัจะน าไปสู่การสรุปการแกปั้ญหาได ้
  6. การเขียนกราฟ  กราฟเป็นแทนข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของ 
ขอ้มูลเห็นแนวทางของส่ิงท่ีน่าจะเป็นไปได ้
 Matlin (1983 : 225 – 229)  ไดเ้สนอกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไว ้5 วธีิ  คือ 
  1. การใช้สัญลักษณ์ (Symbol)  ถือว่าเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากในการสร้าง
ตวัแทนของปัญหาท่ีเป็นนามธรรมท่ีไม่ซบัซ้อนมากนกั 
  2. การเขียนรายการ (List)  ส าหรับปัญหาท่ีไม่สามารถแปลงข้อมูลให้เป็น
สัญลกัษณ์ไดก้็สามารถใช้การเขียนรายการแทน  โดยเขียนเฉพาะขอ้มูลท่ีส าคญัของปัญหา  ซ่ึงท าให้
สามารถมองเห็นลกัษณะของปัญหาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
  3. การใชต้ารางสัมพนัธ์ (Matrices)  เป็นตารางท่ีช้ีให้เห็นถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลของ
ปัญหา  ใชไ้ดดี้กบัปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น 
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  4. การใชก้ราฟ (Graphs)  มีประโยชน์ส าหรับปัญหาท่ีไม่สามารถใชส้ัญลกัษณ์หรือ
การเขียนรายงาน  หรือการใช้ตารางสัมพนัธ์ในการสร้างตวัแทนของปัญหา  โดยท่ีการใช้กราฟยงั
สามารถแสดงการเคล่ือนไหวของส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ย 
  5. การเขียนภาพ (Figure)  เป็นการเขียนภาพประกอบ  เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ปัญหา  การเขียนภาพอาจเขียนจากการใชจิ้นตนาการ (Visual Imagery)  ซ่ึงมีประโยชน์ในการใช้กบั
ขอ้มูลท่ีไม่มีกฎเกณฑ์  และช่วยขจดัรูปแบบเก่า ๆ ในการหาส่ิงท่ีเป็นตวัแทนของปัญหา  นอกจากน้ี
อาจเขียนภาพเป็นแผนภูมิหรือโครงร่างแทนความเขา้ใจ   
 ในการสร้างตวัแทนของปัญหานั้นไม่อาจกล่าวไดว้า่วิธีใดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด  เพราะบางวิธี
ไม่สามารถใชก้บับางปัญหาและบางปัญหาอาจตอ้งใชห้ลายวธีิร่วมกนั 
 นอกจากน้ี  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 191 – 195)  
ไดเ้สนอยทุธวธีิการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหาได ้ ผูส้อนตอ้งให้โอกาส
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองให้มาก  โดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ  ทา้ทายให้อยาก
คิด  เร่ิมดว้ยปัญหาท่ีเหมาะกบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  โดยอาจเร่ิมด้วย
ปัญหาท่ีผูเ้รียนสามารถใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแลว้มาประยุกต์ก่อน  ต่อจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบมา  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงผูส้อนการควรเพิ่มปัญหาท่ียากซ่ึง
ตอ้งใช้ความรู้ท่ีซับซ้อนหรือมากกว่าท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ย  การจดัการ
เรียนรู้ท่ีใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี  ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้อยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป  โดยก าหนดประเด็นค าถามน าให้คิดและหาค าตอบเป็นล าดบัเร่ือยไป  จนผูเ้รียนหาค าตอบ
ได ้ หลงัจากนั้นใหปั้ญหาต่อ ๆ ไป  ผูส้อนจึงค่อย ๆ ลดประเด็นค าถามลงไปจนสุดทา้ย  เม่ือเห็นวา่
ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหาเพียงพอแลว้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งให้ประเด็นค าถามช้ีน าก็ได ้  ในการจดั
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาตามล าดบัขั้นตอนนั้น  เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการแลว้  
การพฒันาให้มีทกัษะ  ผูส้อนควรเน้นฝึกการวิเคราะห์แนวคิดอย่างหลากหลายในขั้นวางแผน
แกปั้ญหาใหม้าก  เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัและยากส าหรับผูเ้รียน 

จากการศึกษาค้นควา้ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์นั้นจ าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนรู้จกัขั้นตอนการแกปั้ญหา  เลือกวิธีการแกปั้ญหาให้เหมาะสม
กบัปัญหาโดยใช้กลยุทธ์การเดา  กลยุทธ์การใช้สัญลกัษณ์  กลยุทธ์การสร้างตวัแทนขอ้มูลในรูป
ของแผนภาพ  ตาราง  กราฟ  และในการสอนของครูนั้นจะตอ้งมีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิดอยู่
เสมอ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
 



67 

 

องค์ประกอบทีส่่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล (2537 : 81 – 82)  กล่าวถึงองคป์ระกอบของความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
  1. ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา  ปัจจัย ท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถดา้นน้ี  คือ  ทกัษะการอ่านและการฟัง  เพราะนกัเรียนจะรับรู้ปัญหาไดจ้ากการอ่าน
และการฟัง  แต่ปัญหาส่วนใหญ่อยูใ่นรูปขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร  เม่ือพบปัญหานกัเรียนจะตอ้งอ่าน
ท าความเขา้ใจ  โดยแยกประเด็นท่ีส าคญัของปัญหาออกมาให้ได้ว่า  ปัญหาก าหนดอะไรให้บา้ง 
และปัญหาตอ้งการหาอะไร  มีขอ้มูลใดบา้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็นในการแกปั้ญหา  การท าความ
เขา้ใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ตอ้งอาศยัองค์ความรู้เก่ียวกบัศพัท์  นิยาม  มโนคติและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
  2. ทกัษะในการแกปั้ญหา  เกิดข้ึนจากการฝึกฝนท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ 
เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาอยูเ่สมอ  นกัเรียนจะมีโอกาสไดพ้บปัญหาต่าง ๆ หลายรูปแบบซ่ึง
อาจมีโครงสร้างของปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนั  ไดมี้ประสบการณ์ในการเลือกยุทธวิธี
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ไดเ้หมาะสมกบัปัญหา  เม่ือเผชิญกบัปัญหาใหม่ก็จะสามารถน าประสบการณ์
เดิมมาเทียบเคียง  พิจารณาว่าปัญหาใหม่นั้นมีโครงสร้างคล้ายกบัปัญหาท่ีตนเองคุน้เคยหรือไม่ 
สามารถแยกเป็นปัญหายอ่ย ๆ ท่ีมีโครงสร้างของปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัปัญหาท่ีเคยแกม้าแลว้หรือไม่ 
สามารถใชย้ทุธวธีิใดในการแกปั้ญหาใหม่น้ีได ้ นกัเรียนท่ีมีทกัษะการแกปั้ญหาจะสามารถวางแผน
เพื่อก าหนดยทุธวธีิในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการให้เหตุผล  เพราะ
ถึงแมว้า่จะท าความเขา้ใจปัญหาไดอ้ย่างแจ่มชดั  และวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  แต่เม่ือ 
ลงมือแก้ปัญหาแล้วคิดค านวณไม่ถูกต้อง  การแก้ปัญหานั้นก็ถือได้ว่าไม่ประสบความส าเร็จ  
ส าหรับปัญหาท่ีตอ้งการค าอธิบายให้เหตุผล  นกัเรียนตอ้งอาศยัทกัษะพื้นฐานในการเขียนและพูด  
นกัเรียนจะตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ความหมายของการพิสูจน์  
และวธีิพิสูจน์แบบต่าง ๆ เท่าท่ีจ  าเป็นและเพียงพอในการน าไปใชแ้กปั้ญหาในแต่ละระดบัชั้น 
  4. แรงขบั  เน่ืองจากปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่  ซ่ึงนักเรียนไม่คุน้เคย
และไม่สามารถหาค าตอบไดใ้นทนัที  ผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งคิดวิเคราะห์อย่างเต็มท่ีเพื่อให้ไดค้  าตอบ 
นกัเรียนจะตอ้งมีแรงขบัท่ีจะสร้างพลงัในการคิด  ซ่ึงแรงขบัน้ีเกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ  เช่น  เจตคติ 
ความสนใจ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิความส าเร็จ  ตลอดจนความซาบซ้ึงในการแกปั้ญหา  ซ่ึงตอ้งใช้
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ระยะเวลายาวนานในการปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียนโดยผา่นทางกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียน
การสอน 
  5. ความยดืหยุน่  ผูแ้กปั้ญหาท่ีดีจะตอ้งมีความยืดหยุน่ในการคิด  คือ  ไม่ยึดติดใน
รูปแบบท่ีตนเองคุ้นเคย  แต่จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ  ความยืดหยุ่นเป็น
ความสามารถในการปรับกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยบูรณาการความเข้าใจ  ทักษะและ
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ตลอดจนแรงขบัท่ีมีอยู่เช่ือมโยงเขา้กบัสถานการณ์ของปัญหาใหม่ 
สร้างเป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถปรับใชเ้พื่อแกปั้ญหาใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สุวร  กาญจนมยรู  (2542 : 3 – 4)  กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหา ดงัน้ี 
  1. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัภาษา  ไดแ้ก่  ค  าและความหมายของค าต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
โจทยปั์ญหาแต่ละขอ้มีความหมายอยา่งไร 
  2. องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจ  เป็นขั้นตีความจากขอ้ความทั้งหมดของ
โจทยปั์ญหาออกมาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ท่ีน าไปสู่การหาค าตอบ 
  3. องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการค านวณ  ขั้นน้ีนกัเรียนจะตอ้งมีทกัษะในการบวก 
ลบ  คูณ  และหารไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า 
  4. องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการแสดงวิธีท า  ครูผูส้อนตอ้งให้นกัเรียนฝึกการอ่าน 
ยอ่ความจากโจทยแ์ต่ละตอน  โดยเขียนสั้น ๆ รัดกุม  และมีความชดัเจน 
  5. องค์ประกอบในการฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ผูส้อนจะตอ้งเร่ิมฝึกทกัษะ
การแก้โจทยปั์ญหาของนักเรียนทุกคนจากง่ายไปยาก  กล่าวคือ  เร่ิมฝึกทกัษะตามตวัอย่างหรือ
เลียนแบบตวัอยา่งท่ีครูผูส้อนท าใหดู้ก่อน  แลว้จึงไปฝึกทกัษะจากหนงัสือเรียนต่อไป 
 Polya (1957 : 225)  ไดก้ล่าววา่ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแกปั้ญหา  ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  ไดแ้ก่ 
  1. ความสามารถในการท าความเขา้ใจกบัปัญหา  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยปั์ญหาขอ้
นั้นแลว้จะตอ้งสามารถจบัความไดว้า่โจทยปั์ญหาขอ้นั้นตอ้งการให้หาค าตอบเก่ียวกบัอะไร  โจทย์
ก าหนดขอ้มูลอะไรใหบ้า้ง  ขอ้มูลท่ีก าหนดใหมี้เง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดอยา่งไรบา้ง 
  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูลท่ีก าหนดไว ้ และ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมของตน  เพื่อท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
  3. ความสามารถในการแปลงส่ิงท่ีก าหนดใหใ้นโจทยเ์ป็นประโยคสัญลกัษณ์ 
  4. ความสามารถในการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางในการแกโ้จทยปั์ญหา 
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  5. ความสามารถในการคิดค านวณ เพื่อหาค าตอบท่ีถูกต้องของโจทย์ปัญหา 
นกัเรียนจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบจ านวนและตวัเลข  ตลอดจนมีทกัษะในการค านวณ
ต่าง ๆ 
  6. ความสามารถในการตรวจสอบค าตอบเพื่อให้มัน่ใจวา่ค าตอบท่ีค านวณไดน้ั้น
เป็นค าตอบท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
 Clyde (1967 : 112) กล่าวถึงองค์ประกอบในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนดงัน้ี 
  1. วฒิุภาวะและประสบการณ์จะช่วยใหน้กัเรียนแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน 
  2. ความสามารถในการอ่าน 
  3. สติปัญญา 
 สถานการณ์ปัญหาก็ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงในการพัฒนา
ความสามารถในการแกปั้ญหา  Krulik and Rudnick (1993 : 28)  กล่าววา่ปัญหาท่ีน ามาเป็นส่ือ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาควรเป็นปัญหาท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอยา่งนอ้ย 1 ขอ้
ต่อไปน้ี 
  1. เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถของนกัเรียน  
  2. เป็นปัญหาท่ีตอ้งการการคิดวเิคราะห์และทกัษะการสังเกต 
  3. เป็นปัญหาท่ีเปิดโอกาสส าหรับการอภิปรายและมุ่งใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
  4. เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
  5. เป็นปัญหาท่ีน าไปสู่หลกัการและ/หรือการก าหนดรูปทัว่ไปของปัญหา 
  6. เป็นปัญหาท่ีมีวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายและมีผลลพัธ์ได้หลายอย่างใน
ขณะเดียวกนั 
 การจดับรรยากาศในห้องเรียนก็ส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
เช่นกนั Gonzalez (1994 : 74)  ไดใ้ห้ความเห็นไวว้า่  บรรยากาศท่ีส่งเสริมการพฒันาความสามารถ
ในการแกปั้ญหาจะตอ้งเป็นบรรยากาศท่ีท าให้นกัเรียนรู้สึกสะดวกสบายในการแสดงแนวคิด  ไม่
เขม้งวดเอาจริงเอาจงัจนเกิดความตึงเครียด  เพราะถา้นกัเรียนเกิดความรู้สึกกลวัในส่ิงท่ีท าผิดพลาด
หรือกลวัถูกหวัเราะเยาะจากเพื่อน  นกัเรียนจะไม่กลา้ซกัถาม  ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น  ฉะนั้นครู
จะตอ้งจดับรรยากาศของชั้นเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกเป็นอิสระ  เป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้
มีการส ารวจ  สืบคน้  ใหเ้หตุผล  และส่ือสารกนั 
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 เวลานบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการแกปั้ญหา  นกัเรียนตอ้งมีเวลา
เพียงพอในการแก้ปัญหา  แต่ละคนต้องการเวลาในการแก้ปัญหาไม่เท่ากัน  ข้ึนอยู่กับความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการแกปั้ญหา Reye , Suydam and Lindquist (1995 : 30) 
กล่าวถึงการใชเ้วลาในการแกปั้ญหาวา่ในการแกปั้ญหาปัญหาหน่ึง  นกัเรียนใช้เวลาท าความเขา้ใจ
ปัญหา  ส ารวจหาแนวทางในการแกปั้ญหาและตรวจสอบค าตอบท่ีได ้ โดยเฉพาะปัญหาท่ียงัไม่รู้
วิธีการแกปั้ญหาตอ้งใชเ้วลาเพิ่มข้ึนอีก  ดงันั้นการให้เวลาท่ีเหมาะสมจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล
ต่อการแกปั้ญหา   
 ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน  ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะเป็นทั้ง
การจดักิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น  กลุ่มยอ่ยและแบบรายบุคคล Thiessen and others (1989 : 38) 
กล่าวว่า  การจดักิจกรรมกลุ่มใหญ่จะใช้เพื่อแนะน าหรืออภิปรายยุทธวิธีใหม่  กิจกรรมรายบุคคล
เพื่อฝึกความช านาญ  กิจกรรมกลุ่มย่อยจะเป็นการรวมเอาจุดดีของกิจกรรมกลุ่มใหญ่และกิจกรรม
รายบุคคล  ซ่ึงกิจกรรมกลุ่มยอ่ยน้ีนกัเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งเต็มท่ี 
ได้แลกเปล่ียนแนวคิด  ประสบความส าเร็จและมีเจตคติทางบวกต่อการเรียน  และยงัพบอีกว่า
กิจกรรมกลุ่มยอ่ยสามารถแกปั้ญหาไดดี้กวา่รายบุคคล 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  องค์ประกอบท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนให้เกิดข้ึนนั้น  ข้ึนอยู่กบัสติปัญญาของผูเ้รียน  ทกัษะ
พื้นฐานทางการคิดแกปั้ญหาของผูเ้รียน  การจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครูผูส้อน  ระยะเวลาใน
การแกปั้ญหา  และลกัษณะการจดักิจกรรมในชั้นเรียน 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
 ปานจิต  วชัระรังสี  (2548 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับเทคนิคการ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิร่วมกันกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  ผลการวิจัยพบว่า   1)  
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกบัเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิร่วมกนักบักระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2)  พฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด  คือ  ความตั้งใจ
ในการท างานกลุ่มและการให้ความร่วมมือในการหาค าตอบ  และพูดสนบัสนุนความคิดเห็นเพื่อมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด  และ 3)  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกบั
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เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิร่วมกนักบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นักเรียนเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากทุกดา้นคือ  
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดบั   
 ศรัญญา  มณีไตรรัตน์เลิศ  (2553 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง
โจทยปั์ญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ผลการวิจยัพบวา่  1) ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกและการลบของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  2)  ความสามารถในการจดัท าโครงงาน  โดยภาพรวมมีความสามารถอยูใ่นระดบั
ดี  และ 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก   
 วไิล  โพธ์ิช่ืน  (2555 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 3  ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ผลการวิจยั
พบว่า  1)  ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที 3  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2)  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาคณิตศาสตร์เร่ืองพื้นท่ีผิวและ
ปริมาตรของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อยูใ่นระดบัดี  
และ 3)  ความคิดเห็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยนักเรียนเห็นด้วยมากในด้านบรรยากาศการเรียนรู้เป็นอนัดับท่ี 1  
รองลงมาคือในระดบัมากทุกดา้นคือ  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ    
จากการเรียนรู้   
 อนุรักษ ์ เร่งรัด  (2557 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองการประยกุต ์1  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหา  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 1  ผลการวจิยัพบวา่  1) นกัเรียนและครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เห็นความส าคญัต่อการใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน  เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา จ านวน 4 เล่ม  ได้แก่  เรขาคณิตสะกิดใจ  
จ านวนนับหรรษา  ร้อยละในชีวิตประจ าวนั  และโจทย์ปัญหาชวนคิด  2) แบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์เร่ืองการประยุกต์ 1  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.37 
/82.21 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 80/80  3) ทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะ  จ านวน 4 เล่ม  8 แผนการเรียนรู้  รวม 
16 ชัว่โมง  และจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 5 ขั้นตอน  4) ความสามารถในการแกปั้ญหาก่อน
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และหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการประยุกต ์1 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  และ 5) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการ
ประยกุต ์1 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบวา่โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี  และ
นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่การท าแบบฝึกทกัษะ  ท าใหส้ามารถแกโ้จทยปั์ญหาไดม้ากข้ึน เขา้ใจง่าย 
 

สรุป 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการท าการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่  วิชาคณิตศาสตร์  
เป็นวิชาท่ีคนจ านวนมากในโลกใช้ในการค านวณ  แกปั้ญหาต่าง ๆ แลกเปล่ียนความรู้ความคิด  
ตลอดจนใชใ้นการแสวงหาเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อน ามาพฒันาประเทศของตน  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที 
จะตอ้งมีทกัษะการแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กนัไป  เพื่อพฒันาศกัยภาพการคิดท่ี 
หลากหลายแปลกใหม่  ส่งเสริมใหมี้บุคลากรมีความสามารถในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
สร้างสรรค์  วิชาคณิตศาสตร์จึงจดัเป็นหน่ึงในสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียน  ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  อีกทั้งในการจดัการเรียนรู้  ยงัมี
จุดหมายเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  นอกจากน้ี จะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  และความสามารถในการใชท้กัษะในการด าเนินชีวิต  ดงันั้น
ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งหาวิธีการ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการคิดตามเป้าหมายของหลกัสูตร 
โดยคิดคน้วธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยั  และความสามารถของผูเ้รียน  หรือพฒันานวตักรรมต่าง ๆ 
มาใช้พฒันาทกัษะ  ความสามารถในการแก้ปัญหา จึงเป็นอีกทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญัตาม
สมรรถนะของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และมีบทบาทส าคญัในการ
ด ารงชีวติ  ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถ
ในการแกปั้ญหา ซ่ึงก็คือการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ภายใตป้ระสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยในการสอนผูส้อน
จะต้องปรับตนเองให้เป็นผูอ้  านวยความสะดวก  ผูแ้นะน าหรือผูนิ้เทศท่ีกระตุ้นให้ผูเ้รียนใช้
กระบวนการในการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของผูส้อนและผูเ้รียน  และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  โดย
ผูส้อนจะต้องพยายามดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนออกมาให้เช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีสืบค้นเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้ได้  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  หลงัจากนั้นจึงให้โอกาสท่ีหลากหลาย
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ส าหรับผูเ้รียน  ในการน าเสนอขอ้มูลหรือแสดงผลงานของเขาซ่ึงจะเป็นองค์ความรู้ท่ีคงทนและ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได ้ และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี  ขั้นท่ี 1  น าเสนอ
ปัญหา  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นกัเรียนไดต้รวจสอบความรู้พื้นฐานหรือ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาก่อน  เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมนักเรียนในการ
เรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือเพื่อท่ีจะให้เกิดความเช่ือมโยงเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนกบัเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ใหม่  ขั้นท่ี 2  ฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมเพื่อสร้างหรือกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  และ
สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการน าเสนอปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง  และมีลกัษณะท่ี
ทา้ทาย  กระตุ้นนักเรียนให้เกิดความรู้สึกอยากแกปั้ญหา  ให้นกัเรียนมีการท าความเขา้ใจปัญหา 
อธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้ เช่น  โจทยก์ าหนดอะไร  โจทยต์อ้งการให้หาอะไร  ขั้นท่ี 
3  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์
ใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัปฏิบติัเป็นกลุ่ม  ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็นเพื่อท า
ความเขา้ใจปัญหา  มีการวางแผนแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยครูเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกและประเมินนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ขั้นท่ี 4  น าเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนท่ี
นักเรียนเสนอผลการปฏิบติักิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ครูอาจมีการให้ข้อมูลยอ้นกลับ  
จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  และเนน้การ
เช่ือมโยงความรู้หรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัไปสู่บริบทจริงของเน้ือหาสาระนั้น  และขั้นท่ี 5  สรุปและ
ประเมินผล  เป็นขั้นตอนท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้รับหรือความคิดรวบยอด  
ประเมินผลผลงานของแต่ละกลุ่ม  และให้นกัเรียนแต่ละคนน าความรู้ท่ีไดม้าแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  
โดยการท าใบงานและแบบฝึกหดั  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง เพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 การวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ดว้ย  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  
Research)  ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental  Design)  แบบ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One – Group  Pretest – Posttest  Design)  โดยมีหน่วย
การวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสงคราม  ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 
การด าเนินการวจัิย 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ ผูว้ิจ ัยได้ก าหนด
รายละเอียดของการด าเนินการวจิยัไว ้ 3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การจดัเตรียมโครงการวิจยั  เป็นการศึกษาเอกสาร  ต ารา  สถิติ  ปัญหา  
วรรณกรรม  รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ปรับปรุง
คุณภาพเคร่ืองมือ  และเสนอขออนุมติัโครงการวจิยัต่อบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ขั้นตอนท่ี 2  การด าเนินงานตามโครงการวิจยั  เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้าง
และพฒันาข้ึนไปทดลองใช้  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  แลว้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง  วิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขั้นตอนท่ี 3  รายงานผลการวจิยั  เป็นขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจยัต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกต้อง  จัดพิมพ์รายงานเพื่อเสนออนุมัติโครงการวิจัย  
ปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  และส่งรายงาน
ผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายลาดใหญ่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 
2559  จ  านวน 135 คน  จากโรงเรียน 10 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  โรงเรียน     
วดัธรรมาวธุาราม  โรงเรียนวดัลาดเป้ง  โรงเรียนวดันอ้ยแสงจนัทร์  โรงเรียนวดัสวนแกว้  โรงเรียน
บา้นเขตเมือง  โรงเรียนวดับางประจนัต์  โรงเรียนบ้านตะวนัจาก  โรงเรียนบา้นลาดใหญ่  และ
โรงเรียนบา้นลาดใหญ่สามคัคี   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้น
คลองบางกก  ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 15 คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling)   
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables)  คือ  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  ไดแ้ก่ 
  2.1 ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
  2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง   
 
ขอบเขตของเนือ้หา 
  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รายวิชา            
ค 13101  คณิตศาสตร์  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เป็นเน้ือหา
ท่ีระบุไวใ้น สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ และสาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ประกอบดว้ยมาตรฐานกรเรียนรู้ดงัน้ี     
  มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 
  ค 1.2 ป.3/1  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึง
แสนและศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  ค 1.2 ป.3/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหา
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย์  พร้อมทั้ งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและสร้างโจทยไ์ด ้
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  มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
   ค 6.1 ป.3/1 ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
   ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ค 6.1 ป.3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ค 6.1 ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   ค 6.1 ป.3/5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
   ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  
สัปดาห์ละ  5  วนั  วนัละ  1  ชัว่โมง  รวม  16  ชัว่โมง  ทดสอบก่อนเรียน  1  ชัว่โมง  และทดสอบ
หลงัเรียน  1  ชัว่โมง  รวมระยะเวลาทั้งหมด  18  ชัว่โมง    
 

แบบแผนการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental  Research)  ด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวจิยัขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental  Design)  แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน (One – Group  Pretest – Posttest  Design)   (มาเรียม  นิลพนัธ์, 2551 : 148)  ซ่ึงมีรูปแบบ
ดงัน้ี 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 
T1 X T2 

 

 T1  แทน  การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 X  แทน  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 T2  แทน  การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

ภาพท่ี 2  แบบแผนการวจิยั 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  จ  านวน  16  แผน  ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ก าหนดการสอนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที ่

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั เวลา 
(ช่ัวโมง) 

  ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

1   

1 – 2  โจทยปั์ญหาการบวก ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

2   

3 – 4  โจทยปั์ญหาการลบ ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

2   

5 – 6  โจทยปั์ญหาการบวก ลบระคน ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

2 

7 – 8  โจทยปั์ญหาการคูณ ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

2   

9 – 10  โจทยปั์ญหาการหาร ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

2   

11 – 12  โจทยปั์ญหาการคูณ หารระคน ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

2   

13 – 16  โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

4   

  ทดสอบก่อนเรียน (Post – test) ค 1.2 ป.3/1-2 
ค 6.1 ป.3/1-6 

1   

รวม 18  
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 2. แบบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest)  และหลงัเรียน (Posttest)  โดยเป็นขอ้สอบแบบปรนัยชนิด  4  ตวัเลือก  จ านวน  20  ข้อ  
เกณฑ์การให้คะแนน  คือ  ตอบถูกได ้ 1  คะแนน  ตอบผิดได ้ 0  คะแนน  รวม  20  คะแนน  และ
เป็นแบบทดสอบอตันยั  จ  านวน  2  ขอ้  ขอ้ละ  5  คะแนน  รวม  10  คะแนน   เกณฑ์การให้คะแนน 
ดงัตารางท่ี 4 

 ตารางท่ี 4 เกณฑก์ารใหค้ะแบบขอ้สอบแบบอตันยั 

ข้อที่ รายการ 
1.   1.  เขียนขอ้มลูท่ีโจทยก์ าหนดใหไ้ดค้รบถว้น ให ้0.5 คะแนน 

2.  เขียนขอ้มลูท่ีโจทยก์ าหนดใหไ้ม่ครบถว้น ให ้0 คะแนน 
2. 1.  เขียนขอ้มลูท่ีโจทยต์อ้งการหาไดถ้กูตอ้ง ให ้0.5 คะแนน 

2.  เขียนขอ้มลูท่ีโจทยต์อ้งการหาไม่ถกูตอ้ง ให ้0 คะแนน 
3. 1.  เขียนประโยคสญัลกัษณ์ไดถ้กูตอ้ง ให ้1 คะแนน 

2.  เขียนประโยคสญัลกัษณ์ไม่ถกูตอ้ง ให ้0 คะแนน 
4. 1.  แสดงขั้นตอนการท าไดถ้กูตอ้งทุกขั้นตอนและหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง ให ้3 คะแนน 

2.  แสดงขั้นตอนการท าไดถ้กูตอ้งบางขั้นตอนและหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง ให ้2 คะแนน 
3.  แสดงขั้นตอนการท าไดถ้กูตอ้งบางขั้นตอน  แต่ไม่สามารถหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง 
     หรือหาค าตอบถกูตอ้งแต่ไม่สามารถแสดงวิธีท าได ้ให ้1 คะแนน 
4.  ไม่สามารถแสดงขั้นตอนการท าไดแ้ละไม่สามารถหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง ให ้0 คะแนน 

  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  จ  านวน  1  ฉบบั  
มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดบั  ถามใน 3 ประเด็น  คือ  1)  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
จ  านวน 3 ขอ้  2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  จ  านวน 4 ขอ้  และ 3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  จ  านวน 3 ขอ้  รวมทั้งส้ิน 10 ขอ้ 
 
การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช ้ ซ่ึงมี
วธีิการและขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองโจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  จ  านวน  16  แผน  ผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นคลองบางกก  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  วิเคราะห์/เลือก  และก าหนดเน้ือหา  ท่ีจะ
น ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
   1.1.1  โจทยปั์ญหาการบวก 
   1.1.2  โจทยปั์ญหาการลบ 
   1.1.3  โจทยปั์ญหาการบวก ลบระคน 
   1.1.4  โจทยปั์ญหาการคูณ 
   1.1.5  โจทยปั์ญหาการหาร 
   1.1.6  โจทยปั์ญหาการคูณ หารระคน 
   1.1.7  โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 
  1.2 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  แลว้สังเคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  
ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน 5  ขั้นตอนดงัน้ี     
   ขั้นท่ี 1 น าเสนอปัญหา  เป็นขั้นตอนท่ีครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้
นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้พื้นฐานหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาก่อน  
เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมนกัเรียนในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือเพื่อท่ีจะให้เกิดความเช่ือมโยง
เน้ือหาหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนกบัเน้ือหาหรือความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ใหม่ 
   ขั้นท่ี 2 ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมเพื่อสร้างหรือ
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการน าเสนอปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวติจริง  และมีลกัษณะท่ีทา้ทาย  กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความรู้สึกอยากแกปั้ญหา  ให้
นกัเรียนมีการท าความเขา้ใจปัญหา อธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได้  เช่น  โจทยก์ าหนด
อะไร  โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร    
   ขั้นท่ี 3 ฝึกทกัษะกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เป็นขั้นตอนท่ีครู
จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นักเรียนได้ร่วมกนัปฏิบติัเป็นกลุ่ม  ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียน
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เรียนรู้  แสดงความคิดเห็นเพื่อท าความเข้าใจปัญหา  มีการวางแผนแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  โดยครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและประเมินนกัเรียนระหวา่งปฏิบติักิจกรรม  
   ขั้นท่ี 4 น าเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนเสนอผลการปฏิบติักิจกรรมใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  ครูอาจมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  และเน้นการเช่ือมโยงความรู้หรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั
ไปสู่บริบทจริงของเน้ือหาสาระนั้น  
   ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินผล  เป็นขั้นตอนท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้ท่ีไดรั้บหรือความคิดรวบยอด  ประเมินผลผลงานของแต่ละกลุ่ม  และให้นกัเรียนแต่ละคน
น าความรู้ท่ีไดม้าแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  โดยการท าใบงานและแบบฝึกหดั   
  1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ  านวน 16 แผน 
    1.4 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาปรับแกไ้ข 
  1.5 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 
3  คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนคณิตศาสตร์  1 คน  ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 1 คน  และด้านการวดัและประเมินผล  จ านวน 1 คน  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)  ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช้  และความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้  และน ามาหาดัชนีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้กบัมาตรฐาน/
ตวัช้ีวดัของหน่วยการเรียนรู้เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน  (Index of Item Objective Congruence 
: IOC)  ทั้งน้ีก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  0.50  ข้ึนไป  ถือว่าสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้
(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 177)  โดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 
  +1 แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
   0 ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
  -1 แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
  แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item  Objective  Congruence : IOC) จากสูตร 
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    IOC  =  
  

 
 

   

  IOC      หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ∑R      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N         หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง   0.50  ถือว่ามีความ
สอดคล้องกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  ซ่ึงได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00  (ภาคผนวก ค)  จากนั้นปรับแก้
ตามขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยการแก้ไขขอ้ความของโจทยปั์ญหา  ใบงาน  แบบฝึก  ให้ชดัเจน
และเหมาะสม  แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  เพื่อแกไ้ขก่อน
น าไปใช ้
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการ        
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ  านวน 1 แผน  โดยเลือกแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวกไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3  โรงเรียนวดัลาดเป้ง  จ  านวน 29 คน  ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  ซ่ึงไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มทดลอง  ผล
การทดลองพบว่าต้องปรับปรุงขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาใหดี้ข้ึน   
  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการ        
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
  ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เพื่อพฒันาความสามารถ     
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 3 
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ขั้นท่ี 1 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้ 

วเิคราะห์/เลือก  และก าหนดเน้ือหา 

  
ขั้นท่ี 2 ศึกษาวธีิการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

  

ขั้นท่ี 3 
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถ 

ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

  

ขั้นท่ี 4 
เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาปรับแกไ้ข 

  

ขั้นท่ี 5 
เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3  คน   

เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

  

ขั้นท่ี 6 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  จ านวน  1  แผน   
เร่ืองโจทยปั์ญหาการบวก  ไปทดลองใช ้(Tryout)  กบันกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัลาดเป้ง  จ านวน  29  คน   

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน าไปใชจ้ริง 

  
ขั้นท่ี 7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 

 
ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน  ก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre – test) 1 ฉบบั  และ
หลงัการจดัการเรียนรู้ (Post – test) 1 ฉบบั  แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก  จ  านวน 20 ขอ้  ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน  คือ  ตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิด
หรือไม่ตอบให ้0 คะแนน  และตอนท่ี 2  แบบทดสอบแบบอตันยั  จ  านวน 2 ขอ้  ขอ้ละ 5 คะแนน  ผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1  ศึกษาวิธีสร้างขอ้สอบและการวดัผลประเมินผลการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ   
  2.2  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  และ
สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ   
  2.3  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ก่อน
การจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้  โดยมีแนวคิดสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั   
  2.4  เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาปรับแกไ้ข 
  2.5  เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3 คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนคณิตศาสตร์  1 คน  ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 1 คน  และดา้นการวดัและประเมินผล  จ านวน 1 คน  ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  และน ามาหาดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence : IOC)   
   แบบทดสอบตอ้งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง   0.50  ถือวา่มีความสอดคลอ้ง
กนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00  (ภาคผนวก ค)  จากนั้นปรับแกต้ามขอ้แนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยการแกไ้ขขอ้ความของโจทยปั์ญหาให้ชดัเจนและเหมาะสม  แลว้น าเสนออาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  เพื่อแกไ้ขก่อนน าไปใช ้
  2.6 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ไป
ทดลองใช ้(Tryout)  กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  จ  านวน  14  คน  
ซ่ึงเคยเรียนเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคนมาแลว้   
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  2.7 น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์คุณภาพรายขอ้ (Item Analysis)  เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ดงัน้ี 
   2.7.1  การตรวจสอบความยากง่าย (Difficulty)  ใช้สัญลักษณ์ (p)  โดยมี
เกณฑก์ าหนดค่าความยากง่าย  คือ  0.20 – 0.80  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 188)  โดยใชสู้ตร 
          

 

 
 

     p   แทน ความยากง่ายของแบบทดสอบ 
     R แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้นั้นถูก 
     N แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้นั้น 
     ซ่ึงได้ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ระหวา่ง 0.36 – 0.71  (ภาคผนวก ค) 
      2.7.2  การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  โดยใชเ้กณฑ์ค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20  ข้ึนไป  ถือวา่ขอ้สอบสามารถจ าแนกนกัเรียนเก่งและอ่อนไดดี้ (มาเรียม  
นิลพนัธ์ุ, 2555 : 186) โดยใชสู้ตร 
          

     
 

 

  

     r   แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
        แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
        แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
     N แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
     ซ่ึงได้ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ระหวา่ง 0.29 – 0.71  (ภาคผนวก ค) 
   2.7.3  การตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยผูว้ิจยัเลือกข้อสอบ
ปรนยัท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจสอบค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  น ามาหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  โดยใชสู้ตร KR20 ของ  Kuder Richardson  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 182)  
โดยใชเ้กณฑค์วามเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป  ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.82  (ภาคผนวก ค)   
   2.7.4  น าผลการทดลองใช ้(Try  out) ขอ้สอบแบบอตันยั  มาวิเคราะห์รายขอ้ 
( Item  Analysis ) เพื่อตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟา (α- Coefficient) ของ Cronbach  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2555: 183) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบเท่ากบั 0.80 
  2.8 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไปใช้กบั
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
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  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สรุปไดด้งัภาพท่ี 4 

ขั้นท่ี 1 
ศึกษาวธีิสร้างขอ้สอบและการวดัผลประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

  

ขั้นท่ี 2 
ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้   

  

ขั้นท่ี 3 
สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์   

จ านวน  40  ขอ้ 

  

ขั้นท่ี 4 
เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาปรับแกไ้ข 

  

ขั้นท่ี 5 
เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3  คน   
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

  

ขั้นท่ี 6 
น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  

ไปทดลองใช ้(Tryout)  กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
โรงเรียนบา้นคลองบางกก  จ านวน  14  คน 

  

ขั้นท่ี 7 
น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์คุณภาพรายขอ้ (Item Analysis)   

เพ่ือหาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 

  

ขั้นท่ี 8 
น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ภาพท่ี 4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
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 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 1 ฉบบั  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
  3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
   ตอนท่ี 1  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง  จ  านวน 10 ขอ้  ซ่ึงถามใน 3 ดา้น  คือ  1) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  จ  านวน 3 ขอ้  2)  
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จ  านวน 4 ขอ้  และ 3)  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้  จ  านวน 3 ขอ้  เป็นแบบสอบถามมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  มี 3 ระดบั  ดงัน้ี 
    ใหค้ะแนน   3   คือ   ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
    ใหค้ะแนน   2   คือ   ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ใหค้ะแนน   1   คือ   ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
   เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย 
    2.50 – 3.00       ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
    1.50 – 2.49       ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    1.00 – 1.49       ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามชนิดปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  โดยใหน้กัเรียนเขียนปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม          
  3.3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง  ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาปรับแกไ้ข  โดย
ปรับปรุงการใชภ้าษาของขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
  3.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง  ต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3 คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนคณิตศาสตร์  
1 คน  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 1 คน  และดา้นการวดัและประเมินผล  จ านวน 1 คน  ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)  และน ามาหาดชันีความสอดคลอ้ง
ของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence : IOC)   
   แบบสอบถามความคิดเห็นต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  0.50 ถือว่า
สอดคล้องกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  ซ่ึงได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  เท่ากบั 1.00   
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  3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สรุปไดด้งัภาพท่ี 5 
 

ขั้นท่ี 1 
ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

  

ขั้นท่ี 2 
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริง  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

  

ขั้นท่ี 3 
เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริง  ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาปรับแกไ้ข 

  

ขั้นท่ี 4 
เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริง  ต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3  คน   
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

  

ขั้นท่ี 5 
น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริง  ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 

ภาพท่ี 5  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
              ตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

การด าเนินการทดลองในการวจัิย 
 ในการด าเนินการทดลอง  ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1. ขั้นก่อนการทดลอง    เป็นขั้นท่ีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  2) แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  และ  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี
มีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
  1.2 ผูว้จิยัช้ีแจงขั้นตอนการเรียนรู้ตามสภาพจริงใหก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
  1.3 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  ก่อนเรียน (Pre – test) 
 2. ขั้นด าเนินการทดลอง  ผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
ตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 เวลาท่ีใชใ้นการทดลอง  16  ชัว่โมง 
  2.2 การจดัช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวนั  จดัการเรียนการสอนตามเวลาของการ
เรียนการสอนในวชิาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ตามแผนการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
  2.3 เน้ือหาท่ีใช้  คือ  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รายวิชา ค 13101 คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  หน่วยการเรียนรู้เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารระคน 
    2.4 ด าเนินการสอนโดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการสอนเอง  มี 16 แผนการจดัการเรียนรู้ 
วธีิการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
   ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้
นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้พื้นฐานหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนมาก่อน  
เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมนกัเรียนในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือเพื่อท่ีจะให้เกิดความเช่ือมโยง
เน้ือหาหรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนกบัเน้ือหาหรือความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ใหม่ 
   ขั้นท่ี 2  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  เป็นขั้นตอนท่ีครูจดักิจกรรมเพื่อสร้างหรือ
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการน าเสนอปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวติจริง  และมีลกัษณะท่ีทา้ทาย  กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความรู้สึกอยากแกปั้ญหา  ให้
นกัเรียนมีการท าความเขา้ใจปัญหา อธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได้  เช่น  โจทยก์ าหนด
อะไร  โจทยต์อ้งการใหห้าอะไร 
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   ขั้นท่ี 3  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  เป็นขั้นตอนท่ีครู
จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นักเรียนได้ร่วมกนัปฏิบติัเป็นกลุ่ม  ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรู้  แสดงความคิดเห็นเพื่อท าความเข้าใจปัญหา  มีการวางแผนแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  โดยครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและประเมินนกัเรียนระหวา่งปฏิบติักิจกรรม  
   ขั้นท่ี 4  น าเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนเสนอผลการปฏิบติักิจกรรม
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ครูอาจมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  และเนน้การเช่ือมโยงความรู้หรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั
ไปสู่บริบทจริงของเน้ือหาสาระนั้น  
   ขั้นท่ี 5  สรุปและประเมินผล  เป็นขั้นตอนท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้ท่ีไดรั้บหรือความคิดรวบยอด  ประเมินผลผลงานของแต่ละกลุ่ม  และให้นกัเรียนแต่ละคน
น าความรู้ท่ีไดม้าแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  โดยการท าใบงานและแบบฝึกหดั   
 3.  ขั้นหลังการทดลอง  ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินการทดลอง  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  หลงัเรียน (Post – test) ฉบบั
คู่ขนานกบัแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน  และให้
นกัเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  การวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.1  การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity)  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
  1.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  โดยด าเนินการดงัน้ี 
   1.2.1  ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
   1.2.2  ตรวจสอบความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
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    1.2.3  ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบปรนยั โดยใชสู้ตร KR–20 
(Kuder Richardson–20) และ) และแบบทดสอบอตันยั  โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- 
Coefficient) ของ Cronbach   
  1.3  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ดว้ยการตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity)  โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
 2.  การทดสอบสมมติฐาน 
  2.1  ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  โดยใชค้่าสถิติดงัน้ี 
   2.1.1  ค่าเฉล่ีย ( x ) 
   2.1.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.1.3  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
ระหว่างคะแนนสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre – test)  และหลงัการจดัการเรียนรู้ (Post – test)  
วเิคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent  
  2.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
   2.2.1  ค่าเฉล่ีย ( x ) 
   2.2.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
  2.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง  ในดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   
   2.3.1  ค่าเฉล่ีย ( x ) 
   2.3.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.3.3  การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
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สรุปวธีิด าเนินการวจัิย  
 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ด าเนินการวจิยัดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5   สรุปวธีิด าเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ 
ของการวจิยั 

วธีิด าเนินการวจิยั กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อน
และหลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 

   -  ท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน 
   -  จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมี 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 น าเสนอปัญหา 
  ขั้นท่ี 2 ฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
  ขั้นท่ี 3 ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
  ขั้นท่ี 4 น าเสนอผลงาน 
  ขั้นท่ี  สรุปและประเมินผล 
   -  ท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ หลงัเรียน 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบา้นคลอง
บางกก จ านวน  15  
คน 

   -  แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
   -  แผนการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
   -  วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค้่าเฉล่ีย  ( x )  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  และการทดสอบ
ค่าที (t-test) แบบ 
dependent 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง  

   -  สอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบา้นคลอง
บางกก จ านวน  15  
คน 

   -  แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียน
เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
   -  วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค้่าเฉล่ีย  ( x )  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  และ- วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชว้เิคราะห์
เน้ือหา (Content 
analysis) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  2)  ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ไป
ใช้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 15 คน  โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน  ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน  ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
หลงัเรียน  และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้
แบบสอบถาม  เพื่อเป็นการตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง   
 ตอนท่ี 2   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
 ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 1  คือ  ความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่  จากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ปรากฏดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6   การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
 ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็  ̅ S.D. t – test Sig. 

ก่อนการจดัการเรียนรู้ 15 30 12.80 2.62 
17.76* .00 

หลงัการจดัการเรียนรู้ 15 30 21.27 4.23 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงพบวา่  ความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01  โดยความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์หลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  ( ̅ = 21.27 ,  S.D. = 4.23)  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ( ̅ = 
12.80 ,  S.D. = 2.62)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัคือ  
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  หลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 
ตอนที ่2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 ตามสภาพจริง   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 2  คือ  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เป็นอยา่งไร  จากการรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ปรากฏดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7   การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 ตามสภาพจริง 

ข้อ รายการ  ̅ S.D. 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
ล าดบัที ่

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     
1. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งมี

ความสุขและสนุกสนาน 
2.93 0.26 มาก 1 

2. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียนมีการช่วยเหลือกนั
ภายในกลุ่ม 

2.87 0.35 มาก 2 

3. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

2.73 0.46 มาก 3 

รวม 2.84 0.37 มาก 2 
ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้     

4. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอน
เน้ือหาจากง่ายไปยาก 

2.80 0.41 มาก 2 

5. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดฝึ้ก 
การคิดวเิคราะห์ปัญหา การวางแผน  และวธีิการแกปั้ญหา 

2.87 0.35 มาก 1 

6. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดฝึ้ก 
การท างานกลุ่ม 

2.80 0.41 มาก 2 

7. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให ้
กลา้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

2.73 0.46 มาก 3 

รวม 2.80 0.40 มาก 3 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วมกจิกรรมการเรียนรู้     
8. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึก 

การคิดวเิคราะห์ปัญหาเป็นล าดบัขั้นตอน 
2.87 0.35 มาก 2 

9. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม 

2.73 0.46 มาก 3 

10. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ใหน้กัเรียนสนใจการเรียนวชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

3.00 0.00 มาก 1 

รวม 2.87 0.34 มาก 1 

ภาพรวมทั้ง 3 ดา้น 2.83 0.37 มาก 
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 จากตารางท่ี 7  การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ภาพรวม
พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 2.83 , S.D. 
= 0.37)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  ล าดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วม
กิจกรรม ( ̅ = 2.87 , S.D. = 0.34)  ล าดบัท่ี  2 ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ( ̅ = 2.84 , S.D. = 0.37)   
ล าดบัท่ี 3  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( ̅ = 2.80 , S.D. = 0.40) ตามล าดบั  โดยรายละเอียดแต่ละ
ดา้นเป็นดงัน้ี 
 ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ภาพรวมพบว่า  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
( ̅ = 2.84 , S.D. = 0.37)  และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าให้นกัเรียนเรียนรู้
อยา่งมีความสุขและสนุกสนาน  ( ̅ = 2.93 , S.D. = 0.26)  รองลงมาคือ  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงท าให้นกัเรียนมีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม ( ̅ = 2.87 , S.D. = 0.35)  และการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ( ̅ = 2.73 , S.D. = 0.46)     
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมพบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
( ̅ = 2.80 , S.D. = 0.40)  และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน  และวิธีการแกปั้ญหา ( ̅ = 2.87 , S.D. = 0.35)   
รองลงมาคือ  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอนเน้ือหาจากง่ายไปยาก
และการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดฝึ้กการท างานกลุ่ม  ( ̅ = 2.80 , S.D. 
= 0.41)  และการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้กลา้แสดงความคิดเห็น
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ( ̅ = 2.73 , S.D. = 0.46) 
 ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมพบว่า  นกัเรียนมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 2.80 , S.D. = 0.40)  และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  นกัเรียนมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1  การจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน  ( ̅ = 
3.00 , S.D. = 0.00)  รองลงมาคือ  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกการคิด
วิเคราะห์ปัญหาเป็นล าดบัขั้นตอน  ( ̅ = 2.87 , S.D. = 0.35)  และการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม  ( ̅ = 2.87 , S.D. = 
0.35) 
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ภาพรวมพบว่า  ในดา้น 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  และดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนไดคิ้ด  ลง
มือปฏิบติั  จากบริบทท่ีเป็นจริงหรือเสมือนจริง  โดยสร้างความหมายความรู้จากการจดัระบบ  การ
ตีความ  และการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง  จึงท าใหเ้กิดความสนใจและเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน  นกัเรียนให้ความร่วมมือในการท าโจทยปั์ญหาท่ี
ทา้ทาย  และยงัท าใบงานและแบบฝึกหดัไดอ้ยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งมากข้ึน  จึงท าให้ห้องเรียน
เป็นบรรยากาศในการเรียนรู้แลกเปล่ียน  ถาม – ตอบ ระหวา่งครูกบันกัเรียน  และนกัเรียนกบั
นกัเรียน  และในตอนท่ี 2  ของแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมพบวา่  ความคิดเห็นนกัเรียนชอบการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
เพราะมีกิจกรรมท่ีไดล้งมือปฏิบติั  ท างานเป็นกลุ่ม  บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนาน  ครูสามารถ
ท าใหค้ณิตศาสตร์เร่ืองยาก ๆ ใหเ้ป็นเร่ืองง่าย  และตอ้งการให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
น้ีบ่อย ๆ เพราะสนุก และเขา้ใจเน้ือหาได้ง่าย   และปัญหาท่ีพบคือ  ในขั้นฝึกทกัษะการคิด  โดย
กระบวนการกลุ่ม  นกัเรียนท่ีเก่งกว่าเป็นคนท ากิจกรรมฝ่ายเดียว  นกัเรียนท่ีเรียนปานกลางและเรียน
อ่อนบางคนไม่กลา้แสดงความคิดเห็นโดยมกัจะนัง่มองเพื่อนท างาน  นกัเรียนท่ีเรียนเก่งไม่เปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนคนอ่ืนแสดงความคิดเห็นท ากิจกรรมเพียงคนเดียว  ครูตอ้งคอยกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่ม  ใหมี้การแบ่งงานตามความสามารถ  ใหน้กัเรียนท่ีเรียนเก่งคอยช่วยเหลือแนะน านกัเรียนท่ี
เรียนปานกลางและเรียนอ่อน  และในขั้นสรุปและประเมินผล  แบบฝึกบางขอ้ยากเกินไป  นักเรียน
เสนอแนะวา่ควรเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมใหม้ากกวา่เดิม  หรือลดแบบฝึกทกัษะใหน้อ้ยลง     
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
  
 การวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  
Research)  ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัขั้นพื้นฐาน (Pre – Experimental  Design)  แบบ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One – Group  Pretest – Posttest  Design)  ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  2)  ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2559  จ านวน 15 คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบด้วย  1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  จ  านวน  16  แผน  2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตวัเลือก  
จ านวน  20  ขอ้  และแบบทดสอบแบบอตันยั  จ  านวน 2 ขอ้   และ 3)  แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ีย ( ̅)  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบหาค่าที (t – test  dependent) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปรากฏผลดงัน้ี 
 1.  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีก าหนดไว ้ คือ  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  หลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงสูงกวา่ก่อนการ
จดัการเรียนรู้  
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 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  และดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  โดยรายละเอียดแต่ละดา้นเป็นดงัน้ี 
  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ภาพรวมพบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
สนุกสนาน  รองลงมาคือ  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าให้นกัเรียนมีการช่วยเหลือกนัภายใน
กลุ่ม  และการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั     
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมพบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย  ดังน้ี  ล าดับท่ี 1 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผน  และวิธีการแกปั้ญหา  รองลงมาคือ  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอนเน้ือหาจากง่ายไปยากและการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดฝึ้กการท างานกลุ่ม  และการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีท าใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
 ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมพบว่า  นกัเรียนมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ล าดบัท่ี 1  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน  รองลงมาคือ  การจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหาเป็นล าดบั และการจดัการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ภาพรวมพบว่า  ในดา้น 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  และดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนไดคิ้ด  ลงมือ
ปฏิบติั  จากบริบทท่ีเป็นจริงหรือเสมือนจริง  โดยสร้างความหมายความรู้จากการจดัระบบ  การ
ตีความ  และการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง  จึงท าใหเ้กิดความสนใจและเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน  นกัเรียนให้ความร่วมมือในการท าโจทยปั์ญหาท่ี
ทา้ทาย  และยงัท าใบงานและแบบฝึกหดัไดอ้ยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งมากข้ึน  จึงท าให้ห้องเรียน
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เป็นบรรยากาศในการเรียนรู้แลกเปล่ียน  ถาม – ตอบ ระหวา่งครูกบันกัเรียน  และนกัเรียนกบั
นกัเรียน  และในตอนท่ี 2  ของแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมพบวา่  ความคิดเห็นนกัเรียนชอบการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
เพราะมีกิจกรรมท่ีไดล้งมือปฏิบติั  ท างานเป็นกลุ่ม  บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนาน  ครูสามารถ
ท าใหค้ณิตศาสตร์เร่ืองยาก ๆ ใหเ้ป็นเร่ืองง่าย  และตอ้งการให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
น้ีบ่อย ๆ เพราะสนุก และเขา้ใจเน้ือหาได้ง่าย   และปัญหาท่ีพบคือ  ในขั้นฝึกทกัษะการคิด  โดย
กระบวนการกลุ่ม  นกัเรียนท่ีเก่งกว่าเป็นคนท ากิจกรรมฝ่ายเดียว  นกัเรียนท่ีเรียนปานกลางและเรียน
อ่อนบางคนไม่กลา้แสดงความคิดเห็นโดยมกัจะนัง่มองเพื่อนท างาน  นกัเรียนท่ีเรียนเก่งไม่เปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนคนอ่ืนแสดงความคิดเห็นท ากิจกรรมเพียงคนเดียว  ครูตอ้งคอยกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่ม  ใหมี้การแบ่งงานตามความสามารถ  ใหน้กัเรียนท่ีเรียนเก่งคอยช่วยเหลือแนะน านกัเรียนท่ี
เรียนปานกลางและเรียนอ่อน  และในขั้นสรุปและประเมินผล  แบบฝึกบางขอ้ยากเกินไป  นักเรียน
เสนอแนะวา่ควรเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมใหม้ากกวา่เดิม  หรือลดแบบฝึกทกัษะใหน้อ้ยลง     

อภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  พบว่าความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  หลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงสูง
กว่าก่อนการจดัการเรียนรู้  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ี
ก าหนดไวคื้อ  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
หลังการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะสนับสนุนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริง  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้จากง่ายไปยาก  ใชว้ธีิการเขียนแผนภาพ  การสร้างตาราง  การใชส้ถานการณ์จริง  
การจ าลองสถานการณ์  การจดักิจกรรมแบบกลุ่มย่อย  และการประเมินผลตามสภาพจริง  จากการ
สังเกตการร่วมกิจกรรม  การตรวจผลงานจากใบงานและแบบฝึก  ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
และสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและ
การน าเสนอ  ผา่นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 5 ขั้น คือ  ขั้นท่ี 1  ขั้นน าเสนอปัญหา  ขั้น
ท่ี 2  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  ขั้นท่ี 3  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ขั้นท่ี 4  
น าเสนอผลงาน  และขั้นท่ี 5  สรุปและประเมินผล  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันา



100 
 

 

ตนเองในหลายดา้น  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐธยาน์ สงคราม (2547)  พบว่าการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนตามสภาพจริงท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนคน้พบรูปแบบ  หรือยุทธวิธีในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนร่วมมือร่วมใจแลกเปล่ียน
ความคิดและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์สูงข้ึน  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนทรีย ์ สุมมะโน (2553)  พบว่าการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นการด าเนินการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยให้ผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญ
สภาพการณ์จริง  ปัญหาจริง  ในบริบทจริง  และร่วมกนัศึกษาเรียนรู้  แสวงหาความรู้  ขอ้มูล  และ
วธีิการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะแกปั้ญหานั้น  และไดรั้บผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง  ใน
กรณีท่ีไม่สามารถจดัใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหาในบริบทจริงได ้ ผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงในหอ้งเรียนไดโ้ดยการจดักิจกรรมท่ีจ าลองหรือสะทอ้นความจริงให้ผูเ้รียนร่วมกนัคิดแกปั้ญหา  
หรือเขา้ไปสวมบทบาทในสถานการณ์จ าลองและเรียนรู้ท่ีจ  าใช้ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการ
เขา้ใจสภาพความเป็นจริงและแกปั้ญหา  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยการ
กระท าของตนเองหรือจากเพื่อนในห้องเรียนและกบัครู  เป็นการสอนท่ีเช่ือมโยงบทเรียนกบัชีวิต
จริง  ท าใหผู้เ้รียนฝึกการสังเกต  การวเิคราะห์  และร่วมอภิปรายหาเหตุผลมาสนบัสนุนค าตอบ  และ
จากการวิจยัน้ีผูว้ิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าให้นักเรียนมีบทบาทในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง  และได้พฒันาความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหา  ฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด  ฝึกการตั้งค  าถามและตอบค าถามในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน  
นกัเรียนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายทั้งภายในกลุ่มและในชั้นเรียน  นอกจากน้ียงั
พบว่า  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)  เป็นแนวคิดท่ียึดการสร้างสรรค์
ความรู้ (Constructivism)  ท่ีว่าการเรียนรู้ไม่สามารถเกิดข้ึนได้จากการบอกความรู้โดยตรงของ
ผูส้อนหรือเกิดจากการไดรั้บขอ้เทจ็จริงหรือการฝึกฝนอยา่งง่าย ๆ แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียน
เป็นผูส้ร้างหรือผูป้ฏิบติัโดยใชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่ป็นพื้นฐาน  เพื่อแกปั้ญหาแห่งความเป็นจริง (Real 
– World Problem) 
 2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงพบวา่ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ยไดด้งัน้ี  ล าดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม  รองลงมาคือดา้นบรรยากาศใน
การเรียนรู้  และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาประเด็นในแต่ละดา้นท่ี
นกัเรียนเห็นด้วยมากเป็นล าดบัสุดทา้ยพบว่า  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  ประเด็นการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงท าให้นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนันกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นล าดบั
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สุดทา้ย  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ประเด็นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีท าให้กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นนักเรียนเห็นด้วยมากเป็น
ล าดบัสุดทา้ย  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม  ประเด็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่มนกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัสุดทา้ย  ดงันั้น
ครูผูส้อนควรอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจลกัษณะการท างานเป็นกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม    
ให้นกัเรียนยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างกนัเพื่อการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมของ
สมาชิกภายในกลุ่ม  เปิดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น  และใหน้กัเรียนท่ีเขา้ใจบทเรียนช่วยเหลือเพื่อนท่ีไม่เขา้ใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผูว้ิจ ัยได้ท าการสรุปแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นดังต่อไปน้ีคือ  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้   
 1. เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง สามารถพัฒนา
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนได ้ ครูผูส้อนควรน าการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซ่ึงในการ
น าไปใช้จริงนั้นครูผูส้อนควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้
เขา้ใจ  เพื่อใชใ้นการออกแบบจดัท าแผนการสอน  ส่ือการเรียนรู้และใชค้  าถามในการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. การแบ่งกลุ่มของนกัเรียน  ครูผูส้อนควรมีการอธิบายกฎเกณฑ์ของกลุ่มให้ชดัเจน  
และควรประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง  กลาง  และอ่อน  เพื่อให้มีการช่วยเหลือกนั  นกัเรียนท่ีเก่ง
กวา่สามารถอธิบายนกัเรียนท่ีอ่อนกวา่  ครูผูส้อนควรสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  ให้แต่ละคนได้
แสดงความคิดเห็น  แบ่งหนา้ท่ีร่วมกนัรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ควรให้นกัเรียนทุกคนไดมี้
โอกาสออกมาน าเสนอผลงาน  เพื่อให้นกัเรียนไดมี้โอกาสท าความเขา้ใจและเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
จากเพื่อน ๆ มากข้ึน 
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 3.  ครูผูส้อนควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถทางการคิดอย่างเต็มท่ี  
เช่น  การอภิปราย  การซกัถาม  ครูผูส้อนตอ้งใหเ้วลานกัเรียนในการคิดแต่ละกิจกรรม  หากนกัเรียน
คิดไม่ออก  ครูผูส้อนควรยกตวัอยา่งง่าย ๆ ให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบติักิจกรรม
ได้  การปฏิบติักิจกรรมอาจท าในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้  หากมีเวลาและสถานท่ีท่ี
เหมาะสมในการปฏิบติักิจกรรมนั้น 
  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการน ารูปแบบของการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงไป
ปรับใช้ในเน้ือหาอ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ศึกษาในดา้นการพฒันาทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เช่น  ทกัษะการใหเ้หตุผล  ทกัษะการเช่ือมโยง  หรือศึกษาดา้นทกัษะ
การคิดท่ีส าคญัทางคณิตศาสตร์  เช่น  ทกัษะการคิดวิเคราะห์  หรืออาจน าไปใช้กบักลุ่มผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นต่าง ๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ต่อไป 
 2.  ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงร่วมกบัรูปแบบการสอนหรือวิธีการ
สอนอ่ืน ๆ เช่น  การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning  การจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั  เป็นตน้   
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่14 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์    ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่12  การบวก ลบ คูณ หารระคน   เวลา   18   ช่ัวโมง 
เร่ือง  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน   เวลา    1    ช่ัวโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ค 1.2   เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์
ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 
 มาตรฐาน ค 6.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2.  ตัวช้ีวดั 
 ค 1.2 ป.3/2   วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคน
ของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและ
สร้างโจทยไ์ด ้
 ค 6.1 ป.3/1   ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
 ค 6.1 ป.3/2   ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.3/3   ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.3/4   ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ค 6.1 ป.3/5   เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ 
 ค 6.1 ป.3/6   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3.  สาระส าคัญ 
 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  เป็นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีต้องใช้การ
ด าเนินการเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหารในการหาค าตอบ  ซ่ึงตอ้งท าการวิเคราะห์
วา่โจทยต์อ้งการทราบอะไร  โจทยก์ าหนดอะไรให้บา้ง  มีวิธีการหาค าตอบอยา่งไร  และตรวจสอบ
วา่ค าตอบท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและสมเหตุสมผลหรือไม่ 
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4.  สาระการเรียนรู้ 
 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือก าหนดโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนให ้ นกัเรียนสามารถวเิคราะห์โจทย ์ 
เขียนประโยคสัญลกัษณ์  และแสดงวธีิหาค าตอบ  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  
และสร้างโจทยไ์ด ้

6.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1  น าเสนอปัญหา 
 1)  ครูก าหนดห้องเรียนเป็นตลาดนดัผกัผลไม ้ โดยก าหนดราคาสินคา้ ดงัน้ี 

 

 2)  ครูก าหนดสถานการณ์โจทยปั์ญหาใหน้กัเรียน 

 

 ขั้นที ่2  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
 3)  ครูใหน้กัเรียนอภิปรายขั้นตอนการหาค าตอบ  โดยครูตั้งค  าถามต่อไปน้ี 
  -  โจทยก์ าหนดอะไรมาใหบ้า้ง  ( ป่านมีเงินอยู ่ 500  บาท  ซ้ือแครอท  2  กิโลกรัม  
และมะละกอ  3  กิโลกรัม ) 

สถานการณ์  :  ตลาดนดัผกัผลไม ้

                                                                                        
             ผกักาดขาว                      แครอท                         แตงโม                  สับปะรด                
     กิโลกรัมละ 35 บาท       กิโลกรัมละ 27 บาท         ผลละ 45 บาท         ผลละ 30 บาท 

                                                           
              ขา้วโพด                       กะหล ่าปลี                     มะละกอ                  แอปเป้ิล 
     กิโลกรัมละ 34 บาท       กิโลกรัมละ 32 บาท         ผลละ 25 บาท         ผลละ 12 บาท 
 

โจทย์ปัญหา  :  ป่านมีเงินอยู ่ 500  บาท  ซ้ือแครอท  2  กิโลกรัม  และกะหล ่าปลี   
    3  กิโลกรัม  ป่านจะเหลือเงินก่ีบาท 
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  -  โจทยถ์ามอะไร/โจทยต์อ้งการทราบอะไร  ( ป่านจะเหลือเงิน  ก่ีบาท ) 
  -  จะหาค าตอบท่ีโจทยถ์ามตอ้งรู้อะไรบา้ง ( ป่านมีเงินอยู ่ และซ้ือของไปทั้งหมด ) 
 4)  ครูใหน้กัเรียนติดภาพผกัผลไมบ้นกระดาน  เขียนราคา  จ  านวนท่ีซ้ือ  และ
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใตภ้าพ  แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 

  -  ป่านซ้ืออะไรบา้ง  ( ซ้ือแครอท 2 กิโลกรัม  และกะหล ่าปลี 3 กิโลกรัม ) 
  -  ตอ้งจ่ายเงินซ้ือแครอทเป็นเงินก่ีบาทคิดโดยวธีิใด  ( วธีิการคูณ ) 
  -  จ่ายค่าแครอทเป็นเงินเท่าไร ( 27  2 =  54  บาท ) 
  -  ตอ้งจ่ายเงินซ้ือกะหล ่าปลีเป็นเงินก่ีบาทคิดโดยวธีิใด  ( วธีิการคูณ ) 
  -  จ่ายค่ากะหล ่าปลีเป็นเงินเท่าไร ( 32  3 =  96  บาท ) 
  -  ป่านตอ้งจ่ายเงินทั้งหมดก่ีบาทคิดโดยวธีิใด  ( วธีิการบวก ) 
  -  จอ้งจ่ายเงินทั้งหมดก่ีบาท ( ( 27  2 ) + ( 32  3 )  =  150  บาท ) 
  -  ป่านมีเงินอยูก่ี่บาท  ( 500  บาท ) 
  -  ป่านจะเหลือเงินก่ีบาทคิดโดยวธีิใด  ( วธีิการลบ )  
  -  ป่านจะเหลือเงินก่ีบาท  ( 500 – 150 = 350 บาท ) 
  -  เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร (500 – [( 27  2 ) + ( 32  3 )] =  ) 
  -  สรุปค าตอบไดอ้ยา่งไร  ( ป่านจะเหลือเงิน  350  บาท ) 

วธีิคิด 

                                                       
 27  บาท          27  บาท                          32  บาท       32  บาท       32  บาท                          

   ป่านซ้ือแครอท 2 กิโลกรัม  กิโลกรัมละ 27 บาท   กะหล ่าปลี 3 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 32 บาท   
                             27  2 = 54                       32  3 = 96 

ซ้ือแครอท 2 กิโลกรัม  และกะหล ่าปลี 3 กิโลกรัม  คิดเป็นเงิน  
( 27  2 ) + ( 32  3 )  =  150 บาท 

ป่านมีเงินอยู ่ 500  บาท  น าไปซ้ือแครอทและกะหล ่าปลี  จะเหลือเงิน 
500 – [( 27  2 ) + ( 32  3 )]   =   
500 – [( 27  2 ) + ( 32  3 )]   =   500 – ( 54 + 96 ) 
 = 500 – 150 
 = 350  บาท   
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 ข้ันที ่3  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 5)   ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  3  คน  แจกใบงานใหน้กัเรียนกลุ่มละ 1 แผน่  
ก าหนดใหน้กัเรียนกลุ่มท่ี 1  เป็นพอ่คา้แม่คา้ในตลาด  นกัเรียนกลุ่มท่ีเหลือเป็นคนซ้ือของ  โดย
นกัเรียนกลุ่มท่ี 1  จะไดรั้บเงินธนบตัรและเงินเหรียญส าหรับไวท้อน  และนกัเรียนกลุ่มท่ีเหลือจะได้
ธนบตัรจ าลอง  ฉบบัละ 500 บาท  จ  านวน 1 ฉบบั  เพื่อไวซ้ื้อผลไม ้  
 6)  ครูก าหนดสถานการณ์ให้นกัเรียนดงัน้ี  ใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้อเลือกซ้ือสินคา้
ใหพ้อดีกบัเงิน  500  บาทท่ีมีอยู ่ หรือเหลือเงินนอ้ยท่ีสุด  โดยในการซ้ือแต่ละคร้ังตอ้งซ้ือ 2 รายการ  
พร้อมทั้งจดบนัทึกลงในใบงานวา่ซ้ืออะไรบา้ง  จ  านวนเท่าไร  เป็นเงินก่ีบาท  เหลือเงินก่ีบาท  
ในขณะท่ีผูข้ายก็บนัทึกไวว้า่ขายอะไรไปบา้ง  จ  านวนเท่าไร  เป็นเงินก่ีบาท  ทอนเงินก่ีบาท 

 

วธีิคิด  :  ผูข้าย 

                                                   
                 34  บาท       34  บาท       34  บาท                              12  บาท       12  บาท 

ขายขา้วโพด 3 กิโลกรัม  กิโลกรัมละ 34 บาท          แอปเป้ิลผลละ 12 บาท  ซ้ือ 2 ผล 
                               34  3 = 102       12  2 = 24  

ขายขา้วโพด 3 กิโลกรัม  และแอปเป้ิล 2 ผล  คิดเป็นเงิน   
( 34  3 ) + ( 32  2 )   =  126  บาท 

ลูกคา้ใหธ้นบตัรฉบบัละ 500  บาท  จะตอ้งทอนเงิน   
500 – 126 = 374  บาท 
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วธีิคิด  :  ผูซ้ื้อ 

                                                                       
ซ้ือผกักาดขาว 4 กิโลกรัม  กิโลกรัมละ 35 บาท          มะละกอ  2  ผล  ผลละ 25 บาท 

 ( 35  4 ) + ( 25  2 )   =  190  บาท 
มีเงินอยู ่ 500  บาท  น าไปซ้ือผกักาดขาวและมะละกอ  จะเหลือเงิน 

500 – [( 35  4 ) + ( 25  2 )]   =   
500 – [( 35  4 ) + ( 25  2 )]   =   500 – ( 140 + 50 ) 
 = 500 – 190 
 = 310  บาท 
   

                                                                                
ซ้ือแตงโม 2 ผล  ผลละ 45 บาท        กะหล ่าปลี 3 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ 32 บาท 

 ( 45  2 ) + ( 32  3 )   =  186  บาท 
มีเงินเหลืออยู ่ 310  บาท  น าไปซ้ือผกักาดขาวและมะละกอ  จะเหลือเงิน 

310 – [( 45  2 ) + ( 32  3 )]   =   
310 – [( 45  2 ) + ( 32  3 )]   =   310 – ( 90 + 96 ) 
 = 310 – 186  

 = 124  บาท 
 

                                                                                             
ซ้ือแตงโม 2 ผล  ผลละ 30 บาท        แครอท 2 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ 27 บาท 

 ( 30  2 ) + ( 27  2 )   =  114  บาท 
มีเงินเหลืออยู ่ 124  บาท  น าไปซ้ือผกักาดขาวและมะละกอ  จะเหลือเงิน 

124 – [( 30  2 ) + ( 27  2 )]   =   
124 – [( 30  2 ) + ( 27  2 )]   =   124 – ( 60 + 54 ) 
 = 124 – 114  

 = 10  บาท 
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 ขั้นที ่4  น าเสนอผลงาน 
 7)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  ครูและนกัเรียนกลุ่มอ่ืนช่วยกนั
พิจารณาความสมเหตุสมผลและตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบ 

 ขั้นที ่5  สรุปและประเมินผล 
 8)  ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกท่ี 14 

7.  ช้ินงาน/หลกัฐานร่องรอยแสดงความรู้ 
 1)  ใบงาน 
 2)  แบบฝึกท่ี 14 

8.  ส่ือการเรียนรู้ 
 1)  แถบโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 2)  ส่ือรูปภาพ  เช่น  ธนบตัรจ าลอง ภาพผกัผลไม ้
 3)  ใบงาน 
 4)  แบบฝึกท่ี 14 

9.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

รายการประเมิน วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตัดสิน 

ผลการประเมิน 
ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองโจทย์
ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร
ระคน  

ตรวจใบงาน 
และแบบฝึก 

ใบงาน 
แบบฝึกท่ี 14 

ท าแบบฝึกได้
ถูกตอ้ง ร้อยละ 
80-100  ดีมาก 
70-79 ดี 
60-69 พอใช ้
0-59 ปรับปรุง  

ระดบัดีข้ึนไป 
ถือวา่ผา่น 
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เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ค าช้ีแจง : ก าหนดใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มมีธนบตัรฉบบัละ 500 บาท 1 ฉบบั  ใหเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ใหพ้อดีกบัเงิน 500 บาทท่ีมีอยู ่ หรือเหลือเงินนอ้ยท่ีสุด  โดยในการซ้ือแต่ละคร้ัง
ตอ้งซ้ือ 2 รายการ 
  

 

ใบงาน 

ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และหาค าตอบ 
1.  .................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................               
      ....................................................................................................................................               
      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 
      ....................................................................................................................................                
     ตอบ  .......................................................................................................................... 
2.  .................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................               
      ....................................................................................................................................               
      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 
      ....................................................................................................................................                
     ตอบ  .......................................................................................................................... 
3.  .................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................               
      ....................................................................................................................................               
      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 
      ....................................................................................................................................                
     ตอบ  .......................................................................................................................... 
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เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนวาดภาพระบายสีผกัผลไม ้ พร้อมทั้งก าหนดราคา  แลว้สร้างโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  เขียนประโยคสัญลกัษณ์  และหาค าตอบ  
 

 

แบบฝึกที่ 14 

ตลาดนัดผกัผลไม้ 

                               

มะพร้าวราคาผลละ  20  บาท     องุ่นราคา กก.ละ  250  บาท          ฟักทองราคา กก.ละ  24  บาท 

                               

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

                               

................................             ................................             ................................ 
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ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และหาค าตอบ 

1.  .................................................................................................................................... 

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

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

      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

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

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

2.  .................................................................................................................................... 

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

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

      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

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

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

3.  .................................................................................................................................... 

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

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

      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

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

     ตอบ  .......................................................................................................................... 
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4.  .................................................................................................................................... 

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

      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

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

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

5.  .................................................................................................................................... 

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

      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

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

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

6.  .................................................................................................................................... 

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

      เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 

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

     ตอบ  .......................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง  : แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  มี  2  ตอน   
 ตอนที ่1  มีจ านวน  20  ขอ้  ขอ้ละ  1  คะแนน  รวม  20  คะแนน 
 ตอนที ่2   มีจ านวน   2   ขอ้  ขอ้ละ  5  คะแนน  รวม  10  คะแนน 
 
ตอนที ่1 : ใหน้กัเรียนเลือกกากบาท    ค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. เพชรมีเงิน  825  บาท  รับจา้งปอกมะพร้าวไดเ้งิน  320  บาท  น าไปซ้ือรองเทา้ราคา  259  บาท 
 เพชรจะเหลือเงินเท่าไร  จากโจทยปั์ญหาจะคิดหาค าตอบไดโ้ดยวธีิใด 
  ก.  วธีิการบวก/บวก  ข.  วธีิการบวก/ลบ 
  ค.  วธีิการลบ/บวก  ง.  วธีิการลบ/ลบ 

2. วนัแรกชาวสวนเก็บส้มโอได ้ 207  ผล  วนัท่ีสองเก็บได ้ 196  ผล  น าไปขายราคาผลละ   
 45  บาท  ชาวสวนจะไดเ้งินจากการขายส้มโอก่ีบาท  จากโจทยปั์ญหาจะคิดหาค าตอบไดโ้ดย 
 วธีิใด 
  ก.  วธีิการบวก/ลบ  ข.  วธีิการลบ/บวก 
  ค.  วธีิการบวก/คูณ  ง.  วธีิการบวก/หาร 

3. โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จ  านวน  55  คน  นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีท่ี 3 มีจ  านวนมากกวา่  7  คน  โรงเรียนแห่งน้ีมีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่ีคน 
  ก.  62  คน    ข.  162  คน 
  ค.  85  คน    ง.  385  คน 

4. จงัหวดัตอ้งการปลูกตน้ไม ้ 75,200  ตน้  มีกลา้ไมอ้ยูแ่ลว้  53,750  ตน้  ตอ้งหากลา้ไมม้าเพิ่มอีก 
 ก่ีตน้ 
  ก.  20,540  ตน้   ข.  21,450  ตน้ 
  ค.  21,540  ตน้   ง.  22,450  ตน้ 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  ( ก่อน – หลงัเรียน )   

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
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5. แม่อาย ุ 32  ปี  พอ่อายมุากกวา่แม่  5  ปี  ลูกอายนุอ้ยกวา่พ่อ  31  ปี  ลูกจะมีอายเุท่าใด   
 จากโจทยปั์ญหาจะเขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร 
  ก.  ( 32 + 5 ) + 31 =   ข.  ( 32 – 5 ) – 31 =   
  ค.  ( 32 – 5 ) + 31 =   ง.  ( 32 + 5 ) – 31 =   

6. ( 2,645 – 429 ) + 1,750 =   จากประโยคสัญลกัษณ์จะเขียนเป็นโจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งไร 
  ก.  นิดฝากเงินเดือนแรก  2,645  บาท  เดือนท่ีสองฝากอีก  429  บาท  ถอนเงินออกมาใช ้  
   1,750  บาท  นิดเหลือเงินก่ีบาท    
  ข.  หน่อยมีเงินอยู ่ 2,645  บาท  แม่ใหอี้ก  429  บาท  พอ่ใหอี้ก  1,750  บาท  หน่อยมีเงิน 
   ทั้งหมดก่ีบาท  
  ค.  นุ่มขายของไดเ้งิน  2,645  บาท  ซ้ือหนงัสือไป  429  บาท  ใหแ้ม่ไป  1,750  บาท   
   นุ่มเหลือเงินก่ีบาท 
  ง.  น่ิมมีเงินอยู ่ 2,645  บาท  ซ้ือพดัลมราคา  429  บาท  ท างานพิเศษไดเ้งิน  1,750  บาท 
   น่ิมมีเงินทั้งหมดก่ีบาท 

7. โรงงานผลิตผลไมก้ระป๋องแห่งหน่ึง  ผลิตเงาะกระป๋องไดว้นัละ  21,260  กระป๋อง  ผลิตล าไย 
 กระป๋องไดว้นัละ  24,750  กระป๋อง  ผลิตล้ินจ่ีกระป๋องไดว้นัละ  19,870  กระป๋อง  โรงงาน 
 แห่งน้ีผลิตผลไมก้ระป๋องไดว้นัละก่ีกระป๋อง 
  ก.  63,660  กระป๋อง  ข.  64,770  กระป๋อง 
  ค.  65,880  กระป๋อง  ง.  66,990  กระป๋อง 

8. ใบบวัมีเงิน  540  บาท  ใบบวัมีเงินมากกวา่ใบหม่อน  75  บาท  ใบเตยมีเงินมากกวา่ใบหม่อน   
 155  บาท  ใบเตยมีเงินเท่าไร 
  ก.  460  บาท   ข.  620  บาท 
  ค.  680  บาท   ง.  770  บาท 

9. แกว้ตาใหธ้นบตัรใบละ  500  บาท  ซ้ือสีไมร้าคา  230  บาท  ซ้ือหนงัสืออีก  145  บาท   
 จะไดรั้บเงินทอนเท่าไร 
  ก.  105  บาท   ข.  115  บาท 
  ค.  125  บาท   ง.  135  บาท 
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10. น ้าส้มคั้นหน่ึงแกว้ตอ้งใชส้้ม  5  ผล  ถา้ตอ้งการน ้าส้มคั้น  120  แกว้  จะตอ้งใชส้้ม 
 ทั้งหมดก่ีผล 
  ก.  60  ผล    ข.  115  ผล 
  ค.  505  ผล    ง.  600  ผล 

11. โรงเรียนน านกัเรียนไปทศันศึกษา  260  คน  จดัใหน้ัง่รถ  4  คนั  คนัละเท่า ๆ กนั  จะจดั 
 นกัเรียนไดค้นัละก่ีคน 
  ก.  65  บาท   ข.  75  บาท 
  ค.  85  บาท    ง.  95  บาท 

12. ดาราซ้ือเน้ือหมูมากิโลกรัมละ  125  บาท  จ  านวน  3  กิโลกรัม  ซ้ือผกักาดขาวราคากิโลกรัมละ   
 22  บาท  จ  านวน  2  กิโลกรัม  จะตอ้งจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร  จากโจทยปั์ญหาจะเขียนเป็น 
 ประโยคสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร 
  ก.  ( 125 + 3 ) + ( 22 + 2 ) =  ข.  ( 125 – 3 ) + ( 22 – 2 ) =  
  ค.  ( 125  3 ) + ( 22  2 ) =  ง.  ( 125  3 ) – ( 22  2 ) =  

13. ( 195  24 )  8 =   จากประโยคสัญลกัษณ์จะเขียนเป็นโจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งไร 
  ก.  มาลยัมีนอ้ยหน่า  195  ผล  เน่าไป  24  ผล  จดัใส่ถุง ถุงละ  8  ผล  จะจดัไดก่ี้ถุง 
  ข.  มาลีมีดอกกุหลาบ  195  ดอก  ซ้ือมาอีก  24  ดอก  น าไปขายราคาดอกละ  8  บาท 
   มาลีขายกุหลาบไดเ้งินก่ีบาท  
  ค. ลุงหมูมีลูกโป่ง  195  ถุง  ถุงละ  24  ใบ  น ามาเป่าแลว้แตกไป  8  ใบ  ลุงวชิาจะเหลือ 
   ลูกโป่งก่ีลูก    
  ง.  พอ่คา้ซ้ือขนมมา  195  กล่อง  กล่องละ  24  ช้ิน  น ามาจดัใส่ถุง ถุงละ  8  ช้ิน  จะได ้
   ขนมก่ีถุง  

14. หนูดีซ้ือเส้ือตวัละ  250  บาท    กางเกงตวัละ  399  บาท  มาอยา่งละ  3  ตวั  หนูดีจะตอ้ง 
 จ่ายเงินทั้งหมดก่ีบาท 
  ก.  1,769  บาท   ข.  1,947  บาท 
  ค.  2,125  บาท   ง.  2,346  บาท 
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15. วภิามีขา้วสาร  32  ถุง  ขายไป  9  ถุง  ขา้วสารหนกัถุงละ  5  กิโลกรัม  วภิาจะเหลือขา้วสาร 
 ก่ีกิโลกรัม 
   ก.  115  กิโลกรัม  ข.  135  กิโลกรัม 
  ค.  165  กิโลกรัม  ง.  185  กิโลกรัม 

16. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีนกัเรียนชาย  73  คน  นกัเรียนหญิง  89  คน  แบ่งกลุ่ม  
 กลุ่มละ  9  คน  จะไดก่ี้กลุ่ม 
  ก.  17  กลุ่ม    ข.  18  กลุ่ม 
  ค.  19  กลุ่ม   ง.  20  กลุ่ม 

17. หอ้งประชุมแห่งหน่ึงมีเกา้อ้ี  130  ตวั  ช ารุดไป  18  ตวั  ตอ้งการจดัเกา้อ้ีเป็น  8  แถว  แถวละ 
 เท่า ๆ กนั  จะไดแ้ถวละก่ีตวั 
  ก.  12  ตวั    ข.  13  ตวั 
  ค.  14  ตวั    ง.  15  ตวั 

18. อุม้ซ้ือขนมปังกรอบมา  15  กล่อง  แต่ละกล่องมีขนม  3  แถว  แถวละ  48  แผน่  รวมมี 
 ขนมปังกรอบทั้งหมดก่ีแผน่ 
  ก.  2,160  บาท   ข.  2,260  บาท 
  ค.  2,370  บาท   ง.  2,470  บาท 

19. แม่คา้มีไข่ไก่  6  ถาด  ถาดละ  36  ฟอง  น ามาจดัใส่ถุง ถุงละ  8  ฟอง  จะไดก่ี้ถุง 
  ก.  24  ถุง    ข.  25  ถุง 
  ค.  26  ถุง    ง.  27  ถุง 

20. แยมซ้ือผงซกัฟอก  2  ถุง  ราคาถุงละ  359  บาท  ซ้ือน ้ายาลา้งจาน  3  ขวด  ราคาขวดละ   
 47  บาท  ใหธ้นบตัรฉบบัละ 1,000  บาท  จะไดรั้บเงินทอนเท่าไร 
  ก.  141  บาท   ข.  192  บาท 
  ค.  243  บาท   ง.  265  บาท 
 
 

********************************************* 
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ข้อที่ เฉลย  ข้อที่ เฉลย 
1 ข 11 ก 
2 ค 12 ค 
3 ก 13 ง 
4 ข 14 ข 
5 ง 15 ก 
6 ง 16 ข 
7 ค 17 ค 
8 ข 18 ก 
9 ค 19 ง 
10 ง 20 ก 

 
 
 

 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ( ก่อน – หลงัเรียน )   

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
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ตอนที ่2 : จงวเิคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวธีิท า 
 

1.    โรงงานแห่งหน่ึงผลิตเส้ือได ้ 3,500  ตวั  น าส่งร้านคา้  24  ร้าน  ร้านละ  75  ตวั 
      ยงัเหลือเส้ืออีกก่ีตวั 
 

 

1.  โจทยก์ าหนดอะไรมาให้บา้ง 

     ตอบ  1. ..................................................................................................................... 

               2. ..................................................................................................................... 

               3. ..................................................................................................................... 

2.  โจทยใ์หห้าอะไร 

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

3.  เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร 

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

4.  แสดงวธีิท า 

วธีิท า .......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

ตอบ .......................................................................................................................... 
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2. ตน้มีความสูง  132  เซนติเมตร  ตาลมีความสูงนอ้ยกวา่ตน้  5  เซนติเมตร  ตอ้งมีความสูง 
 มากกวา่ตาล  8  เซนติเมตร  ตอ้งมีความสูงก่ีเซนติเมตร 
 

 

 

1.  โจทยก์ าหนดอะไรมาให้บา้ง 

     ตอบ  1. ..................................................................................................................... 

               2. ..................................................................................................................... 

               3. ...................................................................................................................... 

2.  โจทยใ์หห้าอะไร 

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

3.  เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร 

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

4.  แสดงวธีิท า 

วธีิท า .......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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



130 
 

 

 

 
 
 

ตอนที ่2 
 

ข้อที่ รายการ 
1.   1.  เขียนขอ้มลูท่ีโจทยก์ าหนดใหไ้ดค้รบถว้น ให ้0.5 คะแนน 

2.  เขียนขอ้มลูท่ีโจทยก์ าหนดใหไ้ม่ครบถว้น ให ้0 คะแนน 
2. 1.  เขียนขอ้มลูท่ีโจทยต์อ้งการหาไดถ้กูตอ้ง ให ้0.5 คะแนน 

2.  เขียนขอ้มลูท่ีโจทยต์อ้งการหาไม่ถกูตอ้ง ให ้0 คะแนน 
3. 1.  เขียนประโยคสญัลกัษณ์ไดถ้กูตอ้ง ให ้1 คะแนน 

2.  เขียนประโยคสญัลกัษณ์ไม่ถกูตอ้ง ให ้0 คะแนน 
4. 1.  แสดงขั้นตอนการท าไดถ้กูตอ้งทุกขั้นตอนและหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง ให ้3 คะแนน 

2.  แสดงขั้นตอนการท าไดถ้กูตอ้งบางขั้นตอนและหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง ให ้2 คะแนน 
3.  แสดงขั้นตอนการท าไดถ้กูตอ้งบางขั้นตอน  แต่ไม่สามารถหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง 
     หรือหาค าตอบถกูตอ้งแต่ไม่สามารถแสดงวิธีท าได ้ให ้1 คะแนน 
4.  ไม่สามารถแสดงขั้นตอนการท าไดแ้ละไม่สามารถหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง ให ้0 คะแนน 

 
 

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  ( ก่อน – หลงัเรียน )   

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
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ค าช้ีแจง  : แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งค าถามออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี   
 ตอนที ่1   แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ในดา้น
บรรยากาศในการเรียนรู้  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ตอนที ่2   ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
ตอนที ่1 : ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ 
 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 

    3 หมายถึง นกัเรียนชอบหรือเห็นดว้ยมาก  

    2 หมายถึง นกัเรียนชอบหรือเห็นดว้ยปานกลาง 

    1 หมายถึง นกัเรียนชอบหรือเห็นดว้ยนอ้ย 
 

ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

   
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้    
1. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียน

เรียนรู้อยา่งมีความสุขและสนุกสนาน 
   

2. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียน 
มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม 

   

3. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียน 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

   

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง   

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
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ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

   
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้    

4. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีสอนเน้ือหาจากง่ายไปยาก 

   

5. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์ปัญหา  
การวางแผน  และวธีิการแกปั้ญหา 

   

6. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีไดฝึ้กการท างานกลุ่ม 

   

7. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีท าใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นและ 
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

   

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วมกจิกรรมการเรียนรู้    
8. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีฝึกการคิดวเิคราะห์ปัญหาเป็นล าดบั
ขั้นตอน 

   

9. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผดิชอบ
ต่อตนเองและต่อกลุ่ม 

   

10. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจการเรียน 
วชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

   

ตอนที ่2 : ใหน้กัเรียนเขียนปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 8  ค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพฒันา 
  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ขอ้ รายการ 
ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ R IOC ความหมาย 
1 2 3 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
1.2  มีความชดัเจนน าไปวดัและประเมินผลได ้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

2. เนือ้หาสาระ 
2.1  ตรงตามหลกัสูตร +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3  ความเหมาะสมกบัเวลา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

3.2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนฝึก
ปฏิบติัจริง   

+1 0 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

3.3  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ส่ือการเรียนรู้ 
4.1  เหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.2  มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.3  เหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.4  เร้าความสนใจผูเ้รียน +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

5. การวดัและประเมนิผล 
5.1  วธีิวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
5.2  เคร่ืองมือวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9  ค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 
  คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

ขอ้ 
ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ R IOC ความหมาย 
1 2 3 

ค 1.2 ป.3/1   
       บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์ 
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
ค 1.2 ป.3/2 
       วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน ของ
จ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์ พร้อม
ทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
และสร้างโจทยไ์ด ้
 

1 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

5 0 +1 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

6 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

7 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

8 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

11 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

12 +1 +1 0 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

13 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

14 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

15 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

16 0 +1 +1 +3 0.67 สอดคลอ้ง 

17 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

18 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

19 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

20 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9  ค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 
  คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ)  
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

ขอ้ 
ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ R IOC ความหมาย 
1 2 3 

ค 1.2 ป.3/1   
       บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์ 
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
ค 1.2 ป.3/2 
       วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน ของ
จ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์ พร้อม
ทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
และสร้างโจทยไ์ด ้
 

21 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

22 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

23 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

24 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

25 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

26 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

27 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

28 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

29 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

30 +1 0 +1 +3 0.67 สอดคลอ้ง 

31 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

32 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

33 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

34 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

35 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

36 +1 +1 0 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

37 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

38 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

39 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

40 +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 10 ค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
  ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

ขอ้ p r ขอ้ p r 
1 0.71 0.14 21 0.79 0.29 

2* 0.64 0.29 22 0.64 0.14 
3* 0.71 0.29 23* 0.57 0.43 
4 0.50 0.14 24 0.50 0.14 

5* 0.50 0.43 25* 0.71 0.57 
6* 0.64 0.29 26 0.36 0.14 
7* 0.57 0.29 27* 0.57 0.29 
8* 0.64 0.43 28 0.57 0.14 
9* 0.71 0.29 29 0.64 0.14 
10 0.43 0.14 30* 0.50 0.29 
11 0.79 0.43 31 0.57 0.14 

12* 0.50 0.29 32 0.50 0.14 
13* 0.36 0.43 33* 0.57 0.29 
14* 0.43 0.29 34 0.50 0.14 
15 0.64 0.14 35 0.57 0.14 
16 0.71 0.14 36* 0.64 0.29 

17* 0.64 0.29 37 0.50 0.14 
18 0.50 0.14 38* 0.64 0.43 

19* 0.57 0.29 39 0.57 0.14 
20 0.57 0.14 40* 0.64 0.29 

หมายเหต ุ  การเลือกขอ้สอบของผูว้จิยั 
  1. ขอ้สอบท่ีมีค่า p  อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80  จดัเป็นขอ้สอบท่ีมีระดบัความยากง่ายตามเกณฑ ์
  2. ขอ้สอบท่ีมีค่า r  ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป  จดัเป็นขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ ์
  ดงันั้น  ขอ้สอบท่ีเลือกใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  ขอ้ท่ี  2,  3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 
25, 27, 30, 33, 36, 38 และ 40 
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ตารางท่ี 11 ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 
  คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

คนท่ี คะแนนสอบ (X) X2 คนท่ี คะแนนสอบ (X) X2 
1 10 100 8 18 324 
2 9 81 9 7 49 
3 5 25 10 17 289 
4 6 36 11 16 256 
5 14 196 12 18 324 
6 14 196 13 17 289 
7 12 144 14 16 256 

รวม 178 2534 
  
การหาค่าความแปรปรวน 

     
      (  ) 

 (   )
               

      
  (    )     (   ) 

  (  )
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ตารางท่ี 12 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์   
  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

ขอ้ p q pq ขอ้ p q pq 
1 0.64 0.36 0.23 11 0.64 0.36 0.23 
2 0.71 0.29 0.21 12 0.57 0.43 0.24 
3 0.50 0.50 0.25 13 0.57 0.43 0.24 
4 0.64 0.36 0.23 14 0.71 0.29 0.21 
5 0.57 0.43 0.24 15 0.57 0.43 0.24 
6 0.64 0.36 0.23 16 0.50 0.50 0.25 
7 0.71 0.29 0.21 17 0.57 0.43 0.24 
8 0.50 0.50 0.25 18 0.64 0.43 0.24 
9 0.36 0.64 0.23 19 0.64 0.36 0.23 

10 0.43 0.57 0.24 20 0.64 0.36 0.23 
รวม 4.68 

  
การหาค่าความเช่ือมัน่ 

       
 

   
(   

   

  
) 

       
  

  
(  

    

     
)       
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ตารางท่ี 13 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ขอ้ รายการ 
ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ R IOC ความหมาย 
1 2 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้       

1. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียน
เรียนรู้อยา่งมีความสุขและสนุกสนาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

2. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียนมี
การช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

3. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงท าใหน้กัเรียนมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้       

4. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีสอนเน้ือหาจากง่ายไปยาก 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

5. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีไดฝึ้กการคิดวเิคราะห์ปัญหา การ
วางแผน  และวธีิการแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

6. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีไดฝึ้กการท างานกลุ่ม 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

7. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีท าใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการร่วมกจิกรรมการเรียนรู้       

8. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีฝึกการคิดวเิคราะห์ปัญหาเป็น
ล าดบัขั้นตอน 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

9. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

10. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนสนใจการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

นักเรียนคนที่ Pre – test (30) Post – test (30) D D2 

1 10 18 8 64 
2 8 12 4 16 
3 12 19 7 49 
4 14 24 10 100 
5 13 21 8 64 
6 12 22 10 100 
7 14 23 9 81 
8 15 25 10 100 
9 15 24 9 81 

10 16 26 10 100 
11 9 15 6 36 
12 10 17 7 49 
13 13 22 9 81 
14 14 25 11 121 
15 17 26 9 81 

 127 1123   = 127    = 1123 

จากสูตร  t – test  แบบ Dependent 
        

  

√   
  (  ) 

   

 

                 

√  (    ) (   )
 

    

 

                 

√
           

  

 

                 

√     
 

                           
    

 
                   17.76 

สรุป  ค่า  t  ท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั  17.76  มีค่ามากกวา่ค่า  t (.01, df = 14) = 2.62  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 
กล่าวคือ  คะแนนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
โดยหลงัการจดัการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพการด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวพรชนก   จนัทิมา 

ทีอ่ยู่   69/60  หมู่ 12  ต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมืองฯ  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ทีท่ างาน  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  อ าเภอเมืองฯ  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2539 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

   โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  อ าเภอเมืองฯ  จงัหวดัสมุทรสงคราม

 พ.ศ. 2545 ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

   โรงเรียนถาวรานุกลู  อ าเภอเมืองฯ  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบณัฑิต   

   วชิาเอกการประถมศึกษา  มหาวทิยาลยับูรพา  จงัหวดัชลบุรี 

 พ.ศ. 2559 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   

   สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  บณัฑิตวทิยาลยั   

   มหาวทิยาลยัศิลปากร  จงัหวดันครปฐม 

ประวตัิการท างาน 

 พ.ศ. 2551 ครูผูช่้วย  โรงเรียนบา้นเขาแหลม  อ าเภอวงัสมบูรณ์  จงัหวดัสระแกว้ 

 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั  ครู วทิยฐานะช านาญการ  โรงเรียนบา้นคลองบางกก  อ าเภอเมืองฯ   

   จงัหวดัสมุทรสงคราม     
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